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В статті розкрито специфіку факторів і чинників, що сприяють ефективній 

співпраці туристичного підприємства з суб’єктами туристичного ринку. 

Проаналізовано діяльність туристичного підприємства на ринку туристичних 

послуг, яка пов’язана з укладанням партнерських договорів. 
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Постановка проблеми. Специфіка нинішньої ситуації полягає в тому, що 

вже відбулося усвідомлення важливості розвитку туризму як ефективного засобу 

отримання значних валютних надходжень, створення нових робочих місць, 

стимулу для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури, потенційного 

об'єкта інвестицій тощо. Туризм - це не тільки одна з форм людської діяльності, 

а й важливе соціально-економічне явище сучасного світу. Туризм - це динамічна 

і багатогранна діяльність, що охоплює соціальну, культурну, психологічну, 

географічну та економічну сфери. Туризм - одна з найбільш швидкозростаючих 

послуг. Задоволення потреб споживачів туристичних послуг має бути 

спрямоване на благополуччя клієнта. Відповідно, це лежить в засадах основних 

принципів концепції взаємодії, метою якої є задоволення потреб не тільки 

споживачів, а й партнерів і держави в процесі їх комерційної та некомерційної 

взаємодії. 
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Метою статті є аналіз чинників та факторів, що сприяють ефективній 

співпраці туристичного підприємства з суб’єктами туристичного ринку. 

Сучасні дослідження та публікації. Дана проблема розглядалася в роботах 

таких вітчизняних науковців як Н. Г. Бойко, Н. В. Куліцька, І. В. Саух та інші. 

Але деякі питання співпраці в туристичній галузі потребують детального 

розгляду. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Туризм є одним з провідних і 

найбільш динамічних секторів світової економіки, завдяки своєму швидкому 

зростанню він визнаний економічним феноменом століття і в найближчі роки 

стане його найважливішим сектором. 

У багатьох країнах туризм відіграє значну роль у формуванні валового 

внутрішнього продукту, створенні додаткових робочих місць і зайнятості, а 

також в активізації зовнішньоторговельного балансу. Туризм має величезний 

вплив на такі ключові галузі економіки, як транспорт і зв'язок, будівництво, 

сільське господарство, виробництво споживчих товарів та інші, тобто виступає 

своєрідним каталізатором соціально-економічного розвитку. У свою чергу, на 

розвиток туризму та співпраці туристичних підприємств з усіма іншими 

суб’єктами туристичного ринку впливають різні фактори: демографічні, 

природно-географічні, соціально-економічні, історичні, релігійні та політико-

правові [4, с. 132]. 

Туристичні підприємства сьогодні виконують функції організаторів і 

творців комплексного продукту. Процес формування туру для його подальшого 

продажу на ринку є своєрідною виробничою функцією туроператора. Залежно 

від його спеціалізації, масштабів його діяльності, сезонності пропонованих турів 

і їх новизни, цей процес є більш-менш постійним і включає в себе ряд 

послідовних етапів: розробка плану туру; пошук і вибір партнерів і 

постачальників, формування основних і додаткових послуг, експериментальна 

перевірка туру. 

Характерною особливістю діяльності туристичних підприємств є їх 
співпраця з іншими господарюючими суб'єктами. Основою цієї співпраці є 
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договірні відносини. Договірна робота дуже важлива для будь-якого 
підприємства. Ефективність підприємства в цілому залежить від розробки 
контрактів і їх своєчасного укладення. 

Хоча туроператори мають право самостійно продавати власні туристичні 
продукти, вони майже не користуються цим правом, оскільки неможливо і 
нераціонально охоплювати своїми представництвами значну територію. Заради 
продажу власного специфічного туристичного продукту відкриття значної 
кількості представництв буде невигідно туроператору. Тому, мабуть, головною 
метою туроператора є необхідність сформувати власну торговельну мережу за 
допомогою туристичних агентств, які охоплюють значну територію країни, 
мають зручне розташування для туристів, власний персонал і достатню кількість 
обладнання для забезпечення роботи. 

Основними причинами залучення регіональних представників є їх 
співпраця з туристичними агентствами, оперативне надання інформації про 
функціонування місцевого туристичного ринку та гнучке реагування на зміни 
попиту. Крім того, співпраця з регіональними офісами є ефективним способом 
зниження витрат, так як немає необхідності проводити рекламні кампанії та 
акції, брати участь в місцевих туристичних виставках. Всі презентаційні функції 
виконує регіональний представник [1, с. 47]. 

Обов'язковою умовою співпраці між туроператорами і турагентами є 
укладення угоди про співпрацю. Укладені договори можуть бути різних видів: 

- договір комісії; 
- агентський договір; 
- договір франчайзингу; 
- партнерська угода. 
Виходячи з проведеного аналізу, туристичне підприємство в основному 

використовує агентську угоду про співпрацю з туристичними агентами – вид 
договірних відносин у підприємницькій діяльності, відповідно до якого одна 
сторона (агент) зобов'язується вчиняти юридичні та інші дії від імені іншої 
сторони (принципала) за винагороду від імені іншої сторони (принципала), але 
за рахунок принципала, або від імені та за рахунок принципала. 
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Договір уступки - це вид договірних відносин в бізнесі між виробником 

послуги і продавцем (туроператором, ІТ-агентом). Компанія практично не 

використовує договір уступки (такі угоди укладаються між туроператором, у 

якого немає власного представництва в певному місті, і туристичним агентством, 

яке відповідно до такої угоди буде виконувати представницькі функції); договір 

комісії (такі договори практично не укладаються, так як передбачають 

конкретизацію практично кожного факту співпраці, вони не сприятимуть тісній 

співпраці туроператора і турагента). 

На першому етапі розробляється ідея туру, визначається його цільова 

спрямованість з орієнтацією на конкретного споживача, обирається сезон, 

напрямок по країнах і приблизний зміст основного набору послуг. Для реалізації 

найбільш привабливих ідей здійснюється пошук і відбір постачальників і 

партнерів. Пошук перспективних партнерів полягає в тому, що з великого їх 

числа потрібно вибрати тих, хто проявить інтерес до співпраці. У той же час вони 

повинні відповідати інтересам і вимогам туроператора щодо обслуговування 

туристів [2, с. 68]. 

Після цього відбувається формування основного і додаткового комплексів 

послуг, включених в тур. Цей етап передбачає дії по завершенню туру за 

допомогою послуг партнерів або постачальників на основі їх реальної 

пропозиції. Експериментальна перевірка туру є завершальним етапом його 

формування, на якому тестуванню піддається практично готовий туристичний 

продукт. Туроператор пропонує поїздки різної вартості і тривалості за різними 

напрямками і в різні пори року. 

Споживач платить фіксовану ціну за поїздку. Початок маршруту заздалегідь 

обумовлюється і є місцем збору групи. Клієнт інформується про ціни, умови 

проживання, особливості країни, дає інформацію про готелі, рекомендації та 

практичні поради, надає буклети та брошури. 

Менеджери працюють з клієнтами безпосередньо, через посередника, або 
самі є посередниками фірми. В останніх двох випадках клієнт подає заявку 
туроператору для отримання інформації про наявність вільних місць. Якщо 
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відповідь ствердна, клієнт повинен внести передоплату або оплатити весь 
квиток. Передоплата, найчастіше, становить 50 % і більше. Але є можливі 
варіанти. Для постійних клієнтів, наприклад, або в інших випадках турагентство 
змінює суму передоплати [1, с. 47]. 

Сума, що залишилася повинна бути виплачена клієнту до певного терміну, 
який вказаний в договорі. Гроші за тур відправляються оператору після 
підтвердження туру за ціною, вказаною в прейскуранті, за вирахуванням 
відсотка комісії. Між туристичним агентством і клієнтом укладається договір. 
Відправляється конверт, що містить ваучер на проживання, авіаквитки 
(залізничні квитки, в залежності від обраного туру), медичну страховку, договір 
на туристичні послуги і ваучер, що регламентує основні туристичні послуги. 
Конверт також можна отримати до від'їзду. У цьому випадку представник 
туроператора прибуває в призначений час в призначене місце (наприклад: перед 
вильотом з аеропорту представники туристичних компаній зустрічають туристів 
під табло). При необхідності клієнту надається інструкція (митні та візові 
формальності), пропонується придбати спеціальну літературу (карти місцевості, 
путівники, розмовники, словники). 

Висновки. Діяльність кожного туристичного підприємства на ринку 
туристичних послуг пов'язана з укладенням великої кількості договорів з 
діловими партнерами (туроператорами і турагентами), виробниками послуг, 
страховими компаніями, споживачами туристичних послуг. Поряд з чинним 
законодавством, договір є важливим інструментом, що регулює взаємовідносини 
суб'єктів ринку. Він діє як компонент процесу підготовки, укладення та 
виконання будь-якої ділової угоди. Між усіма учасниками ринку постійно 
виникають відносини, пов'язані з обміном грошей на туристичні продукти і 
навпаки. Договір між суб'єктом туристичної діяльності та туристом або групою 
туристів вважається укладеним з моменту оплати вартості туру і видачі туристу 
або керівнику групи туристичного ваучера. Крім того, з метою організації 
туристичних послуг під час поїздки (туристична компанія укладає угоди з 
постачальниками послуг: готелями і транспортними організаціями, музеями та 
установами дозвілля. Оскільки туристичні підприємства не мають принципових 
відмінностей від інших господарюючих суб'єктів в частині договірної роботи, до 



13 

договорів, що укладаються туристичними підприємствами, застосовуються всі 
правові норми чинного законодавства в галузі договірних відносин. Відповідно 
до основних факторів, що сприяють ефективній співпраці туристичного 
підприємства з суб’єктами туристичного ринку належить правильна організація 
співпраці між суб’єктами туристичного ринку а також укладення різного роду 
договорів. 
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В статті окреслено найперспективнішу галузь харчової промисловості України- 
молочну промисловість. Проблемою молочної промисловості є  збільшення 
виробництва продукції, покращення їх якості, зниження собівартості. Ці 
питання  пояснюються  перш за все безперервно зростаючим значенням 
продуктів тваринного походження у споживанні та специфікою науково-
технічного прогресу народного господарства. 
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ланцюга.  

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями Молочна промисловість - одна з найперспективніших 

галузей харчової промисловості України. Основою формування 

молочнопромислового комплексу є сприятливі природні й економічні умови. У 

молочній промисловості виділяють такі галузі: маслоробну, незбираномолочну, 

сироробну, молочноконсервну, з виробництва дитячого харчування, переробки 

вторинної сировини. 

В даний час молочна промисловість є одною із найбільш передових  ланок   

харчової, переробної індустрії. 

Формулювання цілей статті. Актуальною проблемою в даний час є 

збільшення виробництва продуктів тваринництва  для промисловості, 

покращення їх якості, зниження собівартості. Ці питання  пояснюються  перш за 

все безперервно зростаючим значенням продуктів тваринного походження у 

споживанні та специфікою науково-технічного прогресу народного 

господарства. 

Говорити про перспективу її розвитку не просто, так як проблеми були і 

залишаються, як у товаровиробників, переробників так і у реалізаторів і 

споживачів. Серед них - рівень виробництва молока, його якість, глибина 

переробки,  асортимент молочних продуктів, рівень торгівлі, експорту та інше. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Аналіз статистичного 

підрахунку з виробництва молока із року в рік не втішний. Спостерігається 

падіння виробництва молока-сировини, стабільності в приватному секторі і в 

колективних  господарствах. На протязі останніх років підприємства працюють 

в умовах постійного дефіциту сировини. 

Проблеми стабілізації і подальшого розвитку не стали державними, а 

залишилися проблемами виробників молока і тих хто переробляє молоко і 

забезпечує населення України молочними продуктами. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Серед різноманітних продуктів, 

які людина здавна використовує в їжу, молоку немає рівних. Поживність молока 

визначається як вмістом в ньому жиру, білків, молочного цукру, так і наявністю 

жироподібних речовин (фосфоліпідів), органічних кислот, вітамінів, ферментів. 

У молоці широко представлені мінеральні солі: кальцій, калій, натрій, магній, 

фосфор, сірка, які необхідні для нормального перебігу основних життєвих 

процесів в організмі людини.Згідно переробки молочні продукти поділяють на 

молоко, сири, масло та сухі молочні продукти. В даний час згущені молочні 

продукти в промисловості виробляють у широкому асортименті. Найбільшу 

питому вагу становлять різні види сухого цільного молока і молока знежиреного, 

той же час освоюються нові види згущених молочних продуктів: 

швидкорозчинне незбиране згущене молоко і його різновиди, сухі суміші для 

різних видів молока, згущені суміші для кисломолочних напоїв, згущені молочні 

суміші для дитячого харчування, а також  виробляють згущені вершки з цукром 

і без нього, вершки високожирні згущені, масло коров'яче сухе. Згущені молочні 

продукти являють собою сипучі порошки, які характеризуються високою 

масовою часткою сухих речовин (від 95 до 98,5%) залежно від виду продукту і 

способу його виробництва. 

Велике значення надається згущеним молочним продуктам з побічних продуктів 

(вторинної сировини-сироватки). З молочної сироватки отримують згущену 

сироватку, яка використовується в хлібопекарській промисловості, в медицині, 

при виробництві морозива та плавлених сирів, в інших галузях народного 

господарства. 

Важливим резервом отримання додаткового білка тваринного походження 

є раціональне використання вторинної молочної сировини. Серед загального 

обсягу стічних вод вітчизняних молокопереробних підприємств 60 % займає 

сироватка. Така ситуація призводить до негативних наслідків за двома 

основними складовими. По-перше, до втрати біологічно цінної молочної 

сировини в умовах актуальності проблеми дефіциту білка. По- друге, виникає 
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загострення екологічної проблеми - забруднення внутрішніх вод збільшенням 

вмісту азоту, фосфору та органічних речовин у стічних водах 

Отже, незважаючи на динамічний ріст виробництватвердих сирів та переробки 

вторинної сировини-сироватки і переробка молочних відходів стала однією з 

актуальних рішень  в виготовленні сухих продуктів. 

В ринкових умовах для успішного ведення галузі молочного підприємства 

головним чинником забезпечення прибутковості та високого рівня 

рентабельності виробництва продукції, що надає можливість не лише 

відшкодувати витрати на виробництво, а здійснювати розширене виробництво 

та мати прибуток є впровадження сучасних прогресивних технологій 

виробництва молока, а також організації його переробки.  

Сучасні економічні процеси характеризуються розвитком як позитивних так і 

негативних тенденцій, що зумовлені рядом об’єктивних та суб’єктивних причин. 

Досить гостро ці тенденції проявились у молочній промисловості –одній із 

найбільш ефективних галузей народного господарства у більшості країн, але в 

потужності молочної переробки складають майже 16,6 млн. тонн молока на рік. 

Економічна ефективність виробництва та переробки молока наведена в таблиці 

1. 

Таблиця 1 – Економічна ефективність переробки молока 

Показники 

Значення показників 

до після 

В ведення в експлуатацію цеху 

СМП 

1. Виробнича потужність, т молока/зм 100 100 

2. Річний об’єм переробки молока, тис. т. 36000 36000 

3. Вироблена продукція в діючих оптових цінах, тис.грн 11007 11280 

4.Кількість працівників, чол. 56 56 

5. Собівартість виробленої продукції, тис. грн. 219168 230000 

6. Прибуток, тис.грн. 25612 2913 

7. Чистий прибуток, тис.грн. 528141,3 57633 

8. Рівень рентабальності, %  2,7% 
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Висновок. Україна останнім часом переживає серйозні проблеми, викликані 

дією недосконалого економічного механізму. Із галузі, що давала значні 

експортні надходження, вона перетворилась у таку, де рівень рентабельності 

виробництва окремих молочних продуктів коливається в середньому в межах від 

-13,1% (масло вершкове) до 16,7% (морозиво). Навіть найбільш масове 

виробництво (продукція із незбираного молока) в середньому по Україні 

збиткове із рівнем рентабельності -2,7%.Маючи великий промисловий, 

кадровий, технологічний потенціал галузь нині розвивається екстенсивним 

шляхом, її розвиток ускладнюється дією багатьох обмежень, найбільш 

серйозний вплив серед яких здійснюють: сировинні, фінансові та споживчого 

попиту. За існуючих обсягів надходження на переробку молока надлишкові. 
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У статті досліджено новий погляд на значення лояльності споживачів 

ресторанних послуг в умовах пандемії 2020-2021 років, визначено основні 

стратегії поведінки рестораторів в умовах карантину, а також наведено 

основні методи формування лояльності споживачів ресторанних послуг та 

вплив застосування клієнтоорієнтованого сервісу й інноваційних програм 

лояльності на формування лояльності споживачів ресторанних послуг. 

Ключові слова: лояльність споживачів ресторанних послуг, ресторанний бізнес, 

клієнтоорієнтованість, стратегії поведінки рестораторів, карантинні 

обмеження. 

Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та 

практичними завданнями. Березень 2020 року був переломним для діяльності 

усіх підприємців України. Жоден вид бізнесу не зміг пройти дану кризу без 

наслідків. Особливо постраждали сфери тимчасового розміщення, ресторанний 

бізнес, агенції розваг, туристичні агенції та повністю вся сфера транспорту. 

Власне карантинні обмеження 2020-2021 років підняли значення лояльності 

споживачів ресторанних послуг на новий рівень. Встановлення переліку 

обмежень, який постійно змінювався, докорінно змінив діяльність сфери 

ресторанного господарства України. Тому дослідження значення лояльності в 

умовах карантину та після його остаточного завершення залишається 

актуальним питанням у наш час. 

Раніше питання лояльності споживачів ресторанних послуг досліджували 

такі відомі вчені та науковці, як: А. Аакер, Ф. Райхельд, У. Сассер, А. Херрманн, 

В.В. Жданова, І. Альошина, О. Зозульов, та інші.  
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Формулювання цілей статті. Метою даного дослідження є визначення 

сутності та значення лояльності споживачів ресторанних послуг в умовах 

карантинних обмежень. 

Виклад основного матеріалу. Пандемія COVID-19, що розпочалася в 

Україні на початку 2020 року та триває по сьогоднішній день продовжує 

негативно впливати на всі сфери бізнесу, а особливо це стосується туристичної 

та готельно-ресторанної сфери. Карантинні обмеження не лише вплинули на 

внутрішній та зовнішній туризм, але й зменшили кількість відвідувань закладів 

ресторанного господарства місцевими жителями.  

Ресторанний бізнес України зазнав перших обмежень у березні 2020 року. 

Це були найважчі часи для рестораторів, оскільки заклади довелося закрити 

повністю на невизначений термін. Звичайно, дозволяли проводити адресну 

доставку, проте ця послуга не користувалася великою популярністю, оскільки 

українці почали суттєво економити. Окрім того, у більшості з'явився час 

готувати самостійно. Цей період пройшли не всі бізнесмени.  

Відповідно до інформації, що надала компанія з автоматизації ресторанів 

Poster, за два тижні карантинних обмежень у березні 2020 року 2500 закладів 

ресторанного господарства повністю припинили свою роботу, що склало 63% від 

загальної частки користувачів послугами компанії в Україні. Прибуток закладів, 

що залишилися на ринку, склав лише 27% від того, що був у березні 2019 року. 

Згідно з даними компанії у цей період було звільнено близько 13000 працівників 

сфери ресторанного бізнесу [5]. 

Як повідомляє аналітичний центр «Ресторани України», за 2020 рік 

кількість ресторанів та кафе в Україні зменшилась майже на 4 тисячі закладів. 

На початок 2021 року працювало 14,7 тисяч ресторанів, кафе та барів, у 

порівнянні з початком 2020 року, коли в Україні працювало 18,6 тисяч закладів. 

Відповідно об'єм ресторанного ринку скоротився за 2020 рік майже на 30% і 

склав за 2020 рік 14,1 млрд. гривень. За 2020 рік ресторанний ринок втратив 

майже 6 млрд. гривень. Це результат кількох локдаунів, карантинних обмежень 

ресторанного бізнесу та відсутності іноземних туристів. Протягом 2020 року 
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кількість закладів ресторанного господарства зменшилася приблизно на 4000, а 

дохід від діяльності решти закладів знизився на 6 мільярдів гривень [7]. На 

рисунку 1 наведено кількість закладів ресторанного господарства з 2003 року. 

Відповідно до графіку, можна зробити висновок, що останні чотири роки 

кількість закладів поступово зростала, а в 2020 році знизилася максимально у 

порівнянні з останніми майже двадцяти роками. 

 
Рисунок 1 – Кількість закладів ресторанного господарства в Україні 2003-

2020 роки 

 
На підтримку малого та середнього бізнесу уряд створив програму 

відшкодування 8000 гривень від Президента та програму кредитування під 

низький рівень відсотків. Проте, порівняно з реальними збитками підприємців, 

це була лише незначна компенсація. Саме тому важкі часи власникам 

ресторанного бізнесу вдалося подолати саме завдяки лояльності споживачів 

ресторанних послуг [2, c. 118]. 

На рисунку 2 наведено дії рестораторів щодо збереження власного бізнесу. 

Звичайно, звільнення працівників чи примусове відправлення їх у відпустки за 

свій рахунок можна віднести до категорії порушення їх прав. Проте між вибором 

жорстоких стратегій ведення бізнесу та його повним закриттям кожен обирав 

свій шлях. 

Слід звернути увагу на останній пункт, що наведений на рисунку 2. Дану 

стратегію могли застосувати лише ті заклади, які на момент запровадження 
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остаточного локдауну мали базу постійних відвідувачів. До прикладу, ресторани, 

гостями яких були переважно туристи, змушені були обирати дії, наведені у 

списку вище. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Основні стратегії поведінки рестораторів в умовах карантину  

 

Існує багато підходів до визначення терміну «лояльність», проте в даному 

аспекті лояльність споживачів ресторанних послуг слід розглядати як стійкість 

споживача до нових умов надання ресторанних послуг. У свою чергу, практичне 

значення лояльності споживачів ресторанних послуг безпосередньо пов’язане з 

прибутком закладу, його конкурентоспроможністю та стійкістю до різних 

зовнішніх факторів, адже для підприємств ресторанного господарства 

неможливо створювати велику кількість заготовок без постійного попиту. 

У більш загальному розумінні лояльність – це надання переваги 

відвідувачем певному товару чи послузі, що формується на основі узагальнених 

емоцій, вражень, відчуттів, з якими товар чи послуга асоціюється. Тобто це 

позитивне ставлення до всього, що стосується конкретного закладу. 

Основні стратегії поведінки рестораторів в умовах карантину 
(локдауну) 

Скорочення штату працівників 

Відправлення працівників у незаплановані відпустки за свій рахунок 

Перехід закладу на повну доставку їжі та перекваліфікація працівників 
(наприклад, офіціанти-кур'єри) 

Повне закриття закладу (або декількох закладів мережі) 

Введення інновацій та орієнтація на лояльність своїх гостей 
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Рисунок 3 – Методи формування лояльності споживачів ресторанних 
послуг [8, c. 10] 

 

Основними ознаками лояльності споживача ресторанних послуг є: 

- регулярне відвідування закладу; 

- відмінне знання асортименту закладу та бажання спробувати новинки; 

- рекомендації закладу усім знайомим, а також позитивні відгуки про нього 

у соціальних мережах та на різних сайтах; 

- байдужість до пропозицій конкурентів. 

Для підтримки інтересу споживача до певного продукту, послуги чи навіть 

до бренду ресторатори застосовують різні методи формування лояльності, тобто 

способи додаткового підтримання інтересу споживачів. На рисунку 3 зображені 

найпоширеніші з них.  

Цінові методи 

Методи формування лояльності споживачів ресторанних послуг 

Нецінові методи 

Простий 
(усі відвідувачі закладу, які 

погодилися стати учасниками 
програми лояльності, 
отримують нагороди) 

Ярусний 
(ієрархічний) 

(учасники програми 
лояльності отримують різну 
нагороду, залежно від того, 

на якому рівні програми 
і )

Відкладений 
(нагорода надається всім 

учасниками програми 
лояльності, але через певний 

проміжок часу) 

Метод партнерства 
(учасники отримують 

нагороду від компанії-

партнера програми

Ігровий 
(нагорода надається у вигляді 

гри) 

Огранічний  
(заклади, що використовують 

стратегію активного 
введення інновацій) 
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Під час карантину найпопулярнішим був ціновий простий метод, оскільки 

він дозволяв одразу отримати знижку, кешбек чи бонуси на карту. Для 

споживачів це був дійсно видимий грошовий бонус. Найбільш цікавим методом 

можна назвати неціновий метод гри, який застосовували переважно столичні 

ресторатори. Його суть полягала в тому, що ресторан пропонував споживачам 

готові набори інгредієнтів чи заготовок та чітку інструкцію доведення страви до 

готовності, а також рекомендації для презентації. Ресторатори присвоїли цим 

наборам назву «конструктори їжі» [3]. Людям, які постійно намагалися 

розважити себе під час карантину, така ідея була до вподоби. Цей метод певною 

мірою можна віднести і до органічного, оскільки така практика для України є 

новою. 

Проте в основу стратегії формування лояльності споживачів закладів 

ресторанного господарства слід закладати не накопичування бонусів, а істинне 

бажання відвідувачів повертатися до закладу або замовляти там доставку. Для 

цього кожному гостю необхідно приділяти максимум уваги.  

Крім того, під час карантину виграшну позицію зайняли ті заклади, які 

активно розвивали свої сторінки в соціальних мережах: знімали відео, як 

працюють кухарі в ресторані, робили фото-звіт того, як готують заклад до 

зустрічі гостей, розповідали про своїх працівників, які освоюють нові знання та 

вміння. Тобто заклад постійно взаємодіяв зі своїми гостями і «підігрівав» 

бажання гостей повернутися, як тільки він запрацює знову.  

Ідея клієнтоорієнтованості не нова, проте завжди дієва, оскільки ставлення 

до гостя є ключовим елементом формування лояльності споживачів ресторанних 

послуг [6, c. 166]. Заклади, які чесно розповідали про свої фінансові проблеми та 

важкі часи, які вони переживають, продовжують отримувати віддачу від своїх 

відвідувачів.  

Чітке розуміння мотивів потенційних відвідувачів, дослідження 

особливості їх поведінки та пріоритетів споживчих запитів забезпечить високий 

рівень конкурентоспроможності закладу ресторанного господарства. Ще на 

початку ХХІ століття основною функцією підприємств ресторанного 
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господарства вважалася організація споживання. Проте ті заклади, що почали 

надавати перевагу клієнтоорієнтованому сервісу, перейшли на новий рівень 

спілкування зі споживачем та забезпечення його потреб, чим значно підвищили 

не лише свою конкурентоспроможність, але й прибуток закладу за рахунок 

лояльних відвідувачів. 

Таким чином, клієнтоорієнтований сервіс – це особливий вид взаємодії з 

відвідувачами закладу, що забезпечує отримання додаткового прибутку та 

потоку постійних відвідувачів за рахунок глибокого розуміння та задоволення їх 

потреб. 

Визначимо основні принципи клієнтоорієнтованого сервісу [1]: 

- бездоганне виконання своєї роботи усім персоналом закладу; 

- розуміння потреб та проблем відвідувачів; 

- корпоративна культура закладу ресторанного господарства; 

- встановлення довготривалих відносин з відвідувачами або створення 

умов, за яких гостям хочеться постійно повертатися до закладу; 

- вивчення послідовності дій споживачів ресторанних послуг, що означає 

подивитися на свій товар чи послугу очима відвідувача; 

- передбачення бажань відвідувача – цього можна досягти лише завдяки 

бездоганному дотриманні усіх попередніх принципів. 
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Рисунок 4 – Класифікація інноваційних програм лояльності закладів 

ресторанного господарства [4]. 

За ступенем прихильності заохочення до факту обслуговування у 
ресторанах 

Класифікація інноваційних програм лояльності закладів ресторанного 
господарства

За кількістю учасників програми лояльності 

Коаліційні 
(об’єднують кілька компаній, які не 

конкурують між собою, але націлені на 
одну цільову аудиторію) 

Індивідуальні 
(розроблені однією компанією для своїх 

споживачів) 

За умовами участі 

Відкриті 
(кожен бажаючий може взяти участь, не 

потребують виконання певних умов) 

Закриті 
(для участі необхідно виконати певні 

умови) 

Прямі 
(забезпечують збільшення числа продажів 
за рахунок створення враження у клієнта, 

що саме в цьому ресторані і саме для 
нього завжди доступні якісні послуги за 

прийнятною ціною) 

Непрямі 
(реалізуються найчастіше на протязі 

досить тривалого терміну і вимагають 
дуже ретельного опрацювання. 

Наприклад, персональне обслуговування, 
коли менеджер добре 

знайомий з очікуваннями і уподобаннями 
клієнта) 

Залежно від вигоди, яку отримує споживач 

Цінові 
(програми, спрямовані на здійснення 

покупцем повторних покупок, а отже, на 
підвищення обсягу продажів за 

рахунок вигідної пропозиції: 
накопичувальні, бонусні програми) 

Нецінові 
(програми, метою яких є встановлення 

міцних зв’язків зі споживачем у 
довгостроковому періоді за рахунок 

унікальних емоційних і соціальних вигод 
від ресторану) 
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Таким чином, для забезпечення безперервної реалізації продукції та послуг 

закладу ресторанного господарства необхідно мати базу постійних відвідувачів, 

які формують попит. Сучасний маркетинг побудований на думці про те, що для 

споживача важливо купувати не продукт, а емоцію, яку він отримує в результаті 

цієї покупки. Саме тому клієнтоорієнтований сервіс є основним елементом 

формування лояльності споживачів ресторанних послуг. 

Говорячи про лояльність споживачів ресторанних послуг, важливо також 

звернути увагу на інноваційні програми лояльності закладів ресторанного 

господарства. На рисунку 4 наведено класифікацію інноваційних програм 

лояльності ресторанних підприємств. 

Розглянемо детальніше, чим відрізняються цінові програми лояльності від 

нецінових. Відмінною рисою є те, що суть цінових програм полягає у прагненні 

змінити поведінку споживача в той час, як нецінові спрямовані на формуванні 

сильної прив’язаності споживача до бренду за рахунок взаємодії з його емоціями. 

Іншими словами, стійка емоційна прихильність споживача до бренду змушує 

його відхиляти будь-які пропозиції конкурентів. 

На сьогодні дуже популярними стали QR-коди у закладах ресторанного 

господарства. За їх допомогою можна переглянути калорійність свого обіду, 

новинки закладу, перейти на сторінку в соціальній мережі, переглянути 

інформацію про заклад. Під час карантину популярно стало розміщувати на 

столиках закладу QR-код, за допомогою якого можна переглянути меню та 

навіть сформувати замовлення. За допомогою QR-коду можна залишити відгук 

про заклад або поскаржитися на обслуговування, що теж є частиною 

клієнтоорієнтованого сервісу.  

Вибір програми лояльності завжди залежить від мети закладу, від того, які 

стосунки він намагається побудувати з відвідувачами. А про те наскільки дієвою 

є та чи інша програма лояльності свідчитимуть такі показники, як: прибуток 

закладу, середній чек, завантаженість залу, ступінь задоволеності споживачів та 

інші. 
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Висновки. Отже, лояльність споживачів ресторанних послуг завжди була 

вирішальним фактором у діяльності закладів ресторанного господарства. Проте 

у часи пандемії її значення суттєво зросло, оскільки саме лояльний споживач, 

який буде регулярно здійснювати покупки ресторанних послуг допоможе 

улюбленому закладу вийти з кризи та продовжити свою діяльність, а згодом не 

лише досягти докризового рівня прибутку, але й збільшити його. У свою чергу, 

клієнтоорієнтований сервіс та інноваційні програми лояльності – це основні 

елементи формування лояльності споживачів ресторанних послуг, головною 

метою яких є побудова міцних довготривалих стосунків зі споживачами. 
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ГОСПОДАРСТВА 
У статті досліджено поняття «іміджу» підприємства готельного 

господарства, його завдання, функції та чинники формування, а також 

використання сучасної концепції бенчмаркінгу при формуванні іміджу 

підприємств готельного господарства. 
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іміджу, бенчмаркінг, готельні мережі, альянс готелів, готельні послуги, готель. 

Успіх діяльності підприємства готельного господарства залежить від 

багатьох зовнішніх та внутрішніх чинників і факторів, у тому числі від його 

іміджу на ринку. Сучасний споживач готельних послуг стає все більш 

вимогливим, що потребує постійного пошуку шляхів вдосконалення індустрії 

гостинності, одним із сучасних методів якого є використання концепції 

бенчмаркінгу при формуванні іміджу підприємств готельного господарства. 
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При правильному використанні політики бенчмаркінгу, підприємство 
завжди матиме бажаний результат, оскільки це дає можливість підвищити якість 
продукції та послуг, краще задовольнити потреби споживачів і підвищити 
продуктивність та ефективність основних та допоміжних бізнес-процесів, що 
веде до збільшення прибутку підприємства та формування його позитивного 
іміджу на ринку готельних послуг. 

Питанням вивчення бенчмаркінгу на підприємствах, зокрема готельного 
господарства, займалися такі вчені та науковці, як: О. Градов, Н. Карпенко, Д. 
Петряшов, Г. Ю. Ткачук, І. Ф. Ростовцева, В. А. Лобанова, О. Ф. Оснач, Н. В. 
Бунтова, К. І. Радченко, Л. Є. Довгань, Р. К. Донован, В. Д. Нємцова, З. Є. 
Шершньов, Х. Харрингтон, Д. Харрингтон, Даррелл К. Рігбі та інші. 

Метою статті є визначення значення використання сучасної концепції 
бенчмаркінгу при формуванні іміджу підприємств готельного господарства. 
Імідж підприємства готельного господарства – це уявне представлення гостей 
про готель, його «обличчя»; фактор, що відіграє важливу роль у його високій 
оцінці гостями внаслідок управлінських дій менеджменту готелю [1, c. 552]. 
Створення іміджу закладу готельного господарства – це активна практична 
діяльність, яка спрямована на збереження та зміцнення позицій підприємства на 
ринку та являється одним із видів маркетингових технологій [1, c. 553]. Носієм 
іміджу готелю може виступати як власне готель, так і готельна послуга чи 
високий рівень професіоналізму персоналу. Споживачі часто поділяють 
підприємства на такі, що мають позитивний та негативний імідж. Сформувати 
негативний імідж підприємства можна за лічені хвилини, а от робота над 
створенням позитивного іміджу – це трудомісткий процес, який стосується усієї 
системи його діяльності. Імідж формується на основі якості надання послуг, 
рівня цін, доступності готельних послуг, історії створення готелю та за 
допомогою реклами. Найважливішими завданнями іміджу підприємства 
готельного господарства є: 

- підвищення рівня престижу готелю на основі розробки фірмового 
стилю, тобто набору графічних та візуальних елементів, які виділяють готель 
серед конкурентів та створюють його індивідуальний образ, що легко 
запам’ятовується; 
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- підвищення ефективності заходів, що стосуються просування послуг 

готелю, а також реклами; 

- підвищення конкурентоспроможності готелю; 

- формування чи реформування думки гостей про готель; 

- підвищення рівня прибутковості підприємства готельного господарства. 

У таблиці 1 наведено основні функції іміджу підприємства готельного 

господарства. 

Таблиця 1 – Основні функції іміджу готелю 
Назва функції Її роль у формуванні іміджу готелю 

Демонстративна позиціонує готель на ринку індустрії гостинності 
Стимулююча спонукає гостей скористатися послугами певного готелю 
Адаптивна допомагає готелю виділитися серед конкурентів, що вже існують на 

ринку 
Рекламна привертає увагу до готелю з метою збільшення кількості 

реалізованих готельних послуг та, відповідно, збільшення прибутку 
підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Чинники формування іміджу готелю 

  

Чинники формування іміджу підприємств 
готельного господарства 

Чинники внутрішнього 
середовища: 

- зовнішній вигляд 
працівників; 

- мотивація персоналу; 
- політика підприємства в 

області розвитку і навчання 
персоналу;  

- соціально-психологічний 
клімат в колективі; 

- політика підприємства в 
області кар’єрного росту і 
створення системи 
заохочень; 

- рівень обслуговування в 

Чинники зовнішнього 
середовища: 

- зовнішній вигляд готелю; 
- реклама підприємства; 
- якість готельних послуг; 
- вміння підприємства 

готельного господарства 
підтримувати гарні відносини з 
постачальниками та гостями; 

- інвестиційна привабливість; 
- відповідність ціни та якості 

послуг; 
- фінансова стабільність; 
- участь готелю у благодійних 

заходах 
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Таким чином, формування іміджу підприємства гостинності – це результат 

діяльності підприємства, основою якого є вплив на споживачів готельних послуг 

за допомогою використання різних принципів та методів, що допомагають 

підприємству досягти поставлених цілей. Підприємство має дбати про власний 

імідж не лише на етапі відкриття, але й упродовж усього періоду своєї діяльності. 

Відповідно, на рисунку 1 наведено основні чинники, які впливають на імідж 

підприємств індустрії гостинності. Нинішня ситуація у сфері готельного 

господарства України змушує готелі знаходити нові способи формування 

власного іміджу. Це пов’язано з тим, що готельне господарство України в цілому 

поки не є досить привабливим для ведення інвестиційної діяльності, а пандемія 

2020–2021 років негативно вплинула на завантаженість номерного фонду готелів 

України, а відповідно й на їх прибутковість. Саме тому підприємствам необхідно 

знаходити нові шляхи для покращення власного добробуту, одним із яких є 

сучасна концепція бенчмаркінгу. 

Бенчмаркінг – це метод глибокого аналізу діяльності власного 

підприємства, який включає максимальний перелік процесів його діяльності, а 

також його порівняння з методами та результатами діяльності конкурентів та 

потребами споживачів, що проводиться в динаміці, задля максимального 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства та підвищення 

ефективності його діяльності з урахуванням усіх зовнішніх факторів [4, c. 540]. 

Основною метою впровадження методу бенчмаркінгу на підприємстві є 

підвищення ефективності його діяльності та отримання переваг серед 

конкурентів. 

Найвідоміші та найкращі мережі готелів у світі завжди дбають про власний 

позитивний імідж, адже це не лише допомагає їм виділятися серед тисяч інших 

підприємств готельного господарства, але й забезпечує постійний потік гостей, 

допомагає налагодити партнерські зв’язки з туристичними, маркетинговими та 

іншими компаніями, збільшує обсяг продаж, а відповідно і прибуток 

підприємства, приваблює найкращих спеціалістів у галузі готельного бізнесу для 

роботи в закладі та полегшує ведення комерційних операцій. 
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Проте формування гарної репутації та позитивного іміджу підприємства – 
це тривалий та складний процес, що потребує залучення великої кількості 
фінансових, людських, матеріальних та інших ресурсів.  

Для того, щоб підняти імідж готельного господарства України у світі, 
окремим суб’єктам господарювання у цій сфері необхідно об’єднатися та за 
рахунок аналізу бізнес-процесів один одного та готелів-еталонів на ринку 
готельної індустрії визначити основні стратегії розвитку готельного бізнесу в 
Україні, адже лише потік туристів та інвестицій, в тому числі іноземних, 
забезпечить прибуток кожному окремому готелю. Цього можна досягти завдяки 
використанню сучасної концепції бенчмаркінгу [5, c. 545]. 

У свою чергу, основний зміст концепції бенчмаркінгу підприємств 
готельного господарства України має полягати у вивченні зарубіжної практики 
та діяльності вітчизняних підприємств, які вже досягли успіху на ринку 
готельних послуг (наприклад, Reikartz Hotel Group, Premier Hotels and Resorts, 
Royal Hotels and SPA Resorts). Для цього необхідно чітко дотримуватися 
принципів бенчмаркінгу, особливо принципу відкритості – тобто бажанню 
співпрацювати, обмінюватися ідеями, створювати спільні комерційні проекти, 
розробляти спільні тури для гостей по готелях, що входять до альянсу 
(об’єднання готелів) та дбати про імідж кожного з них.  

Впровадження концепції бенчмаркінгу як основної складової формування 
іміджу підприємств готельного господарства передбачає співпрацю та взаємодію 
[3, c. 554]: 

- готелів-конкурентів: обмін кращим досвідом між ними та спільний пошук 
шляхів вдосконалення сфери готельного господарства в Україні; 

- закладів готельного господарства та гостей: орієнтуватися на побажання 
туристів, у тому числі іноземних, вивчати нові тренди в галузі індустрії 
гостинності; 

- держави та закладів готельного господарства: розвиток індустрії 
гостинності в Україні позитивно вплине на економічний розвиток держави, тому 
державні органи повинні слідкувати за оновленнями стандартів діяльності 
готельного господарства, у тому числі адаптовувати їх під вимоги іноземних 
туристів. 
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Рисунок 2 – Загальний вигляд процесу бенчмаркінгу в маркетинговому 

альянсі готельних підприємств України [2, c. 67] . 

 

Вибір та узгодження переліку об'єктів бенчмаркінгу 

Партнер 1 Партнер 2 

Планування та організація бенчмаркінгу: 
- визначення послідовності проведення досліджень; 
- визначення методів збору інформації; 
- встановлення термінів впровадження політики 

бенчмаркінгу; 
- формування аналітичних груп 

 

Збір та порівняльний аналіз інформації 

Вибір напрямків впровадження найкращих методів 

Узгодження інвестицій на перебудову господарських 
процесів альянсу: 

- модернізація устаткування; 
- навчання персоналу; 
- створення нових маркетингових програм тощо 

Підтримка 
від 

держави  

Аналіз 
потреб 

сучасного 
споживача 

Реалізація концепції бенчмаркінгу на всіх 
підприємствах, що входять до альянсу 
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Отже, для формування іміджу підприємств готельного господарства.  На 

рисунку 2 наведено загальний вигляд процесу бенчмаркінгу в маркетинговому 

альянсі готельних підприємств України, метою якого є досягнення світових 

стандартів якості готельних послуг в Україні та забезпечення отримання 

бажаних фінансових вигод кожного з учасників альянсу: 

використанням концепції бенчмаркінгу необхідно вирішити наступні 

завдання: 

- виокремити найкращі досягнення кожного підприємства, що входить до 

об’єднання: збір повної інформації про діяльність кожного готелю, а також 

зовнішньої ситуації на ринку, при цьому вся інформація постійно доповнюється 

в міру введення інновацій в діяльність кожного підприємства та аналізу 

результатів їх впровадження; 

- орієнтація всіх підприємств на досягнення найкращих результатів у 

найближчому майбутньому та в динаміці, тобто постійний розвиток та 

вдосконалення діяльності компаній-партнерів. 

Таким чином, суть політики бенчмаркінгу полягає у довготривалому 

формуванні іміджу закладів готельного господарства, які об’єдналися для того, 

щоб за рахунок спільних зусиль покращити власну діяльність та сферу 

готельного господарства України в цілому, враховуючи інтереси споживачів 

готельних послуг та розраховуючи на підтримку держави. 
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ПРЯМОГО ВНЕСЕННЯ 
У статті розглядається  особливості удосконалення технологічного процесу  

переробки молока на біопростоквашу з застосуванням закваски прямого 

внесення. Обґрунтовано доцільність використання закваски прямого внесення як 

функціонального інгредієнта у приготуванні кисломолочних продуктів. 
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 Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Переробку молока з застосуванням різних видів 

заквасок можна аналізувати на прикладі історії розвитку заквашувальних 

препаратів. Так, спочатку використовували природні закваски, які формувалися 

за спонтанного сквашування молока. Для виробництва продукту їх додавали у 

певній кількості до молочної основи. Поступово стали використовувати 

спеціально відібрані домінуючі штами, або композиції, що надавали продуктові 

бажаних характеристик. Так виникли закваски, технології виробництва яких 

реалізовувалися на традиційних методах отримання культур як в молоці, так і в 

спеціальних поживних середовищах. Виробництво бактеріальних концентратів 

стало можливим за наявності спеціального обладнання.  
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Заквашувальні культури є найважливішим фактором, що визначає кінцеву 
якість та властивості того чи іншого продукту. Отже, вибір типу бактеріальної 
культури і способу її використання є надзвичайно важливим для кожного 
окремого молокопереробного підприємства. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є розгляд інноваційних 
технологій переробки молока на біопростоквашу за допомогою закваски 
прямого внесення при удосконаленні технологічного процесу. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. На сучасному етапі 
розвитку найбільш результативною є концепція створення функціональних 
молочних продуктів, які сприятливо діють на організм людини. До них можна 
віднести продукти з невеликою кількістю жиру, з додаванням фруктового або 
овочевого соку, напої, у тому числі на основі сироватки, збагачені вітамінами, 
мікроелементами, природною клітковиною та ін. DVS закваски  мають ряд 
переваг перед звичайними заквасками, отриманими шляхом пересадок: 

- постійність складу (не порушується співвідношення між штамами); 
- простота використання; 
- висока активність; 
- відсутність ризику забруднення бактеріофагом. 

Одне з головних переваг культур DVS заквасок – отримання ферментованих 
продуктів високої якості з великими термінами зберігання. Перед використанням 
пакет надрізають у вказаному місці і вміст висипають безпосередньо у ванну з 
молоком.  Використання культур для безпосереднього заквашування молока 
дозволяє  інтенсифікувати технологічний процес, вести контроль по ходу 
технологічного процесу виробництва і готової продукції. Важливою перевагою 
використання DVS-культур є мінімізація ризику враження бактеріофагами. 
Пряме внесення вилучає стадію приготування виробничої закваски та 
розмноження в ній бактеріофагів, а також значно скорочує тривалість 
виробничого циклу, тим самим усуває адаптацію фагів до клітин. Сучасні 
заквашувальні культури, містять набір штамів з різними фаготипами, що 
дозволяє в разі враження фагами одного штаму проводити ферментування за 
рахунок інших. На ефективність функціонування заквашувальних культур під 
час виробництва молочних продуктів також мають вплив і технологічні  
чинники: 
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- адекватність заквашувальної мікрофлори та молочної основи; 

- режим теплової обробки молока; 

- допоміжні матеріали та технологічні інгредієнти ; 

- дотримання технологічних інструкцій. 

Інтенсивні дослідження в області селекції мікроорганізмів дозволили розробити 

стандартизовані культури з чітко певними властивостями. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Нині молочна промисловість є 

однією з найважливіших серед переробних галузей, на озброєнні якої 

знаходяться велика кількість сучасного технологічного і енергетичного 

обладнання. Вихід молочної промисловості з кризи 90-х років XX ст. пов'язаний 

з розвитком наукових основ технології. Виготовлення молочних продуктів 

відображає прогресивні промислові способи виробництва з молока 

високоякісних і біологічно повноцінних продуктів харчування. Молочна галузь 

є однією із найбільших та добре оснащених у аграрно промисловому комплексі 

країни і включає чотири напрямки (виробництво незбираномолочної продукції, 

маслоробство, сироробство, молочноконсервне виробництво) які в наший час 

успішно розвиваються. 
Біологічна та харчова цінність молока і молочних продуктів вище, ніж 

інших продуктів, що зустрічаються в природі. В молоці налічується понад 

півтори сотні різних компонентів, у тому числі 20 амінокислот, 64 жирні 

кислоти, 40 мінеральних речовин, 15 вітамінів, десятки ферментів і т.д. Молоко 

є унікальним продуктом харчування, як за різновидністю речовин, що входять 

до його складу, так і за збалансованістю. Молоко та молочні продукти із нього є 

одними з найбільш цінних видів харчових продуктів, які є незамінними 

продуктами масового споживання. Щоденне споживання 0,5 літра молока 

покриває близько 35% добової потреби людини в тваринному білку, тим самим 

значною мірою задовольняються нестатки організму в незамінних 

амінокислотах (лізин, триптофан та ін.). Молоко є винятково важливим 

джерелом мінеральних речовин, особливо кальцію та фосфору.  
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Кисломолочні продукти-це молочні продукти, які виробляють 

ферментацією молока або маслянки, вершків чи сироватки спеціальними 

заквасками: лактобактеріями – наприклад ацидофільна або деякими 

біфідобактеріями. 

Промисловість випускає велику кількість кисломолочних продуктів з 

використання комплексних заквасок, що містять лактобактерії, термофільні 

стрептококи та інші молочнокислі бактерії. Вагому цінність представляє нова 

генерація функціональних кисломолочних продуктів — біопродукти 

(біопростокваша, біойогурт, біо-ряжанка, біокефір). 

Класифікація кисломолочних продуктів за хімічним складом та 

консистенцією: 

-Кисломолочні напої (кефір, ряжанка, простокваша, йогурт, ацидофільні 

напої) 

-Сметана (любительська 40% жиру, столова 20% жиру, дієтична 10% жиру) 

-Кисломолочні сири (жирний 18% жиру, дієтичний 11% жиру, напівжирний 

9%жиру, нежирний 0,5% жиру, селянський 5% жиру, домашній) 

Крім цього, виробництво кисломолочних продуктів розвивається в наступних 

напрямах: 

– вдосконалення класичних технологій виробництва кисломолочних продуктів з 

використанням штамів молочнокислих бактерій, створених з використанням 

нових методів селекції; 

– розробка нового покоління кисломолочних продуктів з використанням нових 

видів мікроорганізмів – пробіотиків – або продукуючих біологічно активних 

речовини. 

На даний час створено цілий ряд кисломолочних продуктів, що містять 

пробіотичні мікроорганізми, які входять до складу мікрофлори кишечнику: 

біфілін, біокефір, біойогурт, біфітон, біолактон та ін. Корисно вживати продукти, 

що підвищують кількість корисних бактерій в організмі. Такі продукти 

називаються пробіотичними. У біотехнології ферментованих молочних 

продуктів (кисломолочних напоїв,сметани, сиру кисломолочного, сичужних 
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сирів) функціонально необхідним елементом є заквашувальні культури. Вони 

містять мікроорганізми, спеціально селекціоновані за фізіолого-біохімічними та 

біотехнологічними властивостями та підібрані з урахуванням особливостей 

технології певних видів продуктів. 

        Закваски або заквашувальні препарати – це одно- або багатокомпонентні 

комбінації мікроорганізмів, що використовуються для сквашування молочної 

сировини під час виробництва кисломолочних продуктів. 

        Закваски прямого внесення (DVS) - концентровані пробіотичні культури, 

виготовляються у замороженому вигляді або у вигляді ліофілізованого порошку. 

        Промислове виробництво заквашувальних культур залежить від трьох 

взаємопов‘язаних та однаково важливих елементів: технологічного обладнання, 

власне технологій та управління технологічним процесом.  Закваски мають 

високу біохімічну активність і призначені для прямого внесення в молоко, 

причому є можливість для комбінування культур один з одним і (або) у 

поєднанні з молочнокислими бактеріями. Існують різні варіанти заквасок 

прямого внесення, що складаються з монокультур біфідобактерій та 

пропіоновокислих бактерій, а також їх поєднань; комплексних заквасок 

біфідобактерій та молочнокислих бактерій, що дозволяють максимально 

реалізувати фізіолого-біохімічний та технологічний потенціал мікроорганізмів. 

Закваски прямого внесення (DVS, DVI) вносяться безпосередньо у ванну 

(резервуар для сквашування, ферментації) та зручні у застосуванні. При цьому 

знижується ризик атаки бактеріофагами та обсіменіння інш. сторонньою 

мікрофлорою (грибками, бактеріями), є можливість використання культур зі 

змішаних штамів та видів, а також відпадає потреба у спеціальному обладнанні. 

        Простокваша - кисломолочний продукт, що виготовляється з 

використанням заквашувальних мікроорганізмів лактококів або термофільних 

молочно-кислих стрептококів, при цьому загальний вміст заквашувальних 

мікроорганізмів у готовому продукті в кінці терміну придатності становить не 

менше 107 КУО в 1 г продукту. 
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Залежно від використовуваної молочної сировини кислого молока може 

вироблятися:  

-із натурального молока; 

-із нормалізованого молока; 

-із відновленого молока; 

-із рекомбінованого молока; 

-з їх сумішей.  

Харчова та енергетична цінність кисломолочних напоїв показана в таблиці1. 

Таблиця 1 – Харчова та енергетична цінність кисломолочних напоїв 
Продукт,% 

жиру 
 

Вміст основних харчових речовин 
у 100 г продукту, г 

Кислотність, 
°Т 

Енер. 
цінність, 

ккал вода білки вуглеводи жири 
Кефір: 

1%; 2,5%; 
3,5% 

 
87,3…88,3 

 
2,8…4,3 

3,8…5,3 
 

 
1…3,5 

 
85…130 

 
30…56 

Простокваша 
1%;2,5%;3,5% 

87,7…91,6 2,8…3,0 3,8…4,1 1…3,5 85…130 29…64 

Ацидофілін 
1%; 2,5%; 

3,5% 

88,5 2,8 3,8 1…3,5 75…130 57 

Йогурт 1,5%; 
2,5%; 3,5% 

88,0 5,0 3,5 1,5…3,5 75…140 51 

  

 Висновки. На сучасному етапі заквашувальні культури прямого внесення 

(DVS) визнані у всьому світі та набули поширення в Україні завдяки перевагам 

над традиційним пересадковим способом приготування виробничої закваски. 
Доцільність застосування та перспективність таких культур під час виробництва 
ферментованих молочних продуктів підтверджено багатьма фактами, серед 
яких, простота та зручність у використанні, стабільність співвідношення між 
видами та штамами, можливість працювати зі сировиною зі зниженими якісними 
показниками, уникнення вторинного забруднення продукту сторонньою 
мікрофлорою разом з виробничою закваскою, можливість гнучкого розширення 
асортименту. В Україні в умовах неідеальної якості молока-сировини пряме 
внесення культур набуває особливої актуальності. Тому для подальшого росту 
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випуску молочних продуктів необхідно збільшувати виробництво молока, 
покращувати його якість і більш повно використовувати молочну сировину за 
рахунок комплексної його переробки і розширення асортименту молочних 
продуктів.  
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стратегія. 
Одним із головних чинників, що визначають результативність, стабільність 

та злагодженість роботи підприємства ресторанного господарства є стратегія 
його розвитку, що являє собою план дій суб’єкта господарювання, спрямований 
на досягнення успіху у боротьбі з конкурентами. Особливістю формування 
стратегії розвитку підприємства є наявність конкретної мети, що визначає 
напрям діяльності закладу на довготривалий період, а також план її реалізації, 
що допомагає підприємству протистояти можливим непередбачуваним змінам у 
зовнішньому та внутрішньому середовищі. 

Питання формування стратегії розвитку підприємств ресторанного 
господарства вивчали такі вчені та науковці, як: Ю. І. Захарченко, В. О. Занора, 
Л. Д. Завідна, А. А. Мазаракі, Г. Т. П’ятницька, В. В. Матвєєв, Л. І. Скібіцька,                
С. М. Подрєза, В. І. Щелкунов, Я. В. Литвиненко, І. В. Жалінська, О. Л. Фіщук, 
Г. В. Осовська та інші. Проте постійна зміна зовнішніх та внутрішніх факторів, 
що впливають на розвиток сфери ресторанного бізнесу, обумовлюють 
актуальність даної теми у наш час. 

Метою статті є визначення суті поняття «стратегія розвитку» підприємства 
ресторанного господарства та вивчення основних особливостей та принципів її 
формування. 

У процесі ведення сучасного ресторанного бізнесу все частіше зустрічається 
термін «стратегія розвитку підприємства», який практично кожен суб’єкт 
господарювання трактує по-своєму. У загальному розумінні стратегія розвитку 
підприємства дозволяє продумати його поведінку на ринку в умовах 
конкурентного середовища та під впливом інших зовнішніх факторів, а також 
можливість зміни поведінки підприємства у разі зміни умов зовнішнього 
середовища. Це поняття також включає в себе основну мету та завдання 
діяльності підприємства, визначає його конкурентні переваги на ринку та шляхи 
їх використання; розподіл ресурсів, необхідних для їх досягнення. 
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Сучасні економісти виділяють наступні підходи до визначення поняття 

«стратегія підприємства», як от [3, c. 347]: 

- загальний порядок дій, послідовне виконання яких дозволить досягти 

визначеної мети та завдань підприємства шляхом координації та розподілу його 

ресурсів; 

- набір правил, якими користується підприємство при прийнятті 

стратегічних рішень; 

- формування системи основних засад діяльності підприємства та вибір 

найефективніших шляхів досягнення поставлених цілей; 

- загальна система рішень, що пов’язані між собою та спрямовані на 

визначення новітніх напрямків діяльності підприємства завдяки вивченню 

процесів та умов зовнішнього і внутрішнього середовища. 

На основі цього, сформовано три основні напрямки визначення суті поняття 

«стратегія підприємства»: 

1. У першому підході спочатку визначається основна місія підприємства, на 

основі якої розробляється стратегія, що включає основні цілі та завдання 

підприємства. Тобто річ іде про довгострокову діяльність підприємства, що 

передбачає формування його позитивного іміджу.  

2. Другий підхід є більш простим і полягає у поєднанні окремих 

стратегічних рішень, яких буде достатньо для швидкого досягнення поставлених 

завдань.  

3. Третій підхід передбачає комбінацію перших двох та визначає стратегію 

підприємства як комплекс взаємопов’язаних заходів, які постійно потребують 

коригування, та спрямовані на забезпечення ефективного функціонування 

підприємства як в довгостроковій, так і в короткостроковій перспективі. 

Аналізуючи поняття «стратегія підприємства», необхідно приділити увагу 

двом важливим моментам, а саме тому, що: 

- більшість науковців схиляються до думки, що це – загальний план 

управління підприємством; 
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- основна суть стратегії все ж таки полягає у досягненні підприємством 

довготривалих цілей. 

Для закладів ресторанного господарства важливо дбати про власний імідж 

та приділяти максимум уваги задоволенню потреб споживачів, адже від цього 

залежить його конкурентоспроможність на ринку.  

У свою чергу, концепція закладу – це основа його діяльності, що включає 

головну ідею роботи всього підприємства. 

Ще одним визначенням стратегії підприємства, яке характеризує діяльність 

сфери ресторанного бізнесу, є її розуміння як «мистецтва управління», що 

характеризується творчим підходом до розробки стратегії розвитку закладу 

ресторанного господарства, нестандартністю та унікальністю підходів до 

управління персоналу, роботи з гостями та організацією дозвілля у закладі. 

Стратегія підприємства ресторанного господарства складається з двох 

частин: цілеспрямованих, продуманих дій (спрямована стратегія) та реакції 

підприємства на непередбачувані обставини (незаплановані стратегічні 

рішення).  

Кожне підприємство визначає індивідуальний стратегічний набір – систему 

стратегій різного типу на певний період, що включає особливості 

функціонування та розвитку підприємства в умовах зовнішнього середовища. 

Тобто підприємство повинне мати план дій у разі виникнення непередбачуваних 

обставин, що допоможе уникнути будь-яких негативних наслідків впливу 

зовнішніх та внутрішніх факторів на його діяльність [6, c. 11]. 

Правильно сформований стратегічний набір забезпечує безперервний 

розвиток закладу ресторанного господарства навіть в умовах кризи та заповнити 

стратегічну прогалину. 

Стратегічна прогалина – це проміжок між бажаним результатом, якого 

бажає досягти підприємство, та його можливостями [6, c. 13]. 

До структури стратегії розвитку закладів ресторанного господарства 

входять: 

- стратегічні цілі діяльності закладу; 
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- технології та методи, які підприємство застосовує для досягнення 

стратегічних цілей; 

- ресурси, необхідні для реалізації стратегічних цілей; 

- система управління підприємством (у тому числі персоналом закладу). 

Таким чином, стратегія підприємства ресторанного господарства – це 

комплексний план, що включає в себе його місію, цілі та завдання, на основі яких 

розробляється концепція закладу та визначаються основні напрямки управління 

для досягнення довготривалих цілей підприємства з урахуванням можливих змін 

у зовнішньому та внутрішньому середовищі та адаптації до них. 

Особливості формування стратегії розвитку підприємств ресторанного 

господарства зумовлені тим, що підприємство розглядається як складна 

економічна, виробнича і соціальна система, яка постійно розвивається та 

змінюється в часі. Сфера ресторанного бізнесу не лише підлягає впливу 

зовнішнього середовища, але й сама на нього впливає. 

Ще однією особливістю формування стратегії розвитку закладів 

ресторанного господарства є вирішення задач, пов’язаних з вибором і 

закріпленням певної частки на ринку, за рахунок створення власних 

конкурентних переваг та формування і підтримки позитивного іміджу 

підприємства. 

Зокрема, Л. Д. Завідна у своїх дослідженнях також виділяє такі особливості 

формування стратегії розвитку підприємств ресторанного господарства, як [5, c. 

188–191]: 

- складність внутрішнього середовища підприємств; 

- чутливість підприємств до дії факторів зовнішнього середовища і їх 

здатність реагувати на зміни, що відбуваються; 

- відсутність універсальних рішень та стратегій, що підходять усім закладам 

ресторанного господарства; 

- успішність стратегії розвитку закладів ресторанного господарства 

великою мірою залежить від впровадження інноваційних технологій. 
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Відповідно, до основних принципів формування стратегії розвитку закладів 
ресторанного господарства слід віднести [4, c. 101]: 

- орієнтацію підприємства як господарської системи на глобальні та 
довгострокові цілі та економічні інтереси його засновників; 

- існування багатьох можливих варіантів розвитку закладу, що обумовлено 
нестабільністю та постійними змінами у зовнішньому середовищі; 

- безперервний процес розробки та вдосконалення стратегії розвитку, його 
адаптація до змін, що відбуваються у зовнішньому та внутрішньому середовищі; 

- стратегію розвитку необхідно розглядати як комплексну систему, що 
передбачає узгодження стратегічних рішень за різними напрямками діяльності 
закладу ресторанного господарства, його функціями, наявними ресурсами тощо. 

Діяльність закладів ресторанного господарства, що діють в умовах сучасної 
ринкової економіки, відбувається під впливом багатьох факторів, які впливають 
на зміст стратегії їх розвитку. До таких факторів відносять [2, c. 123]: 

- можливості та наявні ресурси підприємства; 
- потреби цільової аудиторії; 
- глобалізація діяльності сфери ресторанного бізнесу, тобто її визначення 

як одного з пріоритетних напрямків розвитку економіки країни; 
- часові обмеження щодо впровадження стратегії розвитку, що пов’язані з 

постійними змінами та появою нових форматів закладів ресторанного 
господарства; 

- постійна конкурентна боротьба, зокрема, поява нових суб’єктів на ринку; 
- необхідність безперервного покращення та модернізації системи 

виробництва; 
- необхідність використання сучасних інформаційних технологій; 
- кадровий потенціал підприємства тощо. 
Швидкі зміни зовнішнього середовища та розвиток сфери ресторанного 

бізнесу обумовлюють пристосування кожного окремо взятого закладу 
ресторанного господарства до цих умов. Саме тому розробка, провадження та 
постійна адаптація стратегії розвитку є основою розвитку підприємств 
ресторанного господарства. 
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Для закладів ресторанного господарства найефективнішою вважається 

клієнтоорієнтована стратегія, що вимагає значних зусиль у різних напрямках 

діяльності підприємства. Проте для досягнення бажаних результатів, необхідно 

приділити максимальну кількість часу та виділити усі можливі ресурси на її 

впровадження. 

Початок пандемії COVID-19 у березні 2020 року показав, що успіх стратегії 

розвитку підприємств ресторанного господарства безпосередньо залежить від їх 

здатності швидко пристосовуватися до складних умов, а також те, що велику 

роль у формуванні стратегії підприємства відіграє взаємодія із цільовою 

аудиторією. Крім того, ефективність стратегічного управління безпосередньо 

залежить від конкретних дій та кваліфікації адміністрації закладу та їх готовності 

до протистояння умовам зовнішнього середовища. 

Таким чином, формування стратегії розвитку підприємств ресторанного 

господарства дозволяє [1, c. 14–15]: 

- визначити напрямки діяльності та поведінки підприємства на ринку 

ресторанних послуг з урахуванням умов зовнішнього середовища; 

- оцінити конкурентні переваги закладу та максимально ефективно 

використовувати їх у боротьбі з прямими та непрямими конкурентами; 

- сформулювати основну мету діяльності підприємства; 

- забезпечити найбільш ефективне використання ресурсів підприємства; 

- постійно розвиватися з метою максимального задоволення потреб 

споживачів; 

- швидко пристосовуватися до змін та знаходити вихід з найскладніших і 

навіть кризових ситуацій. 

Отже, стратегія розвитку – це результат тривалрого та складного 

(багатокомпонентного) процесу дій та заходів щодо покращення бізнес-процесів 

підприємства, вивчення потреб цільової аудитоії, аналізу конкурентів та 

виокремлення власних конкурентних переваг, а також безперервна взаємодія 

підприємства із зовнішнім середовищем. 
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЖИТНЬОГО БОРОШНА 
ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ХЛІБА 

Розглянуто особливості використання житнього борошна у приготуванні нових 

сортів хліба, його переваги та недоліки у порівнянні з іншими видами борошна. 

Ключові слова: житнє борошно, види борошна, особливості застосування. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 
практичними завданнями. Хлібопекарська галузь відіграє значну соціальну роль, 
задовольняючи потреби населення в основному продовольчому продукті. 
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Водночас протягом останніх років мають місце зменшення обсягів виробництва 
хлібопродуктів, зношення основних фондів підприємств, недостатність 
інвестицій у розвиток галузі. Загострення конкурентної боротьби на ринку 
хлібопродуктів, стрімкі інтеграційні процеси, передусім об’єднання виробників 
у холдинги, що фактично контролюють великі сегменти ринку, значною мірою 
впливають на ринкові позиції регіональних виробників хлібопродуктів. При 
цьому, обмеженість фінансового забезпечення спричиняє поступове погіршення 
умов їх господарювання, що вказує на доцільність зміни підходів щодо 
управління їх конкурентоспроможністю. Відтак, проблема підвищення 
конкурентоспроможності підприємств хлібопекарської галузі набуває особливої 
актуальності [1]. 

Одним з найпоширеніших харчових продуктів є хліб та хлібобулочні 
вироби. Традиційно великим є їх споживання в Україні – орієнтовно 350 г на 
добу. У хлібі міститься багато важливих харчових речовин, необхідних людині; 
з поміж них білки, вітаміни, вуглеводи, харчові волокна, мінеральні речовини. 
Споживаючи хліб людина практично на 50 % забезпечує свою потребу у 
вуглеводах, на 33 % - в білках, більше половини - у вітамінах групи В, солях 
фосфору і заліза. Пшеничним або житнім хлібом, маєже цілком забезпечує 
потребу організму харчових волокнах [2]. 

«Який хліб найкорисніший?» — це питання не втрачає своєї актуальності 
вже багато століть. Різноманітний хліб: житній, пшеничний, кукурудзяний — 
був і залишається основою раціону в багатьох культурах. Незважаючи на це, 
користь хліба періодично заперечується прихильниками так званого «здорового 
способу життя». Але дієтологи, як і раніше, наполягають: абсолютна відмова від 
хлібобулочних виробів може негативно позначитися на здоров’ї людини, 
спричинити незворотні зміни в роботі внутрішніх органів. Спробуємо 
розібратися в «хлібному» питанні, який хліб найкорисніший для споживання і 
збагачення свого щоденного раціону вітамінами, мінералами, мікроелементами? 

Серед такого великого асортименту хлібобулочних виробів, що 
представлений зараз на полицях супермаркетів, першу позицію за своїм 
мінеральним складом і користю для організму посідає житній хліб, або хліб із 
суміші житньо-пшентичного борошна. 
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Вчені стверджують, що житній хліб заслужено отримав назву 

«українського», бо це не тільки традиційний для нас харчовий продукт, користь 

якого для здоров’я беззаперечна. 

Хліб з житнього борошна грубого помелу відмінно підійде при дієтичному 

харчуванні, калорійність житнього — 227 ккал, тоді як пшеничного — 240 ккал. 

Саме через низьку калорійність, дієтологи радять споживати його частіше. І 

останній факт, після якого користь житнього хліба буде беззаперечною для 

найзатятіших прихильників здорового способу життя. Навіть тим, хто 

дотримується жорсткої безвуглеводної дієти, два шматочки житнього або 

цільнозернового хліба щодня допоможуть… схуднути! Таким чином ви 

стимулюєте травлення, організм насичується необхідною кількістю калію, 

цинку, вітамінів груп Е і В. 

Споживання житнього хліба буде корисним як і при ожирінні, так і при 

недокрів’ї. 

Народна мудрість стверджує, що пшеничний хліб — для свята, а житній — 

для роботи, бо надовго дає сили і відчуття ситості без зайвих калорій. 

Формування цілей статті. Метою дослідження стало аргументування 

використання житнього борошна для поліпшення технології виробництва хліба. 

Відповідно до поставленої мети визначено наступні завдання: визначити 

фізико-хімічний склад і технологічні властивості сировини; описати первинну 

обробку та вимоги до сировини при виробництві продукту. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Теоретико-методологічні 

засади конкуренції та конкурентоспроможності розкрито у фундаментальних 

працях зарубіжних дослідників, зокрема Г. Азоєва, І. Ансоффа, С. Брю,                

А. Градова, А. Деметьєва, Р. Кемпбелла, А Курно, А. Маршала, Д. Мілля,                

Н. Моісєєвої, Ф. Найта, М. Портера, Д. Рікардо, Дж. Робінсона, П. Самуельсона, 

А. Смітта, Р. Фатхутдінова, П. Хейне, Й. Шумпетера, А. Юданова та ін.  

Суттєвий внесок у дослідження проблем підвищення 

конкурентоспроможності підприємств, у т. ч. хлібопекарської галузі, зробили 

вітчизняні науковці: А. Андрійчук, І. Бланк, 5 Л. Балабанова, Т. Гончарук,                
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В. Губенко, І. Драган, Г. Крамаренко, Л. Лігоненко, А. Мазаракі, М. Малік, Л. 

Масловська, С. Науменкова, О. Николюк, В. Павлова, О. Пересада, П. Саблук, 

Ю. Самойлик, С. Скибінський, І. Соловйов, В. Ткачук, Н. Ушакова, О. Шпичак 

та ін. Незважаючи на значну кількість та різноплановість напрацювань названих 

дослідників і сучасних наукових розробок для теорії і практики підвищення 

конкурентоспроможності підприємств хлібопекарської галузі, слід зазначити, 

що окремі аспекти досліджуваної проблеми потребують подальших досліджень. 

Передусім це стосується необхідності обґрунтування концептуальних засад 

управління хлібопекарськими підприємствами на основі системного підходу до 

запровадження стратегічного контролю конкурентоспроможності, визначення 

складових управління конкурентним розвитком, розробки методики 

моделювання конкурентоспроможності підприємств галузі дослідження. Це 

зумовило необхідність проведення окремого ряду дослідженнь. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Хліб є видатним відкриттям в 

історії людства. Він існує тисячі років. Виробництво хліба в нашій країні налічує 

близько 800 найменувань. Хліб залежно від виду борошна може бути житній, 

житньо-пшеничний, пшенично-житній та пшеничний. За рецептурою 

приготування хліб буває простим (випечений лише з основної сировини) та 

покращений (з додаванням цукру, жиру, прянощів, молока); за способом 

випікання формовий або подовий; за призначенням звичайний і дієтичний. У 

закладах ресторанного господарства виник попит на хліб власного виробництва 

з приготуванням за поліпшеною технологією. 

Жито — багате, ситне зерно, яке вживається людиною протягом століть. І 

хоча набагато простіше знайти на прилавках і вітринах магазинів продукти з 

пшениці, більш доступного і дешевого зерна, є сенс звернути увагу на інші злаки, 

наприклад, жито. Продукти з житнього борошна відрізняються від аналогічних з 

пшениці, ячменю, вівса і часто дають більше користі організму та менше шкоди. 

Житні зерна також корисні при приготуванні їжі. 

Жито — насправді одне з найбільш корисних зерен в світі. Серед найбільш 
вражаючих переваг для здоров’я житнього борошна — здатність боротися з 
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діабетом, серцево-судинними захворюваннями, збільшенням ваги, 
онкологічними захворюваннями, запальними процесами і високим кров’яним 
тиском. 

Житнє борошно може позитивно впливати на обмін речовин. Жито більш 
легко перетравлюється організмом, ніж пшениця. Було доведено, що воно 
пригнічує збільшення маси тіла, не даючи людині досягти стадії ожиріння (при 
веденні здорового способу життя в цілому). 

Було виявлено, що цільнозерновий продукт покращує чутливість до 
інсуліну і знижує загальний холестерин в плазмі. Це робить житнє борошно і 
його похідні, ефективним засобом для управління вагою, на відміну від 
пшеничного сорту (особливо вищого сорту), яке тільки посилює процес 

накопичення зайвого жиру. 3 

Житнє борошно і хліб також можуть регулювати і покращувати профіль 
глюкози в крові. Коли вчені зі Швеції вивчали вплив жита у пацієнтів, які 
пройшли тестування під час сніданку, вони виявили, що цільнозернові житні 
продукти, висівки з житнього хліба і хліб з жита на заквасці, відмінно 
справляються з поліпшенням глікемічних профілів, стабілізують реакцію 
інсуліну і покращують чутливість до інсуліну. 

Це говорить про те, що продукт допомагає знизити ризик розвитку діабету і 
що її можна їсти при діабеті без шкідливих наслідків. 

Користь житнього борошна полягає також в тому, що воно допомагає менше 
їсти інших продуктів під час прийомів їжі, що сприяє появі відчуття ситості на 
довгий час. В одному дослідженні вивчалися люди, які їли на сніданок страви з 
однаковою калорійністю, з різницею лише в тому, що одні споживали житню 
кашу, інші пшеничне. Було доведено, що пацієнти, які їли житню кашу, 
переживали почуття ситості і наповненості шлунка більш довгий час, а саме 8 
годин на відміну від групи, де їли пшеничну кашу. 

Аналогічне дослідження було проведено, але замість житньої каші 
використовували житній хліб. Дослідники виявили, що наявність житнього хліба 
у їжі призводило до меншого апетиту до і після наступного прийому їжі, 
демонструючи потужну здатність жита допомогти досягти ситості. 
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Коли пацієнти з метаболічним синдромом почали дотримуватися дієти з 
вживанням продуктів з житнього борошна протягом 12 тижнів, було доведено, 
що відповідь на інсулін після кожного прийому їжі був краще, що допомогло 
зменшити запалення в організмі в порівнянні з тими, хто мав в раціоні вівсяну 
кашу, пшеничний хліб і картоплю. Це зниження запалення у пацієнтів з 
метаболічним синдромом може бути також корисним для зниження ризиків 
розвитку діабету [4]. 

Незважаючи на те, що кожен людський організм запрограмований на певні 
відповідні реакції на навколишнє середовище, завдяки своєму генетичному 
матеріалу, недавно було виявлено, що дієта і спосіб життя можуть допомогти 
навчити ці гени не реагувати занадто гостро. Дослідження показали, що 
заміщення картоплі, вівса і пшениці в раціоні продуктами з житнього борошна 
може фактично допомогти знизити реакцію генів, які можуть призвести до 
діабету та інших серйозних проблем зі здоров’ям. 

Дослідження показали, що у пацієнтів з переважанням в харчуванні вівса, 
пшениці і картоплі є фактично відрегульовані гени, пов’язані з негативними 
наслідками для здоров’я, що робить жито набагато кращим варіантом для 
вживання. 

Нерозчинна клітковина, якою багатий житній хліб, може допомогти знизити 
ризик появи жовчних каменів. Харчові волокна допомагають прискорити час 
елімінації в кишківнику, а також зменшити кількість жовчних кислот в шлунку, 
які призводять до утворення жовчних каменів. 

Ось чому продукти з високим вмістом клітковини, такі як жито, настільки 
корисні для травлення і видалення відходів. 

Розглянемо цільнозернове житнє борошно, воно багате потужними 
протираковими властивостями. До них відносяться високі кількості розчинних і 
нерозчинних волокон, поліфеноли, сапоніни, фітинової кислота, стійкі інгібітори 
крохмалю і протеази, які допомагають запобігти поширенню ракових клітин. 
Фактично, ті ж самі фітонутрієнти, які допомагають боротися і запобігати раку, 
також показали здатність зменшувати ризик серцевих захворювань і негативних 
симптомів менопаузи. 
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Розрізняють три види житнього борошна в залежності від типу його помелу: 

обойне, обдирне, сіяне. 2 

Усі три види використовуються у випічці хліба. Обойне борошно є більш 

грубим, але і має найбільшу користь для здоров’я. Обдирне і сіяна — мають 

більш рівномірну текстуру і можуть застосовуватися не тільки для випічки хліба, 

а й для виготовлення борошняних десертів. 

Кількість глютену в продуктах з жита нижче, ніж в продуктах з пшениці, 

але, тим не менш, він там є. Якщо ви уникаєте вживання продуктів з глютеном, 

або страждаєте на целіакію, вам вкрай не рекомендується їсти житній хліб та інші 

продукти з жита, тому що вони завдадуть шкоди вашому організму, викликавши 

неприємні симптоми з боку шлунково-кишкового тракту. 

Для виробництва житньо-пшеничного хліба, треба визначити фізико-

хімічний склад і технологічні властивості пшеничного борошна. Таке борошно 

отримують шляхом подрібнення пшениці з попереднім очищенням і відділенням 

оболонок. 

Хімічний склад борошна залежить від складу пшениці, сорту борошна і 

технологічного режиму помелу. Якість борошна характеризується наступними 

показниками: колір, вологість, тип помелу, запах, смак, кислотність, вміст 

білкових речовин, вуглеводів, жиру, ферментів, мінеральних речовин, 

шкідливих і металевих домішок.  

Колір борошна - один з основних показників якості. Він може служити для 

орієнтовного визначення сорту борошна. Високі сорти борошна мають білий 

колір з жовтуватим відтінком, низькі - темніший. 

При тривалому зберіганні борошно набуває більш світлий відтінок, завдяки 

окисленню киснем повітря каротіноїдних пігментів. 

Борошно повинне мати злегка солодкуватий смак. Не допускається 

гіркуватий або кислуватий присмак, затхлий, пліснявілий або сторонній запах, 

що свідчить про несвіжість борошна або наявності в ньому сторонніх домішок. 

Вміст вологи в борошні має велике значення для збереження доброякісних 

властивостей. Під час зберігання борошна в ньому протікає процес «дихання», 
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при якому моносахариди борошна окислюються киснем повітря, виділяючи 

вуглекислий газ, воду і тепло. Цей процес посилюється з підвищенням вологості 

борошна, що призводить до зігрівання борошна з виділенням вологи, в 

результаті чого воно утворює грудочки. Дихання борошна супроводжується 

втратами сухих речовин, які значно збільшуються при зберіганні з підвищеною 

вологістю 2. 

Кислотність борошна може до певної міри служити критерієм для 

визначення свіжості. Несвіже борошно найчастіше має підвищену кислотність. 

Багато сучасних споживачів віддають перевагу традиційним, виробленим з 

натуральних інгредієнтів, продуктам. Коли мова йде про хліб, то, зазвичай, 

якість, смак та свіжість є головними факторами в процессі прийняття рішення. 

Для покращення технології виробництва хліба давайте розглянемо закваски 

Puratos. Вони дозволяють легко та швидко виготовити свіжий, смачний і 

високоякісний хліб. Підвищуючи продуктивність, надаючи можливість для 

розширення асортименту, покращуючи смак та аромат виробів, вони гарантують 

зручність пекарям і задоволення споживачам 4. 

Закваска - натуральний компонент, який складається з води, борошна та 

мікроорганізмів. Вона надає виробам необхідний смак, аромат і структуру. 

Процес ферментації забезпечують мікроорганізми, що використовують 

крохмаль та мінеральні речовини з борошна, за допомогою чого збільшується 

об’єм виробу, в той самий час, аромат формується з органічних складових 

закваски. 

Свій початок закваски беруть в Стародавньому Єгипті, протягом тисяч років 

методи виготовлення та рецепти заквасок передавалися із покоління в покоління, 

допоки в кінці XIX століття біологами за допомогою мікроскопа не були відкриті 

дріжджові клітини, що призвело до революції в хлібопекарській галузі. Проте 

сьогодні знову повертаємося до традиційних рецептів, які набувають все більшої 

популярності серед споживачів. 
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Для покращення смакових властивостей житньо-пшеничного хліба, 

пропонуємо додати такі продукти як оливки, в’ялені томати та сало. 

Висновки. Процес розробки нової рецептури вимагає серйозного ставлення. 

Після якісного та детального вивчення складу сировини, ми вивчили 

сполучуваність складових «інгредієнтів». 

Проведені теоретичні і експериментальні дослідження у ресторанах  

направлені на покращення рецептури житньо-пшеничного хліба вирішення 

важливої задачі – сповільнення процесу черствіння, поліпшення якості, 

розширення асортименту житньо-пшеничних хліба шляхом використання 

нетрадиційної сировини.  

Отже, використання цих добавок сприяє підвищенню смаку і аромату 

готових виробів.  
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Молочна галузь України іде і розвивається швидкими темпами, тому в основу 

нашої роботи взято принципові особливості технології, а саме низька 

температура другого нагрівання та спосіб зсідання молока з внесенням 

екстракту – волошки чорної, яку застосували для формування  сирного згустку. 

Ключові слова: тверді сири, екстракт, сироваріння, фермент, сирне зерно, 

визрівання. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Сир є похідним продуктом, що містить всі необхідні 

для організму людини поживні, біологічно активні, мінеральні речовини і 

належить до основних продуктів харчування. Посилання на сучасні дослідження 

та публікації. В працях українських вчених, таких як Поліщук Г.Є.,Сімахіна 

О.М., В.Г. Андрійчук, В.І. Бойко, П.С. Березівський, В.Н. Зимовець, М.П. 

Коржинський, Ю.М. Макаренко, В.Я. Месель-Веселяк, П.Т. Саблук, О.В. 

Шкільов, О.М. Шпичак, Ересько Г.О.,Орлюк Ю.Т.,Семко Т.В, поставлена 

проблематику функціонування ринку сиру  та висвітлено вирішення цієї 

проблеми за рахунок використання як вторинної сировини так і примінення 

інноваційних технологій переробки. Молочна галузь України іде і розвивається 

швидкими темпами,тому цей рух на виробництвах потребує істотного 

оновлення асортименту продукції, що виробляється.  

Формулювання цілей статті. З вище перерахованого нами зроблено 

висновок, що поставлена перед нами тема кваліфікаційної роботи, а саме 

«Розробка і дослідження технології твердих сирів з низькою температурою 

другого нагрівання» за матеріалами ТОВ  «ТОВ Гайсинський молокозавод» на 

сьогоднішній день є актуальною. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Справжній сир виходить тільки 

з молока ми назвали його - «Чорна волошка». Цей сир злегка солонуватий, з 

тваринами нотками смаку, має поетичну назву «чорна квітка», «Cornflower 

black», «Чорна волошка». Молоко гайсинського району заготовляється  від 

чорнорябої молочної породи корів. Сир отриманий з такого молока ніжний, має 

високу форму головки, тому часто в супермаркети цей продукт надходить у 

продаж швидше ніж інші сири цієї групи. Термін зберігання сиру досить 

великий, його вартість висока, але допустима. 

Об’єктами досліджень було молоко коров’яче, сирне зерно, сирна маса, 

росільний сир з низькою температурою другого нагрівання «Чорна волошка» , а 

також готовий продукт, розсіл, бактеріальні та ферментативні препарати. 

Під час виробництва контрольного та дослідних зразків сиру було 

застосовано бактеріальний препарат прямого внесення Danisco Choozit MT1 

(Данія), який складався з солестійких штамів мезофільних молочнокислих 

лактококів видів Lactococcus lactis ssp. lactis, Lactococcus lactis ssp. cremoris, а 

також термофільного стрептококу Streptococcus thermophilus та термофільних 

лактобацил Lactobacterium delbrueckii ssp. bulgaricus, яким притаманні високі 

молокозсідальна та протеолітична активності. Зазначений бактеріальний 

концентрат, внесений у підготовлену молочну основу, забезпечує: високу 

активність кислотоутворення, пришвидшує зсідання молока, а також володіє 

високою протеолітичною активністю. Культури молочнокислих 

мікроорганізмів, що входять до складу бактеріального концентрату підібрані 

таким чином, щоби їх ферментативна активність значно не знижувалась у 

присутності високих концентрацій хлориду натрію, що входить до складу 

розсолу. 

В роботі нами в якості ферменту запропоновано використання 

молокозсідального ферменту, а саме  рослинного коагулянту – волошку чорну 

Centurea spp. Волошка чорна – це рослина, яка містить надлишок клітинного 

соку, що допомагає в формуванні згустку. В історії сировиробництва це відомий 

рослинний коагулянт. В якості молокозсідального препарату використовують 
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також ферментативний препарат „Maxiren” фірми DSM Food Specialties 

(Нідерланди), який являє собою хімозин, одержаний із спеціальних штамів 

молочних дріжджів Kluyveromyces lactis. Це молокозсідальний препарат 

прямого внесення, який, на відміну від волошки чорної, не потребує затрат часу 

на попередню його активацію. Використання препарату обумовлює 

оптимальний розвиток смакових якостей в сирі, що є комплексним процесом. 

«Maxiren», який спричиняє перетворення казеїну, бере участь в утворенні 

субстрату, який в подальшому піддається дії ферментів бактерій з утворенням 

ароматичних сполук. Тому внесення рослинного препарату є доцільним при 

розробці і дослідженні технології твердих сирів з низькою температурою 

другого нагрівання за матеріалами ТОВ « ТОВ Гайсинський молокозавод».  

Для отримання сиру з низькою температурою другого нагрівання потрібна 

якісна сировина, в яку додають закваску, сичужний фермент і отримують 

безпечний якісний сир. 

Технологія виготовлення сирів з низькою температурою другого нагрівання 

є однією з найбільш простих, оскільки соління, визрівання, зберігання більшості 

з них відбувається в середовищі концентрованого розчину солі. При цьому 

витрати пов’язані з доглядом за цими сирами є невеликими. Технологія 

виробництва сиру розпочинається з технологічних операцій, а саме: 

- заготівля молока полягає у визначенні сичужно-бродильної проби, 

КМАФАнМ, м.ч.ж., К, органолептичних властивостей, бродильної та проби на 

наявність масляно-кислих бактерій. На основі одержаних даних молоко 

сортують. Для виробництва сиру «Чорна волошка» ми на підприємстві 

включили очищення, охолодження, резервування, визрівання, нормалізацію, 

пастеризацію, охолодження до температури зсідання. Процес збереження, або 

вечірнє резервування  полягає у зберіганні молока не більше як 12 год після 

видоювання при температурі +6…8С. Визрівання молока проводиться для 

покращення технологічних властивостей сиропридатного молока. Нами 

проводилось на підприємстві витримування сировини при температурі +10±2°С 

впродовж +13±3 годин з додаванням закваски молочнокислих бактерій. Під час 
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визрівання покращуються фізико-хімічні і технологічні властивості молока. 

Зокрема збільшується кількість розчинних азотистих речовин, укрупнюються 

(збільшуються) міцели казеїну, знижується окиснюваний потенціал, частина 

нерозчинних солей кальцію переходять у розчинний стан. Для сиру з низькою 

температурою другого нагрівання «Чорна волошка» необхідно проводити 

нормалізацію молока з врахуванням масової частки білка. Нами проведено 

пастеризацію молока для знешкодження технічно шкідливої патогенної 

мікрофлори, вірусів та бактеріофагів (Закон № 771). Нами проведено 

дослідження сировини після пастеризації. В молоці збереглися спорові форми 

бактерій. Температура +74±2°С з витримкою 20...25 секунд визначена 

оптимальною для виробництва нашого сиру «Чорна волошка». 

Молоко охолоджують до 32…34 і вносять компоненти: 40 %-вий розчин 

хлористого кальцію з розрахунку 10…40 г безводної солі на 100 кг молока, 

бактеріальну закваску із чистих (або змішаних) культур спеціально підібраних 

мікроорганізмів, а також рослинний волошковий фермент. Внесення хлориду 

кальцію обумовлене тим, що в процесі теплового оброблення молока 

(термізація, пастеризація) частина солей кальцію переходить із розчинного в 

нерозчинний стан, що погіршує сичужне згортання. Для запобігання розвитку 

газоутворювальної мікрофлори (бактерій групи кишкової палички та 

маслянокислих бактерій) застосовується 15...20 %-вий розчин азотнокислого 

калію або натрію із розрахунку 20±10 г сухої солі на 100 кг молока. 

Рослинний волошковий фермент згортання молока вносять замість 

ферментів тваринного, мікробного походження або чистого хімозину. При 

виробництві сиру «Чорна волошка» також можна застосувати молокозсідальні 

ферменти мікробного походження, з допомогою яких виготовляють більше 50 

% всіх сирів у світі. 

 На швидкість згортання молока для сиру з низькою температурою другого 
нагрівання «Чорна волошка»  належать: температура, кислотність і ступінь 
зрілості молока, концентрація водневих іонів, кількість солей кальцію та 
молокозсідального ферменту. Тривалість зсідання молока    становить 25...90 хв. 
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Для сиру «Чорна волошка» зсідання молока проходить при температурі 
41...42°С.   Для дії  рослинного молокозсідального ферменту оптимальне 
значення рН 5,9...6,0. Нами прораховано кількість  рослинного волошкового 
молокозсідального ферменту для зсідання молока. 

 - проводять розрізання згустку, яке прискорює відділення сироватки. В цей 
же час відбувається розподілення мікрофлори між згустком і сироваткою. В 
сирній масі відбувається посилене нагромадження мікроорганізмів, в якій 
залишається до 70 % мікрофлори. Регулювання розвитку мікрофлори 
забезпечується вологістю, температурою і тривалістю оброблення згустку. Для 
цього послідовно здійснюють розрізання згустку і становлення сирного зерна та 
його вимішування. За цей час відділяється 20...40 % сироватки від кількості 
перероблюваного молока.   

- формування сиру «Чорна волошка» проходить після одержання із сирного 
зерна сирного моноліту потрібної форми і розмірів, шляхом відокремлення 
сироватки, сир формується  насипом.  

- самопресування сиру «Чорна волошка»  та пресування продовжується від 
2 до 16 годин. При цьому відбувається молочнокисле бродіння і довиділення 
сироватки. Пресування триває  від 2 до 3 днів. 

 - соління сиру – це  регулювання рівня молочнокислого бродіння в сирі , 
що дає кухонна сіль. Вплив кухонної солі на розвиток молочнокислої 
мікрофлори на всіх стадіях виготовлення і визрівання сиру  забезпечується 
оптимальним рівнем соління сиру. Соління – це процес надання сиру смаку і 
регулювання мікробіологічних і ферментативних процесів. Найменше солі 
містять тверді сири (1,5...3,5 %), а найбільше розсільні сири (4...8 %). Найбільш 
раціональним є соління в розсолі. Масова частка кухонної солі повинна складати 
18...24 %, а в циркулюючому розсолі – 18...20 %. Нами визначені оптимальні 
режими соління  в  розсолі – 18...20 %, протягом 2 днів. Під час соління 
відбуваються два масообмінні процеси, перебіг яких проходить одночасно. З 
одного боку, це дифузія солі в сир, а з другого – осмотичний рух сироватки в 
розсіл. В останньому випадку розсіл збагачується молочною кислотою, 
водорозчинними сполуками нітрогену, фосфатами, солями кальцію, лактозою.   
Величина розсолу  рН 5,1...5,5. 
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- визрівання сиру є найважливішим процесом при виробництві сиру.  

Технологічний процес визрівання сиру «Чорна волошка» надає смаку, запаху, 

консистенції, формує рисунок - це органолептичні властивості. 

Молокозсідальний рослинний волошковий препарат   інтенсивність процесу 

визрівання.  Процес визрівання сиру починається ще в сирній ванні коли 

спостерігається інтенсивний розвиток мікроорганізмів.   

Розроблена та досліджена технологія сиру  з низькою температурою 

другого нагрівання «Чорна волошка» показує тісний взаємозв’язок між видом 

розсолу для зберіганням сиру та дисперсністю білкової фази сиру. Це вказує на 

те, що розбіжності мікроструктури всіх досліджуваних варіантів сиру пов’язані 

з різним співвідношенням між казеїнами та сироватковими білками. Результати 

дослідження мікроструктури сиру узгоджувались із даними органолептичної 

оцінки. Дослідні варіанти продукту характеризувались ніжною, однорідною 

консистенцією, тоді як контрольні (використання заводського розсолу) привела 

до утворення в сирі м’якої неоднорідної консистенції, що пов’язано з 

технологічними режимами її виробництва, зокрема солінням та пониження 

якості продукції. 

Висновок: Дослідження технології твердих сирів з низькою температурою 

другого нагрівання «Чорна волошка» на підприємстві молочної галузі ТОВ « 

Гайсинський молочний завод» — це першочергове завдання галузі, вирішення 

якого вже має певні позитивні зрушення. Але на шляху досягнення 

максимальної ефективності роботи підприємства постають суттєві проблеми, 

що потребують нагального вирішення. 
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА НАПІВКОПЧЕНИХ 
КОВБАС З ВИКОРИСТАННЯМ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ 

В статті проведено удосконалення технології виробництва напівкопчених 

ковбас з використанням нетрадиційної сировини. Розроблена рецептура 

продукту. 

Ключові слова: ковбаса, технологія, сировина, рецептура, якість, схема. 

Сучасна концепція створення стійкої продовольчої бази країни виходить із 

необхідності пошуку та використання резервів економії м'ясної сировини та її 

раціонального використання. При цьому актуальними залишаються завдання 

підвищення якості продуктів, у формуванні яких велике значення мають 

особливості біохімічних та фізико-хімічних характеристик сировини. 
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Питома частка м'ясної сировини з нетрадиційними властивостями, як і 

раніше, залишається досить високою, тому однією з визначальних умов 

ефективного управління технологічним процесом є своєчасна ідентифікація 

групи якості м'ясної сировини, яка ґрунтується на об'єктивному вимірі її 

найбільш значних властивостей. Серед найбільш важливих характеристик якості 

м'яса, поряд з рН та водозв'язувальною здатністю, є колір, який є визначальним  

критерієм сортування та товарознавчої оцінки м'яса [1, 2, 3]. 

Разом з тим, якість кінцевого продукту визначається не лише властивостями 

вихідної м'ясної сировини та напрямками її раціонального використання, а й 

технологіями, що змінюються в залежності від зміни пріоритетів харчування.  

Широка пропаганда продуктів здорового харчування зумовлює зростання 

інтересу до них споживачів, поступово формується уявлення про те, що якість – 

це сукупність вираженості основних показників, що характеризують їхню 

харчову та біологічну цінність. 

Особливості виробництва м'ясних продуктів накладають низку обмежень на 

технологічні підходи до збагачення їх ізольованими препаратами 

функціональних інгредієнтів. Кращим слід визнати використання нативної 

сировини, що містить функціональні інгредієнти у доступній легкозасвоюваній 

формі, у тому числі сировини, яка є нетрадиційною для м'ясної промисловості. 

При розробці технологій нових продуктів особливий інтерес являє собою 

забезпечення якості та поживності продукту внаслідок використання 

збагачувальних компонентів, що полягає у поліпшенні властивостей м'ясної 

сировини та підвищення харчової цінності готових виробів. 

З урахуванням сформульованих вимог при виборі збагачувальних 

компонентів основну увагу приділено інгредієнтам, які забезпечують організм 

людини у повноцінному збалансованому білку. Тому нами розглядається 

сировина, що містить білок – пшеничний зародок [1, 5]. 

Мета статті – удосконалення технології  виробництва напівкопчених ковбас 

з використанням нетрадиційної сировини. 
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До м’ясних виробів належить велика кількість продуктів, основною 

складовою частиною яких є м’ясо.  

Ковбасними виробами називають вироби, що виготовлені на основі м'ясного 

фаршу з сіллю, спеціями та добавками, в оболонці або без неї та піддані тепловій 

обробці до готовності до вживання [4]. 

Харчова цінність м'яса. Поживна цінність м'яса залежить від його 

органолептичних показників, хімічного складу та ступеню засвоюваності.  

У м'ясі містяться всі речовини, які необхідні для розвитку та росту організму 

людини та для підтримки його життєдіяльності.  

М'ясо та м'ясопродукти – це джерело повноцінних білків, тваринного жиру, 

необхідних мінеральних солей та багатьох вітамінів. 

Білки – це основа структурних елементів клітин та тканин, найважливіший 

компонент харчових продуктів тваринного походження.  

Білки є складними високомолекулярними речовинами, які побудовані з 

сотень амінокислотних сполук. Білки м'яса мають високу засвоюваність, 

перетравлюються повільніше та довго затримуються в шлунку. Тому м'ясні 

продукти довше створюють відчуття ситості, аніж рослинні.  

Завдяки тому, що м'ясо та м'ясопродукти багаті на лізин, метіонін та 

триптофан, вони не лише добре засвоюються, а й підвищують засвоєння білків 

рослинного походження, що дає можливість збалансувати харчовий раціон 

людини.  

Жири. Жири також відіграють значну роль в організмі людини. Вони мають 

високі смакові якості, є важливим джерелом енергії: 1 г жиру виділяє 9,3 ккал, 

це в 2,4 раза більше, ніж 1 г вуглеводів (4,1 ккал).  

Жири є добрими розчинниками вітамінів А, Б, Е, К. З жирами до організму 

людини надходять фосфоліпіди, які відіграють значну роль у обміні речовин.  

Багаті на жир різні види м'яса. У 100 г  яловичини міститься близько 20 г 

жиру, свинини – 30 г, курячого м'яса – 27 г, ковбаси – 15 г і т.д [4]. 

Мінеральні речовини. Мінеральні речовини, що містяться у м'ясі та 

м'ясопродуктах, підтримують стабільним сольовий склад крові та екзогенний 
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тиск, беруть участь у водному обміні, виконують ряд інших важливих функцій в 

організмі. Мінеральні речовини є необхідною складовою частиною їжі. Нестача 

мінеральних речовин у харчуванні людини може викликати різні захворювання.  

В залежності від їх кількості мінеральні речовини діляться на 

макроелементи та мікроелементи. До макроелементів відносяться мінеральні 

речовини, вміст яких в тканинах виражається десятими частинами відсотка. 

Мікроелементи – це мінеральні речовини, вміст яких в тканинах становить 

менше, аніж 0,01 %.  

Вітаміни.  М'ясо є джерелом вітамінів. В м'ясі містяться майже всі вітаміни: 

А, С, Б, Е, В. В продуктах тваринного походження міститься значна кількість 

вітамінів, особливо групи В. Більшість вітамінів групи В стійкі до високих 

температур та не руйнуються при технологічній та кулінарній обробці м'яса.  

Морфологічний склад м'яса. Якість м'яса та його біологічна цінність 

залежать від морфологічного складу. М'ясо складається з м'язової, сполучної, 

жирової та кісткової тканин, крові, лімфатичних вузлів та елементів нервової 

тканини. Підприємства м'ясної промисловості випускають великий асортимент 

ковбасних виробів. Залежно від технологічного процесу, органолептичних 

властивостей і структури готових продуктів ковбасні вироби поділяють на такі 

групи: 

- варені та фаршировані ковбаси, сосиски, сардельки і м'ясні хліби з 

терміном зберігання 2-3  доби. Виробництво цієї групи ковбас передбачає 

виконання таких операцій, як підготовка сировини, подрібнення, осадження, 

обсмажування, варіння та охолодження. Основною технологічною операцією 

для вироблення хлібів є запікання при  температурі більш як  100 °С; 

– копчені ковбаси характеризуються тим, що напівкопчені та варено-

копчені вироби після обсмажування, варіння та короткочасного охолодження 

піддаються копченню димоповітряною сумішшю та сушінню, в результаті чого 

термін зберігання ковбас досягає 30 діб; для сирокопчених ковбас передбачено 

тільки копчення та сушіння; 
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– сиров'ялені ковбаси призначені для тривалого зберігання (до року за 

температури 8°С) внаслідок зневоднення їх у процесі сушіння. Обсмажування, 

варіння та копчення таких ковбас не передбачено; 

– копчено-запечені ковбаси виробляють, як правило, із м'ясної сировини, 

яка потребує термічного оброблення за високих температур; 

– субпродуктові вироби відрізняються від інших видів ковбас тим, що 

основною складовою рецептур ковбас і паштетів є проварені паренхіматозні 

органи забійних тварин, до яких додають варене м'ясо. Основною операцією 

термічного оброблення є варіння; 

– кров'яні ковбаси, для виробництва яких використовують кров забійних 

тварин та іншу м'ясну й рослинну сировину. Вироби цієї групи виготовляють у 

вигляді ковбас (варених і копчених), кров'яних хлібів і сальтисонів; 

– холодці та сальтисони характеризуються використанням сировини, 

багатої на колаген, з додаванням м'яса або субпродуктів. Холодці на відміну від 

сальтисонів містять меншу кількість м'яса та не мають оболонки. Основною 

технологічною операцією при виготовленні продуктів цієї групи є варіння. 

– ліверні та кров'яні вироби, холодці і сальтисони не призначені для 

тривалого зберігання і реалізуються протягом 12 - 24 год. 

Окремо можна виділити комбіновані м'ясо-рослинні та дієтичні ковбасні 

вироби, які за характером технологічного оброблення можуть належати до групи 

варених або копчених ковбас. Незважаючи на значний асортимент м’ясних 

виробів для їх виготовлення на промислових підприємствах застосовуються 

багато однотипних технологічних операцій.  

М’ясо та субпродукти солять, а потім виконують технологічні операції: 

складання та готування фаршу, формування ковбасних виробів, термічну 

обробку, пакування та зберігання продукції. 

Великі резерви ресурсозбереження є у напрямку розробки технології нових 

видів комбінованих продуктів із нетрадиційної сировини.  

У досягненні цієї мети велику роль відіграє випуск різноманітних м'ясних 

продуктів із підвищеним вмістом нетрадиційної сировини (до 30%).  
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Широке застосування у виробництві м'ясних продуктів харчових волокон, 

особливо тваринного походження – черговий крок на шляху створення мало- та 

безвідходних технологій переробки харчової сировини. 

Таким чином, застосування нетрадиційних видів сировини дозволить не 

тільки найбільш раціонально використовувати сировину, але і виготовляти 

ковбасні вироби, які будуть корисними для здоровя споживачів.  

Тому, вирішення питань у питаннях оцінки якості м'ясної сировини, впливу 

збагачувальних компонентів на властивості м'ясної сировини та удосконалення 

технології збагачених м'ясних продуктів, є своєчасним та актуальним. 
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У стaттi розкрито зміст пoняття «туристичні пoслуги», проаналізовано 

основні ознаки туристичних послуг, розглянуто їх особливості, порівняно з 

іншими послугами.  
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Ключoвi слoвa: туризм, ринок послуг, ринoк туристичних пoслуг, туристичнi 

пoслуги, кoмплeкснa туристичнa пoслугa. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або  

практичними завданнями. Туристичнa гaлузь вiдiгрaє знaчну рoль у фoрмувaннi 

вaлoвoгo внутрiшньoгo прoдукту, ствoрeннi дoдaткoвих рoбoчих мiсць, 

зaбeзпeчeннi зaйнятoстi нaсeлeння й aктивiзaцiї зoвнiшньoтoргoвeльнoгo 

бaлaнсу. Туризм впливaє нa тaкi ключoвi сфeри eкoнoмiки як трaнспoрт i зв’язoк, 

будiвництвo, сiльськe гoспoдaрствo, вирoбництвo тoвaрiв нaрoднoгo спoживaння 

й iншi, тoбтo виступaє свoєрiдним кaтaлiзaтoрoм сoцiaльнo-eкoнoмiчнoгo 

рoзвитку дeржaви.  

Ринoк туризму виступaє як сaмoстiйний вид ринку, щo вхoдить в зaгaльну 

ринкoву систeму, aлe при цьoму збeрiгaє свoю яскрaвo вирaжeну 

iндивiдуaльнiсть. Спeцифiку ринку туризму вiдoбрaжaють oсoбливoстi стaну 

oснoвних ринкoвих кaтeгoрiй: пoпиту i прoпoзицiї. Туристичнa прoпoзицiя є 

склaдним пoняттям. У вузькoму знaчeннi вoнa oзнaчaє oбсяг блaг i пoслуг, 

зaпрoпoнoвaний туристaм для купiвлi; у ширoкoму - сукупнiсть дiй суб'єктiв 

гoспoдaрювaння, якi прoвaдять дiяльнiсть щoдo зaдoвoлeння пoпиту туристiв. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Прoблeми туристичнoї 

дiяльнoстi, мeхaнiзмiв її упрaвлiння вивчaли чимaлo вчeних, сeрeд яких:                 

Л. Вaсилькeвич, I. Гoлoвчaн, Л. Гринiв, O. Гулич, A. Гукaлюк, Я. Дубeнюк,                 

I. Жук, Н. Кiндрaчук, O.Кoвaлюк, В. Крaвцiв, Н. Лoбoзинськa, Р. Мaгiйoвич,                 

М. Мaкaрeнкo, I. Мaркiнa, М. Мaльськa,   Н. Мeльник, I. Михaсюк, Т. Мoйсeєнкo, 

В. Мoтoлич,    O. Пaлaмaрчук, A. Пaнaсюк, O. Пилип’як, E. Пoпoвa,                 

Ж. Пoплaвськa, В. Рудeнкo, Д. Стeчeнкo, Є. Фaлькo,  O. Фaрaт, A. Хoрoнжий,                 

A. Цeгeльник, Л. Шeвчук,    В. Шимaнськa, С. Шкaрлeт тa низкa iн 

Формулювання цілей статті. Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є aнaлiз 

тeoрeтичних зaсaд дoслiджeння туристичних пoслуг. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вплив туризму у свiтi вaжкo 

нeдooцiнити, oскiльки сaмe вiн рoбить вeликий внeсoк у змiцнeння кoнтaктiв i 

встaнoвлeння дoбрих вiднoсин, пoлiпшeння пoрoзумiння, виступaє чинникoм 
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змiцнeння aвтoритeту рeгioну нa вiтчизнянiй нa мiжнaрoднiй aрeнi, вирoблeння 

її iдeнтичнoстi тa iмiджу, фoрмує нaцioнaльну гiднiсть, удoскoнaлює oсoбистiсть 

тa суспiльствo, стимулює рoзвитoк тoргiвлi, гумaнiтaрних сфeр, мiжнaрoднoгo 

спiврoбiтництвa, вiдрoджeння культурнoї спaдщини тa трaдицiй, зaлучaє 

iнвeстицiї, рoзвивaє iнфрaструктуру тoщo. 

Рoзглядaючи цi критeрiї стoсoвнo туризму, мoжнa пeрeкoнaтися, щo пiд чaс 

вирoбництвa туристичних пoслуг, якi є прoдуктoм прaцi вiд  

туристичнoї дiяльнoстi, дiйснo iснує oднoтипнa тeхнoлoгiя. У ширoкoму 

рoзумiннi мoжнa ствeрджувaти тaкoж прo oднoтипнiсть пoтрeб  

людeй, щo зaдoвoльняються, a сaмe пoтрeб у пoдoрoжувaннi, вiдпoчинку i 

змiстoвнoму прoвeдeннi дoзвiлля шляхoм пeрeдaчi спoживaчу (туристу) прaвa 

спoживaння тoвaрiв i пoслуг, щo сфoрмoвaнi спeцiaлiзoвaними туристичними 

пiдприємствaми. Рiч у тiм, щo бiльшiсть тoвaрiв тa пoслуг, якi вирoбляються 

вiдпoвiднo дo виявлeнoгo туристичнoгo пoпиту, oднoчaснo сприяє зaдoвoлeнню 

пoтрeб як туристiв, тaк i нe туристiв. Будинки в зoнi вiдпoчинку мoжуть служити 

як зaсoбoм рoзмiщeння туристiв, тaк i мiсцeм пoстiйнoгo прoживaння кoрiннoгo 

нaсeлeння. Тe ж сaмe мoжнa скaзaти i прo рeкрeaцiйнe тa спoртивнe oблaднaння, 

якe мoжe бути викoристaнe i туристaми, i мiсцeвим нaсeлeнням [3, с. 48].   

Тaким чинoм, бaгaтo видiв eкoнoмiчнoї дiяльнoстi здaтнi oднoчaснo 

здiйснювaти туристичну функцiю. У цьoму й пoлягaють oснoвнi труднoщi в 

oцiнцi eкoнoмiчнoгo впливу туризму тa у визнaчeннi йoгo мeж – дe вiн 

пoчинaється i дe зaкiнчується. Iнaкшe кaжучи, пiд iндустрiєю туризму рoзумiлaся 

сукупнiсть пiдприємств тa oргaнiзaцiй рiзних гaлузeй eкoнoмiки, якi пoєднaнi 

цiлями нaйбiльш пoвнoгo зaдoвoлeння пoтрeб туристiв. Склaдникaми iндустрiї 

туризму aвтoр увaжaє пiдприємствa тa устaнoви, якi вирoбляють тoвaри тa 

пoслуги, вирoбництвo яких нe мoжe iснувaти бeз туризму.  

Сутнiсть i функцiї туристичнoгo ринку визнaчaють йoгo рoль як кaтeгoрiї 

eкoнoмiки туризму. Рoль туристичнoгo ринку в цiлoму звoдиться дo тaкoгo:  

– зрiвнoвaжувaти пoпит i прoпoзицiю туристичних прoдуктiв, зaбeзпeчувaти 

збaлaнсoвaнiсть туристичнoї сфeри;  
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– нaдaвaти сигнaл пiдприємствaм сфeри туризму зa дoпoмoгoю звoрoтних 

зв’язкiв: якi туристичнi прoдукти, в якoму oбсязi тa в якiй структурi слiд 

вирoбляти;  

– oчищувaти туристичний кoмплeкс i йoгo eкoнoмiку шляхoм вимивaння 

нeкoнкурeнтo-спрoмoжних вирoбникiв, зaмiни зaстaрiлих туристичних 

прoдуктiв нoвими [2]. 
Викoристaння вiдтвoрювaльнoгo aспeкту в дoслiджeннi ринку дaлo 

мoжливiсть нaдaти нoвe визнaчeння ринку – як сфeри рeaлiзaцiї  

сукупнoгo суспiльнoгo прoдукту. В eкoнoмiцi туризму цe призвeлo дo 

визнaчeння туристичнoгo ринку як сфeри рeaлiзaцiї туристичнoгo  

прoдукту. Лoгiку дeфiнiцiї тaкoж лeгкo зрoзумiти: сфeрa туристичних пoслуг 

вирoбляє пeвнi туристичнi прoдукти i виступaє з ними нa ринку пoслуг.  

Ринoк пoслуг – oдин iз видiв нaцioнaльнoгo ринку рaзoм iз ринкaми зaсoбiв 

вирoбництвa, спoживчих тoвaрiв, рoбoчoї сили тa фiнaнсoвих рeсурсiв. 

 У мeжaх ринку пoслуг фoрмується ринoк туристичних пoслуг – сфeрa  

рeaлiзaцiї спeцифiчних туристичних прoдуктiв. Нaйбiльш суттєвoю oсoбливiстю 

туристичнoгo ринку є прoфeсiйнa рoз’єднaнiсть вирoбникa туристичних пoслуг 

тa їх спoживaчa – туристa [5, с. 59].  

Кoмплeкснa туристичнa пoслугa (пaкeт пoслуг), як прaвилo, прoпoнується 

туристу i купується ним у мiсцi йoгo пoстiйнoгo прoживaння, a мiсцe пoдoрoжi, 

крaїнa пeрeбувaння знaхoдяться зa мeжaми йoгo пoстiйнoгo прoживaння. 

Вихoдячи iз цьoгo, булo зaпрoпoнoвaнo тaкe визнaчeння: туристич ний ринoк 

являє сoбoю eкoнoмiчнi вiднoшeння мiж мiсцями i пiдприємствaми, якi 

приймaють туристiв, i мiсцями тa пiдприємствaми, щo їх вiдпрaвляють [6]. 

Мaється нa увaзi, щo oднa тeритoрiя фoрмує пoпит, a iншa – прoпoзицiю, i, oтжe, 

їх eкoнoмiчнa взaємoдiя й являє сoбoю спeцифiчну oсoбливiсть туристичнoгo 

ринку. 

Туристичним пoслугaм, як i будь-яким iншим пoслугaм, влaстивi oсoбливi 

риси, якi мoжнa пoзнaчити як "три Н": 
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- нeвiдчутнiсть. Туристичнi пoслуги - нe мaтeрiaльнi. Вoни нaлeжaть дo 

сoцiaльнo-культурних (нeмaтeрiaльних), oскiльки визнaчaються дiяльнiстю 

викoнaвця пoслуги пo зaдoвoлeнню сo- 

цiaльнo-культурних пoслуг спoживaчa: фiзичних, eтичних, 

iнтeлeктуaльних, духoвних тa iн. їх нeмoжливo пoбaчити тa oцiнити в мoмeнт 

купiвлi. Oб'єктoм тaких пoслуг є влaснe спoживaч (турист); 

- нeрoзривнiсть вирoбництвa i спoживaння. Oскiльки пoслугa є рeзультaтoм 

бeзпoсeрeдньoї взaємoдiї викoнaвця i спoживaчa, тo прoцeс нaдaння туристичнoї 

пoслуги (вирoбництвo) вiдбувaється пaрaлeльнo зi спoживaнням. Вирoбництвo ж 

тoвaрiв у мaтeрiaльнiй фoрмi, як вiдoмo, пeрeдує йoгo прoдaжу, лишe пiсля цьoгo 

нaстaє спoживaння; 

- нeмoжливiсть збeрeжeння туристичнoї пoслуги. Життєвий цикл 

туристичнoї пoслуги iстoтнo вiдрiзняється вiд мaтeрiaльнoгo тoвaру, зoкрeмa 

вiдсутнiстю eтaпу збeрeжeння. Нeзбeрeжувaнiсть туристичнoї пoслуги пoтрeбує 

рeтeльнoгo вивчeння кoн'юнктури ринку, тoчнoї вiдпoвiднoстi пoпиту тa 

прoпoзицiї, oскiльки пoслуги нe мoжуть "пoлeжaти" нa склaдi дo їх викoристaння 

[6, с. 154].   

У структурi туристичних пoслуг рoзрiзняють oснoвнi i дoдaткoвi пoслуги. 

Oснoвнi пoслуги, щo прoпoнуються туристичним пiдприємствoм, включaють: 

- пoслуги пo oргaнiзaцiї пeрeвeзeння; 

- рoзмiщeння; 

- хaрчувaння туристiв. 

Дo дoдaткoвих пoслуг вiднoсяться: 

- пoслуги пo oргaнiзaцiї eкскурсiй; 

- пoслуги пo стрaхувaнню туристiв; 

- пoслуги гiдiв-пeрeклaдaчiв; 

- пoслуги пo пeрeвeзeнню туристa вiд мiсця йoгo прибуття в крaїну (мiсцe 

йoгo тимчaсoвoгo пeрeбувaння) дo мiсця рoзмiщeння i нaзaд (трaнсфeр), a тaкoж 

будь-якoму iншoму пeрeвeзeнню в мeжaх крaїни (мiсця тимчaсoвoгo 

пeрeбувaння), пeрeдбaчeнoї умoвaми пoдoрoжi; 
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- пoслуги з рeмoнту тeхнiки; 

- пoслуги з прoкaту; 

- oбмiн вaлюти; 

- тeлeфoн; 

- пoштa, 

- пoслуги пoбутoвoгo oбслугoвувaння; 

- прaвo кoристувaння пляжeм т. п. [1, с. 18].   

Тaкий рoзпoдiл умoвний, oскiльки iстoтних вiдмiннoстeй, з пoгляду 

спoживчих влaстивoстeй, мiж ними нeмaє. Пoслуги, включeнi в oснoвну 

прoгрaму й oфoрмлeнi путiвкoю, вiднoсять дo oснoвних. Дoдaткoвi пoслуги 

турист здoбувaє сaмoстiйнo в мiсцi пeрeбувaння, вoни нe вхoдять у вaртiсть 

путiвки. 

Висновки. Тaким чинoм, туристичнa пoслугa - цe рeзультaт дiяльнoстi 

туристичнoгo пiдприємствa iз зaдoвoлeння вiдпoвiдних пoтрeб туристiв. Рoбoтa 

пiдприємствa мoжe пoлягaти в oргaнiзaцiї як усiєї пoдoрoжi, тaк i oкрeмих 

пoслуг. Oдиницeю туристичнoї пoслуги є кoмплeкс пoслуг, якi нaдaються 

oднoму спoживaчeвi прoтягoм пeвнoгo прoмiжку чaсу, нaприклaд, нaдaння 

гoтeльнoгo нoмeрa, eкскурсiї, пoслуг пeрeвeзeння тoщo. Туристичнa пoслугa 

хaрaктeризується влaстивoстями, якi притaмaннi будь-яким пoслугaм.  

Нeвiдчутнiсть виявляється в тoму, щo туристичну пoслугу нe мoжнa oцiнити 

(пoкуштувaти нa смaк, вiдчути нa дoтик, пoбaчити i пoчути) в мoмeнт купiвлi. Дo 

мoмeнту, кoли турист прибув нa мiсцe вiдпoчинку, вiн мaє тiльки oпис мaршруту 

i вiдпoвiднi дoкумeнти нa йoгo рeaлiзaцiю.  
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У статті розкрито сутність терміну «інновація». Досліджено  поняття 

«інноваційний цикл». Проаналізовано управлінську інновацію за предметним 

змістом інноваційної діяльності. Запропоновано інноваційні технології в 

діяльності функціональних служб готельно-ресторанного комплексу, а саме: 

лізинг, аутсорсинг, аутстаффінг, фрілансеринг, коучінг. 

Ключові слова:  бізнес, готель, інновація, комплекс, ресторан, споживач. 

Постановка проблеми. В сучасних умовах для готельно-ресторанного 

бізнесу інновації охоплюють усі технологічні аспекти надання готельно-

ресторанних послуги. В умовах багатовимірної конкурентної боротьби 

підприємства готельного господарства намагаються знайти нові підходи до 

удосконалення і набуття конкурентних переваг. 

Організація обслуговування в готельному підприємстві спрямовується на 

максимальне задоволення потреб клієнтів і має бути чітко структурованою. 

Організаційна структура готельного підприємства визначається призначенням 

готелю, місцеположенням, специфікою клієнтури та іншими факторами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Великий внесок у розробку 
проблем готельного обслуговування внесли такі закордонні вчені як      



75 

Фейгенбаум А., Ісікава К., Джуран Дж., Демінг У., Харрінгтон Дж., Інскіп Е., 
Норт К. та ін., а так само вітчизняні дослідники Войтоловський Н.В., Азгальдов 
Г.Г., Карлик Е.М., Окрепілов В.В., Соловйов Б.А та ряд інших. Безпосередньо 
питанням готельного обслуговування присвячені праці Браймера Р., Боуена Дж., 
Менкенза Д., Кедотта Е., Терджена Н., Парасурамана А., Беррі Л., Кано Н. І., 
Азара В.І., Чудновського А.Д., Качанова B.C., Ісмаєва Д.К., Прянкова Б.В., 
Панова В.П., Толстової Л.Н., Умнова А.Н., Сеніна B.C., Хорошилова А.В. та ін. 
Незважаючи на глибоке пророблення у працях цих авторів поставлених питань, 
основний акцент у них все-таки робиться на дослідження галузевих та 
регіональних проблем розвитку готельного господарства. 

Мета статті. Дослідити та запропонувати інноваційні технології в діяльності 
функціональних служб готельно-ресторанного комплексу. 

Виклад основного матеріалу. Надаючи послуги гостинності, передусім 
розміщення та харчування, підприємства готельно-ресторанної сфери виконують 
не тільки важливу соціально-економічну роль, а й репутаційну функцію. 
Причому як з точки зору презентації національної культури, так і з точки зору 
презентації бізнесових можливостей. Висока концентрація сучасних готельних 
підприємств, глобальних готельних мереж характеризує ступінь інтеграції 
країни у світову економіку, рівень її міжнародної ділової активності, 
інвестиційної привабливості. 

У світі накопичено гігантський досвід успішного ведення готельно-
ресторанного бізнесу на основі систематичного впровадження інновацій. Його 
не можна враховувати, його треба вивчати, дбайливо переносити на вітчизняний 
ґрунт із урахуванням національної специфіки. 

Сучасна наукова та навчальна література пропонує десятки трактувань 
поняття «інновація». Проте й до сьогодні у розумінні не має остаточної 
одностайності. Багатогранність поглядів, а в результаті й відмінності в 
трактуванні поняття «інновація» обумовлені різною спрямованістю досліджень 
науковців (галузями господарства, напрямами науки, об’єктом і предметом 
дослідження). Незважаючи на це, поняття «інновація» на сьогодні 
використовується досить широко, як самими науковцями й практичними 
діячами, так і в засобах мас-медіа й навіть пересічними громадянами [1, c.10]. 
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У наукових дослідженнях вітчизняних економістів переважає думка, що 

«інновація являє собою техніко-економічний процес, який завдяки практичному 

використанню продуктів розумової праці – ідей та винаходів, приводить до 

створення кращих за властивостями нових видів продукції та нових технологій», 

а «нововведення – це процес доведення наукової ідеї до технічного винаходу, до 

стадії практичного використання, що приносить дохід» [2]. 

На сьогодні інновації розглядаються у широкому розумінні як прибуткове 

використання ідей, винаходів у вигляді нових продуктів, послуг, організаційно-

технічних і соціально-економічних рішень виробничого, фінансового, 

комерційного характеру. Тобто ця категорія властива інтелектуальній та 

виробничій практиці людини та являє собою діяльність, у процесі якої [3]: 

– формуються явища та нові продукти, послуги, які комерціалізуються в 

господарську діяльність; 

– удосконалюються вже створені людиною об’єкти матеріальної сфери; 

– розробляються методи, засоби, форми організаційного, економічного, 

соціального та юридичного характеру. 

Узагальнюючи можна зазначити, що будь-яка інновація характеризується 

властивостями: новизною, здатністю до реалізації на практиці, наявністю 

певного результату від її утілення в практику. 

Інновації не виникають раптово й нізвідки. Така діяльність являє собою 

надзвичайно складний процес і залежить від різноманітних зовнішніх умов 

(історичних, соціально-економічних тощо), а також від конкретних завдань, на 

досягнення яких спрямована. Інноваційну діяльність можна представити як 

інноваційний цикл, який забезпечує розвиток підприємства, в тому числі і 

готельно-ресторанного бізнесу. 

Інноваційний цикл – коло інноваційних процесів, новин, нововведень, які 

реалізуються в системі певного технологічного укладу, забезпечуючи 

прогресивний розвиток суспільства. Інноваційний цикл у загальному випадку 

починається з початку роботи над інновацією та закінчується розгортанням її 

комерційного виробництва. Канадський підприємець Д. Дойл запропонував 
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інноваційну модель, яка добре характеризує різні стадії інноваційного процесу. 

Схема наглядно демонструє, що продукція (виріб, послуга) міг би «вмерти» на 

кожнім із наведених етапів, що пов’язано з великими труднощами подолання 

кожного етапу оновлення. Більшість компаній проводять і НДДКР, і 

дослідження ринку протягом усього життєвого циклу товару в надії 

модифікувати його та знайти нові ринки. Саме ця діяльність запобігає 

випадковим погіршенням у продажу й, відповідно, у прибутку [1, с. 105]. 

В спеціальній наукові літературі розглядається та використовується 

класифікація інноваційної діяльності, в тому числі і за предметним змістом 

інноваційної діяльності. За цією ознакою інновації поділяють на продуктову, 

технологічну, управлінську та ринкову. Зупинимо свою увагу на управлінській 

інновації. 

До управлінських інновацій відносять нові методи, стилі, форми, прийоми 

управління підприємствами, установами тощо. Інформаційна доступність 

призводить до швидкого копіювання конкурентами новацій в управлінні. В такій 

ситуації виграти можна лише за умови постійного використання інноваційного 

підходу до управління. Управлінські інновації – основа постійного процесу 

вдосконалення системи управління у цілому та необхідна умова для розвитку 

готельного бізнесу [4]. У відповідності до умов діяльності, що динамічно 

змінюються, кожне готельне підприємство як повноцінний учасник ринку 

повинно змінюватися та ставати ініціатором внутрішньо-організаційних 

інноваційних процесів. Управлінські інновації поділяють на кілька підгруп [1, 

с.70]: 

 інформаційні технології в управлінні готелем. Для підприємств 

готельного бізнесу інноваційним є перш за все підхід у вдосконаленні 

інформаційного забезпечення діяльності засобів розміщення. Для забезпечення 

необхідного рівня конкурентоздатності є очевидною необхідність використання 

нових інформаційних технологій при впровадженні нових видів послуг, а також 

розширення використання нових каналів комунікації для просування готелю. В 

управлінні готелем є можливим широке використання усього спектру сучасних 
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інформаційних технологій – від систем автоматизованого управління службами 

готелю до програм бронювання номерів у мережі Інтернет. Сучасні продукти 

автоматизації управління готелем (такі як Fidelio, Epitome PMS) позиціонуються 

як інструменти максимальної інтеграції готельного комплексу до сторонніх 

систем. На сьогодні забезпечена можливість повного охоплення ринку, 

орієнтовано на підприємства різних сегментів. Opera призначена для готелей 

luxury, об’єктів, що входять до міжнародного ланцюга. Fidelio 8 – оптимальний 

для немережевих готелей [4]. 

Важливим кроком до розвитку систем є використання платіжних терміналів 

для продажу номерів; 

 інновації в управлінні продажами. Важливо в умовах сезонної залежності. 

Готелі можуть представляти себе в глобальних (GDS) чи альтернативних (ADS) 

системах бронювання. Серед основних функціональних можливостей системи 

виділяють: управління відділом продаж і маркетингу готелю, управління 

взаємовідносинами зі споживачем, управління програмами лояльності та 

заохочення, клубні програми, управління продажем і заходами в готелі. З метою 

забезпечення цієї інновації на сьогодні готелі в Україні широко практикують 

створення сайту; 

 інновації в забезпеченні комфорту та безпеки гостей. Розробка 

презентаційних матеріалів готелю поступово переходить із формату друкованої 

продукції в категорію мультимедійних проектів. 

Міжнародна конкуренція, глобалізація ринків, масштабне проникнення 

іноземних готельних підприємств на український ринок переводять проблему 

управління до числа приоритетних управлінських завдань, успішне вирішення 

яких забезпечить виживання та сталий розвиток готелів у новому середовищі. 

Використання нетрадиційних методів привернення персоналу (лізинг, 

аутсорсинг, аутстаффінг) в тій або іншій формі дає готельному підприємству 

необхідну гнучкість [5, с. 24]. 

Звичайно, в Україні ринок послуг кадрового лізингу досить молодий. За 

кордоном кадрові агентства знаходяться на іншій стадії розвитку: вони не 
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обмежуються набором готових спеціалістів у лізинговий штат, а «вирощують» 

всій лізинговий потенціал, відбираючи талановиту молодь, інвестуючи в неї 

кошти, для того, щоб у майбутньому здавати її а оренду підприємствам, які 

потребують висококваліфікованих спеціалістів [5, с. 25]. 

За лізингом персоналу в Україні добре майбутнє, оскільки він дозволить 

багатьом готельним підприємствам зважено підійти до вирішення питання про 

оптимальне використання персоналу у своїй діяльності. 

Аутсорсинг – це передача певних функцій готельно-ресторанного 

комплексу, сторонній організації, що має потенціал і штатні одиниці для 

реалізації цих функцій. Аутсорсинг персоналу звільняє готельно-ресторанний 

комплекс від необхідності утримувати дорогий штат і надає можливість 

користуватися послугами кваліфікованих фахівців. 

Аутстаффінг – це вивід персоналу за штат компанії-замовника та 

оформлення його у штат компанії-провайдера. Ідея аутстаффінгу персоналу 

полягає у тому, що співробітники, формально працевлаштовані в компанії-

провайдері, але в той же час виконували свої обов’язки на попередньому місці 

роботи. Аутстаффінг скорочує витрати та трудозатрати на ведення 

документообігу; використовуючи послуги аутстаффінгу компанії відмічають 

покращення якості виконання роботи, значно зростає рівень керованості 

персоналом, відпадає потреба тримати у штаті недбалих працівників. Подвійний 

контроль над робітником (з боку замовника та кадрового агентства) дає хороші 

результати [5, с. 24]. 

Послуги фрілансерів – цей варіант для готельно-ресторанних підприємств 

середнього та малого бізнесу, однак для них цей спосіб є недостатньо 

розповсюдженим. 

Сучасні фрілансери – це люди різноманітних професій (юристи, лікарі, 

психологи, бізнес-консультанти, тренери, торгові агенти, маркетологи, 

програмісти, журналісти тощо). Тим не менше професійний фрілансер – явище 

досить нове для України. Вітчизняні готельно-ресторанні комплекси до послуг 

фрілансерів ставляться досить обережно, на відміну від іноземних фірм, які з 
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радістю залучають таких працівників. Однак, існування технології фрілансу має 

і певні загрози для кадрового потенціалу підприємства. По-перше, 

висококваліфіковані працівники, які не завжди готові працювати у суворих 

рамках конторської роботи (графік роботи, обмеження щодо зовнішнього 

вигляду, нав’язування рішень вищого керівництва) можуть скористатися 

чудовою альтернативою постійній роботі з можливістю вільно заробляти, тобто 

стати на шлях фрілансера і покинути роботу на підприємстві. По-друге, діями 

найманих фрілансерів не керує патріотизм, відданість, принципи і лояльність по 

відношенню до підприємства, для них це просто тимчасова робота [5, с. 25]. 

В готельно-ресторанних комплексах у якості фрілансерів можна залучати 

фахівців з використання ІТ-технологій, маркетологів, у т. ч. по роботі в 

соціальних мережах, іміджмейкерів, фахівців з реклами та інших фахівців, які 

опосередковано мають відношення до надання готельних послуг, і в більшій мірі 

створюють необхідні умови для здійснення основного виду діяльності. 

Достатньо ефективним інноваційним інструментом у вирішення цієї 

проблеми є використання технології коучінгу, особливо у практиці професійного 

розвитку управлінського потенціалу готельно-ресторанного комплексу. 

Особливо ефективним він стає за умови, коли працівник дійсно зацікавлений 

тим, як стимулювати своє кар’єрне зростання та розкриття особистісного 

потенціалу [5, с. 27]. 

Але слід зазначити що впровадження цього методу навчання серед рядових 

працівників підприємства не є економічно доцільним, зважаючи на його 

дороговизну. В даному випадку функцію коуча, в певному його вигляді, повинні 

виконувати керівники (менеджери). 

Отже, коучінг як стиль менеджменту – це взаємодія між керівником та 

підлеглим, яка призводить до значного збільшення ефективності та 

результативності роботи, мотивації працівника, підвищення особистої 

відповідальності. 

Декілька років тому в Україні з'явився ще один новий західний термін, 
безпосередньо пов'язаний з роботою персоналу, – дауншифтінг – перехід з 
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роботи за яку багато платять, але пов'язаної з постійними стресами, 
навантаженнями, яка забирає багато вільного часу, на більш спокійну, хоча і з 
меншим рівнем заробітку роботу.  В Україні дауншифтінг існує, і в першу чергу, 
у формі управління кар’єрою. Головною зовнішньою ознакою дауншифтинга є 
відмова від кар'єри, від нескінченого споживання, від демонстрації свого 
статусу, рівня та стилю життя тощо. Дауншифтинг пов'язаний насамперед з 
індивідуальними якостями та потребами людини.  

Особливе місце в політиці будь-якого готелю займає підвищення 
кваліфікації та навчання керівників вищої ланки. Менеджери середньої ланки 
готельно-ресторанних комплексів регулярно проходять навчання з основ 
управління співробітниками, конфліктології, управління часом і т.п. Крім того, в 
багатьох готельно-ресторанних комплексах проводяться заняття з англійської 
мови. 

Висновки. Отже, розвиток соціально-економічних відносин в умовах 
глобалізації передбачає врахування світових тенденцій у практиці роботи 
вітчизняних готельно-ресторанних комплексів. Сьогодні аспекти діяльності 
підприємства пов’язані з персоналом, як його основним стратегічним ресурсом 
у конкурентній боротьбі, повинні будуватися на основі інноваційних технологій 
формування, розвитку та реалізації кадрового потенціалу. Це дозволить 
керівникам готельно-ресторанних комплексів приймати обґрунтовані 
управлінські кадрові рішення.  
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РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА НАПОЇВ ІЗ 
ЗАСТОСУВАННЯМ ЕКСТРАКТУ БУРЯКА 

Робота присвячена розробці технології виробництва напоїв із застосуванням 

екстракту буряка. На сьогоднішній день все більшу увагу дослідників 

привертають лікувальні властивості буряку. Столовий буряк характеризується 

багатим хімічним складом, містить комплекс натуральних біологічно активних 

речовин, які мають здатність зв’язувати та виводити з організму шкідливі для 

здоров’я людини сполуки, а також стимулювати імунну систему організму. 

Тому перспективним для виробництва якісної харчової продукції є використання 

бурякового екстракту, який може надавати звичайним стравам та напоям нові 

поживні та органолептичні властивості та має широке використання у різних 

галузях харчової промисловості - безалкогольній, кондитерській, 

харчоконцентратній, лікеро-горілчаній, тощо. 

Ключові слова: буряк, буряковий сік, ферментований сік, екстракт, оздоровчий 

напій. 

Технології виробництва безалкогольних напоїв незалежно від типу 

продукту мають одну загальну операцію – виготовлення основи. Саме 

виготовлення основи напоїв впливає на якість продукції, її 

конкурентоспроможність, собівартість і асортимент. Тому основа, виготовлена з 

рослинної сировини, що використовується для виробництва безалкогольних 

напоїв, є широкою базою для проведення експериментів, націлених на створення 

нової продукції. В якості інгредієнтів для виготовлення основи можливо і 

необхідно використовувати нетрадиційну рослинну сировину, яка у своєму 

складі містить біологічноактивні речовини (БАР) та володіє тонізуючою і 

стимулюючою дією [1, 2]. 
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Організм людини для нормального функціонування повинен кожний день 

одержувати близько 600 найменувань поживних речовин. Від того, скільки 

нутрієнтів міститься у стравах та напоях і в яких пропорціях, залежать їх 

лікувально-профілактичні та оздоровчі властивості. 

Буряк - один з найбільш корисних і низькокалорійних овочів. Його харчова 

цінність - 40 калорій. І при цьому - величезна кількість корисних мікроелементів: 

калій, бор, хром, рубідій, фосфор, магній, кальцій, цинк, йод, сірка, хлор, 

марганець, натрій, мідь, фтор, нікель, залізо. 

При термічній обробці багато фруктів і овочів втрачають свої корисні 

властивості і вітаміни. У випадку з буряком в процесі варіння в ньому значно 

скорочується кількість вітамінів С, B5 і B9 (фолієва кислота) - показники 

фактично зводяться до нуля. Також свіжий буряк містить менше калорій і 

простих вуглеводів: якщо ви на дієті, це точно ваш варіант. У сирому вигляді 

буряки найчастіше додають в салати і різні детокс-коктейлі. 

Кожен вітамін групи В, якими багатий буряк, приносить певну користь 

організму: 

- тіамін (В1) важливий для нормального функціонування нервової, 

ендокринної і серцево-судинної систем; 

- рибофлавін (В2) незамінний для органів зору, а також допомагає 

відновлювати клітини і тканини; 

- пантотенова кислота (В5) підтримує гарний стан шкіри і слизових 

оболонок, підвищує концентрацію уваги; 

- піридоксин (В6) необхідний для засвоєння жирів, кровотворення і для 

функціонування нервової системи; 

- фолієва кислота (В9) особливо важлива для кровотворної системи. 

Метою роботи є розробка технології виробництва напоїв із застосуванням 

екстракту буряка. Дослідження показали, що екстракт червоного буряка має 

захисний ефект від раку для таких органів як простата та молочна залоза, печінка, 

легені, стравохід та шкіра. Буряковий сік навіть досяг значного ступеня визнання 

як альтернативний препарат для онкологічних хворих. 
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Інші дослідження виявили, що збільшення оксиду азоту за допомогою 

споживання продуктів, багатих нітратами, таких як сік буряка, представляє 

терапевтичну функцію для зменшення серцево-судинних, метаболічних та 

когнітивних втрат, які часто спостерігаються зі старінням. Сік буряка також 

допомагає з мікробіомом та покращує маркери здоров’я серця та мозку. 

Існує кілька сортів буряка, серед них найвидатнішими є червоний (буряк) і 

білий буряк (цукровий буряк). Обидва дуже багаті цукром, якого багато більш 

імовірно, ніж у цукрової тростини. Вони також дуже багаті крохмалем. Обидва 

володіють їстівними коріннями та їх листя можна використовувати як овочевий. 

Будучи набагато ароматнішим, червоний буряк - це той, якому зазвичай 

присвячується людське годування, як у той час, як білий в основному 

присвячений виробництву цукру або годування тварин[3]. 

Останнім часом буряк набирає популярності як «супер їжа» через її корисну 

для здоров’я цінність. Деякі з основних переваг буряка для здоров'я є наступними 

зниження артеріального тиску і підвищення рівня крові потік. 

Це допомагає зменшити пухлину, зменшити ризик ожиріння та загальної 

смертності, цукровий діабет, захворювання серця і сприяє здоров'ю волосся, 

збільшити енергію, і в цілому знизити вагу. Кілька частин кореня буряка має 

численні лікувальні властивості, такі як антиоксидантні, антигіпертензивні, 

антимікробні, протизапальні, гепатозахисні, антигіперглікемічні, протипухлинні 

та сечогінні. Буряковий сік покращує насиченість киснем мозку, уповільнюючи 

прогресування деменції в літніх людей[2]. 

Завдяки високому вмісту клітковини він запобігає запорів і сприяє 

регулярності для здорового травного тракту. Він допомагає зберегти роботу 

мозку за допомогою нітратів які покращують кровообіг і буряк має здатність 

збільшити виробництво Глутатіон, природний в організмі, ця сполука допомагає 

запобігти раку товстої кишки. 

Харчова цінність бурякового соку дуже велика високий через високий вміст 

вуглеводів, фолат, клітковина, залізо, нітрати, марганець, калій, вітамін С і на 

додаток до цього вільний жир, низькокалорійний, недорогий і буряк доступні 
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протягом року. Буряк є багаті клітковиною і мають високу концентрацію 

антиоксидант Віт. C, фоліати, залізо, марганець і магній. 

Глобальне потепління та інші фактори навколишнього середовища можуть 

вплинути на час зберігання рослинного матеріалу. Обробка, безумовно, є 

важливим і досить важливим методом збереження овочів, особливо сезонних. 

Обробка також може забезпечити такі ж природні поживні речовини, як і сирий 

продукт, якщо правильно обраний і проведений метод обробки. Червоний буряк 

можна було консервувати шляхом запікання, відварювання, сушіння, смаження. 

Усі методи обробки можуть вплинути на харчову цінність коренеплоду 

червоного буряка. Але якщо вибрати правильний тип обробки, споживач може 

отримати користь від його надзвичайних властивостей. 

На антиоксидантний потенціал і біодоступність фітохімічних речовин може 

впливати метод обробки. Так, у кількох дослідженнях повідомлялося про вплив 

переробки соку червоного буряка шляхом вакуумної мікрохвильової сушки, 

опромінення та ферментації [5, 6], що посилювало вплив на антиоксидантну 

здатність та стабілізацію пігменту. Інші дослідження досліджували вплив 

високої температури та тривалого впливу, які, як було виявлено, спричиняють 

зниження збереження кольору у червоному буряку [6]. 

Журнал Winston-Salem за 21 вересня 2012 р. продемонстрував напій на 

основі бурякового соку, який був розроблений завдяки його впливу на здоров'я 

на основі досліджень професора фізики Дені Кім-Шапіро, заслуженого кафедри 

родини Харбертів у галузі викладання та стипендій. Історія про напій з 

бурякового соку була провідною технологією, представленою в статті про 

Technology Expo, що відбулася у четвер, 20 вересня 2012 року в Вінстон-Сейлі, 

щоб висвітлити місцеві компанії та підприємців, які беруть участь у розробці 

технологій та технічних продуктів та послуги[4]. 

Розглянимо корисні властивості соку з буряка: 

1. Очищення і поліпшення складу крові за рахунок підвищення вмісту 

еритроцитів.  

2. Легке знеболювальну дію - сік пом`якшує або усуває больовий синдром. 
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3. Глибоке очищення всіх систем і органів за рахунок екскреції токсичних 

речовин.  

4. Поліпшення функцій травлення, для печінки питво просто необхідно - 

воно сприяє відновленню гепатоцитів.  

5. Стабілізація обміну речовин. Високі концентрації ліпотропіков роблять 

овочеве питво ефективним для зниження ваги.  

6. Лікування ожиріння першого та другого ступеня передбачає 

використання цього пиття. Активні компоненти приводять в тонус судини, що 

сприяє нормалізації тиску. Це властивість особливо актуально для осіб, які 

страждають на гіпертонію.  

7. Поступова стимуляція функцій лімфатичної системи. Закопування соку в 

ніс рятує від нежиті.  

8. Підвищення імунної потенціалу, стійкості до вірусних та бактеріальних 

уражень, ангіні.  

9. Скорочення рівня шкідливого холестерину, що важливо при ішемічній 

хворобі серця і атеросклерозі.  

10. Особи, які страждають на гіпотиреоз, недостатністю гормонів 

щитовидної залози, повинні вживати напій для оздоровлення. Регулярне 

вживання свіжовижатого соку покращує колір обличчя[7]. 

Ринок багатий на екстракт з буряка, проаналізувавши ціни, варто вказати, 

що цінова політика коливається від 230 грн. до 500 грн.(Діаграма 1.) 

  
Рисунок 1 – Цінова політика екстракту буряка 

Отже, з даної діаграми видно, що екстракт буряка зарекомендував себе з 
позитивної сторони. 
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капсул
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На даний час найпопулярніші напої з екстракту буряка - це смузі (табл. 1). 
Таблиця 1 – Смузі із буряків 

№ п/п Назва смузі
1 Смузі з бурякової капусти
2 Смузі з бурякового шпинату
3 Смузі з бурякового банана
4 Смузі з ягід буряків 
5 Смузі з буряка та моркви
 

Смузі не викликає важкості у шлунку і в той же час забезпечує масу 
корисних поживних речовин за рахунок вітамінів, які містяться у буряку, а також 
мікроелементів. Смузі - відмінний варіант здорового сніданку, полуденка або 
легкого перекусу в будь-яку пору року. Корисний напій із м’якоттю включають 
у дієти, тому що він ситний, але при цьому низькокалорійний. Смузі з сезонних 
овочів і фруктів давно увійшли в меню багатьох кафе та ресторанів, оскільки 
мають незмінний попит. Наведемо приклад технологічної картки класичного 
рецепту смузі з буряка(таблиця 2). 

Таблиця 2 – Технологічна картка напою «Смузі з буряка» 
№ Назва сировини Витрати сировини 

в гр. на 1 порцію 
Витрати сировини 

в гр. на 2 порції 
Технологічні 

вимоги до 
основної 

сировини та 
напівфабрикатам

брутто нетто брутто нетто Сировина 
доброякісна, 
відповідає 
вимогам  
нормативно-
технічної 
документації

1. Буряк свіжий 160 150 320 300
2. Морква свіжа  120 100 240 200
3. Яблуко зелене 510 500 1020 1000

Вихід - 1200  1200 

 

Технологія приготування. Чистимо від шкірки вимиті яблука. Розрізаємо 
навпіл і видаляємо насіння з перегородками. М’якоть фрукта подрібнюємо 
тонкими скибочками. Поміщаємо яблука в ємність блендера і подрібнюємо до 
стану пюре. Поміщаємо його в марлю і добре віджимаємо. Овочі миємо, чистимо 
від шкірки і кришимо дрібними кубиками. Перебиваємо в блендері до 
пюреподібного стану. Вливаємо яблучний сік і збиваємо ще раз. 

Характеристика готового напою 

Зовнішній вигляд  - смузі пюреподібного стану. 
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Колір  - відповідає продуктам, які входять до складу. 

Смак і запах – в міру солодкий, властивий фруктам та овочам.  

Консистенція – пюреподібна. 

Отже, розробка технології виробництва напоїв із застосуванням екстракту 

буряка, на прикладі класичного смузі з буряка, якість буряка відповідає ДСТУ 

7033:2009 Буряк столовий свіжий. Технічні умови[1]. 

Розглянимо особливості вмісту мікроелементів у 100 г червоного овоча-

буряка міститься 2,9 г клітковини, 87,6 г води. Чимало в ному пектинів, 

флавоноїдів і каротиноїдів(табл.3.). 

Таблиця 3 – Мікроелементи буряка 
Елемент Мг на 100 г продукту 

Мідь 0,1
Марганець 0,3-0,6
Цинк 0,4
Селен 0,7
Залізо 0,8-1,4
Кальцій 13-37
Магній 22
Фосфор 40-43
Натрій 46-78
Калій 288-325

 

У невеликих кількостях є бор, ванадій, рубідій і деякі інші мінерали. У 

хімічному складі буряка є органічні кислоти, які важливі для обмінних процесів, 

здатні розчиняти непотрібні відкладення і необхідні для процесу травлення. Це 

щавлева, яблучна, лимонна, винна, молочна та інші кислоти. 

Отже, розробка технології виробництва напоїв із застосуванням екстракту 

буряка можна сказати, що напої, на прикладі смузі, є досить перспективною 

групою напоїв, оскільки містять в своєму складі необхідні біологічно активні 

речовини, зокрема ферменти та вітаміни. А використання екстракту буряка, як 

сировини розширить існуючий асортимент напоїв на українському ринку та 

підвищить конкурентоспроможність вітчизняних продуктів на світовому ринку.  
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ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ СКЛАД І ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

СИРОВИНИ ДЛЯ МОРОЗИВА 
В статті описано морозиво  технологію виготовлення морозива  по ДСТУ.   При 
виробництві приміняють рідкі  компоненти , такі як вода, молоко, вершки, 
сироватка, знежирене молоко, маслянка та багато інших. Розплавлені та 
згущені компоненти –молоко, згущене незбиране та знежирене, згущені вершки, 
згущену сироватку та ін., далі - сухі продукти. Для  визначення продуктового 
розрахунку, при складанні суміші враховують сухі речовини та жир, що містять 
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наповнювачі, яйця, какао-порошок, горіхи  сухе молоко, яєчний порошок, какао-
порошок та стабілізатори. Фізико-хімічні зміни  складових рецептурних 
компонентів можуть пройти  при температурах більших за 60 °С. 
Ключові слова: компоненти, морозиво, склад, нормативи, температури. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Україна в складі Радянського Союзу теж прописала 

свою історію виробництва морозива в промислових масштабах. В 1930 році 

народний комісар внутрішньої і зовнішньої торгівлі Мікоян Анастас  запустив 

питання по впровадженню лінії морозива для населення. Було закуплено  

американське обладнання. Прописані   рецепти та розроблена  упаковка готового 

продукту-десерту. Першими містами де відкрилися підприємства по 

виготовленню прохолодного продукту стали Москва та Ленінград. В 1940 році в 

Україні першим заводом, який став виготовляти  морозиво був Київський 

молочний завод №1. В магазинах з’явився новий продукт  - пломбір, а згодом 

розроблений крем-брюле. Крем-брюле виготовляли за найжорсткішим 

стандартом якості  - ГОСТу 117-41. До складу не було включено консерванти і 

штучні підсолоджувачі.  

Формулювання цілей статті. На сьогоднішній день морозиво виготовляють 

по ДСТУ 4734:2007 «Морозиво плодово-ягідне, ароматичне, щербет, лід. 

Загальні технічні умови». При виробництві приміняють рідкі  компоненти, такі 

як вода, молоко, вершки, сироватка, знежирене молоко, маслянка та багато 

інших. Розплавлені та згущені компоненти –молоко, згущене незбиране та 

знежирене, згущені вершки, згущену сироватку та ін., далі - сухі продукти (сухі 

молочні продукти, цукор-пісок, какао- порошок, яєчний порошок, плодово-

ягідні та овочеві порошки, сухі яєчні продукти), наприкінці додають 

стабілізатори. Для  визначення продуктового розрахунку, при складанні суміші 

враховують сухі речовини та жир, що містять наповнювачі, яйця, какао-

порошок, горіхи  сухе молоко, яєчний порошок, какао-порошок та стабілізатори. 

Фізико-хімічні зміни  складових рецептурних компонентів можуть пройти  при 

температурах більших за 60 °С. По фізико-хімічним показникам морозиво з цих 
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інгредієнтів повинно відповідати вимогам стандарту ДСТУ 4733-2007: 

«Національний стандарт України морозиво молочне, вершкове, пломбір. 

Загальні технічні умови мороженое молочное, сливочное, пломбир. общие 

технические условия .Мilk ice, ice-cream and plombir. general specification». 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Морозиво  виготовляють 

згідно з технологічних інструкцій по рецептурам, затвердженими у 

встановленому порядку з дотриманням санітарних норм В таблиці 1 

перераховано всі посилання на нормативні документи по інгредієнтах для 

морозива: 

Таблиця1.1– Нормативні документи по морозиву 
№ п/п Нормативний документ Назва   НД 

1 ДСТУ 3662-97 Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі. 

2 ДСТУ 3781-98 Печиво. Загальні технічні умови 

3 ДСТУ 3845-99 Барвники натуральні харчові. Технічні умови 

4 ДСТУ 3893-99 Карамель. Загальні технічні умови 

5 ДСТУ 3924-2000 Шоколад. Загальні технічні умови. 

6 ДСТУ 3976-2000 Крохмаль кукурудзяний сухий. Технічні умови 

7 ДСТУ 3984-2000 Припаси і підварки (напівфабрикати). Загальні 

технічні умови 

8 ДСТУ 4135-2002 Цукерки. Технічні умови 

9 ДСТУ 4273-2003 Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови. 

10 ДСТУ 4274-2003 Консерви молочні. Молоко незбиране згущене з 

цукром 

11 ДСТУ 4286-2003 Крохмаль картопляний. Технічні умови 

12 ДСТУ 4391-2005 Какао – порошок. Загальні технічні умови. 

13 ДСТУ 4399-2005 Масло вершкове. Технічні умови 

14 ДСТУ 4464-2005 Глюкоза кристалічна гідратна. Технічні умови. 

15 ДСТУ 4497-2005 Мед натуральний. Технічні умови. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Назва морозива походить від 

французького вислову  - «обпалені вершки». З українського перекладу це 
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змішаний продукт з заварного крему з карамельною скоринкою.  Батьківщина 

крем-брюле не визначена. Уперше крем-брюле виготовлено в XVII столітті в 

Аглії місті Трініті-коледжі.  Назва продукту   burnt cream, Cambridge burnt cream 

або Trinity cream. Вперше десерт 27 липня 1691 року приготував Франсуа 

Мессьяло, завідувач кухнею герцога Орлеанського,тому в цей день відзначається 

міжнародний день крем-брюле. Основні інгредієнти  для приготування крем-

брюле це вершки, жовтки, цукор, і ваніль,  ароматизатори, цедра, згущувачіі, 

кондитерські вироби, крохмале-патокові продукти, інші харчосмакові продукти 

т.д.: 

  молоко коров’яче питне згідно з ДСТУ 2661; 

  молоко коров’яче згідно з ДСТУ 3662; 

  молоко сухе незбиране згідно з ДСТУ 4273; 

  молоко сухе знежирене згідно з ДСТУ4273; 

  молоко знежирене, отримане в результаті сепарування молока коров’ячого 

згідно з ДСТУ 3662; 

  цукор-пісок, цукор рідкий, (цукровий сироп) згідно з ДСТУ 2316, ДСТУ 

3357; 

   цукор ванільний згідно з ДСТУ 1009; 

  глюкоза кристалічна гідратна згідно з ДСТУ 4464; 

  шоколад згідно з ДСТУ 3924; 

  какао порошок згідно з ДСТУ 4391; 

  шоколадна  маса та шоколадна глазур для морозива згідно вимогам цього 

стандарту; 

  ароматична глазур та ароматичне покриття для морозива згідно вимогам 

цього стандарту; 

  вафлі для морозива згідно з чинними нормативними документами; 

  патока крахмальна згідно з ДСТУ 4498; 

  підсолоджувачі: Е-420 - сорбіт, Е-967 – к силіт, Е-950 – ацесульфам згідно з 

чинними нормативними документами; 
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  ванілін згідно з ДСТУ 1009; 

  кислота лимонна згідно з ДСТУ ГОСТ 908; 

   гліцерин фармакологічний згідно з чинними нормативними документами; 

  декстрини згідно з ГОСТ 6034; 

  ароматизатори, кондитерські вироби, крохмале-патокові продукти, інші 

харчосмакові продукти, згідно чинних нормативних документів зарубіжного та 

вітчизняного виробництва, що дозволені до застосування центральним органом 

виконавчої влади у сфері охорони здоров’я на використовування в данній 

галузі; 

  яйця курячі харчові згідно з ГОСТ 27583; 

  порошок яєчний згідно з ГОСТ 2858. 

При виробництві морозива крем-брюле  до сировини, напівфабрикатів, 

підсолоджувачів, допоміжних матеріалів для виробництва висувають вимоги 

чинної нормативної документації. При цьому завод повинен мати дозвіл 

центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я на 

використання їх в даній харчовій промисловості. Молочні підприємства , ТОВи 

чи заводи , що випускають продукт по крафтовим технологіям ТУ можуть 

приміняти сировину  закордонного виробництва, що затверджена по гігієнічним 

вимогам та аналогічна продукції вітчизняного виробництва, дозволеної до 

використання в харчовій промисловості центральним органом виконавчої влади 

у сфері охорони здоров’я. При закупівлі інгредієнтів також враховують 

затверджені по підприємству  процедури закупки та оцінки поставщиків, 

класифікацію та моніторинг партій  сировини та матеріалів.  Інгредієнти описує 

формуляр чи процедура,що підтверджує відповідність НД. Згідно з ГОСТ 24297 

прописують відповідність безпечності та якості сировини.  Виробнича 

лабораторія підприємства  ПП « Екомолпродукт» проводить вхідний контроль 

сировини  за  основними показниками щоденно - це кислотність, густина, масова 

частка жиру, масова частка білку, масова частка сухих речовин та лактози. За 

показниками   безпеки поквартально( радінукліди, солі важких металів, 

афлотоксини, нітрати та пестициди) та ін. Сировина повинна відповідати 
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вимогам МБВ № 5061[4] і Сан Пін 8.8.1.2.3.4-000 [13], за вмістом радіонуклідів 

– вимогам ДР [5]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз якості технологій 

морозива контролюють за 100-бальною системою та поділяють на вищий 

ґатунок і ґатунок «Екстра». Високу якість морозива забезпечує жорсткий 

контроль з боку контролюючих органів: Держторгінспекції, 

Держстандарту,органів санітарно-епідеміологічного нагляду.   

В еволюційний період виробництва морозива на холодокомбінаті № 1  міcта 

Києва випуск  розпочато в 1934 р. Фабрики та цехи морозива споруджували й в 

інших великих містах та промислових центрах до 1941-1945 рр.:Харкові, 

Донецьку, Луганську, Кременчузі. У 1936 р. почав функціонувати невеликий цех 

з виробництва морозива «Головхолод» - ВАТ«Вінтер». У післявоєнні роки 

молочна переробна галузь почала випускати морозиво на заводах : 

- холодокомбінат у м. Макіївка (надалі ВАТ «Полюс») - з 1945 р.; 

- Лубенський молочний завод - з 1946 р.; 

- Кременчузький міський молочний завод - з 1958 р.; 

- Миколаївський холодокомбінат (надалі ВАТ «Фрост») - з 1959 р. 

виробництва морозива У 1990 р. сукупний річний обсяг всімапідприємствами 

СРСР складав 466 тис. т, у тому числі в Україні -близько 156 тис. т, тобто 33,5 % 

від виробництва продукту по всій країні. 

На початку 90-х років у зв’язку з економічною кризою обсяги виробництва 

морозива суттєво знизилися.  Фактори кризи :  відсутність нових каналів 

реалізації продукції; появоюа на внутрішньому ринку імпортної продукції, 

привабливоїа для споживачів яскравої упаковки, зовнішнього виду та грамотної 

реклами (морозиво крем-брюле); відсутністю новоговітчизняного асортименту; 

жорсткою конкуренцією асортиментноїлінійки морозива з паралельним 

асортиментом принципово нових длявітчизняних споживачів продуктів 

десертного ряду (збиті вершки ваерозольних балончиках, муси, збиті креми. 

Можна відзначити найбільш успішніроки виробництва морозива - 2010р. (110,25 

тис. т), 2012 р. (120,96 тис т) та 2014р. (118,7 тис.т), саме 2020 р. (129,4 тис.т). 
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Після чого, у зв’язку з економічною кризою з 2020 р. (123,97 тис. т)обсяги 

виробництва скоротилися у 2021 р. до 107,55 тис. т. 

Імпорт продукту морозива в нашу державу  по шкалі лідерства належить 

Європі. Продукція преміум-класу торговельних марок «Mars», «Nestle», 

«Sholler», «Dove». Морозиво це найпопулярніший продук  літа. Класифікація і 

асортимент сьогодення- продаж не тільки літом, але й взимку. Вигляд тортів з 

морозива та морозива у сімейній упаковках продук інновацій і нових 

інгредієнтів. Крем-брюле морозиво складає близько 80 % від загального обсягу 

продажу. Однопорційне морозиво особливо популярне влітку. Разом 

зморозивом, що продається в готелях, ресторанах та кав’ярнях, сегментморозива 

типу сімейного, що споживають у домашніх умовах, складавна початку 2000 р. 

лише 20 % від загального об’єму продажу в Україні,нині ж, станом на 2009 р., 

попит на сімейне та вагове морозиво збільшився ще на 27, 4 %. 

Крем-брюле по показникам традиційно рахує 20 % від загального обсягу 

морозива. Частіше всього дієвим є крем -брюле продукт у сімейній упаковці  (-

35 %), брикет у глазурі (-25 %) та морозиво у стаканчиках (-20 %). 

Крем-брюле морозиво - це   група морозива, виробництво якого складає 

близько 10 %. Найпопулярнішим є ванільне крем-брюле, половину з якого 

виготовляють у вафельних, пластикових або паперових стаканчиках. 

Крем-брюле з масовою часткою жиру якого складає 3,5... 5,0 % від 

загальногообсягу виробництва, в основному випускають у стаканчиках.  Дешеве 

морозиво  крем-брюле з змішаною сумішю складає близько 50 % від загального 

асортименту в об’ємному обчисленні. У цей сегмент входять ванільне 

абошоколадне морозиво у вафельних стаканчиках. Але цей вид 

морозивапоступово віддає популярність морозиву на паличці. Також споживачі 

все частіше купують досить високовартісне морозиво у вафельних ріжках. 

Крем-брюле середньої частки цін  включаєкем-брюле на паличці, в 

основному глазуроване.  Частка  продукту морозива на реалізації складає 

близько 30% . Частка морозива, що має високу ціну, складає15...20 % ринку.   

Висновок. Сьогодні з 70 заводів по виробництву морозива- 14 продукують  
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80 % обсягу морозива. Серед них можна перерахувати ВАТ ТМ «Рудь, 

ЖМЗ,«Фірма Ласка»ПГО АПВТ «Ласка»), ЗАТ «Геркулес» (торговельна марка 

«Геркулес»), ВАТ«Львівський холодокомбінат» (торговельна марка«ЛІМО»), 

ТОВ «Ласунка» (торговельна марка «Ласунка»), ТОВ «Еліт»(торговельні марки 

«Ажур», «Ье Іоиг»), ТОВ «Три ведмеді» (торговельна марка «Три ведмеді»), ВАТ 

«Луганськхолод” (торговельнамарка «Королівське морозиво»), ВАТ «Вінтер» 

(торговельна марка«Вінтер»), ТОВ «Тірас - ТМ «Мозаїка» (торговельна марка 

«Мозаїка»), ВАТ «Хладопром» (торговельна марка «Хладик») та ін. 

Список використаних джерел: 
1.Товажнянський Л. Л. Загальна технологія харчової промисловості у 

прикладах і задачах : підручник / Л. Л. Товажнянський, С. І. Бухкало, 

П. О. Капустенко та ін. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 832 с. 

2.Кравченко М.Ф Теоретичні основи харчових технологій: навч. посіб. /  

М.Ф.Кравченко, А.В.Антоненко. – К.: Київ.нац.торг.-екон. ун-т, 2011. 

3.Плахотнік В.Я. Теоретичні основи технології харчових виробництв / В.Я. 

Плахотнік, І.С. Тюрікова, Г.П. Хомич. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.  

4.Украинец А.И. Технология  пищевых продуктов: Учебник/ под ред. проф. 

А.И. Украинца. - К.: Изд. дом « Аскания», 2008.- 736 с.  

 
УДК 664-405 

Любов Продан 
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПЛАВЛЕНОГО СИРУ 
У статті розглянуто створення і виникнення плавленого сиру, його користь та 

шкоду для здоров’я людини. Плавлені сири можуть бути як самостійним 

продуктом, так і інгредієнтів різних страв: супів, піц, запіканок, салатів, других 

страв 

Ключові слова: плавлений сир, солі – плавителі, винахідники, факти, історія. 
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Незважаючи на широту асортименту плавлених сирів, 
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відбувається постійне його оновлення. Це зумовлено необхідністю задовольнити 
вимоги науки, зміною споживчого попиту, наявністю сировини, рентабельністю 
того чи іншого виду сиру. Підвищена зацікавленість до цієї продукції викликана 
її здатністю добре зберігати свої якості під час тривалого зберігання, можливістю 
поєднувати різні компоненти, зокрема немолочного походження, а в результаті 
отримати продукт високої харчової і біологічної цінності. Нині ведуться 
інтенсивні дослідження в області створення та вдосконалення технології 
виробництва плавлених сирів підвищеної харчової та біологічної цінності. У 
зарубіжних та вітчизняних науковців зростає інтерес до розробки та дослідження 
нових продуктів на основі молочної сировини, з оригінальними смаковими 
властивостями та поліпшеними споживними властивостями. 

Формулювання цілей статті. В статті описана історія розвитку плавленого 
сиру та  цікаві факти про нього. Досліджено різні інгредієнти, які не тільки  
підвищують харчову та біологічну цінність продукту, але дають змогу для 
розробки нових рецептур плавлених сирів. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Довгий час серед 
споживачів ходив міф про те, що плавлені сири виробляють з неякісних залишків 
сирного виробництва. Насправді, для плавлених сирів є державні стандарти, а 
сам процес достатньо складний, оскільки існує безліч факторів, які впливають на 
кінцевий результат. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Виробництво плавленого сиру 
починається з підбору сировини. Зазвичай це тверді сорти сиру, вершкове масло, 
молоко (незбиране або знежирене), сіль. 

Всі інші додаткові продукти, такі як зелень, гриби, овочі, м’ясопродукти, 
закуповуються у постійних перевірених партнерів, які не один рік співпрацюють 
з нами.  Це все українські виробники. Наступним етапом йде власне підготовка 
суміші. Всі інгредієнти, в тому числі й добавки у вигляді грибів, овочів, зелені 
або м’яса, згідно технології, рецепту та температурних режимів, додаються у 
строгому порядку. 

Наступний етап – плавлення сирної суміші. Плавлення проводиться в 

спеціальному обладнанні для плавленого сиру з мішалкою та вакуумною 

системою. Твердий сир, масло, молоко та інші інгредієнти завантажуються в 
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мішалку, яка перетворює все в однорідну масу, після чого подається пар і 

відбувається плавлення. Висока температура при виробництві сиру дозволяє в 

подальшому гарантувати якість і безпеку продукту і витримувати заявлені 

терміни зберігання.Готову плавлену суміш відразу подають на фасування в 

фольгу: брикети по 100 г або в поліетиленові стакани 100 г. Після фасування 

бортики затискаються і запікаються спеціальною праскою і сир виявляється в 

герметичній упаковці. На нього наноситься дата виробництва, термін 

придатності, а також час і номер партії. Потім товар охолоджується. Через три 

доби після виробництва, лабораторних досліджень і дегустації продукція 

направляється на реалізацію. 

Протягом усього процесу - від самого початку до етапу реалізації -

здійснюється контроль на відповідність фізико-хімічного складу і такими 

показниками, як смак, запах, консистенція і зовнішній вигляд. Якщо 

виявляються різного роду невідповідності, партія бракується. Плавлений сир -

молочний продукт, що виготовляється термомеханічною обробкою сичужних 

сирів, сирів для плавлення, сиру, масла та інших молочних продуктів, у 

присутності солей-плавників. Допоміжними речовинами можуть слугувати 

структуроутворювачі, смакоароматичні, біологічно активні добавки. 

Плавлені сири популярні в багатьох країнах світу. Часто його пакують 

невеличкими порціями - трикутниками або скибками, які легко покласти на хліб, 

щоб одразу отримати бутерброд. В Україні найпопулярнішими є плавлені сирки-

"брикети" - прямокутні бруски сиру вагою 90 г в упаковці з фольги та паперової 

обгортки - щоб розпакувати сир, виробники залишають ззовні невеличку стрічку, 

смикнувши за яку, споживач легко знімає обгортку. Плавлені сири для нас дуже 

звичні, їх використовують для приготування салатів, додають у різні страви, 

їдять з бутербродами - популярним цей вид сиру став ще за радянських часів, і 

досі не скаржиться на брак народної любові. Втім, дехто ставиться до них 

зневажливо, мовляв, "це не справжній сир", "переплавлені відходи сирного 

виробництва", "шкідливі для здоров’я", "ненатуральні" тощо. Я  розповім кілька 

фактів про плавлений сир, які змінять ставлення до цього продукту. 
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Тверді сичужні сири з’явилися тисячі років тому, а от їх рідний брат – 

плавлений сир став відомий тільки в 20 столітті.  

Плавлений сир є одним із найдешевших видів сирів - це не міф. Гурмани 

взагалі не вважають його сиром. Тим не менше, виробники від цього продукту 

не відмовляються, випускаючи різні його види: скибкові та пастоподібні 

плавлені сири. Жителі Радянського Союзу обожнювали сири, що випускаються 

під марками «Дружба», «Янтар», «Орбіта». При цьому батьківщиною 

плавленого сиру є аж ніяк не СРСР, а знаменита сирна країна Швейцарія. 

Таблиця 1 – Історичні факти виробництва 
Рік 

створення 
Країна ,винахідник Історія створення 

1 2 з
1911 р. Швеція, Вальтер 

Гербер та Фріц 
Штеттлер 

Працювали над забезпеченням раціону швейцарських 
резервістів і призовників, здогадалися додавати солі 
лимонної кислоти в сир для фондю - розплавлений сир був 
звичним атрибутом армійського життя, а завдяки солям не 
тверднув при охолодженні. Були відкриті солі-плавителі - 
без них не виробляється жоден плавлений сир. 

1916 р. Америка, Джеймс 
Крафт 

Заснував відому багатьом компанію Kraft Foods, 
запатентував процес виробництва плавленого сиру. Однак 
його сир  виробляли без застосування солей-плавителів - 
він запропонував процес, який назвав "процесом 
стерилізації сиру".

1921 р. США  Був отриманий патент на використання солей-плавителів 
при виробництві плавленого сиру – власне, саме цей 
компонент робить продукт тим, чим він є. 

1950-
1960 р. 

Америка, Джеймс 
Крафт 

Почав випускати плавлені сири, розфасовані скибками. 
Вони входили до пайків військових, адже сир було зручно 
зберігати і вживати. Завдяки потужній рекламній кампанії 
споживачі були готові платити за "модні" плавлені сири 
більше, ніж за натуральні сири різних сортів. 

 

Плавлені сири почали виробляти для того, щоб забезпечити різноманітність 

харчування швейцарських військових. Історію виникнення плавленого сиру 

подано в таблиці.1 

Через ще два десятка років  було налагоджено його масове виробництво. 
Плавлений сир виробляють вже більше ста років, але за всі ці роки технологія 
виробництва не змінилася. В його основі тверді сири, вершкове масло, сир, 
вершки, молоко і спеціальні солі – плавителі. 
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Отже, у 50-х роках ХХ століття у продаж потрапили перші плавлені сири в 
зручних порційних упаковках. Адже плавлені сири досі люблять: вони 
прикрашають салати та бутерброди, та й багато хто не відмовиться з’їсти скибку 
чи брусочок плавленого сиру взагалі без хліба, "просто так" - бо він смачний.Всі 
ці відкриття поступово ставали загальним надбанням, завдяки чому у виробників 
з’явилася можливість домагатися від кінцевого продукту цілком певних хімічних 
і органолептичних показників. Тепер вони могли не тільки тонко відрегулювати 
відсоток жирності, вмісту білка, кислотність (pн) і т.д., але і вибрати бажану 
ступінь плинності готової продукції. 

Сировиною для виробництва плавлених сирів є: сири натуральні з різними 
вадами зовнішнього вигляду, сири нежирні, сирна маса для плавлення, жири, 
масло, вершки, сир, сухе молоко, СОМ, різні смакові наповнювачі, солі плавники 
і багато іншого. Сирна маса, замішана на основі вище перелічених продуктів, 
плавиться при температурі від 75 до 95 градусів Цельсія. Протягом процесу 
плавлення сир безперервно перемішується. Плавлені сири бувають чотирьох 
видів: ламкі пастоподібні, солодкі і консервовані. 

У підсумку в сімействі плавлених сирів утворилися дві основні групи цього 
продукту - пастоподібні і тверді. Перші з м’якою консистенцією, великим 
вмістом вологи і відносно низьким pн. в максимальному ступені нагадували той 
самий швейцарський фондю, з якого почалася історія плавленого сиру. Другі — 
тверді, з мінімумом води і високою кислотністю — був дуже близький до м’якого 
молодого сиру «а ля брі», позбавленого звичної скоринки. Плавлені сири не 
містять холестерин, чого не скажеш про твердий продукті. Завдяки цій якості 
такий сир засвоюється організмом набагато краще традиційного. 

Висновки. Плавлені сири можуть бути як самостійним продуктом, так і 
інгредієнтом. Серед маси переваг, варто виділити і протипоказання. Оскільки всі 
плавлені сири містять велику концентрацію непотрібних фосфатних і хімічних 
добавок, а також шкідливих солей, такі сири небезпечні для алергіків. 
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УДК 664.8.035.5 

Артем Прозоровський 
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КИСЛОМОЛОЧНОГО 

НАПОЮ З МАСЛЯНКИ ЗБАГАЧЕНОЇ ПРОБІОТИКАМИ 
У статті показані основні сировинні ресурси, що можуть використовуватись 
при виробництві кисломолочних напоїв. Окреслено три основні напрями 
промислового перероблення вторинних молочних ресурсів ,а саме знежиреного 
молока, маслянки, молочної сироватки. 
Ключові слова: молоко, знежирене молоко, маслянка, молочна сироватка, 
технологія 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 
практичними завданнями існують три основні напрями промислового 
перероблення вторинних молочних ресурсів (знежиреного молока, маслянки, 
молочної сироватки): 

-комплексне використання всіх компонентів сировини (напої, згущені і сухі 

продукти, замінники незбираного молока); 

-використання окремих компонентів сировини (вилучення молочного жиру, 

білків, лактози); 
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-одержання складових частин молочної сировини з подальшим глибоким їх 

переробленням (гідролізати казеїну і сироваткових білків, глюкозо-галактозні 

сиропи, етиловий спирт, миктулозата ін.). 

Формулювання цілей статті. Знежирене молоко - це частина молока, яку 

одержують після відокремлювання вершків. Вихід знежиреного молока 

становить приблизно 90 % від загальної маси незбираного молока, що підлягає 

сепаруванню. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Знежирене молоко є молочною 

сировиною, що містить поживні і біологічно повноцінні молочні компоненти, і в 

яку переходить до 99,6 % усіх білків молока і до 99,5 % молочного цукру 

(лактози). Що стосується молочного жиру, то при отриманні вершків середньої 

жирності (28...38 %) в знежирене молоко переходить від 0,03 до 0,05 % жиру, а 

при отриманні високожирних — 0,5 %, тому його густина підвищена it 

порівнянні з незбираним і становить 1,030...1,035 кг/м3, в'язкість — від 1,71 до 

1,75 МПас. У знежирене молоко переважно відходять жирові кульки діаметром 

1,0...2,0 мкм. Вміст білків у знежиреному молоці коливається у межах 3,0...3,5%, 

як і у незбираному молоці, вміст лактози — •1,5...4,8%, мінеральних речовин — 

до 0,7%. Загальний вміст сухих речовин становить 8,2...9,5 %. Його склад і 

властивості залежать від пори року, періоду лактації, умов годівлі та утримання 

корів, а також від обладнання, що використовуеться у сепаруванні молока. У 

знежирене молоко також переходять небілкові азотисті сполуки, вітаміни, 

ферменти, імунні тіла, органічні кислоти, гормони. У ньому майже відсутні білки 

оболонок жирових кульок. Білок знежиреного молока має вищу біологічну 

цінність порівняно з білком незбираного молока. У ньому значно підвищений 

вміст усіх незамінних і замінних амінокислот. Так, н 100 г сухого незбираного 

молока міститься 9816 мг незамінних амінокислот,  а в сухому знежиреному 

молоці —  14237 мг. Особливо підвищений вміст, мг: лейцину — на 1119, лізину 

-на 09, ізолейцину — на 607, фенілаланіну — на 565, валіну -на 543, треоніну — 

на 529. Вміст замінних амінокислот у 100 г сухого знежиреного молока 

становить 23836 мг, а сухого незбираного — 16353 мг. Найбільше підвищений 
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вміст, мг: глутамінової кислоти — на 2501, проліну — на 1362, аланіну -на 379 і 

серину — на 122. У сирі кисломолочному зі знежиреного молока майже в півтора 

рази більше амінокислот анти-атеросклеротичного напряму (метіоніну, лізину, 

лейцину, ізолейцину та ін), ніж з незбираного молока. Крім казеїну, в 

знежиреному молоці є лактоальбумін, близький до альбуміну сироватки крові, і 

лактоглобулін, який має антибіотичні, імунні властивості, виконуючи в такий 

спосіб антибактеріальні функції та надаючи молоку здатність підвищувати 

захисні сили організму. Вуглеводи знежиреного молока, як і незбираного, 

представлені молочним цукром — лактозою, а також у невеликих кількостях 

продуктами її гідролізу — глюкозою й галактозою. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Знежирене молоко — багате 

джерело вітамінів і мінеральних солей. У ньому міститься засвоюваний кальцій, 

фосфор та інші мікроелементи (магній, калій, сірка). У невеликій кількості є 

також такі мікроелементи, як кобальт, мідь, цинк, марганець, срібло, олово, 

свинець, алюміній, хром, миш'як, титан, ванадій, гелій. Основними ферментами 

знежиреного молока є каталаза, плазмін, ліпаза, амілаза, пероксидаза, фосфатаза, 

лізоцим, ксантооксидаза. У знежиреному молоці порівняно з незбираним 

міститься більше холіну (на 29 мг/100 г), який має ліпотропний 

антисклеротичний вплив на організм людини. Основні фізичні властивості 

знежиреного молока характеризуються такими даними: густина — 1030...1035 

кг/м3; в'язкість — (1,71...1,75)10~3Па с; теплоємність — 3,978 кДж/кгК; п-і і 

.непровідність — 0,429 Вт(мК). Енергетична цінність знежиреного молока 

менша порівняно з незбираним майже в 2 рази через низький вміст у ньому жиру 

та становить 1440 кДж/кг. Молочна сироватка є одним з важливих резервів збіль-

шення обсягів виробництва товарної продукції. Недостатнє використання 

сироватки у промисловій переробці пов'язане для молочної галузі з великими 

втратами цінних харчових речовин, призводить до підвищення витрат сировини, 

зниження ефективності виробництва та втрати конкурентоспроможності. 

Найпоширенішим є виробництво неосвітлених і освітлених и л поїв різними 

способами. Актуальним стає виробництво продуктів мікробного синтезу з 
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використанням субстрату молочної сироватки: отримання метану, молочної 

кислоти, етанолу (анаеробні процеси); отримання білка (аеробні процеси). На 

основі іонного обміну або електродіалізу розроблено технологію молочного 

цукру, яка виключає тривалий процес кристалізації. Сушіння розпиленням 

знесоленої сироватки дає змогу отримувати цінний харчовий концентрат, який є 

одним з Основних компонентів у продуктах дитячого харчування. 

Фракціонування та концентрування сухих речовин сироватки 

забезпечується зі застосуванням ультрафільтрації. Крім того, гельфільтрацією 

видаляють з сироватки лактозу і гілки в нативному стані. Раціональним є 

використання сироватки у виробництві замінників незбираного молока для 

потреб тваринництва. Іншим напрямом переробки сироватки на корми є 

використання її у консервуванні силосу (кормова цінність його підвищується на 

5 %) і у поєднанні з соками трав для технології трав'яно-молочних концентратів. 

Можливе також отримання похідних основних компонентів сироватки. Так, 

використовуючи фізико-хімічний та біологічний вплив на лактозу одержують 

направлену конформи цію її в бажаному напрямку з подальшим отриманням в 

чистому вигляді галактози, лактулози, органічних кислот (молочної, лимонної та 

ін.). З усіх відомих процесів біосинтезу найбільш праце- та енергоємними є 

пов'язані зі зброджуванням лактози. Це, насамперед, отримання молочної 

кислоти, етанолу, а також різних ферментованих напоїв та глюкозо-галактозних 

сиропів.  

Сироватка — це плазма молока, яка переважно містить воду, лактозу та 

мінеральні солі. її одержують термомеханічним обробленням молочного згустку 

чи ультрафільтрацією під час виробництва сирів, сиру кисломолочного, казеїну. 

Сироватка містить 48...52 % сухих речовин молока і являє собою продукт, 

що включає практично всі складові частини молока. Енергетична цінність 1 кг 

молочної сироватки — 242 ккал, тоді як незбираного молока — 670 ккал.  

Таблиця 1 – Середній хімічний склад різних видів молочної сироватки 
Показники 
 
 

Концентрація в сироватках, %
підсирній з-під сиру кисломолочного казеїнової 
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Сухі речовини 4,2...7,2 4,2...7,4 4,5...7,5 
Лактоза 3,9...4,9 3,2...5,1 3,5...5,2 
Білок 0,5...1,1 0,5...1,4 0,5...1,5 
Зола 0,37...0,7 0,6...0,8 0,7 
Жир 0,04...0,6 0,2...0,3 0,3 

 

Традиційні способи розділення молока засновані на біотехнології і ви-

користанні хімічних реагентів і супроводжуються отриманням підсирної, 

казеїнової сироватки та сироватки з-під сиру кисломолочного. Хімічний склад 

молочної сироватки наведено у табл. 1 Високу біологічну цінність сироватки 

зумовлюють білкові речовини, а також вітаміни, гормони, органічні кислоти, 

імунні тіла, мікроелементи. Азотисті речовини представлені білковими і 

небілковими органічними сполуками. Білкові речовини — здебільшого 

альбуміни і глобуліни (вміст яких становить 90 % від загальної кількості) і 10 % 

- залишки казеїну. Глобуліни сироватки - Р-лактоглобулін, псевдоглоОулІн N 

сім'лобулін, які відрізняються один від одного ступоіюм і'" імиїтності у воді. 

Евглобулін і псевдоглобулін є носіями Імунних властивостей. Вміст їх становить 

близько 10 % загальної кількості сухої біомаси. За температури, вищої за 90 °С, 

і ТІ 4,7 глобуліни коагулюють. Окрім глобулінів білкові речовини сироватки 

включають и ипістоглобулін, сироватковий альбумін, протеозопептони і Ф' 

рменти. З органічного азоту на частку розчинного припа-і к: 6,2 %, альбумінного 

- 16,5, пептонного - 75, аміакового - 1,1, амідного -0,2%. Вуглеводи сироватки 

представлені до 90 % дисахаридом — ііктозою. У сироватці з-під сиру 

кисломолочного міститься ти кож 0,7...1,8 % глюкози, що зумовлено гідролізом 

лактози v виробництві сиру кисломолочного, а в підсирній сироватці - залишки 

цього моносахариду. З інших вуглеводів у мо-ипчній сироватці знайдені 

арабіноза, лактулоза та амілоїд. Мінеральні речовини сироватки - органічні 

(0,1...0,4 %) і неорганічні (0,6...0,7 %) сполуки. Склад мінеральної частини 

сироватки представлений катіонами калію, натрію, магнію, кальцію тощо, а 

також аніонами лимонної, фосфорної, соляної, сірчаної та вугільної (вуглецевої) 

кислот. У молочній сироватці вченими виявлено більш, ніж ЗО різних елементів. 
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У молочній сироватці міститься 0,05...0,45 % жиру, залежно від кількості 

його у вихідній сировині і технології основного продукту, а у сепарованій — 

0,05...0,1 % . Серед окремих груп мікроорганізмів, що додаються в молоко при 

виробництві різноманітних кисломолочно-білкових продуктів, є представники 

як типової молочнокислої мікрофлори, так і мікроскопічні гриби (плісняви), 

пропіоновокислі бактерії і дріжджі. Мікрофлора бактеріальних заквасок, які 

переходять у молочну сироватку при виробництві деяких молочно-білкових 

продуктів:  Str. thermophilus, L. helveticus, L. casei, L. lactis, Propionibacterium. 

Окрім перерахованих груп мікроорганізмів, у молочній сироватці міститься 

значна кількість представників так зва- J ного вторинного обсіменіння, що 

виникає під час технологічного процесу.  

Маслянка — це плазма вершків, яку отримують під час перероблення вершків на 

масло. Харчова і дієтична цінність  j маслянки зумовлює необхідність її повного 

збору й використання за можливістю для виробництва продуктів харчування. 

Залежно від методу вироблення масла розрізняють такі види маслянки: 

-маслянку, що одержують в процесі виробництва масла вершкового 

методом сколочуванн я вершків на масловиготовлювачах періодичної та 

безперервної дії; 

-маслянку, що одержують в процесі виробництва масла вершкового 

методом перетворення високожирних вершків. 

Хімічний склад маслянки багато в чому визначається методом вироблення 

масла вершкового (табл. 2). яким властиві ліпотропні властивості — метіонін, 

цистин та ін.  
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Таблиця 2 – Усереднений хімічний склад маслянки  

одержуваної при різних 
методах вироблення масла 
вершкового 

Масова частка, %, за методу 

 сколочування перетворення 
високожирних 

вершків
періо-

дичного
безперервного  

Сухі речовини, у тому числі 
білки 
молочний жир лактоза 
мінеральні речовини 

9,1 3,2 0,5 
4,7 0,7 

9,1 3,2 
0,7 4,7 0,7 

8,8 2,9 0,5 4,8 0,6 

 

Крім того, розрізняють маслянку, одержану в процесі виробництва масла 
солодковершкового та кисловершкового. Біологічна цінність маслянки 
зумовлена наявністю речовин антисклеротичної ліпотропної дії, насамперед, 
фосфоліпідів. Маслянка є джерелом високоцінного білка, що включає 
амінокислоти, 

У маслянці присутні вітаміни В1; В2, В12, С, К, пантатенові кислоти та інші, 
але в менших кількостях. У маслянці міститься до 5 % лактози, яка нормалізує 
процеси бродіння в кишково-шлунковому тракті та повний комплекс 
мінеральних речовин, в тому числі і всі мікроелементи, які входять до складу 
незбираного молока. Відмінна риса цього жиру — висока дисперсність, розмір 
жирових кульок становить 0,5...1,0мкм. Характерною особливістю ліпідів 
маслянки є підвищений вміст летких і поліненасичених жирних кислот, що 
зумовлюють високі біологічні властивості. Вуглеводний склад маслянки майже 
ідентичний знежиреному молоку. Мінеральні речовини незбираного молока 
також переходять у маслянку — ступінь переходу їх становить 97,5 %. Крім того, 
у маслянці, переважають вітаміни груп В і С, біотин. Особливо багато в маслянці 
холіну, який має антисклеротичні властивості.У зв'язку з незначним вмістом 
жиру (до 0,7%) густина маслянки вище відповідного показника незбираного 
молока, а в'язкість менша — приблизно на 8... 15 % . 
Висновки. В статті окреслено та підтверджено доцільність використання 
вториннохї сировини  для виробництва кисломолочних напоїв. Взані 
мікробіологічні штами заквасочних культур, що можуть примінятися при 
заквашуванні.  
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УДК 664.143.1 
Руслана Пухтяр  

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ВИРОБНИЦТВО МОРОЗИВА 
У статті проаналізовано морозиво - солодкий освіжаючий продукт. Згідно 

технології морозиво отримують шляхом збивання і заморожування молочних 

або фруктово-ягідних сумішей з цукром і стабілізаторами, а для деяких видів - 

з додаванням смакових і ароматичних наповнювачів. 

Ключові слова: морозиво, цукровий сироп, молоко, технологіяю, стабілізатори. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або практичними 

завданнями. Виробництво морозива - відносно молода галузь в харчовій 

промисловості, однак історія виникнення технології заморожених десертів 

нараховує декілька тисячоліть. Морозиво у вафельних і паперових стаканчиках 

з’явилося на початку ХХ-го століття. У ті часи виготовлене морозиво відразу 

відправляли на реалізацію, що створювало незручність для виробників та 

постачальників продукту. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Кліренсом Фогтом з м. 

Луісвілль, штату Кентуккі (США), було запропоновано застосування 
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спеціальних морозильних ларів для тривалого зберігання морозива до його 

реалізації у торговельній мережі, що значно підвищило популярність холодних 

ласощів, особливо влітку. В залежності від сировини та хімічного складу 

морозиво поділяють на: 

-молочній основі (молочне, вершкове, пломбір); 

-з комбінованим складом сировини; плодово-ягідне (овочеве); 

-сорбет або ароматичне морозиво; щербет та заморожений сік. Морозиво 

класичних видів на молочній основі поділяють за вмістом жиру на :  

-молочне - з вмістом жиру від 0,5 до 7,5%; 

-вершкове - з вмістом жиру від 8,0 до 11,5%; 

-пломбір - з вмістом жиру від 12,0 до 20,0% 

Формулювання цілей статті. Морозиво є одним з найпопулярніших 

продуктів у літню пору. Сьогодні воно стабільно продається не тільки літом, але 

й взимку у вигляді тортів з морозива та морозива у сімейній упаковці. Морозиво 

купують і вживають практично усі, інколи навіть не задумуючись про його склад 

та якість. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Морозиво на основі цукрового 

сиропу (глюкозно - фруктозного) пломбір представляє собою морозиво складом 

50/50 у співвідношенні цукрового сиропу з молоком, додатковими 

компонентами є яйця, цукор, вершки 33% 1 або 2 сортів. Морозиво готується 

загартованим способом. Саме таке морозиво є якісним та смачним, завдяки 

своєму складу. Сироп глюкозно - фруктозний - це однорідна в’язка рідина, 

безбарвна або жовтуватого кольору, солодкий смак, без запаху і присмаку, з 

такими фізико-хімічними показниками таблиця 1. 

Таблиця 1 – Фізико-хімічні показники глюкозно - фруктозного сиропу  
 

Показники 
Сироп глюкозно-

фруктозний 
1 «Видима» масова частка сухих речовин,% 70,4 
2 «Істина» масова частка сухих речовин,% 71,8 

3 Масова часка глюкози,% 52,0 

4 Масова частка фруктози, 42,0 
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Продовження таблиці 1 

5 Масова частка мальтози,% 3,0 

6 Масова частка мальтотріози,% 2,0 

7 Масова частка вищих цукрів,% 1,0 

8 Масова частка золи,% 0,02 

9 Масова частка білку,% 0,09 

10 Кислотність, мл (0,1 н NаОН)/100г СР 2,8 

11 рН 3,6 

 
Глюкозно - фруктозний сироп - речовина, що використовується в якості 

замінника цукру для виготовлення харчових продуктів. Цей сироп в кілька разів 
солодший за цукор, він легше змішується з текстурою продукту і продовжує 
термін його зберігання. Це натуральна підсолоджувальна речовина, що 
отримується з крохмалю, екстрагованого з зерен і овочів. Глюкозно - фруктозний 
сироп має подібний склад зі столовим цукром, одержуваним з цукрової тростини 
або цукрових буряків - вони обидва складаються з глюкози і фруктози, хоча і в 
різних пропорціях. Виробництво морозива з деякими змінами здійснюється за 
загальною технологічною схемою і складається з наступних операцій: 
приймання сировини, підготовка сировини, складання суміші, пастеризація 
суміші, гомогенізація суміші, охолодження і дозрівання суміші, фризерування 
суміші, фасування та загартовування морозива, пакування і зберігання морозива. 

Підготовка сировини. Зважують розраховані рецептурні компоненти, 
фільтрують, просіюють, змішують за необхідності сухі компоненти, 
подрібнюють добавки, проводять зачищення та розтоплення вершкового масла, 
миття та ошпарення родзинок, набухання та розчинення стабілізаторів 
структури. 

Складання суміші. Роботу починають зі змішування рідких компонентів та 
підігріву одержаної суміші до температури 40-45ºС. Потім додають розплавлені 
та згущені компоненти, далі - сухі продукти, яєчні продукти, а наприкінці - 
стабілізатори. Складання суміші проводять у спеціальних танках з мішалками. 
Очищення. Процес проводять шляхом фільтрування суміші з метою видалення 
нерозчинних часточок рецептурних компонентів. 
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Пастеризація суміші. При температурі 80-85ºС з витримкою 50-60 с на 

трубчастому пастеризаторі. 

Гомогенізація. Гомогенізацію суміші проводять при температурі 80 - 85ºС. 

Та тиску, що є особливим для кожного виду морозива в залежності від вмісту 

жиру в суміші. 

Охолодження та визрівання суміші. Після гомогенізації суміш охолоджують до 

температури 0-8 ºС та витримують протягом не менше як 2-х годин. Під час 

визрівання проходить кристалізація майже 50% молочного жиру, білки молока 

та стабілізатор набухають, поглинають вологу, в результаті чого в’язкість суміші 

зростає, що запобігає утворенню великих кристалів води під час заморожування. 

Фризерування. Суміш, що має температуру 6ºС подається на фризер, де воно 

миттєво охолоджується до мінусової температури і піддається інтенсивній 

механічній дії. Під тиском насичується повітрям і початковий об’єм морозива 

збільшується на 100%. 

Загартування морозива. Після фризерування морозиво подається на дозатор, 

де дозується в вафельні стаканчики. Потім поступає в камеру на загартування. 

Температура загартування 30-35ºС нижче нуля. Морозиво рухаючись 

транспортером обдувається холодним повітрям і загартовується на протязі 35 

хвилин. Загартоване морозиво пакують а полімерну плівку, дозволену МОЗ 

України до контакту з харчовими продуктами. Обов’язково проставляють дату 

виготовлення та кінцевого терміну реалізації. Пакують в картонні ящики та 

направляють н6а склад з температурою - 18-20ºС. Термін зберігання морозива - 

7 місяців. Нами зібрано цікаві факти про морозиво: 

Морозиво відоме як мінімум п’ять тисячоліть. «відкрили» його китайці, які 

подавали до святкового столу заморожені соки. Олександр Македонський 

відновлював морозивом свої сили після походів, а Гіппократ рекомендував його 

як засіб, який рятує від жару. 

Першим морозивом на вітчизняних просторах можна вважати зимове 

молоко, яке змішували з медом і заморожували в блюдцях. Згодом його натирали 

на тертці, або кололи на дрібні шматочки, або просто розсмоктували. 
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У різних країнах цей морозиво пропонують з різними смаками: від часникового 

до морозива зі свинячими шкварками. 

Найдорожче морозиво продається у США, коштує рівно $1000 за порцію і 

прикрашене їстівним золотом, ягодами і карамеллю. 

У Вермонті (США) є кладовище морозива. Компанія з виробництва морозива 

Ben & Jerry’s побудувала його для товарів, знятих із виробництва. Кожне 

морозиво має свою художньо оформлену надгробну плиту, на якій вказано назву, 

смак, інгредієнти і роки «життя». 

 
Рисунок 1 – Кладовище морозива в США. 

 

В літній час кожні три секунди продається одна порція морозива. Взимку 

одне морозиво збувають раз у 20 секунд. Найчастіше його купують по неділях. 

Основні категорії споживачів: діти 5 - 12 років і дорослі старше від 45 років. 

У Чилі в 2002 році заарештували вуличного торговця, який продавав 

кокаїнове морозиво, що викликало залежність. 

До Книги рекордів Гіннеса занесений торт з морозива, створений у травні 

2011 року канадською компанією Dairy Queen. На виготовлення пішло 9 тонн 

морозива, 90 кг бісквіту та 136 кг крихт шоколаду. 

Найдорожче в світі «Золоте морозиво» коштує 25 тисяч доларів. Для його 

приготування використовуються какао-боби 28 видів й унікальні трюфелі. 

Родзинка та головна прикраса десерту - 5 грамів чистого золота. 
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У Португалії випускається морозиво для собак Mimopet. У ньому немає 

цукру, щоб у пса не з’явився карієс, зате багато вітамінів, які надають шерсті 

блиску. 

Морозиво на паличці винайшов американець Френк Епперсон, який 

випадково залишив на морозі склянку содової води із соломинкою. 

 
Рисунок 2 – Морозиво на паличці 

 

Шеф-кухар Хестон Блюменталь у Великобританії зробив ріжок морозива 

висотою понад чотири метри а вага начинки склала понад тонну. Для того, щоб 

це кулінарне диво застигло пішов цілий місяць. 

 
Рисунок 3 – Морозива висотою понад чотири метри 

  



114 

Ліофілізоване морозиво - це морозиво, у якого більша частина води видалена 

з нього методом сублімаційної сушки, закрита в пакетик і не вимагає 

охолодження. 

Висновок. Підсумовуючи матеріал статті нами зроблено висновок  про 

велику різноманітність морозива на будь-який смак, вигляд. Морозиво - це 

ласощі від яких не відмовиться практично жодна людина у світі попри вік, стать 

і національність. Його люблять всі і саме тому ми не могли не розповісти про 

виробництво морозива та його найцікавіші факти. 
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ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ІНДУСТРІЇ 
ГОСТИННОСТІ 

Ефективна система мотивації персоналу в індустрії гостинності є головним та 

рушійним фактором розвитку підприємств усіх форм господарювання. Саме від 

ефективної роботи персоналу залежить задоволеність клієнта у сфері послуг, 

тим самим забезпечується якість послуг на підприємстві, що є однією з 

основних форм підвищення його конкурентоспроможності та прибутку. 

Ключові слова: мотивація; персонал; стимулювання; оплата праці; управління. 

Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання повсюдно 

збільшується значення сфери послуг. Україна як держава з великим потенціалом 
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також має таку тенденцію. Індустрія гостинності на сьогодні стає однією з 

найбільш динамічних сфер економіки. Проте існують проблеми, через які 

українська індустрія гостинності стає неконкурентоспроможною, і основною з 

них постає персонал. Саме персонал в індустрії гостинності відіграє важливу 

роль, тому в інтересах управління кожного підприємства цієї сфери необхідно 

забезпечити сприятливі умови для роботи своїх працівників.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення питання мотивації 

персоналу, її сутності, методів та моделей досліджувалася відомими науковцями: 

А. Афоніном, І. Бондаром, Ф. Герцбергом, Ф. Гілбретом, Т. Кір`яном,                

А. Колотом, Е. Лібановою, А. Маслоу, А. Смітом, Е. М. Статлером, В. Петюхом 

та багатьма іншими. Проте дослідження питань ефективної системи мотивації 

персоналу в індустрії гостинності вимагає дедалі більшої уваги. 

Метою статті є наукове опрацювання теоретичних, методичних питань 

системи мотивації персоналу індустрії гостинності як в Україні, так і за кордоном 

та виявлення пропозицій щодо створення справедливої винагороди за працю, 

надання співробітнику як морального, так і матеріального задоволення від 

досягнутих результатів у роботі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток індустрії гостинності в 

Україні ставить нові вимоги до форм та методів управління персоналом. Адже 

останній є найважливішою складовою діяльності підприємств індустрії 

гостинності, невичерпним резервом підвищення ефективності діяльності та 

основою стратегічного потенціалу. Я. М. Сало пише: «Гостинність – це одне з 

багатьох понять про цивілізацію. Завдяки сильному і постійному прогресу це 

поняття, за участі великого потоку часу, перетворилося на одну із 

найпотужніших індустрій 21 століття, у якій працюють й розвиваються мільярди 

людей. Вони створюють величезне й безперервне споживання послуг» [1]. Тому 

ефективна система мотивації працівників сфери гостинності повинна відіграти 

провідну роль у презентації вітчизняної гостинності, що забезпечить її розвиток 

та переваги у світі. 
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Мотивація праці поєднує в собі потреби, інтереси і мотиви особистості і 
виникає вона тільки при діалектичному поєднанні потреб і стимулів. Стимули 
можуть трансформуватися в мотиви лише тоді, коли самі стимули відповідають 
інтересам особистості. Найбільш сильні і стійкі мотиви виникають у тому 
випадку, якщо, будучи об’єктивними, стимули переходять у суб’єктивні 
інтереси, а останні – в особисту потребу.  

Мотивація праці є функцією місії трудової активності людини протягом 
всього її життя, а в основі цієї місії лежить місія життєіснування людини, яка 
містить якість головної складової місії трудової активності. Якщо мотивація 
праці всередині людини визначається місією його життєіснування і місією 
трудової активності, то зовні вона має вплив, з одного боку, життєвих обставин, 
а з іншого – дії різного роду стимулів, які створюються в суспільстві для 
активізації трудового потенціалу його членів.  

Поведінка людини визначається не одним мотивом, а їх сукупністю. Мотиви 
трудової діяльності людини різнобічні і визначаються багатьма обставинами. 
Процес формування мотиву до активної праці – це складний і поки що не до кінця 
вивчений психологами і соціологами процес. Але можна сказати, що формування 
трудової мотивації відбувається під дією внутрішніх та зовнішніх факторів. 
Внутрішні фактори пов’язані з трудовою діяльністю, а саме: зі змістом праці, 
прагненням до підвищення професіональної майстерності, самореалізації до 
праці. Тобто вона створює основу для формування найвищого типу відносин до 
праці як засобу самореалізації особистості. А до зовнішніх факторів належать 
фактори, які знаходяться поза межами праці, це: оплата праці, управління 
персоналом, умови праці, і т. д., тут праця виступає як ціна за отримання різних 
благ. Мотивація є зовнішня (обумовлена зовнішніми обставинами), внутрішня 
(виникла всередині самої людини), позитивна (заснована на позитивних 
стимулах: премія; поїздка т. д.), негативна (заснована на негативних стимулах: 
штраф, догана), стійка (заснована на потребах людини), нестійка (постійно 
вимагає додаткового підкріплення); матеріальна (премія, збільшення заробітної 
плати, разова виплата бонусів і т. д.) та моральна (підвищення за посадою, 
диплом кращого співробітника, самореалізація, фотографія на стенді і т. д.) [3].  
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Мотивація праці в індустрії гостинності передбачає матеріальну винагороду 
і матеріальне заохочення. І саме ефективність трудової діяльності залежатиме від 
неї. І, як показує світовий досвід діяльності підприємств індустрії гостинності, 
розуміння керівництвом значення трудового потенціалу є запорукою успіху на 
ринку послуг. Як зазначає Т. В. Вакуленко: «Кадри вирішують все». Персонал 
надає клієнту не просто обслуговування, а гостинність і досягає своєї головної 
мети – задоволеність клієнта, що іноді важливіше навіть за отримання прибутку. 
Саме люди, які працюють у готелі, ресторані створюють те, що в майбутньому 
приносить або успіх, або невдачу підприємству [4].  

На нашу думку, на сучасному етапі господарювання саме в управлінні 
кадрами перешкоджають управлінські стереотипи та недостатня професійна 
підготовка працівників служб управління. Тому зростання професійного 
потенціалу керівника, рівня його компетентності у вирішенні дедалі складніших 
ситуацій залежить насамперед від тривалості його практичної діяльності. 
Практичний досвід допомагає керівникові віднаходити найефективніші методи 
управління, озброює його вмінням раціонально організувати працю підлеглих, 
ефективно мобілізовувати творчу ініціативу колективу.  

Між іншим, досить таки ефективним методом розвитку навичок персоналу 
є міжнародний обмін спеціалістами [5, с. 272]. Американські вчені Вудс і 
Макаулей у ході дослідження готельних і ресторанних компаній прийшли до 
висновку, що в індустрії гостинності порівняно з іншими видами бізнесу, більш 
поширена плинність кадрів, що негативно впливає на мотивацію персоналу і, 
відповідно, на задоволення потреб клієнтів [6]. Тому в американських компаніях 
істотною рисою в управлінні персоналом є глибоке знання керівником своїх 
підлеглих. На кожному підприємстві з урахуванням форм власності повинен 
існувати власний механізм господарювання, в межах якого має працювати вся 
система матеріального стимулювання.  

В Україні стимулювання працівників з метою спонукання їх до 
продуктивної праці було і залишається серйозною проблемою. Відірваність 
заробітної плати від кінцевих результатів роботи призвела до того, що люди 
переважно спрямовували свої зусилля не на підвищення ефективності праці, а на 
здобуття тих чи інших матеріальних благ та пільг.  
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Але хочеться звернути увагу на зарубіжний досвід матеріального 
стимулювання працівників. Зокрема в Японії система стимулювання праці 
будується з урахуванням професійної майстерності, віку, стажу роботи, 
результативності праці. Відмітною особливістю японської моделі є застосування 
окремими фірмами довічного найму, заснованої на традиційному японському 
патерналізмі. Така система оплати праці містить помісячну зарплату, 2 премії на 
рік та одноразову допомогу при виході на пенсію [6, с. 14]. Також вона 
обов’язково передбачає навчання, ротацію та перекваліфікацію кадрів. 
Навчання, ротація та перекваліфікація кадрів існують як єдиний мотиваційний 
механізм, який сприяє забезпеченню підприємства висококваліфікованими 
кадрами, відданими підприємству, вмотивованими до реалізації особистісних 
професійних, інтелектуальних та творчих здібностей. У такому вмотивованому 
середовищі працівнику вигідніше працювати більше та краще, якщо його 
зусилля скеровані на вирішення завдань, які поставлені перед підприємством. У 
таких умовах працівників цікавлять навіть стратегічні цілі, оскільки від їх 
досягнення у майбутньому залежатимуть результати діяльності підприємства, 
які визначають доходи конкретних працівників.  

Ще однією яскравою характерною особливістю японської системи 
мотивації персоналу є врахування життєвих пікових ситуацій, яких може бути 
п’ять–шість за життя кожного працівника. Після закінчення університету в 22 
роки японець розпочинає працювати і отримує зарплатний мінімум, який 
визначений та передбачений законодавством. Через шість-сім років японець 
одружується, і його заробіток автоматично збільшується на 5–7 %. Наступний 
життєвий пік зумовлений появою дитини, у зв’язку з чим влада рекомендує усім 
роботодавцям додатково збільшувати заробіток ще на певний відсоток. Така 
особливість відображає турботу влади та роботодавців про добробут кожного 
працівника [7].  

У британських фірмах набули поширення заохочувальні подарунки. Так у 
компанії «BritishTelekom» нагороджують коштовними подарунками і 
туристичними путівками. Процедура нагородження здійснюється відповідно до 
досягнутих успіхів: на робочих місцях, на публічних заходах і святкуваннях.  
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Якщо звернутися до практики преміювання в США, то там вже тривалий час 

діє дві системи. Це система Скенлона і Ракера. Перша заснована на розподілі між 

працівниками і компанією економії витрат на заробітну плату, отриманої в 

результаті підвищення ефективності праці. Ця економія розподіляється у 

пропорції 1 до 3 між компанією і працівниками. Система Ракера базується на 

формуванні преміального фонду залежно від збільшення умовно чистої 

продукції (послуги) у розрахунку на один долар заробітної плати. Застосування 

цієї системи передбачає встановлення так званого стандарту Ракера – частки 

фонду оплати праці в обсязі умовно чистої продукції (послуги), яка визначається 

як середня величина за останні роки. Розмір преміального фонду визначається 

таким чином: фактичний обсяг умовно чистої продукції (послуги) помножується 

на «стандарт Ракера». З розрахованої величини вилучається фактична виплачена 

працівникам заробітна плата. Сума, що залишилась, розглядається як результат 

підвищення ефективності виробництва, і значна її частка спрямовується на 

преміювання персоналу. При визначенні розміру премії конкретних працівників 

до уваги беруться переважно якісні показники їх діяльності [8, с. 16].  

Можна сказати, за оцінкою фахівців західних фірм, запровадження 

зазначених форм матеріального стимулювання сприяє формуванню у персоналу 

підприємницького мислення, зацікавленості у розвитку фірми, залучення до 

процесу прийняття рішень. Але слід розуміти, що на нинішньому етапі треба 

поєднувати і доповнювати вітчизняний і зарубіжний досвід у сфері матеріальної 

мотивації персоналу і у кожній галузі треба розробити, апробувати, поширити 

різні, пристосовані до конкретних умов сучасні системи матеріального 

стимулювання. Ці методи будуть стимулювати людину до праці і дадуть їй до 

заробітної якусь додаткову платню. 

В умовах ринку обов’язково повинна бути залежність оплати індивідуальної 

праці від показників роботи підприємства. Механізм матеріального 

стимулювання повинен будуватися на принципі залежності заробітної плати 

кожного робітника як і від особистого внеску, так і від кінцевих результатів 

роботи колективу. 
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Висновки. Отже, можна сказати, що заробітна плата повинна виплачуватися 

на основі затрат праці (з урахуванням кількісних і якісних параметрів), а частина 

– відповідно до його результатів. Відношення цих двох складових визначається 

алгоритмом економічної поведінки роботодавця в конкретних 

технікоекономічних умовах виробництва, а також реакцією найманих 

працівників. Але жодна із цих двох складових не повинна виходити за мінімальні 

і максимальні межі оплати праці. 

Тому досвідчені власники індустрії гостинності бізнесу повинні добре 

розуміти, що потрібно зробити, щоб розвиватися, мати успіх у конкуруючому 

середовищі і забезпечити успішний розвиток ресторану, готелю. Власникам 

потрібно оптимізувати віддачу від вкладень капіталу не тільки у матеріальні та 

фінансові ресурси, а й у людські. Тобто створити комфортні умови для праці, 

вміти проаналізувати і запроваджувати актуальні методи роботи, мотивувати та 

підтримувати ініціативу своїх працівників, навчати та розвивати їхні вміння й 

навички.  

Адже ми знаємо, що на сучасному етапі розвитку вирішальну роль у 

забезпеченні сталих темпів економічного зростання відіграє людський капітал і 

надзвичайно важливо, щоб підприємці, держава сприяла його розвитку та 

формуванню. Він є основою економічного зростання в будь-якій галузі, а не 

природні ресурси. Цей висновок підтверджують Корея, Сінгапур, Тайвань, які, 

не маючи власної ресурсної бази, але володіючи високоякісним людським 

капіталом, досягли значних успіхів у глобальній конкуренції. 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ 
КИСЛОМОЛОЧНОГО СИРУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОВ «ТЕРРАФУД» 

У статті досліджено технологічні особливості виготовлення кисломолочного 

сирну на ТОВ «Террафуд», визначено особливості окремих технологічних етапів  

та показники якості кисломолочного сиру, обґрунтовано доцільність 

удосконалення його технології. 

Ключові слова: технологія, кисломолочний сир, технологічна схема, показники, 

інгредієнти, властивості, якість. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Проблема здорового харчування турбує людство ще 

здавна, але особливої актуальності вона набула сьогодні в умовах пандемії 
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вірусних захворювань. Кисломолочні продукти давно визнані дієтичними 

завдяки приємному смаку, високій засвоюваності та стимулюванні секреторної 

функції шлунку, підшлункової залози. Майже у всіх лікувальних меню, що 

пропонуються лікарями, одним з перших значиться сир. Але він корисний і 

здоровим людям будь-якого віку.  

Сир є концентратом молочного білка і деяких інших складових частин 

молока. Важливість білка не можна переоцінити: це той матеріал, з якого 

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

організм знаходить стійкість до захворювань. Особливого значення надається 

кисломолочним сирам в харчуванні людей, які проживають в умовах хронічної 

дії малих доз радіації [2].  

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.  

Особливості технології виробництва кисломолочних сирів всебічно 

досліджено багатьма науковцями, розроблено декілька основних способів 

виготовлення цього продукту, але задовольнити смаки сучасних вибагливих 

споживачів традиційним продуктом дуже важко. Тому сьогодні актуальною є 

проблема розширення асортименту кисломолочних сирів за рахунок додавання 

плодово-ягідних наповнювачів, які не тільки покращать смакові властивості 

кисломолочного сиру, але й збагатять нутрієнтний склад продукту вітамінами, 

пектином, клітковиною, антиоксидантами та іншими необхідними організму 

людини речовинами [1]. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження технології 

виробництва кисломолочного сиру на ТОВ «Террафуд», визначення 

особливостей технологічних етапів та показників якості кисломолочного сиру, 

обґрунтування доцільності удосконалення його технології. 



123 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Теоретичні та практичні 

основи виробництва сирів були закладені у класичних роботах Діланяна З.Х., 

Корольова С.А., Чеботарьова А,І., Ліпатова H.H., Климовського І.І., Алексєєва 

Н.Г., Богданова В.М. та багато інших. Надалі вони були продовжені та розвинені 

Саакяном Р.В, Бегларяном P.A., Остроумовим A.A., Гудковим A.B., Агабабяном 

A.A., Шалигіною A.M., Бобиліним В.В. та багатьма іншими дослідниками. 

На думку X. Схелхаас, основні тенденції у споживанні молочних продуктів 

в останнє десятиліття такі: підвищення споживання сиру, застій або невелике 

зниження споживання питного молока в цілому, зниження споживання олії. 

У більшості країн з розвиненою молочною промисловістю сироробство є 

однією з галузей, що динамічно розвиваються. Попит на сири постійно зростає, 

збільшуються обсяги їхнього виробництва, удосконалюється асортимент. У 

таких країнах як Франція, Німеччина, Італія, Данія, США та ін. на виробництво 

сирів витрачається від 20 до 40% молока. 

Враховуючи стан забезпечення раціону середньостатистичного українця 

сирною продукцією, екологічну та економічну ситуацію в державі, 

номенклатуру традиційних кисломолочних сирів слід розширювати шляхом 

комбінування сучасної плодово-ягідної сировини. При цьому раціональним 

рішенням буде застосування локальних продуктів, що є органічним для 

місцевого споживача.  

Ця проблема на даний час є недостатньо вивченою та потребує дослідження, 

наукове обгрунтування якого представлено у даній статті. 

Виклад основного матеріалу дослідження. «Террафуд» – українська 

компанія-виробник молочних продуктів, яка випускає молочну продукцію 

торгових марок Ферма, Premialle, Тульчинка, Біла лінія, Золотий резерв та інші. 

Тульчинський маслосирзавод, який є одним із перших підприємств компанії 

«Террафуд», випускає на ринок кисломолочний сир під торговою маркою Ферма, 

представлений на рисунку 1. 
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Рисунок 1 – Сир кисломолочний зернистий ТМ «Ферма» 

 

Кисломолочний сир – це традиційний білковий кисломолочний продукт, 

який має високі харчові і лікувально-дієтичні властивості. Його виготовляють 

сквашуванням пастеризованого незбираного і знежиреного молока та 

вилученням із одержаного згустку частини сироватки [7].  

Основні показники, за якими нормується продукт, наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Норми показників кисломолочного сиру [1] 

Кисломолочний 
сир 

Масова частка, %, не менше Кислотність, 
°Т, 

не більшежиру вологи сахарози 

Жирний 19 65,0 – 225

Напівжирний 9 73,0 – 240

Нежирний – 80,0 – 270

Селянський 5 74,0 – 200

Столовий 2 76,0 – 220

М’який 
дієтичний –  
11%-ї жирності 11 73,0 – 210

4%-ї жирності 4 77,0 – 220

нежирний – 79,0 – 220

Плодово-
ягідний   
11%-ї жирності 11 64,0 10 180

9%-ї жирності 9 66,0 10 180
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Продовження таблиці 1 

4%-ї жирності 4 69,0 10 190

нежирний – 72,0 10 200
 

Основною операцією у виробництві кисломолочного сиру на підприємствах 

ТОВ «Террафуд» є сквашування молока, яке викликає коагуляцію білків і 

утворення згустку. Існує два основних способи коагуляції: кислотний і кислотно-

сичуговий. За кислотного способу коагуляція казеїну відбувається внаслідок 

молочнокислого бродіння. Утворений згусток має добру консистенцію, але при 

виробництві жирного кисломолочного сиру він важче звільняється від 

сироватки. Наразі, поряд з новими прийомами обробки згустку цей спосіб як 

економічно найвигідніший використовують також у виробництві жирного і 

напівжирного кисломолочного сиру [3]. 

За кислотно-сичужного способу коагуляція казеїну і утворення згустку 

відбуваються під дією молочної кислоти і сичужного ферменту, або пепсину. 

Сичужний фермент посилює процес синерезису в згустку, в результаті чого 

поліпшується виділення ним сироватки. Жирний і напівжирний кисломолочний 

сир, незалежно від методу коагуляції білка, на підприємствах  ТОВ «Террафуд» 

виробляють традиційним способом [7]. 

Технологічний процес виготовлення жирного і напівжирного 

кисломолочного сиру з кислотною або кислотно-сичуговою коагуляцією білків 

за цього способу виробництва складається з ряду послідовних операцій. 

На виробництво кисломолочного сиру направляють доброякісне молоко 

кислотністю не більше 20 °Т, яке потрібно підготувати до заквашування. Для 

цього молоко нормалізують за вмістом жиру, очищують від механічних домішок, 

пастеризують і охолоджують до температури заквашування. 

Шляхом нормалізації молока встановлюють необхідне співвідношення між 

масовою часткою жиру і білку в перероблюваній суміші, що забезпечує 

одержання стандартного за складом кисломолочного сиру. 
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Нормалізоване молоко очищують від механічних домішок і направляють на 

пастеризацію. Режим пастеризації молока впливає на консистенцію одержаного 

при заквашуванні згустку. З підвищенням температури пастеризації щільність 

згустку збільшується, але одночасно з цим зростає і його здатність втрачати 

вологу, що утруднює видалення з нього сироватки. Через це при виготовленні 

кисломолочного сиру молоко пастеризують за температури 78 ± 2 °С з 

витримуванням 15-20 с. Цей режим вважається достатнім для знищення 

мікрофлори в нормалізованій суміші і одержання згустку, зручного для 

подальшої обробки [4]. 

Пастеризовану суміш охолоджують до температури заквашування 28-30°С 

у теплу і 30-32°С у холодну пору року. Заквашування і сквашування суміші 

відбувається у спеціальних двостінних ваннах для виготовлення сиру. Для 

зручності в обслуговуванні їх монтують на площадках. 

При виробництві кисломолочного сиру кислотно-сичужним способом в 

охолоджену до температури заквашування суміш вносять 1-5% закваски, 

виготовленої на чистих культурах мезофільного молочнокислого стрептококу. 

Ретельно перемішане молоко витримують протягом 2-3 год. до досягнення ним 

кислотності 32-35 °Т. Після цього в нього вносять 40%-й розчин кальцію хлориду 

з розрахунку 400 г безводної солі на 1т молока. Сичужний фермент або пепсин 

вносять у вигляді 1%-го розчину з розрахунку 1 г ферменту на 1 т молока. Розчин 

сичужного ферменту готують на кип’яченій і охолодженій до 35 °С воді. Розчин 

пепсину для підвищення його активності готують на кислій освітленій сироватці 

за температури 36 ± 2 °С за 5-8 год до застосування [5]. 

Внесення сичужного ферменту неодночасно із закваскою дає змогу в перші 

2–3 год. після заквашування перемішувати молоко через кожні 30-40 хв., що 

запобігає відстоюванню жиру. Крім того, підвищення кислотності молока в 

процесі витримування посилює активність внесеного сичужного ферменту, а це 

поліпшує якість згустку. 

Для скорочення тривалості сквашування молока можна використовувати 

закваску, яка складається із мезофільних і термофільних молочнокислих 
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стрептококів у співвідношенні 1:1 в кількості 5% від маси молока. Температуру 

сквашування при цьому підвищують у теплий період року до 35 ± 1 °С. 

Тривалість сквашування молока скорочується до 4-5 год., а виділення сироватки 

із згустку відбувається інтенсивніше [6]. 

Для зменшення трудомісткості процесу виробництва кисломолочного сиру 

замість ванн використовують сировиготовлювачі. Пресувальні ванни за 

допомогою гідравлічного приводу можуть підніматися вгору або опускатися 

донизу майже до зіткнення з дном ванни для сквашування. Сир при використанні 

цього обладнання виготовляють, як правило, кислотно-сичужним способом. 

На підприємствах ТОВ «Террафуд» використовується прогресивний спосіб 

виробництва кисломолочного сиру з використанням ванн-вставок. Він полягає у 

тому, що видалення сироватки із згустку, а також охолодження кисломолочного 

сиру відбуваються у перфорованих ваннах-вставках, які переміщуються по 

горизонталі і вертикалі за допомогою тельферів. При цьому кисломолочний сир 

виробляють з використанням кислотної коагуляції білків молока. 

Кисломолочний сир за масовою часткою жиру може бути 9%-ї жирності, 5%-ї і 

нежирний [7]. 

Схему технологічної лінії виробництва кисломолочного сиру з 

використанням ванн-вставок наведено на рисунку 2. 

Нормалізовану суміш пастеризують за температури 78±2°С з 

витримуванням 15-20 с, охолоджують до температури сквашування і 

направляють у сирні ванни з попередньо вставленими сітками, які зроблені з 

перфорованого металу. Ці ванни-вставки за допомогою тельфера можуть 

підніматися із ванни або повністю занурюватись у неї. 



128 

 

Рисунок 2 – Схема технологічної лінії виробництва кисломолочного сиру з 

використанням ванн-вставок 

1 – перфорована ванна-вставка; 2 – місткість для молока і сироватки; 3, 5, 
12 – насоси; 4 – охолоджувальна установка пластинчастого типу для сироватки; 
6 – місткість для сироватки; 7 – ванна для сквашування молока; 5 – жолоб для 
сироватки; 9 – ванна для охолодження сиру; 10 – перекидач ванни-вставки; 11 – 
бункер для сиру. 

 

Заквашують нормалізовану суміш у холодний період року за температури 

28-32 °С, у теплий період року за температури 24-30 °С. Закваску, приготовлену 

на чистих культурах мезофільного молочнокислого стрептокока кислотністю 

190 °Т, вносять у кількості від 1 до 5%. Після цього суміш перемішують протягом 

5–10 хв., потім повторно через 1 год., після чого суміш залишають у спокої до 

утворення згустку. У момент готовності згусток має в міру щільну консистенцію 

і кислотність його досягає 75 – 80 °Т. Тривалість сквашування суміші триває 8–

12 год [4]. 

З метою збільшення швидкості обертання сирних ванн можна попередньо 

підквашувати нормалізовану суміш. Для цього підготовлену до заквашування 

суміш спочатку направляють у ємкість, де в неї вносять потрібну кількість 

закваски, потім витримують там до досягнення кислотності 35–40 °Т, після чого 

суміш направляють у ванни. У результаті попереднього підквашування суміші 

згусток у ваннах утворюється на кілька годин швидше. 
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Для прискорення виділення сироватки із згустку його підігрівають, для чого 
в міжстінний простір ванни направляють пар або гарячу воду. Щоб уникнути 
перегріву згустку, особливо у тій частини ванни, яка стикається з обігріваючою 
поверхнею, підігрів проводиться повільно і при регулярному перемішуванні. 
Підігрівають згусток до 40-45 °С, а сироватка, яка від нього відокремилась, 
повинна мати температуру 50-55 °С. Нагрітий згусток для кращого обезводнення 
витримують 20-30 хв., після чого в міжстінний простір ванни негайно подають 
холодну воду, щоб затримати наростання кислотності в продукті [6]. 

Тривалість нагрівання згустку, включаючи і час витримування, становить 
не більш як 2 год. Потім за допомогою тельфера із сирної ванни піднімають 
перфоровану ванну-вставку і тримають її над ванною. Відбувається 
самопресування кисломолочного сиру. Під його вагою (вихід із однієї ванни – 
близько 400 кг) сироватка швидко відокремлюється. Тривалість її видалення із 
ванни-вставки – всього 5–10 хв. Після самопресування кисломолочний сир 
негайно надходить на охолодження [6]. 

Для охолодження сиру використовують свіжу сирну сироватку, яку 
завчасно пастеризують за температури 78±2 °С і охолоджують до температури 
не більш як 5 °С. Контролюється титр кишкової палички сироватки, який має 
бути не менш як 0,1 мл. 

Охолодженою сироваткою заповнюють одну із сирних ванн, в яку за 
допомогою тельфера занурюють ванну-вставку із кисломолочним сиром. Щоб 
охолодження відбувалося інтенсивніше, сироватка постійно циркулює через 
охолоджувач, де її температура знижується до 1-5 °С. У процесі охолоджування 
сир у ванні кілька разів ретельно перемішують. Тривалість охолодження 
кисломолочного сиру в сироватці становить 15-25 хв. За цей час він 
охолоджується до температури не вище 15 °С. Однієї ванни підготовленої 
сироватки достатньо для охолодження 2-3 ванн-вставок із кисломолочним 
сиром. Якщо кількість ванн більша, в сироватці може змінитися титр кишкової 
палички. Тому після охолодження 2-3 ванн із сиром сироватку, якою проводять 
охолодження, замінюють свіжою. Ванну для охолодження треба спочатку 
вимити і продезінфікувати [5]. 
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Перфоровану ванну-вставку з охолодженим кисломолочним сиром за 

допомогою тельфера піднімають і сироватка з неї впродовж 15-20 хв. стікає у 

ванну для охолодження. За цей час у холодному продукті забезпечується 

стандартний вміст вологи. 

Після визначення у сирі масової частки жиру і вологи його направляють на 

фасування. Для цього за допомогою тельфера перфоровану ванну-вставку 

переміщують у перекидне обладнання, встановлене над бункером. За допомогою 

цього обладнання кисломолочний сир із ванни-вставки подається у бункер, з 

якого шнеками – на фасування. При фасуванні в дрібну тару шнек просуває 

кисломолочний сир до поршневого насосу, який подає його на фасувальний 

автомат.Фасований кисломолочний сир надходить у холодильну камеру для 

охолодження. Після чого, коли його температура становитиме не більше 8 °С, 

він готовий до реалізації. Кислотність такого сиру не перевищує 190 °Т, що 

значно поліпшує його смакові якості [5]. 

Висновки. Отже, у статті проаналізовано особливості технології 

виробництва кисломолочного сиру на ТОВ «Террафуд», визначено показники 

якості його. Із описаного процесу було вилучено такі трудомісткі операції, які 

виконувались вручну: наповнення мішечків згустком, пресування у них, 

викладання кисломолочного сиру з мішечків. Скоротилися затрати праці на 

технологічні і транспортні операції. Тому затрати часу на виготовлення 1 т 

кисломолочного сиру зменшилися майже вдвічі. Цим способом можна 

виробляти кисломолочний сир з нижчою кислотністю, меншим бактеріальним 

обсіменінням і він, як правило, більш стійкій при зберіганні.  
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МАКАРОННИХ ВИРОБІВ 
У статті наведено аналіз використання у харчовій промисловості бета-

каротину, який набув поширення завдяки своїм фізіологічним і технологічним 

функціям. Перспективне використання бета-каротину в макаронних виробах та 

науково обґрунтована оптимальна кількість бета-каротинової добавки, 

дозволить надати виробам профілактичних властивостей та підвищити їх 

якість. 

Ключові слова: технологія, макаронні вироби, натуральні барвники, бета-

каротин. 

Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або 
практичними завданнями. Одним із основних напрямків державної політики у 
галузі здорового харчування є створення технологій виробництва якісно нових 
харчових продуктів із спрямованою зміною хімічного складу, у тому числі 
продуктів лікувально-профілактичного призначення; а також ліквідація 
існуючого дефіциту вітамінів, макро-, мікроелементів та інших незамінних 
нутрієнтів. 
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Важливо охопити профілактику вітамінної та мінеральної недостатності 

широкі верстви населення, тому потрібна орієнтація на продукти повсякденного 

та масового попиту, якими є хлібобулочні та макаронні вироби. 

У зв'язку з цим макаронна галузь бере активну участь у реалізації 

поставлених перед нею науково-технічних програм зі створення групи 

макаронних виробів лікувально-профілактичного призначення та збагаченого 

хімічного складу шляхом використання різних харчових добавок, додаткових 

нутрієнтів, а також нетрадиційних видів сировини та продуктів їх переробки. 

У багатьох країнах де діють національні програми та боротьбі з 

йододифіцитом [1], які передбачує збагачення продуктів харчування, в 

основному сіль та хліба, йодом. Як йодовмісних харчових добавок, 

використовуються, як правило, йодит і йодат калію. 

Підвищеним попитом користується продукція, вироблена з натуральних 

інгредієнтів, без використання штучних харчових добавок та зі стабільною 

поживною цінністю. До таких продуктів, безумовно, належать макаронні 

вироби. Кращою сировиною для їх виробництва є продукти помелу зерна твердої 

пшениці дурум. Вироблені з неї макарони мають янтарно-жовтий колір, гладку 

поверхню, після варіння відрізняються приємним смаком і запахом, пружною 

консистенцією. Законодавчі акти деяких країн (Італії, Франції, Греції) 

передбачають використання для макаронних виробів тільки борошна з твердих 

сортів пшениці з вмістом білку не менше, ніж 10,5 % [2, 3]. 

Згідно з вимогами ДСТУ 7043:2009 «Вироби макаронні. Загальні технічні 

умови»: «Макаронні вироби – харчові продукти, виготовлені з пшеничного 

борошна вищого і першого сорту та питної води, а також вироби з 

використанням іншої додаткової сировини (смакові добавки та збагачувачі)” [4]. 

Розробкою технологій збагачення макаронних виробів із борошна зі 

зниженими технологічними властивостями добавками, які підвищують поживні 

та кулінарні властивості, займаються Г. В. Карпик, В. Г. Юрчак, Г. Осипова,                

Т. Н. Малютина та інші [5]. 
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Перспективним напрямком при створенні технології виробництва 

макаронних виробів є використання нетрадиційної сировини, яка є адаптована 

до харчового раціону людини завдяки своїм високим споживним та харчовим 

властивостям. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є обґрунтувати 

доцільність та удосконалення технології виробництва макаронних виробів із 

використанням бета-каротину. Можливості використання масляного 

концентрату бета-каротину як джерела бета-каротину в рецептурі макаронних 

виробів. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Одним із шляхів 

підвищення харчової цінності макаронних виробів є використання рослинної 

сировини, що містить збалансований комплекс білків, ліпідів, мінеральних 

речовин, вітамінів та сприяє формуванню високих поживних, смакових та 

лікувально-профілактичних властивостей готових виробів. Працюючи у цьому 

напрямі, вчені та дослідники Г. М. Медведєв, Р. Д. Поландова, Т. Б. Циганова, В. 

Я. Чорних, Т. І. Шнейдер зробили суттєвий внесок у технологію макаронних 

виробів підвищеної харчової цінності. 

У макаронній галузі з метою поліпшення кольору виробів досить часто 

використовують харчовий барвник каротиновий, тобто водорозчинну форму 

бета-каротину. Поряд з різними препаратами бета-каротину (його 

водорозчинною та масляною формами), джерелом цього елемента може служити 

також натуральна рослинна сировина, наприклад моркв’яна паста, яка містить 

бета-каротин або безпосередньо бета каротин.  

Тому, тема використання бета-каротину в макаронних виробах, являє 

фактичний інтерес та наукове обґрунтування оптимальної кількості бета-

каротинової добавки, яка дозволить надати виробам профілактичних 

властивостей і підвищить їх якість. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Харчова промисловість прагне 

знов дійти гармонії з природою і дійсно поліпшити адаптаційні можливості 

людей в умовах постійно наростаючого техногенного, фізичного, хімічного і 
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емоційного стресу за рахунок використання біологічно активних природних 

речовин. Останніми роками для цього все більше застосування знаходять 

природні антиоксиданти, такі як токофероли, аскорбінова кислота і бета-

каротин.  

У харчовій промисловості бета-каротин набув поширення завдяки своїм 

фізіологічним і технологічним функціям. Його широко використовують як 

натуральний барвник (харчова добавка Е 160а), вводять в продукти лікувально-

профілактичного призначення завдяки його антиоксидантній активності, а також 

як провітамін А. Застосовують як функціональний інгредієнт. 

Бета-каротин має високу біологічну активність. Як сильний антиоксидант, 

бета-каротин виконує різні функції в нашому організмі: він захищає від вільних 

радикалів, підвищує стресостійкість, допомагає організму швидше адаптуватися 

в незвичних і складних умовах, пом'якшує вплив радіації, електромагнітних і 

хімічних забруднень, зміцнює імунітет і підвищує здатність організму опиратися 

інфекціям. Особливої актуальності на сьогодні набуває профілактика 

оксидативного стресу за допомогою функціонального харчування [6]. 

У виробництві харчових продуктів бета-каротин частіше застосовується не 

у чистому вигляді, а у вигляді товарних форм: олієрозчинних препаратів – 

масляних розчинів (концентрацією 0,1 і 0,2, 1,0, 2 %), жирової суспензії 

(концентрацією 10-30 %), дисперговані у воді препарати з тією ж концентрацією, 

що і олієрозчинні препарати і суспензії , а також у вигляді кристалічного 

порошку (мікробіологічний і синтетичний) і водорозчинного порошку 

(синтетичний), який містить не менше 96 % бета-каротину [7].  

В Україні рецептуру макаронів з бета-каротином вперше розробили 

спеціалісти Національного Університету харчових технологій спільно з 

працівниками підприємств макаронної галузі. Цьому сприяло поширення в 

Україні водорозчинних препаратів бета-каротину [8]. 

Науковцями визначена доза внесення масляного розчину бета-каротину в 

продукт: визначали згідно з рекомендаціями Національного Інституту раку США 

(5 мг в день), відповідно науковцями була підібрана концентрація бета-каротину, 
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який і вносили в досліджувані зразки фаршу для виробництва ковбасної 

продукції  (0,2 %). З точки зору технології введення і збереження після термічної 

обробки ковбасної продукції, була взята концентрація 2,5 кг на 100 кг несолоної 

сировини. Використовували функціонально технологічні препарати фірми Kerry 

AZM СТ (код продукту 570625) та Kerry Emulgator ( код продукту 826596) 

(Польща) в дозах згідно рекомендацій виробника: 5-15 г на 1 кг і 25 г на 1 кг 

кінцевого продукту відповідно, масляний розчин бета-каротину вносили в 

однаковій концентрації в усі зразки. Таким чином, можна зробити висновок, що 

при введенні масляного розчину бета -каротину в кількості 2,5 кг на 100 кг фаршу 

більш високі функціональні показники дозволяє отримати паралельне 

використання функціональних добавок [9]. 

Отже, виходячи з даних, можна зробити висновок, що введення масляного 

розчину бета -каротину в кількості 2,5 кг на 100 кг фаршу, продукт має високі 

функціональні показники. Це може служити приводом до продовження наших 

досліджень з точки зору технологічних характеристик готового продукту і 

напівфабрикату в процесі приготування.  

Висновки. При дослідженнях визначальними були функціонально-

технологічні та органолептичні показники готових виробів. Тому, тема 

використання бета-каротину в макаронних виробах, являє фактичний інтерес та 

наукове обґрунтування оптимальної кількості бета-каротинової добавки, яка 

дозволить надати виробам профілактичних властивостей і підвищить їх якість. 
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У статті досліджено особливості удосконалення технологічного процесу при 

використанні вторинної молочної сировини: продукти зі знежиреного молока, 

продукти з молочної сироватки та маслянки; доведено доцільність їх 

комплексного та раціонального перетворення. Обґрунтовано доцільність 

використання інноваційних технологій і комп’ютерної підтримки зі спеціальним 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Технологічна необхідність вичерпного використання 

молока існує у всьому світі незалежно від об’ємів виробництва і економічних 

взаємин. У процесі отримання молочних продуктів за технологією, що існує в 

молокопереробних підприємствах, отримують побічні продукти - знежирене 

молоко, маслянку і молочну сироватку відповідно до ДСТУ «Продукти молочні 

і молоковмісні. Терміни і визначення» умовно позначені як вторинна молочна 

сировина. 

Процес удосконалення технологічного процесу переробки вторинної 

сировини є безперервним і не стоїть на місці. Оскільки світова і вітчизняна наука 

постійно відкривають нові властивості інгредієнтів, з’ясовують види їх взаємодії 

між собою та компонентами харчових продуктів.  

Особлива увага в сучасних умовах повинна приділятись використанню 

вторинних ресурсів молочної сировини не лише за умови їх збільшення за 

рахунок основних компонентів, але й забезпечення впровадження технологічної 

переробки їх та отримання додаткової молочної продукції. Необхідно збільшити 
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ресурсну базу виробництва за рахунок впровадження її в господарський обіг, що 

дозволить отримати принципово нові види молочної продукції. Адже існує 

великий попит у населення на молоковмісні продукти, напівжирні напої 

широкого асортименту, що виробляють із вторинної сировини. 

Актуальний підхід на теперішній час – це підхід створення безвідходних 

молокопереробних виробництв, які працюють за замкнутим технологічним 

циклом із покращеними екологічними показниками. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є аналітичний розгляд 

інноваційних технологій з вичерпного використання вторинних компонентів 

молочних продуктів при удосконаленні технологічного процесу. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Особливості складу 

молочної сировини та широкий діапазон його мінливості спонукають до пошуку 

нових підходів для покращення технологічних властивостей побічних продуктів 

переробки молока, оскільки застосування традиційних способів перероблення 

обмежене або неефективне. Натомість, сучасне виробництво потребує 

раціонального використання усіх сировинних ресурсів, що можливо досягнути 

лише шляхом застосування нових фізикохімічних і біотехнологічних методів для 

одержання нових видів інгредієнтів та похідних з традиційної сировини. Значний 

доробок, пов’язаний із вирішенням зазначеної проблеми, внесли українські та 

зарубіжні вчені: Дейниченко Г. В., Забодалова Л. А., Змієвський Ю. Г., 

Євдокімов І. О., Кравченко Е. Ф., Мирончук В. Г., Нестеренко П. Г.,                

Рябцева С. А., Тихомирова Н. А., Храмцов О. Г., Чагаровський О. П., De Wit J.N., 

Donovan M., Marshal K., Morr C. V, Ha EY. Mulvihill D. M., Smithers G. W.,                 

Zydney A. L. та ін.  

В Україні наукові дослідження, пов’язані з переробкою вторинної молочної 
сировини із застосуванням методів селективної модифікації білкового, 
мінерального і вуглеводного складу, а також використання одержаних 
проміжних продуктів переробки, оцінка їх якості і безпечності, проводились не 
у повній мірі, або не вирішувались у комплексі з іншими вимогами сучасного 
виробництва, зокрема стандартизації продукції, встановлення нормованих 
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показників, ідентифікації продукції. Економічна доцільність та потреби ринку 
спонукають до розширення асортименту продукції відповідно до сучасних 
тенденцій у харчуванні. Тому, доцільним є комплексне наукове дослідження, 
спрямоване на вдосконалення технологій промислового перероблення вторинної 
молочної сировини як одного з основних джерел забезпечення біологічної 
повноцінності і ефективності харчового раціону широкого кола споживачів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні в світі існує проблема 
дефіциту повноцінного білка, значна увага повинна приділятися створенню та 
залученню до раціонів харчування харчових продуктів з підвищеним вмістом 
білкових речовин. Потенційним природним джерелом повноцінного білка є 
нежирна молочна сировина, яка використовується неповною мірою. 

Відповідно до джерел отримання і складу, вторинна молочна сировина за 
тривіальною технологією класифікується як: 
- знежирене молоко; 
- молочна сироватка; 
- маслянка. 

Продукти, що отримують з вторинної молочної сировини, класифікують, 
виділяючи продукти із знежиреного молока; продукти з маслянки; продукти з 
молочної сироватки; продукти з суміші знежиреного молока і маслянки; 
продукти з суміші знежиреного молока і/або маслянки і молочної сироватки. 

Молочна промисловість розвинутих країн переробляє до 95 % молочної 
сироватки, а в Україні її щорічно виробляють 2,4 млн. тон і переробляють на 
сухий продукт. 

Через неминучість нормативних втрат при переробці молока, їх слід 
компенсувати шляхом зниження за рахунок впровадження нової технології і 
техніки та вдосконалення технологічного процесу. 

Традиційні способи переробки молока у вершкове масло, сир і казеїн 
пов’язані з отриманням побічних продуктів – знежиреного молока, сколотини і 
молочної сироватки, які відносяться до вторинних сировинних ресурсів – це                
70 % від об’єму молока, що переробляється, а на харчові цілі використовується 
лише 30 %  вторинної молочної сировини. 
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У процесі переробки молока до вторинної молочної сировини переходить 

від 50 % до 72,8 % сухих речовин молока (таблиця 1) [5]. 

Таблиця 1 – Ступінь переходу основних компонентів незбираного молока 

до вторинної молочної сировини, % 
Компоненти молока 

(100%) 
Ступінь переходу, % 

в знежирене молоко в молочну сироватку в сколотини 

Сухі речовини 70,4 49,9 72,8 
Молочний жир 1.4 7,7 14,0 
Білки  99,6 24,3 99,4 
Казеїн  99,5 22,5 99,5 
Сироваткові білки 99,8 95,0 99,6 
Лактоза  99,5 96,2 99,4 
Мінеральні солі 99,8 81,1 99,6 

 
Аналіз даних таблиці 1 доводить, що означена сировина містить практично 

весь білковий, вуглеводний та мінеральний комплекс незбираного молока. 

Вторинна молочна сировина є джерелом білків високої харчової цінності, 

які за своїми властивостями наближаються до «ідеального» білка. Тому молоко 

і молочні продукти при достатньому рівні споживання відіграють провідну роль 

у покритті потреб організму людини в білкових речовинах. 

Молочні продукти займають особливе місце в харчуванні населення. В них 

знаходиться біля 90 різних харчових компонентів, з яких жир і білок є 

найважливіші. Не менш важливе значення має відношення незамінних 

амінокислот, поліненасичених жирних кислот, вітамінів, мікро - та 

макроелементів, що зумовлює біологічну повноцінність всього раціону в цілому. 

Таким чином, нові види молочних продуктів, що будуть вироблятись з 

використанням вторинної сировини, повинні мати добрий смак, приємний 

аромат, збуджуючий апетит. Вони повинні бути біологічно повноцінними, мати 

оптимальний з точки зору фізіологічних норм харчування хімічний склад.  

Враховуючи те, що більшість людей мають надмірну вагу та ожиріння, 
виникла необхідність виробництва такого асортименту молочних продуктів, що 
мають понижену масову частку жиру, але по харчовій цінності не поступаються 
продуктам з молока коров'ячого незбираного. Це дозволяє найбільш ефективно 
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та повно використати всі складові частини молока в харчуванні людини. Це є 
особливо актуальним у виробництві лікувальних та дієтичних продуктів для 
хворих та дітей.  

Одним із напрямків виробництва молочних продуктів з вторинної сировини 
є використання при виробництві різних смакових та ароматичних речовин, таких 
як плодово-ягідні наповнювачі. Також до них можна віднести натуральні плодові 
та ягідні сиропи, пюре плодове та ягідне, варення, повидло, відвари плодово-
ягідні, джеми, фрукти та ягоди заморожені, ягоди та соки з м'якоттю 
сублімаційної сушки. 

Актуальним є «дієтичний фактор» харчування - зниження калорійності, 
зменшення споживання тваринних жирів, цукрів, холестерину і як наслідок - 
інтерес до асортименту, що має підвищений вміст білків, клітковини (баластних 
речовин, харчових волокон), вітамінів. Молочна сироватка містить майже всі 
компоненти молока і має низьку енергетичну цінність, може бути значною мірою 
використана для виробництва продуктів, корисних для здоров'я людини. 

У 2006 році вперше в Україні була змонтована і здана в експлуатацію 
унікальна технологічна лінія по переробці молочної сироватки в сироваточний 
протеїновий концентрат (WPC) і лактозу (молочний цукор), (м. Вознесенськ, 
Миколаївської області). До недавнього часу сироватку, як правило, просто 
виливали, але за своїм хімічним складом вона шкідлива для навколишнього 
середовища, найперше для ґрунту та води. Звичайні очисні споруди її не 
нейтралізують, а спеціальні -  надзвичайно дорогі. Тому таке важливе значення 
нових технологій по переробці сироватки з екологічної точки зору. Сьогодні це 
ще залишається великою проблемою для молочних підприємств України. 

Маслянку кислу, одержану у виробництві кисловершкового масла, 
допускається використовувати для виготовлення дієтичної маслянки і солодкого 
напою. Маслянку свіжу виготовляють для безпосереднього вживання із 
натуральної маслянки, одержаної у виробництві солодковершкового масла 
збиванням або перетворенням високожирних вершків на масло. У готовому 
продукті має бути не менш як 0,5 % жиру, 8 % сухих речовин, кислотність — не 
більш як 21 °Т. Маслянку пастеризують при 85 – 87 °С без витримування, 
охолоджують до 3 – 5 °С і розливають у пакети або скляні пляшки. 
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Дієтична маслянка. Для її виробництва свіжу маслянку сквашують 

закваскою, виготовленою на молочнокислих стрептококах та ацидофільній 

паличці. Пастеризують за температури 85 – 87 °С з витримуванням 5 – 10 хв, 

охолоджують до 28 – 30 °С, вносять 1 – 2 % закваски і витримують 12 – 16 год 

до утворення згустку кислотністю 70 – 80 °Т. Потім сквашену маслянку 

охолоджують до 3 – 8 °С і розливають у тару. 

Найважливішими складовими інноваційної політики стосовно 

молокопереробних підприємств є екологічність і безпека продуктів харчування. 

При цьому головними пріорітетами виступають: технологічне переозброєння 

молокопереробних підприємств на основі новітніх біотехнологій і 

нанотехнологій, економія енергетичних і сировинних ресурсів, підвищення рівня 

конкурентноздатності молокопродуктів. 

Вибір умов і оптимізація процесів переробки вторинної молочної сировини 

припускає присутність інноваційних методів і комп’ютерної підтримки. 

Основу сучасних безвідходних методів переробки молока складають 

баромембранні технології, котрі дозволяють максимально використовувати 

цінні компоненти молока і продуктів його переробки на всіх стадіях процесів. 

Класичним прикладом широкого промислового впровадження 

нанотехнологій в молочну галузь є нанофільтрація і зворотній осмос. 

Напівпроникні мембрани виготовляють з різних матеріалів – скла, кераміки, 

полімерної плівки та ін. В Україні баромембранними методами переробляють 

лише 1 % сировини від її загальної кількості. 

Висновки. Впровадження баромембранних і нанотехнологій дозволяє 

отримувати нові продукти і удосконалювати існуючі, при максимальному 

витяганні з вторинних молочних ресурсів корисних компонентів. 

Поява нового покоління кисломолочних продуктів із знежиреного молока і 

маслянки зв’язана також з використанням біфідобактерій, які володіють 

підвищеною біологічною цінністю, дієтичними властивостями і лікувально – 

профілактичною спрямованістю для функціонального живлення. 
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Інноваційні технології є енерго – і ресурсозберігаючими і максимально 

наближають молокопереробні підприємства до «нульового» впливу на 

навколишнє природнє середовище. Отримані в результаті переробки вторинної 

молочної сировини продукти, як і початкова сировина, підлягають сертифікації 

і експертизі. Впровадження екологічних інновацій дає можливість покращити 

еколого – економічні показники молокопереробного підприємства. 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Несприятливі фактори зовнішнього середовища, 

професійні захворювання істотно впливають на організм людини. У сучасному 

суспільстві існує проблема порушення харчування населення, яка пов’язана зі 

споживанням висококалорійних продуктів, що містять незначну і, таким чином, 

недостатню кількість макро-, мікроелементів, вітамінів та інших необхідних 

добавок [6].  

Концепцією державної політики в області здорового харчування населення 

України поставлена задача створення нових продуктів функціонального 

призначення з метою профілактики різних захворювань, зміцнення захисних 

функцій організму, зниження впливу шкідливих речовин. Вирішення цього 

завдання вимагає створення спеціалізованих продуктів харчування, збагачених 

цінними фізіологічними функціональними інгредієнтами профілактичної дії. 

Тому тема розробки технології виробництва  плодоовочевого десерту є 

актуальною та потребує наукового обґрунтування і подальших досліджень. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є розробка десерту 

функціонального призначення – гарбузово-рисового з яблуком – і оцінка його 

споживчих властивостей. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Розробкою рецептур 

десертів функціонального призначення займалося ряд вчених та практикуючих 

технологів. Застосування плодоовочевої сировини у салатах, підвищення їх 

харчової цінності та надання функціональних властивостей знайшли 

відображення у дослідженнях М.І. Пересічного, С.М. Пересічної,  М.Ф. 

Кравченко, Г.О. Сімахіної, В.С. Доцяк та інших вітчизняних і зарубіжних 

науковців. 

Однак, ця проблема на даний час є недостатньо вивченою та потребує 

подальших досліджень, спробу яких представлено у даній статті. 
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 Виклад основного матеріалу дослідження. Актуальним і перспективним 

напрямком на сьогоднішній день є використання  плодоовочевих десертів та 

використання в них спецій, приправ природного походження. Ці цінні 

компоненти для профілактичних десертів володіють не тільки активуючою дією 

процесів в організмі, але й імуностимулюючою дією, що важливо для здоров’я 

людини.  

Найпростішим джерелом вітамінів є продукти рослинного походження – 

ягоди, фрукти, овочі, які постачають організму незамінну клітковину, багато 

макро- і мікроелементів, тому їх необхідно якомога ширше використовувати в 

профілактичному харчуванні [5].  

Одним з найбільш яскравих прикладів споживання плодів, ягід і овочів є їх 

споживання у вигляді консервів: салати, компоти, десерти. Плодові, ягідні, 

овочеві десерти – необхідний продукт профілактичного профілю. 

Основною сировиною для виробництва плодоовочевих виробів 

функціонального призначення є: плоди, овочі. В якості додаткової сировини 

використовується цукор, яйця, молоко або вода, желатиновий компонент, 

харчові кислоти, ароматизатори [5]. 

Для розробки плодоовочевого десерту буде використовуватись така 

сировина: борошно, цукор, вершкове масло, яйця, вершковий сир, гарбуз, 

вершки, кориця, ваніль, апельсин, крохмаль. У процесі роботи було використано 

такі шляхи наукових досліджень: 

 аналіз літературних і нормативно-технічних документів; 

 вивчення хімічного складу, харчової цінності, функціонально-

технологічних властивостей сировини; 

 обґрунтування рецептурного складу та технології виробництва 

функціональних десертів; 

 дослідження показників якості функціональних десертів [4].  

Показники якості та технологічні властивості основних рецептурних 

складових функціонального десерту визначалися на основі таких нормативних 

документів: 
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 гарбуз по ДСТУ 3190-95 «Гарбузи продовольчі свіжі. Технічні умови»; 

 яблука по ДСТУ 8133:2015 «Яблука свіжі середніх та пізніх термінів 

достигання. Технічні умови» [2]; 

 крупа рисова по ДСТУ 4965:2008 «Рис шліфований, круглозернистий, 

фасований. Технічні умови»; 

 прянощі по ДСТУ 7411:2013 «Прянощі. Технічні умови» [3]. 

Методи визначення фізико-хімічних показників: для прянощів і приправ: 

масова частка вологи; масова частка сторонніх (металевих) домішок; зараженість 

шкідниками хлібних запасів; сторонні домішки і гнилі насіння, кореневища; 

крупність помелу – по ДСТУ ISO 948:2007. 

Методи органолептичної оцінки – органолептична оцінка готових виробів 

проводилася дегустаційно, за п’ятибальною системою. Визначали зовнішній 

вигляд, колір, запах, смак, консистенцію по ГОСТ 875.1-79. 

Методи оцінки харчової цінності продукту. Харчова цінність продукту 

може бути виражена методом інтегрального скору продуктів харчування. В 

основу розрахунку цього показника покладено визначення відсотка 

відповідності кожного з найбільш важливих компонентів харчових продуктів 

(білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин і вітамінів) формулі 

збалансованого харчування. 

Вивчення показників безпеки і мікробіологічних показників – за наказом 

МОЗ України від 19.07.2012 № 548 для визначення критеріїв безпечності [4]. 

Кожен десертний продукт має свою неповторну технологію виробництва. 

Технологічний процес виробництва начинки включає мийку та інспекцію 

сировини, теплову обробку та протирання. Зерняткові плоди миють в двох 

послідовно встановлених мийних машинах: барабанній і вентиляторній, 

кісточкові – в вентиляторній, ягоди – в мийно-штовхаючій. Для видалення 

сторонніх домішок і загнилих або запліснявілих плодів миті плоди інспектують.  

Гарбузовий тарт з апельсиновим соусом пропонується виробляти за 

наступною технологією, представленою у технологічній карті (таблиця 1).  
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Технологія приготування 

В котел збивальної машини завантажують борошно, цукор, яйця, сіль та 

вершкове масло, збивають 20-30 хв до отримання тіста. 

Тісто після замісу піддають прокатці. Для цього його розрізають на шматки 

масою 1-2 кг і розгортають на столі, змащеним борошном, до товщини пласта 3-

4 мм. 

Після розкату тісто помішують у форму для тарту та запікають 10-15 хвилин 

у розігрітій до 180 °С духовці. 

Для приготування начинки гарбуз піддають миттю, очищенню та тепловій 

обробці для розм’якшення м’яких тканин. Після розм’якшення гарбуз разом з 

вершковим сиром, яйцями та спеціями змішується у змішувачі до кремо-

повітряного стану. Начинка закладається у випечений напівфабрикат з пісочного 

тіста та випікають 25-30 хв до готовності. Поливають зверху апельсиновим 

соусом. 

Таблиця 1 – Технологічна карта виробу «Гарбузовий тарт з апельсиновим 

соусом» 

№ 

п/п 
Назва сировини 

Маса сировини на 1 

порцію Технологічні вимоги якості 

Брутто, г Нетто, г 

1 Борошно 130 130 

Сировина доброякісна та 

відповідає вимогам діючих 

галузевих стандартів технічних 

умов та іншій нормативно-

технічній документації 

2 Цукор 35 35 

3 Вершкове масло 50 50 

4 Яйця 1 шт 70 

    

5 Сіль 2 2 

 Для начинки   

6 Вершковий сир 100 100 

7 Гарбуз 300 250 

8 Яйця 1 шт 70 

9 Вершки 50 50 

10 Кориця 1 1 

11 Ваніль 2 2 
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Продовження таблиці 1 

 Для соусу    

12 Апельсин 230 150 

13 Цукор 60 60 

14 Вершкове масло 30 30 

15 Крохмаль 2 2 

 Вихід  400 

 

Для виробництва апельсинового соусу, з апельсинів вичавлюється сік та 

протирається цедра. Потім сік з цедрою, цукром та крохмалем уварюється до 

густої консистенції з подальшим охолодженням. 

Характеристика готового виробу 

Зовнішній вигляд: гарбузово-сиркова маса на основі з пісочного тіста 

полита апельсиновим соусом. 

Консистенція: пружна, щільна, соковита. 

Запах: приємний, властивий даній страві. 

Смак: приємний, характерний даній страві. 

Фізико-хімічні показники готового виробу. 

Жири – 52,8 гр. 

Білки – 16,6 гр. 

Вуглеводи – 91,2 гр. 

Калорійність – 904,3 кКал. 
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Технологічна схема виготовлення функціонального десерту представлена 

на рисунку 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Технологічна схема виробництва функціонально десерту 

«Гарбузовий тарт з апельсиновим соусом» 

 

Висновки. Отже, плодоовочеві десерти функціонального призначення на 

сьогоднішній день є перспективним напрямком виробництва кондитерських 

виробів. Розроблений плодоовочевий десерт функціонального призначення має 

на меті профілактику різних захворювань, зміцнення захисних функцій 

організму, зниження впливу шкідливих речовин і може бути рекомендований до 

впровадження у закладах ресторанного господарства. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СТЕВІЇ 
У статті досліджено особливості застосування стевії з метою розробки 

інноваційної технології  як джерела важливих дефіцитних нутрієнтів. 

Обґрунтовано доцільність використання стевії, як функціонального інгредієнта 

у рецептурі. Представлено технологічну документацію на розроблену страву 

смачного варення зі стевією.  
Ключові слова: технологія, інгредієнти, стевія, інновації, показники якості. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 
практичними завданнями. 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.  
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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.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є  показ розробки інноваційних 

технологій з використанням стевії, як джерела важливих дефіцитних нутрієнтів, 

визначення його функціональних властивостей та якості.  

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Застосування стевії 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 

стевії при виробництві кулінарних виробів прослідковуються в наукових роботах 

М.І. Пересічного, Н.А Гудзь,  М.Ф. Кравченко, І.В. Сирохмана, В.Й. Сетфанюк. 

Роботу над даною проблемою продовжено і розвинено у працях О.В. Завадської, 

Н.А. Тарасенко, Л.Ф. Скалецької, Н.С. Ковальчук, О.С. Павлюченко та інших 

вітчизняних і зарубіжних науковців.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Такою сировиною є cтевія – це 

багаторічна рослина, трава, яка своєю висотою сягає метра. Інші назви: медова 

трава, двулистник. Крім того, що трава дуже корисна для вживання в 

лікувальних цінах, вона має неймовірно приємний солодкуватий смак. 

У їжу вживається екстракт або листя рослини (квіти і стебло не 

використовується).  

Вперше проведено комплексне фармакогностичне дослідження листків і 

кореневих бульб якону (Polymnia sonchifolia Poepp. & Endl.) та листків стевії 

(Stevia rebaudiana Bertoni). Встановлено, що досліджувані об’єкти містять 

амінокислоти, вуглеводи, кислоти жирні та органічні, в тому числі аскорбінову, 
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леткі сполуки, речовини фенольної природи (кислоти гідроксикоричні, 

флавоноїди, таніни, поліфеноли, кумарини), макро- і мікроелементи. У листках, 

кореневих бульбах і корі кореневих бульб якона ідентифіковано інулін, методом 

газо-рідинної хромато-мас-спектрометрії визначено його кількісний вміст, 

спектрофотометричним методом в даних об’єктах визначено кількісний вміст 

фруктанів. Вперше проведено системне морфолого-анатомічне дослідження 

листків і кореневих бульб якона та листків стевії, встановлено їх макро- і 

мікродіагостичні ознаки. Розроблено проекти МКЯ на нову лікарську рослинну 

сировину «Якона листки», «Якона кореневі бульби» і «Стевії листки». Одержано 

субстанції – густий екстракт з кореневих бульб якона, сухий екстракт з листків 

стевії та комбінований густий екстракт якона і стевії, фармакологічні 

дослідження яких показали наявність у них гіпоглікемічної активності. 

Визначено гостру токсичність густого комбінованого екстракту якона і стевії, 

встановлено, що він належить за класифікацією К. К. Сидорова до V класу 

токсичності – практично нетоксичні речовин (LD50 > 5000 мг/кг). 

Гістоморфологічними дослідженнями підтверджена панкреатозахисна 

активність досліджуваних екстрактів. Розроблено проект методів контролю 

якості «Якона і стевії комбінований екстракт густий». 

Стевія має дуже багатий хімічний склад і малу калорійність та багато 

вітамінів: 
-Е – здоров'я шкіри, нігтів і волосся 

-З – зміцнення імунітету 

-D – формування у кріплення кісткової системи 

-Р – потужний помічник судинної системи 

-В – нормалізація гормонального фону. 

Інших мікроелементів: 
-Ефірні олії – потужний сприятливий вплив на всі системи організму. 

-Дубильні речовини – нормалізують роботу ШЛУНКОВО-кишкового 

тракту 

-Амінокислоти – «дарують» організму красу і молодість 
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Мінерали: 
-Залізо – покращує якість крові 

-Селен – продовжує молодість організму 

-Цинк – відповідає за нормалізацію гормонального фону 

-Мідь – зміцнює судини 

-Кальцій – покращує кісткову систему 

-Кремній – зміцнює кістки 

-Фосфор – зміцнює кістки та м'язи 

-Калій – живить і зміцнює м'які тканини 

-Кобальт – допомагає працювати щитовидній залозі 

Для чого застосовують стевію: 
-В якості профілактичного засобу від застуд і ОРЗ 

-Як сечогінно засоби, щоб позбутися від набряклості 

-В якості засобу для схуднення. Стевія зменшує апетит і покращує 

метаболізм. 

-У якості «очищаючого кошти, щоб вивести з організму накопичені токсини 

і шлаки. 

-Знизити рівень холестерину в крові 

-Знизити тиск 

-низити рівень цукру в крові.Нормалізувати гормональний фон в організмі 

Стевія – дуже популярний цукрозамінник. Придбати стелю можна в аптеці, 

препарати, виготовлені із стевії, підлягають БАД добавкам. Можна придбати 

таблетки (білого або коричневого кольору), порошок, чай, сироп або екстракт. 

того, що стевію можна додавати в напої, не потім її використовують для 

приготування низькокалорійної пички та страви. Застосування стевії різне : в чай 

і каву. Якщо ви п'єте чай, можна занурювати в окріп навіть свіже листя рослини 

або сухі. Якщо ж ви вважаєте це не комфортним, то в аптеці можна придбати 

маленькі таблетки для додавання в гарячі напої; порошок стевії можна додавати 

куди завгодно: каші, салати, какао, кисломолочні продукти, сир, випічка, 

кондитерські вироби, десерти. Робити це потрібно в обмеженій кількості, адже, 
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як правило, порошки та екстракти – це концентрат стевії та страву може вийти 

приторно солодким; відмінність стевії від цукру у тому, що крім калорій, вона не 

дарує людині відчуття спраги і тому чудово підходить для приготування 

солодких лимонадів, компотів, напоїв, соків і морсів. Часто концентрат з 

витяжки стевії (він називається «стевіозид») використовується для приготування 

варення і іншої консервації. Він дуже зручний, але, на жаль, він не 

карамелізується. Поліпшити консистенцію вашої солодкої консервації допоможе 

додавання пектину. 

Таблиця 1 – Технологічна карта «Зефір зі стевією» 

№ 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 Солодке яблуко 150 130 1500 1300 Плоди типові формою 

і забарвленню для 
данного 

солодкого сорту 
 

2 Ванілін в 
екстракті або 

порошку 

1 1 10 10 Згідно ДСТУ 
1009:2005 

3 Стевія в 
порошку 

1 ч.л. 1 ч.л. 10 ч.л. 10 ч.л. В Україні відсутня 
система контролю 

якості стевії як 
сировини, так і 

продуктів її 
переробляння.

4 Білок яєчний  15 15 150 150 Згідно до ДСТУ 
8719:2017

5 Агар-агар 1-2 1-2 10-12 10-12 Згідно до ГОСТ 
16280-2002

6 Вода очищена 45 45 450 450  

 

Технологія приготування: 

1. Яблуко очищається і м’якоть натирається на пюре 

2. Яєчний білок, слід точно збити блендером 5 хвилин з порошком стевії до 

утворення стійкої і пішної піни. 

3. Агар-агар розчиніть у водія 
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4. В яблучну масу додайте ванілін і воду з агаром 

5. Ретельно збийте масу міксером 

6. Потримайте трохи в холоді, це допоможе їй стати гуще, стежте за тим, 

щоб маса не пепретворилася в желе. 

7. За допомогою кулінарного мішечка на пергаменті залиште гарні гірки або 

кружечки з маси. 

8. У такому стані зефіру потрібно постояти до 14 годин при кімнатній 

температурі, щоб застигнути. Характеристика готової страви :  

Зовнішній вигляд: зефір круглої форми, викладений один біля одного. 

Колір: світло-рожевий. 

Консистенція: пружна, однорідна. 

Запах і смак: примний, з присмаком ваніліну. 

Таблиця 2 – Порівняльна характеристика органолептичних показників 

якості розробленого хумусу  

Назва страви Колір Консистенція Запах Смак 

Зефір 
класичний 

Білий Однорідна, 
пружна 

Приємний, 
солодкий 

Класичний, 
солодкий 

Зефір зі стевією Світло-рожевий Однорідна, 
пружна 

Приємний, 
солодкий 

З присмаком 
ваніліну, 
солодкий 

 

Висновки. Встановлено, що розроблена нова технологія приготування 

зефіру зі стевією, характеризуються покращеним вітамінним складом, 

підвищеною харчовою цінністю, кращими якісними показниками та володіє 

вираженими функціональними властивостями в порівнянні з класичною 

стравою. Розроблену страву «Зефір зі стевією» 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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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУЧАСНІ КУЛІНАРНІ ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ 
ВИКОРИСТОВУВАННЯ У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА 
У статті розглядаються основні сучасні кулінарні тенденції та фактори, які 

впливають на розвиток ресторанної сфери. Актуальність написання даної 

статті визначена необхідністю впровадженням у діяльність підприємств 

ресторанного бізнесу новинок для задоволення попиту та смаків вибагливого 

споживача та забезпечення їх конкурентоздатності.  
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фудпейрінг, мультиканальність, ресторанний бізнес.  

Постановка проблеми. Ресторанне господарство є прибутковим видом 

економічної діяльності, що характеризується високими рівнями ліквідності 

капіталу та конкурентоспроможності. У сучасних умовах у ресторанному 

господарстві простежується існування різноманітних концепцій організації 

бізнесу, які не лише сприяють розвитку галузі, але й створюють конкурентне 

середовище, мета якого – сприяти підвищенню рівня якості продукції, 

залученню більшої кількості споживачів та збільшенню.  

Тривалий карантин та локдаун змінили наші харчові звички, ці зміни 

залишуться з нами ще надовго [1, c. 24]. Експерти, ресторатори, шеф-кухарі, 

мережі супермаркетів опублікували свої прогнози на 2021 рік. Їжа 2021 року... 

Що змінив другий рік коронавірусу в наших харчових звичках, як змінилися 

гастротренди у 2021 році? 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Фундаментальні аспекти 

розвитку ресторанної справи України знайшли своє відображення у працях таких 

науковців, як А. Усіна, Т. Кононенко, Н. Полстяна, І. Хваліна, О. Іванік, Г. Мунін, 

А.Змійов. Тенденції розвитку ресторанного господарства досліджувались 

багатьма вченими, зокрема, висвітлені у наукових та науково-методичних 

працях І. Волкової, О. Завадинської, Л. Коцюби, М. Мальської, М. Пересічного, 

П. Пуцентайло, Г. П’ятницької, Дж. Уокера, у галузевих періодичних виданнях і 

публікаціях Інтернет, але про сучасні тенденції розвитку ресторанного 

господарства України майже відсутні наукові та практичні розробки. Тому, 

враховуючи обмеженість наукових та практичних розробок з цього питання, 

виникла нагальна потреба у дослідженні сучасних тенденціях розвитку 

ресторанного господарства України. 

Метою статті є дослідження сучасних тенденцій розвитку ресторанного 

господарства України та визначення актуальних проблем щодо застосування 

сучасних трендів у розвиток ресторанного господарства. 
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Виклад основного матеріалу досліджень. Останніми роками в ресторанному 

господарстві формується новий напрям – «фрі фло», що означає «вільний рух». 

Стосовно підприємств ресторанного господарства – це вільний рух як 

відвідувачів, так і їжі. 

Будь які овочі. Експерти завжди виділяють овоч який має злетіти в новому 

році – в 2017 це був цикорій, в 2020 – спаржа, в 2021 підійде будь який овоч, їх 

додають в традиційні м’ясні страви або взагалі подають замість м’яса. Такий 

підхід допоможе переосмислити звичні пасту, піцу, гамбургери. Також овочі 

стали основами соусів. Здоров’я та імунітет - те що на даний час залишається у 

центрі уваги, отже продукти, що мають оздоровчий ефект, доволі швидко 

продаються, особливо овочі в продуктових магазинах.  

Маринування та ферментація. Крафтові джеми, солоні огірки, мариновані 

помідори – все це стало популярним в 2020 році і обіцяє бути актуальним ще в 

2022. Про масштаби можна зробити висновки, як мінімум, по фото в Instagram, і 

росту продажів банок з кришками. Актуальність даного тренду підтверджують 

відомі шеф-кухярі, які зазначають що консервування плодів та трав стало 

спасінням для фермерів, які не змогли використати свою продукцію через 

карантин. 

Флексітаріанство. Термін «флексітаріанство» все більше набирає обертів, 

під ним розуміємо наступний принцип – їсти м’ясо раз на тиждень або по 

вихідних, все інше меню має складатися лише з рослинних інгрідієнтів та риби. 

Цей тренд помалу почав набирати обертів в цьому році та вийшов на новий 

рівень розвитку. Гнучкість та свідомий підхід до вибору їжі – саме ці принципи 

лежать в основі флексітаріанства. Важливо пам’ятати що в цьому тренді не має 

суворої заборони, адже кожна заборона веде за собою зрив та психологічний 

стрес, їжа повинна приносити енергію, задоволення та насичення , а не тільки 

калорії. 

Іжа для спальні. Епоха енергетичних напоїв закінчилась, ізоляція та стрес 
2020 року створили новий ринок – напої та їжа 2021 року мають розслабляти, 
сприяти релаксації та хорошому сну. Виробники шукають, що вони можуть 
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додати до свого арсеналу доповнення до ковдри, додаток до медитації та 
гарячому чаю. Driftwell – напій , насичений корисними речовинами та 
амінокислотами , що допомагають розслабитися без сонливості.  

Напої з банок. Останніх декілька років крафтові пивоварні все частіше 
упаковують свій продукт в алюмінієві банки, вони краще для навколишнього 
середовища ніж плашки, та і краще для самого пива, до того ж , ці самі пивоварні 
не могли продавати об’ємні бочки в бари та ресторани, поєднання з новим 
захопленням пивом, винами, коктейлями в банках – це призвело в деяких країнах 
до тимчасової нестачі алюмінієвих банок. Даний тренд залишається у цьому році 
на високому рівні. 

Набори для приготування їжі. Рік тому , в багатьох країнах світу набори їжі, 
які збирали споживачам їх улюблений ресторан, щоб вони приготували бажане 
блюдо вдома. Люди втомилися витрачати багато часу біля плити, але пандемія 
відправила усіх назад на кухню і набори для приготування страв знову виявилися 
хорошою ідеєю. Стати справжнім шеф-кухарем – одна з можливостей під час 
карантину та ізоляції. Немає нічого складного, адже потрібно лише замовити 
набір для приготування в улюбленому закладі та приготувати страви слідуючи 
рецепту який підготував шеф [2, c.466]. 

Домашня їжа та особисті постачальники. Перше що сталося за час 
карантину, це підвищення попиту до домашньої їжі, хоча дослідження 
показують що найчастіше в Україні за цей рік замовляють бургери, їх кожного 
дня замовляти неможливо, оскільки люди сумують за домашньою їжею , такі як 
картопляне пюре та м’ясні котлети. Пандемія простимулювала фундаментальні 
зміни в тому, як ми живемо та харчуємося , деякі з цих змін посиляться в 
майбутньому, онлайн покупки продуктів ввійдуть у звичку , як і прямі доставка 
з ферм.  

Віртуальні курси з національним акцентом. В період каратину, віртуальні 
кулінарні курси стали особливо затребувані, за думкою експертів з кулінарною 
освітою США [3, c. 39]. Шеф-кухарі навчають готувати та використовувати 
продукти з незвичних для єрвопеців та американців продуктів. Особливу 
популярність набрала африканська їжа. 
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Локальні смаки. Пандемія навчає уникати людних місць та шукати 

усамітнення це стосується і походів в ресторани. Заклади, де можна сховатися 

від натовпу, шуму та насолодитися відкритим простором, стали популярні в 

цьому році. Через обмеження міжнародних поїздок, актуальними стали 

міжрегіональні поїздки, відповідно ресторани в таких містах впровадили меню 

зі стравами різних національностей. 

Еволюція доставки. Пандемія сприяла розквіту доставки їжі, з’явилися 

багато мереж доставки, що набрали популярність в цьому році. Також в 2021 

з’явилися заклади які готують страви виключно на виніс та доставку. Страви 

різних національностей, способів приготування, особливостей, домашня кухня – 

така варіація приваблює споживачів у цьому році. Створена система доставок, 

знижок, що значно компонує людям в період карантину. Ресторани почали 

відслідковувати вподобання своїх постійних клієнтів та удосконалювати 

систему гостинності. 

Сьогодні в Україні відкривається  багато  ресторанів, створених повністю 

відповідно до останніх модних тенденцій. Але вони недовговічні –адже мода 

швидко проходить [4 , c. 39]. Тому важливо пам’ятати, що головне –не мода, а 

хороший смак. 

«Треба працювати і не занепадати духом» –таку пораду дають деякі 

ресторатори. Вони підкреслюють, що ніхто не був готовий до такого тривалого 

локдауну [5, c.184]. Як закладу справлятися з ситуацією? Перш за все 

максимально скорочували всі можливі витрати. Багато стали займатися 

доставкою, але, як показав час, в більшості тих проектів де її  раніше  не було, 

цей формат не приніс бажаних результатів. 

Дуже важливою є робота з співробітниками: їх треба правильно навчати, 

пояснювати їм їх завдання.  Необхідна і мотивуюча дисциплінарна політика. 

«Штраф –це злочин, тому що він вбиває мотивацію», –вважає Хенрік Вінтер                 

[4, c.40]. Правильне ставлення до персоналу дозволило його компанії в поточних 

умовах практично повністю зберегти штат співробітників (втрати склали всього  
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3%). У період пандемії заклади стали активно розвивати доставку, 

працювали з агрегатором. Було добре помітно, як сильно збільшувалася кількість 

замовлень при розширенні зони доставки. У підсумку вирішили організувати 

власну dark kitchen. 

Таким чином, головна стратегічна задача ресторанного бізнесу – зберегти 

команду й інфраструктуру компаній [6, c. 159]. На сьогоднішній день 

оптимізується робота персоналу не за принципом скорочення, а зменшення 

кількості робочих годин. Постійно ведеться діалог з співробітниками, 

пояснюється їм реальна ситуація,  розповідається, які дії треба  робити  і  що 

планується зробити в майбутньому.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. На основі вище 

викладеного можна зробити висновок, що тенденції на ринку ресторанних 

послуг пов’язані з рівнем соціально-економічного розвитку держави, динамікою 

доходів та структурою витрат населення, зміною структури попиту та 

пропозиції, рівнем автоматизації бізнес-процесів. Проте навіть в умовах кризи 

заклади ресторанного господарства знаходять шляхи залучення нових та 

утримання постійних споживачів, ресторатори вигадують нові формати і 

впроваджують сучасні кулінарні тренди для того, щоб виділитися на ринку 

ресторанних послуг і завоювати лояльність свого споживача.  
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 
ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Розглянуто основні напрями аналізу фінансового стану і фінансових 

результатів діяльності з урахуванням особливостей туристичного бізнесу. 

Запропоновано проводити аналіз і оцінювати результати діяльності 

туристичного підприємства за такими напрямами: операційний аналіз, аналіз 

ресурсного потенціалу, аналіз ліквідності і фінансової стійкості, аналіз ділової 

активності, аналіз рентабельності. У межах запропонованих груп виокремлено 

систему показників, які їх характеризують, та нормативні значення показників, 

прийнятні для туристичних підприємств. 

Ключові слова: фінансовий результат, фінансовий стан, ліквідність, 

рентабельність, ділова активність, кредиторська заборгованість, дебіторська 

заборгованість, активи, капітал, туристичне підприємство. 

Постановка проблеми. Питання оцінки фінансового стану і фінансових 

результатів діяльності будь-якого підприємства є актуальним, оскільки цікавить 
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як власників і інвесторів, так і споживачів продукції, товарів, робіт, послуг. Різна 

галузева спрямованість підприємства, специфіка галузі та умови функціонування 

завжди потребують адаптації існуючих методик, удосконалення і уточнень, 

оскільки від правильності та неупередженості оцінки отриманих результатів і 

фінансового стану підприємства залежить якість і своєчасність прийняття 

управлінських рішень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання методики оцінювання 

результатів діяльності підприємства розглядали у своїх працях вітчизняні і 

зарубіжні науковці. Значний внесок у дослідження означених питань зробили 

українські вчені: А. Загородній, Л. Коваленко, М. Коробов, Л. Лахтіонова, Є. 

Мних, Г. Савицька, Ю. Цал-Цалко, І. Бланк, А. Поддерьогін та інші. Варті уваги 

й праці закордонних дослідників: Д. Ван Хорна, Д. Ваховіча, Д. Шими і Д. Сігела, 

Ж. Рішара, Е. Хелферта, Є. Брігхема та інших. Проте, попри значну кількість 

наукових розробок, існує потреба адаптації методологічного забезпечення у 

практичну діяльність з врахуванням специфіки туристичного бізнесу.  

Метою статті є визначення напрямів оцінки і аналізу фінансового стану та 

результатів діяльності туристичних підприємств з врахуванням особливостей 

цього бізнесу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Оцінюючи результати діяльності 

туристичного підприємства, необхідно сформувати систему показників, яка 

враховує особливості функціонування галузі. На нашу думу, для оцінювання 

результатів діяльності туристичного підприємства необхідно використовувати 

як систему показників, котрі характеризують фінансовий стан і фінансові 

результати діяльності, так і систему показників, що оцінюють роботу 

підприємства ззовні. Оцінка роботи підприємства ззовні включає оцінювання 

споживачами якості отриманих послуг. Проте у цій праці ми акцентуємо увагу 

на оцінці фінансових результатів і фінансового стану туристичного 

підприємства.  

У процесі здійснення аналізу результатів діяльності підприємства важливою 

є оцінка його фінансового стану. У наказі МФУ і ФДМУ «Про затвердження 
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Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що 

підлягають приватизації» № 49/121 від 26.01.2001 р. зазначено, що фінансовий 

стан підприємства це – сукупність показників, що відображають наявність, 

розміщення і використання ресурсів підприємства, реальні й потенційні 

фінансові можливості підприємства [1]. Згідно з цим документом аналіз 

фінансового стану підприємства проводиться за такими напрямами:  

 оцінка майнового стану підприємства та динаміка його зміни;  

 аналіз фінансових результатів діяльності підприємства;  

 аналіз ліквідності;  

 аналіз ділової активності;  

 аналіз платоспроможності (фінансової стійкості);  

 аналіз рентабельності.  

На нашу думку, для оцінки фінансового стану і фінансового результату 

діяльності туристичного підприємства доцільно виокремити такі групи 

показників, які всебічно будуть його характеризувати і враховувати особливості 

функціонування цього виду бізнесу. Фінансове становище туристичного 

підприємства доцільно здійснювати за такими групами показників:  

 операційний аналіз;  

 аналіз ресурсного потенціалу;  

 аналіз ліквідності і фінансової стійкості;  

 аналіз ділової активності;  

 аналіз фінансового результату і рентабельності.  

Набір показників, що характеризує кожну групу, повинен відображати 

особливості функціонування галузі. Насамперед для туристичних підприємств 

доцільно провести операційний аналіз. Він здійснюється з допомогою 

коефіцієнтів, які відображають динаміку попиту на туристичні продукти, 

динаміку асортименту продуктів, динаміку обсягів надходжень від реалізації 

туристичних послуг і ступінь ефективності цих продажів стосовно прибутку, що 

генерується підприємством. Структура показників операційного аналізу:  
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 коефіцієнт зміни (темпи приросту) чистого доходу від реалізації продукції;  

 коефіцієнт зміни (темпи приросту) кількості споживачів послуг;  

 коефіцієнт зміни (темпи приросту) собівартості надаваних послуг;  

 коефіцієнт валового прибутку.  

Коефіцієнт зміни чистого доходу від реалізації продукції (Кзчд) у 

грошовому виразі характеризує зміни обсягів чистого доходу від реалізації 

послуг (ЧДРП) поточного року до обсягів доходу від реалізації послуг 

попереднього і розраховується за формулою (1): 

Кзчд= (ЧДРП звітний рік – ЧДРП поперед. рік)/ ЧДРП поперед. рік                       (1) 

З метою отримання об’єктивнішої характеристики необхідно врахувати 

інфляційні процеси. Паралельно аналогічний розрахунку попереднього 

показника). Зрозуміло, збільшення споживачів послуг свідчить про те, що 

туристичні продукти, запропоновані фірмою, є якісними і користуються 

попитом.  

Коефіцієнт зміни собівартості надаваних послуг розраховується аналогічно. 

У процесі аналізу доцільно порівняти темпи приросту собівартості послуг і 

чистого доходу від їх реалізації. Позитивно, якщо темпи приросту чистого 

доходу від реалізації послуг перевищують темпи приросту собівартості 

надаваних послуг, адже це забезпечить зростання прибутку. Коефіцієнт зміни 

собівартості надаваних послуг дозволяє визначити найбільш прибуткові 

туристичні продукти. Коефіцієнт валового прибутку (Квп) показує, яку частку 

валовий прибуток займає у чистому доході від реалізації послуг підприємства, та 

розраховується за формулою (2): 

Квп  Валовий прибуток / Чистий віддохід реалізації             (2) 

Валовий прибуток залежить від співвідношення цін, обсягів реалізації і 

собівартості наданих послуг. Коефіцієнт валового прибутку показує здатність 

менеджменту компанії управляти виробничими процесами і витратами. Чим 

вище цей показник, тим краще менеджмент підприємства управляє витратами 

підприємства, а відповідно – комерційними й інфляційними ризиками. 

Коефіцієнт операційного прибутку (Коп) показує ефективність основної 
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діяльності підприємства, не враховуючи фінансові операції і норми фіскального 

регулювання, що прийняті в країні, та розраховується за формулою (3): 

Коп  Фінансовий результат до оподаткування / Чистий дохід від реалізації   (3) 

Цей коефіцієнт показує, наскільки ефективна, власне, операційна діяльність 

підприємства (адже у чисельнику враховані всі витрати, крім податку на 

прибуток) [2]. Оцінка ресурсного потенціалу традиційно полягає в аналізі 

трудових ресурсів, основних засобів і матеріальних ресурсів. Здійснюючи аналіз 

ресурсного потенціалу туристичного підприємства, варто звернути увагу на 

аналіз трудових ресурсів і нематеріальних активів.  

Для аналізу трудових ресурсів використовують показники:  

 якості кадрового потенціалу(інтегральний показник, який об’єднує низку 

якісних показників – освіта, знання мов, комунікаційні здібності тощо);  

 продуктивність праці (відношення чистого доходу від реалізації послуг на 

кількість працівників);  

 темпи приросту всього обсягу необоротних активів. Приріст обсягу першого 

розділу активу балансу свідчить про здійснення підприємством інвестиційної 

діяльності;  

 частка нематеріальних активів у чистому доході від реалізації продукції;  

 темпи приросту обсягу витрат майбутніх періодів;  

 частка витрат майбутніх періодів у складі оборотних активів підприємства. У 

складі витрат майбутніх періодів туристичне підприємство обліковує витрати, 

понесені на розробку нових туристичних продуктів. Останні два показники 

сформують інформаційну базу для оцінювання менеджменту підприємства щодо 

розширення асортименту туристичних послуг. 

Для туристичних підприємств найактуальнішим є аналіз показників, які 

характеризують їх платоспроможність, наявність оборотних коштів для 

здійснення поточної діяльності та стан розрахункових операцій, у процесі яких 

формується грошовий потік.  

Інформацію про здатність підприємства виконати свої короткострокові 

зобов’язання відображають показники ліквідності.  



167 

Показники ліквідності покликані продемонструвати рівень 
платоспроможності підприємства за короткотерміновими боргами, що для 
туристичних підприємств особливо актуально. Зміст цих показників полягає у 
порівнянні величини поточної заборгованості підприємства і його оборотних 
засобів, які повинні забезпечити погашення цих заборгованостей.  

Структура показників ліквідності:  

 робочий капітал (власні оборотні кошти (ВОК));  

 коефіцієнт швидкої ліквідності;  

 коефіцієнт абсолютної ліквідності.  

Робочий капітал (ВОК) − це різниця між оборотними активами і поточними 
зобов’язаннями. Робочий капітал відображає цю частину оборотних активів, які 
фінансуються довгостроковими ресурсами. Важливо, щоб робочий капітал 
підприємства був додатнім, це буде свідчити про спроможність підприємства 
розрахуватися із поточними зобов’язаннями.  

Для оцінки короткострокової платоспроможності туристичного 
підприємства інформативним є аналіз динаміки показників швидкої та 
абсолютної ліквідності, меншою мірою – поточної ліквідності.  

Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується як відношення грошових 
коштів та їх еквівалентів і дебіторської заборгованості до всього обсягу поточних 
зобов’язань. Нормативне значення показника швидкої ліквідності складає 0,7-1. 
Проте у більшості туристичних підприємств значення цього показника нижче 
нормативного через високу кредиторську заборгованість.  

Показник абсолютної ліквідності відображає обсяг зобов’язань, які 
підприємство може погасити наявними грошовими коштами. Теоретично 
обґрунтованим нормативним значенням цього показника є значення 0,2-0,3.  

У практичній діяльності туристичних підприємств фактичні середні 
значення коефіцієнтів ліквідності бувають значно нижчими нормативних, а це є 
причиною ризику втрати платоспроможності підприємства. Тому важливо 
постійно проводити аналіз показників ліквідності і на основі тривалих 
спостережень визначити ті значення швидкої і абсолютної ліквідності, за яких 
підприємство отримує найкращі фінансові результати за мінімальних ризиків.  
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Група показників, які характеризують ділову активність, покликані оцінити 

рівень динамічності розвитку підприємства, швидкість обертання його ресурсів.  

Критеріями ділової активності є рівень ефективності використання ресурсів 

підприємства і максимальна віддача від їх використання, виражена у його 

фінансовому результаті – прибутку.  

Структура показників ділової активності:  

 порівняння таких показників, як темпи приросту прибутку, обсягів 

реалізації послуг і всього капіталу, інвестованого у підприємство;  

 оборотність кредиторської заборгованості;  

 оборотність дебіторської заборгованості;  

 оборотність активів.  

Оцінюючи рівень темпів розвитку підприємства, доцільно зіставляти темпи 

приросту таких показників, як прибуток, обсяг реалізації послуг і обсяг всього 

капіталу, інвестованого у підприємство. Важливо, щоб усі три показники 

зберігали зростаючу тенденцію і виконувалася така рівність: 

Тзп  ≥Тзд  ≥Тзк  ≥100%, 

де п Тзп − темп зростання прибутку; д Тзд − темп зростання доходу від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); а Тзк − темп зростання капіталу, 

інвестованого в діяльність підприємства (темп зростання вартості активів). Це 

співвідношення ще називають «золотим» правилом економіки підприємства. 

Якщо на підприємстві це співвідношення зберігається, то це свідчить про те, що:  

 економічний потенціал підприємства зростає;  

 темпи зростання доходу від реалізації продукції (робіт і послуг) 

підприємства вищі за темпи зростання економічного потенціалу; 

 темпи зростання прибутку підприємства перевищують темпи зростання 

економічного потенціалу [2].  

Оцінка оборотності дебіторської і кредиторської заборгованостей 

характеризуватиме стан розрахункових операцій і потенційну можливість 

формування вільних оборотних коштів.  
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Показники оборотності дебіторської і кредиторської заборгованостей 

розраховуються як відношення чистого доходу від реалізації послуг до 

дебіторської чи відповідно кредиторської заборгованості середньої за період. 

Паралельно з розрахунком показників оборотності розраховується термін 

здійснення одного обороту. Середній термін оборотності дебіторської і 

кредиторської заборгованостей свідчить про їх середній термін погашення.  

Високі показники оборотності дебіторської заборгованості і незначні 

терміни її погашення вказують на те, що менеджмент підприємства контролює 

стан розрахункових операцій. Низька оборотність дебіторської заборгованості і 

значні терміни її погашення свідчать про те, що грошові засоби «зв’язані» у 

дебіторській заборгованості. Відповідно, на підприємстві існує дефіцит 

грошових коштів для розрахунків за поточними зобов’язаннями, тому необхідно 

шукати нові джерела фінансування зростаючої дебіторської заборгованості.  

Тенденція до зменшення показника оборотності кредиторської 

заборгованості свідчить про сповільнення темпів розрахунку підприємства зі 

своїми кредиторами.  

У процесі аналізу необхідно порівнювати оборотність дебіторської і 

кредиторської заборгованості. Позитивно, якщо оборотність дебіторської 

заборгованості дещо вища, ніж оборотність кредиторської. Це сприятиме 

збільшення оборотного капіталу підприємства.  

Традиційно фінансовий результат діяльності підприємства оцінюється 

показниками динаміки чистого прибутку (збитку) і групою показників 

рентабельності. Позитивно, якщо тривалий час підприємство отримує прибутки. 

Для оцінки фінансових результатів діяльності туристичної фірми доцільно 

розрахувати і проаналізувати такі показники рентабельності:  

 рентабельність всіх активів;  

 рентабельність власного капіталу;  

 рентабельність продукції;  

 рентабельність окремого виду послуг.  
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Показник рентабельності всіх використовуваних активів підприємства є 

найбільш актуальним. Цей показник відображає відношення прибутку від 

операційної діяльності до середньої вартості всіх активів підприємства і 

розраховується за формулою (4): 

Рентабельність активів  Операційни прибуток / Середня вартість активів   (4) 

Показник рентабельності активів показує, який обсяг операційного 

прибутку генерується всіма активами підприємства. Рентабельність власного 

капіталу характеризує ефективність використання власних джерел фінансування 

діяльності підприємства. Цей показник розраховується за формулою (5): 

Рентабельність власного капіталу  Чистий прибуток/ Середня сума власного 

капіталу (5) 

Показник рентабельності власного капіталу відображає величину чистого 

прибутку, що припадає на 1 грн інвестованого власного капіталу. Обидва 

показники, котрі ми розглянули, є необхідними і актуальними під час вивчення 

результатів діяльності підприємства, оскільки відображають ефективність 

управління бізнесом загалом. Коефіцієнт рентабельності активів вказує на 

ефективність діяльності підприємства загалом, а коефіцієнт рентабельності 

власного капіталу демонструє, як операційна ефективність підвищує 

рентабельність власників [3]. Рентабельність продажу продукції обчислюють 

діленням операційного прибутку на суму чистого доходу від реалізації.  

Цей коефіцієнт показує величину операційного прибутку, що отримується з 

1 грн доходу від реалізації. Для більш глибокого аналізу ефективності діяльності 

підприємства, для прийняття рішення щодо оптимізації асортименту продукції 

використовують показник рентабельності окремих видів туристичних послуг. 

Рентабельність окремих видів туристичних послуг розраховується за формулою 

(6): 

Рентабельність окремих видів послуг = (Ціна послуги -Собівартість послуги)/ 

Собівартість послуги (6) 

Здатність підприємства отримувати дохід і прибуток від вкладених ресурсів 

є індикатором його фінансового стану і ефективності управляння [3]. 
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Висновки. Таким чином, для забезпечення економічного зростання 
підприємства його менеджменту потрібно постійно контролювати показники, які 
відображають результати його діяльності і фінансове становище загалом. Тільки 
своєчасно володіючи неупередженою інформацією про динаміку попиту на 
туристичні продукти фірми, рівень витрат, стан розрахункових операцій, 
ліквідність і фінансову незалежність, можна приймати ефективні управлінські 
рішення, які забезпечать високу рентабельність бізнесу за мінімального рівня 
ризиків.  
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Постановка проблеми. Туризм є oдним з сектoрiв який рoзвивaється 

нaйбiльш стaбiльнo i стaнoвить oснoву екoнoмiки бaгaтьoх рoзвинених крaїн 
свiту тa крaїн, щo рoзвивaються. В зв’язку з швидкими темпaми зрoстaння 
свiтoвий туризм визнaний екoнoмiчним фенoменoм ХХ стoлiття. Прoтягoм 
бaгaтьoх рoкiв туризм незмiннo дoвoдив свoю стiйкiсть i здaтнiсть не тiльки 
«прихoдити в себе» пiсля екoнoмiчних криз, a й сприяти бiльш ширoкoму 
екoнoмiчнoму i сoцiaльнoму вiднoвленню. Пaндемiя COVID-19 нaйсильнiше 
вдaрилa пo туристичній iндустрiї в усьoму свiтi.  

Кoжнa крaїнa свiту нaмaгaється пiдтримaти туристичний сектoр, 
впрoвaджуючи прoгрaми пiдтримки бiзнесу тa збереження рoбoчих мiсць.Як 
пoкaзує дoсвiд минулoгo, нaйвaжливiшу рoль у вирoбленнi ефективних зaхoдiв у 
вiдпoвiдь нa сoцiaльнi тa екoнoмiчнi виклики вiдiгрaє кoнструктивний i 
безперервний сoцiaльний дiaлoг мiж урядaми тa сoцiaльними пaртнерaми.  

Цілі статті –  oбґрунтувaння тенденцiй тa нaпрями рoзвитку туристичнoгo 
ринку Укрaїни. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Прoблеми рoзвитку 
туристичнoї гaлузi Укрaїни дoслiджувaлись у прaцях тaких вiтчизняних вчених, 
як Вoлoшин М.I., Гaрaнiн М.I., Грибaнoвa С.В., Дехтяр В.Д., Дiбoрoвa Т.A,  
Крaчилo М.П., Пoпoвич С.I., Нaуменкo Г.П., Федoрченкo В.К.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Пaндемiя COVID-19 
нaйсильнiше вдaрилa пo туристичній iндустрiї в усьoму свiтi. Через пaндемiю 
кoрoнaвiрусу пoтiк туристiв у свiтi скoрoтився нa 65%. Зa першi вiсiм мiсяцiв 
2020 рoку кiлькiсть мiжнaрoдних прибуттiв знизилaся нa 70%. Це призвелo дo 
втрaти 730 млрд дoлaрiв, пoнaд 120 мiльйoнiв рoбoчих мiсць oпинилися пiд 
зaгрoзoю. Укрaїнa не стaлa виключенням. Зa oфiцiйними дaними туристичний 
бiзнес в Укрaїнi вже втрaтив мiнiмум 1,5 млрд дoлaрiв. Тисячi прaцiвникiв 
туристичнoгo сектoру Укрaїни втрaтили рoбoту [1]. 

Пaндемiя кoрoнaвiрусу спричинилa безпрецедентну кризу в туристичнiй 
екoнoмiцi свiту. У зв'язку з рiзким пaдiнням екoнoмiчнoї aктивнoстi прaцiвники 
туристичнoгo сектoру зiткнулися з кaтaстрoфiчним скoрoченням рoбoчoгo чaсу 
тa втрaтoю рoбoти. 
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Прoтиепiдемiчнi зaхoди, вжитi в рaмкaх прoтидiї пoширенню кoрoнaвiрусу, 
серйoзнo oбмежили перемiщення людей нaвiть в межaх крaїн, де вoни живуть, 
не кaжучи вже прo зaкoрдoннi пoїздки. З пoчaткoм кaрaнтинних зaхoдiв, 
oбмеження нa пoїздки, пoв'язaнi з COVID-19, дiяли у бiльшoстi крaїн свiту. 1 
червня 2020 рoку 156 урядiв пoвнiстю зaкрили свoї кoрдoни для мiжнaрoднoгo 
туризму. Це стaлo причинoю пaдiння дoхoдiв в сферi туризму, як в'їзнoгo, тaк i 
внутрiшньoгo [4]. 

Туристичнi кoмпaнiї були зaкритi oдними з перших. Бiльшiсть гoтелiв, 
рестoрaнiв, туристичних oб'єктiв були зaкритi в пiк кризи, a фестивaлi тa зaхoди 
були скaсoвaнi aбo перенесенi. Туристичнi кoмпaнiї тaкoж є oдними з oстaннiх, 
хтo вiднoвив дiяльнiсть, i нaвiть пiсля вiднoвлення рoбoти, їм все oднo 
дoвoдиться зaстoсoвувaти сувoрi медичнi прoтoкoли тa зaхoди стримувaння, щo 
oзнaчaє, щo вoни мoжуть прaцювaти лише з oбмеженими мoжливoстями.  

В свoю чергу, склaднa пoлiтичнa тa екoнoмiчнa ситуaцiя в Укрaїнi стримує 
рoзвитoк туристичнoї iндустрiї. Ситуaцiя невизнaченoстi вiдлякує пoтенцiйних 
iнoземних туристiв. A oтже, для пoкрaщення ситуaцiї пoтрiбнo, в першу чергу, 
вести грaмoтну iнфoрмaцiйну пoлiтику, спрямoвaну нa ствoрення пoзитивнoгo 
iмiджу крaїни [1, с. 72]. 

Низькi пoкaзники туристичнoї aктивнoстi Укрaїни нa свiтoвoму ринку, a 
oсoбливo чoтирирaзoве перевищення iмпoрту туристичних пoслуг нaд експoртoм 
свiдчaть прo недoстaтню кoнкурентoспрoмoжнiсть вiтчизнянoї iндустрiї 
туризму. Це мoжнa пoяснити трьoмa гoлoвними фaктoрaми: пo-перше, 
недoстaтньoю ефективнiстю реaлiзaцiї мехaнiзму зaбезпечення прioритетiв 
держaвнoї пoлiтики у сферi oргaнiзaцiї експoрту туристичних пoслуг; пo-друге, 
пoтужним впливoм рoзвинених глoбaльних кoрпoрaцiй, якi кoнтрoлюють 
свiтoвий ринoк туристичних пoслуг, a сaме: Carison Companies, American Express, 
Preussag, Airtours, Accor – i низки iнших; пo-третє, вiдсутнiстю явищa мaсoвoстi 
туризму в Укрaїну через низьку плaтoспрoмoжнiсть oснoвнoї мaси нaселення. 

Aнaлiз стaну вiтчизнянoгo туристичнoгo ринку свiдчить прo те, щo рoзвитoк 
туризму в Укрaїнi перебувaє лише нa пoчaткoвiй стaдiї. Збiльшення пoтoкiв 
внутрiшньoгo тa в’їзнoгo туризму нинi упoвiльнюється через низку негaтивних 
фaктoрiв: 
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1. Вiдсутнiсть цiлiснoї системи держaвнoгo упрaвлiння туризмoм у регioнaх. 
2. Зaхoди, якi нaдaють туристичнi пoслуги, як прaвилo, пiдпoрядкoвaнi 

рiзним пiдприємствaм, щo усклaднює їх кooрдинaцiю. 
3. Пoвiльне зрoстaння oбсягiв кaпiтaлoвклaдень у рoзвитoк туризму. 
4. Не вiдпoвiднiсть нaявнoї мaтерiaльнoї бaзи (дoрoги, сервiсне 

oбслугoвувaння) зaгaльним мiжнaрoдним стaндaртaм. 
5. Вiдсутнiсть iннoвaцiйних прoектiв тa нaукoвих дoслiджень з питaнь 

рoзвитку туризму. 
6. Недoскoнaлiсть зaкoнoдaвчих aктiв, щo регулюють дaну сферу тa 

пoтрiбнiсть в прийняттi дoдaткoвих зaкoнiв, a тaкoж пoлiпшення стaтистичнoї 

звiтнoстi, якa б oхoплювaлa всi aспекти рoзвитку туризму. 
7. Недoстaтнiсть увaги, щo придiляється, для визнaння туризму як чинникa 

не тiльки сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку, aле в якoстi джерелa «зaрoбляння» 

iнoземнoї вaлюти, рoзвитку мiжнaрoдних культурних зв’язкiв тoщo. 

8. Слaбкa мaтерiaльнa бaзa для рoзвитку туризму. 

9. Низький тa неякiсний рiвень хaрчувaння туристiв.  
10. Вiдсутнiсть якiсних дoрiг i придoрoжнiх кaфе, мoтелiв, рестoрaнiв, 

рoзвaжaльних пiдприємств (нa вiдмiну Єврoпi), якi б зaбезпечувaли кoмфoртне 

прoживaння тa oбслугoвувaння туристiв [2, с. 86].  
Рoзвитoк туристичнoї гaлузi Укрaїни пoвинен ґрунтувaтись нa 

впрoвaдженнi iннoвaцiй у вирoбничo-гoспoдaрський прoцес пiдприємств тa 

oргaнiзaцiй цiєї сфери, щo, свoєю чергoю, пoтребує iнвестицiйних вклaдень.  

Нaявнiсть великoї низки прoблем свiдчить прo мoжливiсть рoзвитку 

нaцioнaльнoгo туризму тiльки у випaдку знaчнoї фiнaнсoвoї пiдтримки з бoку 

держaви, прoте сучaснa Укрaїнa не мaє екoнoмiчнoї мoжливoстi здiйснювaти 

iнвестувaння. В результaтi склaдaється ситуaцiя, кoли з oднoгo бoку, aктивнo 

рoзвивaється «туризм для бaгaтих», тoбтo виїзний туризм, який сприяє 

зрoстaнню фiнaнсoвих пoтoкiв з Укрaїни, a з iншoгo бoку, в тiнi зaлишaються 

внутрiшнiй i в'їзний туризм, для рoзвитку яких пoтрiбнa мoбiлiзaцiя знaчних 

держaвних ресурсiв i серйoзнi змiни нa зaкoнoдaвчoму рiвнi. Тaким чинoм, в 
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Укрaїнi прaктичнo не викoристoвується нaцioнaльний туристичний пoтенцiaл, a 

рoзвитoк туристичнoї iнфрaструктури знaхoдиться у вкрaй низькoму стaнi, щo 

вимaгaє серйoзнoгo i прoфесiйнoгo втручaння [1, с. 75]. 

Для збiльшення привaбливoстi укрaїнських туристичних пoслуг слiд тaкoж 

упрoвaджувaти нoвoвведення, тaк звaнi oргaнiзaцiйнi iннoвaцiї. Нa нaшу думку, 

Укрaїнi слiд рoзвивaти тaкi iннoвaцiйнi види туризму: 

1) дiлoвий aбo бiзнес-туризм. З’явився вiн нaприкiнцi 1990-х рoкiв, aле в 

свiтi рoзвивaється з шaленoю швидкiстю. Дo цьoгo виду туризму вiднoсять 

пoїздки для учaстi в з'їздaх, нaукoвих кoнгресaх i кoнференцiях, вирoбничих 

нaрaдaх i семiнaрaх, ярмaркaх, вистaвкaх, сaлoнaх, a тaкoж для прoведення 

перегoвoрiв тa уклaдaння кoнтрaктiв. Цей вид туризму слiд рoзвивaти у мiстaх 

Укрaїни з нaйбiльш сприятливим бiзнес-клiмaтoм (Київ, Oдесa, Львiв, Хaркiв, 

Днiпрoпетрoвськ); 

2) aгрoтуризм (сiльський туризм, rural tourism). Включaє вiдвiдувaння 

туристaми сiльськoї мiсцевoстi з метoю вiдпoчинку тa oргaнiзaцiї рoзвaг в 

екoлoгiчнo чистих (щoдo мiських пoселень) рaйoнaх. «Aгрoтуризм oднoгo дня» 

ширoкo пoширений в Кaнaдi тa СШA. Нa зaхoдi тa пiвнoчi Укрaїни теж iз 

легкiстю мoжнa oргaнiзoвувaти цей вид вiдпoчинку. Для цьoгo слiд ствoрити 

спецiaльнi «туристичнi селa», сфoрмувaти «сiльськi тури» з прoживaнням тa 

хaрчувaнням у сiльських будинкaх (сiм'ях), рoзтaшoвaних в екoлoгiчнo чистих 

рaйoнaх; 

3) пригoдницький тa екстремaльний туризм. Пригoдницькi тури стaли 

iннoвaцiєю у сферi туризму, щo oтримaлa рoзвитoк в oстaннi десятилiття. В 

Укрaїнi зaрaз туристaм прoпoнується вiдвiдaти Чoрнoбиль, щo кoристується 

пoпитoм серед туристiв. Aле Укрaїнa бaгaтa i нa iншi мoтoрoшнi тa стрaшнi 

мiсця, тaкi як Зoлoчiвський тa Пiдгoрецький зaмки у Львiвськiй oблaстi, зaмoк 

Пaлaнoк в мiстi Мукaчевo, Сoминське oзерo нa Вoлинi, Лисaгoрa нa Київщинi, 

дoлинa привидiв непoдaлiк Aлушти, «Бугaйський трикутник» тa iн. 

Згiднo дo Кoнцепцiї Держaвнoї цiльoвoї прoгрaми рoзвитку туризму тa 

курoртiв oснoвними шляхaми рoзвитку сфери пoвиннo стaти:  
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– зaбезпечення рaцioнaльнoгo викoристaння теритoрiй курoртiв, 

удoскoнaлення сaнaтoрнo-курoртнoгo oбслугoвувaння i дiяльнoстi сaнaтoрнo-

курoртних i oздoрoвчих зaклaдiв;  

– ствoрення сприятливих умoв для фoрмувaння кoнкурентoспрoмoжнoгo 

нaцioнaльнoгo туристичнoгo прoдукту;  

– взaємoдiя oргaнiв викoнaвчoї влaди, oргaнiв мiсцевoгo сaмoврядувaння, 

суб'єктiв туристичнoї дiяльнoстi для зaбезпечення гaрмoнiйнoгo рoзвитку 

прioритетних видiв туризму нa умoвaх держaвнo-привaтнoгo пaртнерствa;  

– зaбезпечення iнфрaструктурнoгo oблaштувaння тa iнфoрмaцiйнoгo 

зaбезпечення нaйбiльш привaбливих для вiдвiдувaння туристaми oб'єктiв 

культурнoї спaдщини тa прирoднo-зaпoвiднoгo фoнду [5]. 

Висновки. Тaким чинoм, Укрaїнa oб’єктивнo мaє пoтужний туристичний 

пoтенцiaл тa гaрнi мoжливoстi йoгo пiдтримки тa рoзвитку, aле нa дaний мoмент, 

вiн викoристoвується не дуже ефективнo. Неoбхiдним є пiдвищення рiвня 

oснoвних нaпрямiв стимулювaння туристичнoї дiяльнoстi в Укрaїнi, щo змoже 

пoсилити взaємoзв’зoк туризму з iншими прioритетними сферaми рoзвитку як 

всiєї крaїни, тaк i oкремих регioнiв. В свoю чергу це сприятиме змiцненню 

екoнoмiки, нaпoвненню бюджету, збiльшення рiвня дoхoдiв нaселення, 

ствoренню пoтужнoї туристичнoї гaлузi тa збереженню iстoрикo-культурної 

спaдщини крaїни. Якщo ж держaвa прaгне зрoбити ринoк туристичних пoслуг 

Укрaїни перспективним нaпрямкoм рoзвитку крaїни в цiлoму, неoбхiднo 

вирiшувaти цi прoблеми вже нaйближчим чaсoм. Oснoвнoю метoю мaє стaти 

збiльшення пoтoку iнoземних туристiв дo крaїни тa рoзвитoк внутрiшньoгo 

туризму. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПЕРЕРОБКИ 
ПТИЦІ 

У статті досліджено фізико-хімічний склад і технологічні властивості птиці. 

Сучасний ринок напівфабрикатів із м’яса птиці динамічно розвивається, але 

дотепер існують проблеми, пов’язані з асортиментом і якістю продукції, що 

пропонується. Установлено, що для виробництва напівфабрикатів часто 

використовується таке перспективне обладнання, як бліксери, кутери. 

Визначено доцільність розширення асортименту напівфабрикатів із м’яса 

птиці. Обґрунтовано модель керування технологічними параметрами 

виробничого процесу, яка дає можливість отримувати кінцеві продукти 

стабільно високої якості й функціонального призначення. Розроблено 

рекомендації з удосконалення технологічного процесу виробництва 

напівфабрикатів із м’яса птиці. 

Ключові слова: технологічний процес виробництва, м'ясо птиці, інгредієнти, 

інновації, технологічні параметри. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Забезпечення населення продуктами харчування є 

першочерговим завданням у виконанні програм соціального розвитку України. 
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Подальше збільшення випуску харчових продуктів, підвищення якості, 

розширення та покращення їх асортименту в інтересах споживача при 

максимальній економічній ефективності виробництва – головне завдання 

переробної галузі [6]. При вирішенні даної проблеми велике значення надається 

виробництву м’яса, яке як і інші харчові продукти забою тварин містить 

найважливіші поживні речовини, необхідні для організму людини. Вироби із 

них, насамперед, є основним джерелом повноцінних білків, які містять незамінні 

амінокислоти. Крім того, амінокислотний склад м’ясних білків наближений до 

білків людського тіла. А тому м’ясо та продукти із нього (ковбаси, консерви 

тощо) займають вагоме місце в раціоні харчування людей [7].  

Важливо не тільки виростити, але й переробити продукти тваринництва та 

довести їх у доброму вигляді до споживача. При цьому важливою умовою 

переробки є вирішення питань механізації та автоматизації виробничих процесів, 

удосконалення технології первинної обробки продуктів забою, переробки м’яса 

на м’ясні продукти готові до споживання та іншої технічної сировини, 

раціонального використання нехарчових відходів на виготовлення кормів для 

тварин тощо [3].  

Взагалі питання переробки продуктів забою тварин потрібно вирішувати на 

основі запровадження безвихідної технології з високим рівнем рентабельності 

виробництва. 

 Птахівництво – одна з найбільш інтенсивних і динамічних галузей 

агропромислового комплексу нашої країни. Боротьба за розвиток вітчизняного 

птахівництва потребує уважного вивчення і вилучення будь - яких недоліків [2].  

Особливого значення це питання набуває після вступу України до Світової 

організації торгівлі (СОТ), коли в умовах ринкової економіки необхідно 

забезпечити конкурентну спроможність м’ясної продукції на внутрішньому і 

зовнішньому ринках шляхом доведення якості та асортименту її до рівня вимог 

міжнародних стандартів [4].  
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Вирішення цієї проблеми, насамперед, потребує належного кадрового 

забезпечення, зокрема підготовки кваліфікованих фахівців – технологів для 

м’ясопереробної галузі у навчальних закладах України. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є удосконалення 

технологічного процесу переробки птиці. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Вивченням теоретичних 

питань процесу виробництва та перероби м’яса птиці, розрахунку показників, що 

його відображають, займалася низка вчених: В.Г. Андрійчук, П.С. Березівський, 

Н.І. Волкова, В.К. Горкавий, М.П. Журавель, Мармоза, М.К. Пархомець та ін. 

Проте постає проблема адаптації зарубіжного досвіду переробки курячого м’яса 

до вітчизняних умов. 

Нарощування темпів виробництва та обсягів випуску продукції м'ясної 

промисловості вимагає вдосконалення існуючих та розробки нових 

технологічних процесів, що забезпечують раціональне використання 

сировинних ресурсів, підвищення виходів і поліпшення якості продукції, що 

випускається. Вирішення цих завдань нерозривно пов'язане з розширенням 

методичних можливостей досліджень за рахунок використання удосконалених і 

нових аналітичних методів і з створенням систем об'єктивної та надійної оцінки 

показників якості сировини і готової продукції. 

 Основна роль при оцінці якості м'яса грають наступні показники: вміст 

компонентів, які використовуються організмом для біологічного синтезу та 

покриття енергетичних витрат; органолептичні характеристики (зовнішній 

вигляд, запах, колір, консистенція); відсутність токсичних речовин і патогенних 

мікроорганізмів [9].  

Важливо не тільки збільшити загальний обсяг виробництва м’ясопродуктів, 

але й забезпечити їх максимальне виробництво з кожної тонни сировини, що 

переробляється; підвищити якість м’ясопродуктів, харчову цінність і товарні 

показники продукції; урізноманітнити асортимент продукції. Ця проблема на 

даний час є недостатньо вивченою та потребує дослідження, наукове 

обгрунтування якого представлено у даній роботі. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. М'ясо птиці – це туша або 

частина туші, отримана після забою та первинної обробки птиці і представляє 

собою сукупність різних тканин - м'язової, сполучної, жирової, кісткової і ін.  

До основних видів продуктивної птиці належать: Кури Цесарки, Індички, 

Качки, Гуси. 

Вимоги до птиці, яка надходить регламентуються ДСТУ 8253:2015. 

Стандарт поширюється на сільськогосподарську птицю (курчата, кури, курчата-

бройлери, індики, індичата, качки, каченята, гуси, гусенята, цесарки, цесарята) і 

визначає вимоги до птиці під час здавання-приймання. Птицю, призначену для 

забою, поділяють на молодняк (курчата, курчата-бройлери, індичата, гусенята, 

цесарята) і дорослу (кури, індики, качки, гуси, цесарки) [2]. 

 Всі вони відрізняються високою скоростиглістю, досягаючи забійної маси 

в 2-3 місячному віці, а також з високим виходом їстівної частини (55- 65%). 

Забійний вихід обпатраних тушок м'яса птиці досягає 57-60%, напівпатрані – 77-

80%, 55% їстівної частини складає м'язова тканина; 10% – їстівні тельбухи.  

 На неїстівні частини припадає до 35-40%, у тому числі: перо і кров - 22%, 

14-18% - кістки [10]. 

 Містяться в м'ясі жири зумовлюють високу енергетичну цінність м'ясних 

продуктів, беруть участь в утворенні аромату і смаку продуктів і містять в 

достатній беруть участь в утворенні смаку м'ясних продуктів і пов'язані з 

енергійним збудників секреції шлункових залоз. М'ясо і особливо окремі 

внутрішні органи тварин містять вітаміни. Найбільш багаті вітамінами групи В і 

вітаміном А печінка і нирки. Людина отримує з м'ясом і м'ясними продуктами 

всі необхідні йому мінеральні речовини. Особливо багато в м'ясній їжі фосфору, 

сірки, заліза, натрію, калію. Крім того, в м'ясі міститься ряд мікроелементів - 

мідь, кобальт, цинк, йод та ін.  

Харчова цінність м'яса птиці характеризується кількістю і співвідношенням 

білків, жирів, вітамінів, мінеральних речовин і ступенем для людини кількості 

жирні поліненасичені кислоти. У м'язової тканини м'яса містяться екстрактивні 

речовини, що їх засвоєння організмом людини; вона зумовлена також 
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енергетичним змістом і смаковими властивостями м'яса. Краще засвоюється і 

володіє хорошими смаковими властивостями м'ясо з рівним вмістом білків і 

жирів. Найбільшою харчовою цінністю володіє м'язова тканина, так як вона 

містить переважно повноцінні білки з найбільш сприятливими для організму 

людини незамінних амінокислот [5]. 

Промислове виробництво заморожених готових продуктів дає змогу 

підвищити їх якість, різко скоротити витрати часу на приготування їжі в 

домашніх умовах і в мережі ресторанного господарства, раціонально 

використовувати сировинні ресурси. Випуск готових страв на промисловій 

основі сприяє організації збалансованого харчування людей, поліпшенню 

структури харчування різних груп населення. Із м’яса птиці виготовляють 

натуральні та січені напівфабрикати. 

 Для виробництва напівфабрикатів використовують усю тушку птиці. З 

найціннішої грудної частини і стегенець виробляють натуральні 

напівфабрикати. Частини тушки з великою кількістю кісток після механічного 

обвалювання використовують для виробництва пельменів, ковбасних виробів і 

консервів.  

Реалізація найцінніших частин тушки у вигляді напівфабрикатів економічно 

доцільна з таких міркувань. Споживач купує м’ясо без кісток або з невеликою їх 

кількістю, підприємство реалізує його за вищою ціною, ніж цілі тушки, а із 

залишку частини тушки під час механічного обвалювання повністю 

вивільняються їстівні частини.  

Натуральні напівфабрикати, призначені для використання в смаженому 

вигляді, виробляють переважно з м’яса молодої птиці: курчат, курчат бройлерів, 

каченят, рідше з курок і качок. Кращі якісні показники мають напівфабрикати, 

виготовлені з охолодженого дозрілого м’яса. 

 Із м’яса курей виробляють стегенця курячі, набір для бульйону курячий. Із 

м’яса курчат-бройлерів використовують грудинку, четвертину (задню), 

стегенця, набір для супу і філе.  
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Із м’яса качок і каченят виробляють стегенця качині, грудинку качину, набір 

качиний. Для виготовлення напівфабрикатів з м’яса птиці використовують 

патрані та напівпатрані тушки курей, курчат-бройлерів, качок та каченят першої 

і другої категорій.  

Технологічний процес виробництва напівфабрикатів з м’яса птиці полягає у 

підготовці тушок (видалення дефектів технологічного оброблення, миття і 

стікання води), розбиранні тушок на конвеєрній лінії або на стаціонарних столах 

за допомогою ножів, обробленні поверхні напівфабрикатів пряностями або 

тістом, фасуванні та пакуванні [1].  

Технологія маринованих напівфабрикатів охоплює додаткові операції: 

засолювання, масування, витримування у посоленому стані. До найпоширеніших 

маринованих напівфабрикатів належать курчата табака і курчата любительські. 

При виготовленні цих напівфабрикатів підготовлені тушки курчат розрізають 

або розпилюють по гребеню грудної кістки. Вручну або на спеціальному 

устаткуванні для пластування м’яса тушкам надають плоскої форми. Після цього 

курчата табака направляють на фасування та пакування, курчата любительські 

— на соління.  

Підготовлені до соління тушки зважують, укладають рядами спинкою вгору 

у перфоровані корзини із нержавної сталі, пересипають кожен ряд 

засолювальною сумішшю. Заповнені корзини закривають решіткою і тельфером, 

переміщають у чани для соління. Розсіл має покривати всі тушки. Тушки 

витримують у розсолі 24 год за температури 2 — 4 °С, виймають із чанів і 

залишають для стікання розсолу на 1 — 2 год. Потім їх направляють на 

фасування і пакування.  

До нових продуктів на вітчизняному ринку належать стегенця курячі 

фаршировані. Для їх виготовлення використовують обвалену стегнову частину 

тушки, яку фарширують різноманітною начинкою, наприклад грибами, сиром, 

цибулею з яйцями, печінкою із гречаною кашею. Більшість технологічних 

операцій виконують уручну, проте виробництво цих напівфабрикатів 

збільшується завдяки оригінальній формі і смаку. 
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 Набори із субпродуктів птиці. Із субпродуктів курей, качок, гусей та індиків 

виробляють набір для драглів, набір для рагу, суповий набір. Кожен набір 

готують із субпродуктів тільки одного виду птиці.  

Набір для драглів містить: голови — 40 %; ноги — 20; шлунки — 17; серця 

— 30; шиї і крила — 20 %.  

До набору для рагу входять: шлунки — 42 %; серця — 8; шиї і крила —                

50 %.  

Суповий набір комплектують із голів — 60 % і ніг — 40 %. 

 Асортимент січених напівфабрикатів охоплює котлети покиївськи, котлети 

пожарські, полтавські, шніцель курячий та ін.  

Основною сировиною для виготовлення м’ясних напівфабрикатів є м’ясо 

різних видів і субпродукти. Для приготування окремих напівфабрикатів 

використовують борошно, яйця, хліб і спеції.  

Таблиця 1 – Вимоги до сировини 
№ Вид сировини, готової 

продукції 
Показники 
якості, що 
контролюються

Методи 
контролю 

Нормативна 
документація 

1 Яйця та яйце продукти Зовнішній 
вигляд, 
наявність бою

Органолептичні Продукти яєчні 
ГОСТ 30363- 96 

2 Борошно Вміст 
клейковини

Метод 
відмилювання 

ГОСТ 27839- 88 

3 Сіль Вміст основної 
речовини

Меркуметричний 
метод

ДСТУ 3583 

 

Залежно від способу обробки і кулінарного призначення напівфабрикати 

підрозділяють на натуральні, такі, що панірують і січені.  

До напівфабрикатів відносять також м’ясний фарш, пельмені, набори з 

м’яса птиці. Натуральні напівфабрикати виготовляють переважно з 

охолодженого м’яса. Підрозділяють їх на порційні, дрібношматкові і 

крупношматкові.  

Асортимент напівфабрикатів та готових продуктів в ТОВ «ЕКО»:  

1. Напівфабрикати натуральні: філе велика - велика грудна м'яз зі шкірою; 

філе мале - малий грудний м'яз з сухожиллям; гомілка - частина тушки, що 
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складається з великої гомілкової та малої гомілкової кісток з прилеглими до них 

м'язами та шкірою; стегно - частина тушки, що складається зі стегнової кістки з 

прилеглими до неї м'язами та шкірою; крильце (плечова частина) - частина 

тушки, що складається з плечової кістки з прилеглими до неї м'язами та шкірою; 

крильце (ліктьова частина) - частина тушки, що складається з ліктьової і 

променевої кісток з прилеглими до них м'язами і шкірою; крильце (ціле) - 

передня кінцівка тушки, відокремлена по плечовий суглоб; м'ясо стегна кускове 

- м'язи стегна без шкіри; набір для перших обідніх страв - спинно-лопаткова і 

попереково-крижовий частини тушки.  

2. Напівфабрикати натуральні паніровані: філе велика - велика грудна м'яз 

без шкіри; крильце (плечова частина); крильце (ліктьова частина). 

Напівфабрикати рублені паніровані: фрикадельки курячі; палички курячі; 

шніцель курячий; ніжка куряча. 

Органолептична оцінка м'яса птиці. Органолептичні методи передбачають 

визначення зовнішнього вигляду і кольору, стану м'язів на розрізі; консистенції; 

запаху; прозорості і аромату бульйону. 

Зовнішній вигляд і колір. При огляді тушок птиці звертають увагу на дзьоб, 

слизову оболонку ротової порожнини, очне яблуко, поверхню тушки, підшкірну 

внутрішню і жирову тканину і грудобрюшну серозну оболонку. Розглядаючи 

дзьоб, відзначають ступінь його глянцю, зволоженість і пружність. При огляді 

слизової оболонки ротової порожнини відзначають ступінь блиску, колір, 

зволоженість, наявність слизу і цвілі. Визначаючи стан  очі і форму очного 

яблука - його опуклість. Оглядаючи поверхню тушки, відзначають шкіри, її 

сухість. При огляді серозної оболонки грудобрюшной порожнини відзначають її 

зволоженість, блиск і можливе ослизнение.  

Консистенцію м'яса птиці визначається натисканням пальцем на поверхню 

м'язової тканини, спостерігаючи за швидкістю вирівнювання ямки.  

Запах визначають у поверхневому шарі тушки, грудобрюшной частині та на 

розрізі в глибинних шарах. Окремо визначають запах розтопленого 

внутрішнього жиру. Щоб визначити запах глибинних шарів, ножем розрізають 
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м'язи, і особливу увагу звертають на частини м'язової тканини, що прилягає до 

кісток. Для визначення запаху жиру беруть не менш 20г. Внутрішньої жирової 

тканини, подрібнюють ножицями, витоплюють в хімічних стаканах на водяній 

бані. Помішуючи охолоджений жир скляною паличкою, визначають його запах. 

Якщо визначити запах важко, то кілька крапель жиру розтирають на 

предметному склі або на долоні. 

 Стан м'язів на розрізі. Грудні й тазостегнові м'язи розрізають упоперек 

м'язових волокон. Потім визначають колір м'язової тканини при денному 

розсіяному світлі. До поверхні зрізу прикладають фільтрувальний папір і 

відзначають зволоженість м'язової тканини. Для визначення липкості 

торкаються пальцем до поверхні м'язової тканини.  

Прозорість і аромат. Попередньо готують бульйон наступним чином. 

Окремо від кожної тушки вирізають скальпелем на всю глибину 20г м'язової 

тканини гомілки і стегна, двічі подрібнюють у м'ясорубці і ретельно 

перемішують. Для приготування бульйону беруть 20г фаршу, поміщають в 

конічну колбу на 100 мл дистильованої води, фарш з водою нагрівають і 

перемішують у киплячій водяній бані протягом 10 хв. Аромат м'ясного бульйону 

визначають нагріванням вмісту колби до 80-85 ° С. Прозорість бульйону, 

встановлюють візуально [8]. 

Об’єктами дослідження стали модельні фарші на основі м’яса птиці з 

додаванням як стабілізатора композиційної суміші з клітковини пшеничної 

ВітацельWF 600 та клітковини цитрусової Citrifai; готова продукція з їх 

використанням. Під час експериментальних робіт як предмети й матеріали 

дослідження використовували сіль кухонну згідно з ДСТУ 3583, воду питну 

згідно з ДСТУ 2874-82. Визначення функціональнотехнологічних, 

органолептичних, фізико-хімічних показників модельних систем, 

напівфабрикатів та готової продукції проводили за стандартними методиками з 

використанням відповідного устаткування. 

Технологічний процес виробництва січених напівфабрикатів із м’яса птиці 

типу складається з таких етапів: 
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 – підготовка та подрібнення м’ясної сировини;  

– приготування м’ясного фаршу;  

– формування напівфабрикатів;  

– теплова обробка;  

– реалізація.  

До складу входять мясо птиці, пшенична клітковина ВітацельWF 600, 

цитрусова клітковина Citrifai, вода, курячий жир, панірувальні сухарі, сіль, 

цибуля, смако-ароматичні добавки.  

Подальший технологічний вплив на м’ясну сировину є традиційним: 

сировину подрібнюють на  бліксері. Окремо готують сольовий розчин. 

Додавання кухонної солі у вигляді розчину є найбільш доцільним. При цьому є 

можливість видалення нерозчинних домішок (використання операції 

проціджування), які містяться в солі, та рівномірного розподілення соляного 

розчину в м’ясній системі. Слід зауважити, що сіль не тільки є смаковим 

компонентом, але й забезпечує збільшення розчинності м’язових білків – 

основних компонентів м’ясної емульсії, сприяє підвищенню стійкості під час 

зберігання. Вода в цій технологічній системі є розчинником солі та білків, 

формує реологічні властивості фаршу, збільшує соковитість і вихід готової 

продукції. Для формування потрібних реологічних властивостей фаршу 

традиційно проводиться дворазове подрібнення м’ясної маси, потім додаються 

наповнювачі та технологчні добавки, фарш змішують і залишають на експозицію 

протягом 20–30 хв.  

Якщо технологічним процесом передбачене тривале зберігання, то 

сировину можна охолоджувати за температури 0...6 ºС до 53 температури в товщі 

не вище 8 ºС або заморожувати за температури не вище –18 ºС протягом 3 год, 

чи за –25...–35 ºС протягом 1 год до температури в товщі не вище –10 ºС.  

Висновки. Показники якості м'яса птиці залежать від складу і властивостей 

вихідної сировини, використовуваних рецептур, умов і режимів технологічної 

обробки і зберігання. Об'єктивна й всебічна оцінка зазначених залежностей є 

необхідною основою для виявлення факторів, що впливають на якість продукції. 
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Обов'язковою умовою випуску продукції високої якості є правильний підбір 

сировини, суворе дотримання режимних параметрів всіх стадій технологічного 

процесу виробництва і зберігання, санітарно-гігієнічних норм, контроль 

дозування хімічних добавок.  

Важливими умовами випуску промислової продукції високої якості є 

подальше вдосконалення методів його контролю, суворе дотримання 

технологічної дисципліни, всебічний аналіз причин зниження рівня якості або 

появи браку. 
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Володимир Семенюк  
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА КОПЧЕНИХ КОВБАС  
У статті викладено інноваційні технології у виробництві копченої ковбаси, що 

дали можливість досягти структуру варено-копченої ковбаси завдяки 

застосуванню добавки «В». Неодмінною умовою для досягнення структури є 

подрібнення сировини на вовчку з діаметром отворів решітки 5 мм та 

обов’язкове попереднє підморожування м’яса птиці до температури мінус 2 ºС.  

Ключові слова: технологія, копчені ковбаси, ковбасні вироби, харчова добавка, 

добавка «В». 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Інноваційна діяльність в м’ясній промисловості має 

велике соціально-економічне, виробниче та науково-технічне значення, тому що 

сприяє кращому забезпеченню населення високоякісними і доступними 

ковбасними та м’ясними продуктами.  

Ковбасні вироби мають велике значення у харчуванні населення, а їх 

виробництво є найпоширенішим методом переробки м’яса та інших продуктів 

забою тварин у м’ясній промисловості. Серед продуктів харчування, що 

користуються найбільшим попитом у населення, м’ясні вироби займають 
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четверте місце після молочної продукції, овочів, фруктів, хлібобулочних виробів 

і є джерелом надходження повноцінних білків, мінеральних речовин, насичених 

та ненасичених жирних кислот, вітамінів та інших поживних речовин [1]. 

Варено-копчені ковбасні вироби характеризуються високою харчовою цінністю 

завдяки вдалому поєднанню високоякісної сировини, її відповідної обробки, 

наявності широкого вибору продукції, що задовольняє потреби різноманітних 

споживачів [1, 2]. Слід зазначити, що саме збереження якості та забезпечення 

безпечності ковбасних виробів на всіх стадіях виробництва і зберігання є одним 

з актуальних напрямів. 

На сьогодні ковбасні вироби мають великий попит у населення. 

Виробництво копчених ковбасних виробів та їх асортимент з кожним роком 

збільшується. Існують непоодинокі випадки виготовлення м’ясних продуктів з 

досить незначною частко, саме м’ясної сировини. Наслідком конкурентної 

боротьби виробника за покупця з низьким рівнем доходів стала поява в 

асортименті харчових продуктів класу «економ» – дешевих, або так званих 

«імітаційних» виробів. Тому, актуальним є вивчення технології виробництва 

копчених ковбас при оптимальних параметрах технологічного процесу. 
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є розробка 

технологічного процесу виробництва копчених ковбас з добавкою «В», яка надає 

ковбасним виробам щільну консистенцію, надає готовому продукту стійкий 

рожевий колір та м’ясний аромат. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. В Україні виробляється і 

реалізується значна кількість ковбасних виробів [1-2]. 

Ковбасне виробництво є одним із засобів консервування м’яса і його 

особливістю є те, що виготовлений продукт готовий до споживання. Поряд з 

цим, характеризується високою поживністю, калорійністю, а наявність різних 

спецій та прянощів ще й надає продукту специфічного запаху і смаку, а тому 

ковбасне виробництво набуло значного поширення [2].  

Варені ковбаси, сосиски і сардельки є найпоширенішими м’ясними 
продуктами. Обсяг їх виробництва становить приблизно 75 % від загальної 
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кількості м’ясних виробів, виготовлених вітчизняною переробною 
промисловістю. Значний попит варених ковбасних виробів пов’язаний з їх 
значною харчовою цінністю, калорійністю й особливо приваблює можливість 
споживати без додаткової теплової обробки. Варені ковбаси вищого ґатунку 
мають термін реалізації при температурі 0...8 °С і вологості повітря у приміщенні 
75...85 % не більше 72 год, а ковбаси 1, 2 і 3 ґатунків – 48 год із моменту 
закінчення технологічного процесу при використанні звичайних ковбасних 
оболонок [2].  

За даними С. В. Петриченко, В. О. Олексієнко технологія виробництва 
варених ковбасних виробів передбачає проведення термічної обробки в три 
стадії: підсушування, обсмажування і варіння, що розрізняються режимами 
середовища. У технологічному процесі виготовлення варених ковбасних виробів 
руйнування клітинної структури тканин досягається, головним чином, завдяки 
інтенсивному механічному подрібненню і розчиненню частини м’язових білків 
під впливом дії розчину хлористого натрію відповідної концентрації. 

У м’ясних продуктах утримання вологи забезпечується міофибрилярними 
білками, які є основною складовою частиною м’язових волокон. Як відомо, ці 
білки утворюють достатньо впорядковану структуру, а тому механізм 
вологоутримання прийнято порівнювати з дією якоїсь матриці чи губки [2].  

У процесі приготування м’ясного фаршу необхідна певна кількість жиру і 
води, яка сприяє досягненню гармонійного смаку, ніжності, соковитості, а також 
пластичності фаршу, яка вимагається при формуванні ковбасних батонів. 
Кількість води, яка може утримуватися у білковій структурі, називають 
вологоутримуючою здатністю. Вона залежить від взаємодії білків з водою та від 
розчинності тих чи інших білків.  

Оскільки ковбасні вироби, як й інші м’ясні продукти, є основним джерелом 
білка тваринного походження, то їх поживна цінність повинна визначатися як 
загальним вмістом протеїнів, так і кількістю повноцінних білків. Стосовно 
кількості жиру, то вона повинна бути в межах, при яких поліпшуються якісні 
показники ковбас (смак, консистенція). У надмірно великих кількостях жир 
погіршує смакові якості м’ясних продуктів та їх засвоюваність [3].  
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Крім впливу на білки, фосфати проявляють антиокислювальні властивості, 
пов’язуючи такі каталізатори процесів окислення, як іони заліза і міді, і 
захищаючи жири від окисного псування і прогоркання, що особливо важливо 
при використанні м’яса птиці механічного обвалювання. 

Вивченню використання харчових добавок при виробництві продуктів 
харчування присвячено безліч праць українських вчених [4-6], але виникла 
необхідність проаналізувати використання харчових добавок саме у виробництві 
ковбасних виробів та узагальнити їх. Виклад основного матеріалу дослідження. 
Харчові добавки – це природні і синтетичні хімічні з'єднання, які не є джерелом 
енергії, як їжа, не використовуються в чистому вигляді, а тільки додаються в 
продукти для полегшення технологічного процесу, продовження терміну 
зберігання або додання певної консистенції кінцевому продукту [5]. 
Ефективність харчових добавок визначається технологічною доцільністю 
введення конкретної речовини в продукт живлення (поліпшення смаку, кольору, 
запаху, збільшення терміну зберігання і т. п.). Харчові добавки 
використовуються для поліпшення стабільності, для збереження їх харчової 
цінності, для досягнення різних цілей при виробництві, обробці, упаковці і 
зберіганні продуктів [6]. На сьогодні харчові добавки стали незамінними 
компонентами у більшості продуктів харчування. Завдяки їх використанню 
удосконалюються технологічні процеси виробництва м’ясних виробів, 
покращуються смакові характеристики, підвищуються терміни зберігання 
готової продукції. В даній статті при створенні рецептури копченої ковбаси, яка 
за виглядом фаршу на розрізі подібна до групи варено-копчених ковбас, 
використовували добавку «В».  

До складу добавки «В» входить: триполіфосфат натрію, натуральні спеції 
(перець, мускатний горіх, імбир, коріандр, чілі), лактоза, сіль, аскорбінова 
кислота. Аскорбінова кислота стабілізує колір харчових продуктів, 
триполіфосфат натрію покращує консистенцію та підвищує якість м’ясних 
виробів, забезпечує значення рН фаршу на рівні 6,2-6,5, лактоза, внаслідок 
гідролізу і утворенню молочної кислоти, пригнічує розвиток небажаних 
мікроорганізмів.  
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Добавка «В» надає ковбасним виробам щільну консистенцію, вигляд 

структурованого фаршу на розрізі, виключає жирові відтоки, надає готовому 

продукту стійкий рожевий колір та м’ясний аромат. У ході виконання роботи 

встановлено, що структура розробленої вареної ковбаси, яка відповідає структурі 

варено-копченої ковбаси, досягається за рахунок: 

•  подрібнення сировини на вовчку з діаметром отворів решітки 5 мм;  

• обов’язкового попереднього підморожування м`яса птиці до температури 

мінус 2 ºС;  

• додавання добавки «В».  

Проведені дослідження фаршу показали, що добавка «В» адсорбує вологу 

на своїй поверхні, підвищуючи вологозв'язуючу здатність фаршу на 17 – 20 %, а 

поєднання з молочною сироваткою забезпечує підвищення стійкості фаршевої 

емульсії на 3,5 % у порівнянні з контрольним зразком.  

Висновки. Встановлено, що необхідну структуру фаршу розроблених 

ковбасних виробів копченої групи можна отримати за умови обов’язкового 

додавання добавки «В». 
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ГОСПОДАРСТВА 
У статті розглянуто сутність інвестиційної стратегії та її значимість у 
ефективному функціонуванні підприємства, розглянуто принципи розробки, 
класифікація та структура інвестиційної стратегії; визначено переваги 
підприємства, що розробляє інвестиційну стратегію, та цілі даної стратегії; 
відображені фактори, що впливають на вибір інвестиційної стратегії; 
розглянуто стадії життєвого циклу підприємства. Актуальність теми 
обумовлена високою теоретичною та практичною значимістю даної проблеми 
у сучасних умовах ведення бізнесу. 
Ключові слова:  інвестиційна стратегія, ефективність підприємства, принципи 
розробки стратегії, цілі інвестиційної стратегії, інвестиційна діяльність.  

Постановка проблеми. Кожне підприємство функціонує в фінансовому 
середовищі, тому обов’язковими умовами є фінансова стабільність підприємства 
та стійкість, що забезпечується фінансовим менеджментом даного підприємства 
[1, c. 59].  

Ефективне функціонування підприємств та організацій полягає у швидкому 
розвитку їх роботи та конкурентоспроможності в сучасних економічних умов, 
що багато в чому визначається якістю управління фінансами. Воно включає в 
себе фінансове планування та прогнозування з обов'язковими елементами, 
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такими як складання бюджету і бізнес-планування, розробка інвестиційних 
проектів, організація управлінського обліку, регулярний всебічний фінансовий 
аналіз та його на основі вирішення проблем платоспроможності, фінансової 
стабільності, подолання можливого банкрутства суб'єкта господарювання                
[2, с. 115]. 

 Аналізом сутності підприємства дозволяє констатувати, що підприємству в 
найбільшій мірі властиві характерні риси організації як соціально-економічної 
системи, таким чином в рамках дослідження логічним є розуміння підприємства 
як синонім організації, вважає Запасна Л.С. [3]. 

Метою статті є визначення інвестиційних ресурсів для підприємств 
ресторанного господарства, обґрунтування оптимальних шляхів керування 
інвестиціями. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних умовах неможливо 
досягти достатньої конкурентоспроможності без запровадження інновацій та 
підвищення забезпеченості фондами підприємства.  Стан економіки визначають 
інвестиції, а продуктивність діяльності окремого підприємства визначає сам 
процес ефективного управління та здійснення інвестиційної діяльності.  

За даними офіційної статистики можна стверджувати, що 2019 р. питома 
вага представників малого підприємництва в галузі складала 78,1%, що на 10% 
менше, ніж у 2010 р. і на 2%, ніж у 2018 р., [4].   

 
Рисунок 1 – Динаміка кількості суб’єктів готельно-ресторанного бізнесу 
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У цей період створюються мережі готельних закладів і проникають на ринок 

міжнародні готельні корпорацій, це свідчить про те, що спостерігаються процеси 

збільшення бізнесу. Наведені тенденції вказують, що в Україні до 2020 р. сектор 

готельно-ресторанного бізнесу розвивався достатньо швидкими темпами та 

демонстрував широкі перспективи до подальшого розвитку. 

Про особливе значення розвитку галузі протягом 2013– 2019 рр. вказують 

також показники збільшення прибутку, отриманих суб’єктами ресторанного 

(+353%) бізнесу. Сфера ресторанного господарства виходить на  високий рівень 

рентабельності, про це вказує збільшення питомої ваги прибуткових 

підприємств у середньому на 10% .  

Не зважаючи на позитивну динаміку 2013–2019 рр., починаючи з березня 

2020 р. сфера ресторанного господарства опинилася у глибокій кризі внаслідок 

непередбачуваних  обставин, а саме – розгортання пандемії COVID-19 і 

впровадження відповідних обмежувальних заходів. 

Опираючись на статистику результатів карантинних заходів лише у березні 

– червні 2020 р. було скорочено близько 15% персоналу в даній сфері. Не значно 

вплинуло на доходи ресторанного бізнесу запровадження послуг з  доставки 

замовлень додому. Даний вид послуги дозволив компенсувати тільки до 5% від 

загального прибутку. Динаміка прибутковості такої сфери громадського 

харчування після відкриття засвідчила падіння до –60% порівняно з минулим, 

2019 р. Крім того,  90% персоналу в ресторанах довелося винаймати знову. [5, с. 

169]. 

Важливим індикатором стратегічного розвитку бізнесу є капітальні 

інвестиції. За січень – серпень 2020 р. обсяги капітальних інвестицій у сфері 

ресторанного господарства становила – 561 млн грн., це 37% від інвестицій у 

докризовий період 2019р. Сфера ресторанного бізнесу надає негативні прогнози, 

оскільки економічне відновлення галузі значно залежить від платоспроможності 

населення, ділової активності в економіці та міжнародної мобільності, що 

відповідно позначилося на інвестиційних очікуваннях. 
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Така невтішна тенденція пов'язані не тільки з нестачею інвестицій, а і з 

нездатністю керівників розробити ефективну інвестиційну стратегію організації. 

Розробка інвестиційної стратегії - це єдиний шанс не стати збитковим 

закладом, а також не бути залишеним за своїми конкурентами. Невелика 

кількість  інвестиційних ресурсів є одною із основних проблем та відправною 

точкою розробки стратегії інвестиційної діяльності закладу. Для організації 

грамотної та ефективної інвестиційної стратегії необхідне чітке розуміння 

сутності та основних принципів, що застосовуються при її створенні. 

Покращення економічних можливостей підприємства економіки, можливе 

завдяки реалізації інвестиційної програми тобто плану дій. 

Інвестиційна стратегія підприємства є основним планом дії, що дає змогу 

визначати пріоритетні напрямки, форми, особливості інвестиційної діяльності, 

характер формування інвестиційних ресурсів та послідовність реалізації 

інвестиційних цілей, дотримання якого в перспективі має призвести до 

досягнення цілей стратегічного розвитку підприємства. [6, с. 282] 

Інвестиційна стратегія підприємства: 

- є частиною загальної стратегії підприємства;  

- ґрунтується на вироблених підприємством цілях його 

довготривалого розвитку; 

- визначає пріоритети інвестиційної діяльності на конкретні проміжки 

часу; 

- визначає характер та обсяги необхідних інвестиційних ресурсів 

задля досягнення поставленої мети; 

- служить інструментом реалізації обраної місії підприємства. 

Основний принцип розробки інвестиційного плану закладу ресторанного 

господарства ґрунтується на цілісному підході до формування стратегії 

управління організації, тобто нову управлінську парадигму. В основу її 

закладено елементи стратегічного управління. [6] 
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Виділимо основні принципи формування інвестиційного плану. 

1.Принцип послідовності вимагає підпорядкування інвестиційної стратегії 

загальному плану розвитку підприємства. При розробці стратегії слід брати до 

уваги не лише стратегічні, а й оперативні цілі, поточні завдання інвестиційної 

діяльності. 

2.Елемент оптимальності означає необхідність враховувати обмеженість 

наявних інвестиційних ресурсів та визначати найбільш оптимальний із джерел 

фінансування. Він пов'язаний із застосуванням багатоваріантних розрахунків та 

вибором з них найбільш ефективних. 

3.Основа економічності передбачає, що отриманий ефект (соціальний, 

економічний, технологічний) має «перевищувати» розмір інвестованих засобів. 

4. Здатність стратегії змінювати свою цільову орієнтацію у разі 

непередбачених обставин, тобто вона стає адаптивною до змін факторів 

зовнішньої та внутрішньої інвестиційного середовища полягає у принципі 

гнучкості. 

5.Елемент участі передбачає залучення у процес розробки інвестиційної 

стратегії тих, хто безпосередньо реалізовуватиме її в життя. Розробкою окремих 

параметрів інвестиційної стратегії мають забезпечувати підготовлені фахівці, 

інвестиційні менеджери. 

6.Принцип безперервності. Відповідно до цього принципу процес розробки 

та реалізації стратегії має реалізовуватись безперервно, тобто цілі та заходи 

повинні відбуватись циклічно. 

7.Принцип зворотного зв'язку. Використання цього принципу має на увазі, 

що з створенні інвестиційної стратегії мети ставляться від досягнутого. [6] 

Інвестиційна стратегія, буває: як агресивна (активна), яка максимально 

спрямовано отримання доходу, і пасивної [7, с. 255]. 

Протягом процесу формування інвестиційної стратегії йде великий пошук 

та оцінка альтернативних варіантів інвестиційних рішень, які найдоцільніше 

відповідають завданням підприємства. Інвестиційна стратегія завжди повинна 

відповідати наступним цілям: 
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− максимізувати прибуток від інвестиційної діяльності; 

− мінімізувати інвестиційний ризик; 

− забезпечити покращення стану підприємства за рахунок ефективної 

інвестиційної діяльності. 

Висновки. Таким чином, ефективне використання інвестиційних ресурсів є 

запорукою сталого становища підприємств на ринку. У зв'язку з цим у сучасних 

умовах, що характеризуються обмеженістю інвестиційних ресурсів, виникає 

проблема вибору та обґрунтування оптимальних шляхів керування 

інвестуванням. Ефективним інструментом, який допоможе реалізації цілей 

економічного розвитку підприємства, є інвестиційна стратегія. План стратегії 

інвестування включає не тільки пошук варіантів інвестування, а й методи 

залучення ресурсів для досягнення стратегічних цілей підприємства в умовах 

нестабільності. Розробка інвестиційної стратегії стає для підприємств, що 

займаються процесом інвестування, найважливішою умовою фінансової 

стійкості, що дозволяє знизити рівень інвестиційних ризиків. Застосування 

принципів формування інвестиційної стратегії з урахуванням впливу 

циклічності економічного розвитку та етапів життєвого циклу підприємства, а 

також створення деякої сукупності об'єктів інвестування дозволяє значно 

підвищити ефективність інвестиційної діяльності. 
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МОЛОКА НА СУХЕ МОЛОКО 

У статті розглянуто основні теоретичні аспекти процесу виробництва 

молочних консервів, подано визначення поняття «молочні консерви», «сухе 

молоко», подано класифікацію молочних консервів, проаналізовано основні 

технологічні операції з виробництва сухих молочних консервів. Проведено 

порівняльний аналіз способів сушіння молочної сировини. 

Ключові слова: молочна сировина, консерви, сухі молочні консерви, сухе молоко, 

технологічний процес. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Сучасна промислова переробка молока є складним 

комплексом технологічних процесів. Ці процеси характеризуються 

специфічністю, взаємопов’язаністю та послідовністю, мають хімічний, фізико-

хімічний, мікробіологічний, біохімічний, біотехнологічний, теплофізичний 

характер тощо. Використання сучасного технологічного обладнання на 

переробних підприємствах має на меті максимально зберегти харчову та 

біологічну цінність компонентів сировини у молочних продуктах, що 

виготовляються. 
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Посилання на сучасні дослідження та публікації. Вагомий вклад у розробку 

теoрії і практичниx засад функціонуваня молокопереробних підприємств внесли 

вітчизняні та зарубіжні вчені: Арсєньєва Т.П., Власенко В. В., Головко М. П., 

Головко Т. М., Голубєва Л.В., Грек О.В., Єресько Г.О., Кочубей О.В.,                

Поліщук Г.Є., Полянскій К.К., Семко Т. В., Скорченко Т.А.,  Тихомірова Н.А., 

Чекулаєва Л.В. та інші.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Сухе молоко - продукт, 

отриманий з натурального коров'ячого молока шляхом його згущення і 

висушування в спеціальних сушильних установках. Цей порошок розчиняють у 

теплій воді. Отриманий готовий напій зберігає всі корисні властивості 

натурального молока. Бажання виробників поліпшити органолептичні 

властивості, водночас гарантувати безпеку і рентабельність продуктів може 

призвести до зміни традиційних способів виробництва сухого молока. В тому 

числі, може полягати у спробах раціоналізації складу, виготовлені комбінованих 

молочних продуктів з додаванням немолочних компонентів і застосуванням 

різних харчових добавок. Оскільки економічні інтереси не завжди ідуть на 

користь показникам якості продукту, актуальним завданням в  переробній галузі 

є удосконалення існуючого технологічного процесу. 

Формулювання цілей статті: дати визначення поняття «молочні консерви», 

«сухе молоко»; дати класифікацію молочних консервів; коротко  

охарактеризувати основні теоретичні аспекти процесу виробництва молочних 

консервів; проаналізувати основні технологічні операції з виробництва сухих 

молочних консервів. 

У зв'язку з тим, що молоко – швидкопсувний продукт і отримання його 

носить сезонний і регіональний характер, виникла необхідність в його 

консервації. Консервування-це процес припинення життєдіяльності мікрофлори, 

яка спричиняє псування продуктів та гальмує біохімічні процеси, що 

відбуваються у них під дією ферментів. Консервовані продукти набувають 

здатності зберігатися тривалий час і не змінювати свої властивості: харчову і 

біологічну цінність, смак, зовнішній вигляд. Протягом терміну придатності до 
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зберігання в консервах не відбувається суттєвих перетворень білків, жирів, 

вуглеводів та інших складових. Основні технологічні прийоми консервування 

харчових продуктів спрямовані на видалення, пригнічення або знищення 

мікроорганізмів та ферментів [2]. 

На рис. 1 подано класифікацію молочних консервів в залежності від 

принципів консервування. 

 
 

Рисунок 1 – Класифікація молочних консервів 
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Сухі молочні консерви – це сипучі порошки, які були отримані в процесі 

сушки молочних сумішей до концентрації сухих речовин у них не менше як 90 

% [6]. Сухі молочні продукти в свою чергу класифікують за видами продуктів, 

масовою часткою жиру, видами наповнювачів та за способами сушіння [2]. 

Згідно чинних нормативних документів збереження сухих молочних продуктів 

повинно відбуватися в певних умовах, таких як:  

- температура від 1 до 10°С;  

- відносна вологість повітря в негерметичній упаковці - не більше 75 %, а в 

герметичній – 85 %.  

В цих умовах сухі молочні продукти можна зберігати до 8 місяців в 

герметичній тарі та до 3-х місяців в негерметичній [4]. 

Технологічний процес виробництва сухих молочних продуктів прийнято 

поділяти на дві частини. До першої відносять процеси, які є загальними у 

виробництві молочних консервів: приймання молока, очищення, охолодження, 

тимчасове резервування, нормалізація незбираного молока, теплове оброблення 

нормалізованої суміші, згущення нормалізованої суміші, гомогенізація 

згущеного молока, до другої — специфічні для сухих молочних консервів 

операції: сушіння згущеної суміші, охолодження сухого продукту, пакування і 

зберігання [1].  

Виробництво сухих молочних продуктів передбачає виконання 

додаткових операцій теплової обробки молока: випарювання і сушки. 

Випарювання призначене для видалення води і підвищення концентрації 

нелетких сухих речовин (до 50%). В результаті цього процесу утворюється 

згущене молоко. Молоко зазвичай випарюють під вакуумом, коли температура 

кипіння продукту знижується, цим самим зменшується негативний вплив 

високої температури на якість сухого молока. Згущений продукт зразу після 

виходу із вакуум-випарного апарата фільтрують. Температура згущеного молока 

перед сушінням має бути не нижче як 40 °С. З метою інтенсифікації сушіння 

рекомендується підігрівати суміш до 5…60 °С. Згущену суміш слід негайно 

подавати на сушіння. Сушка призначена для отримання молочного продукту з 
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концентрацією сухих речовин не менше 96%. У молочній промисловості 

використовуються кілька способів сушіння: розпилювальний, плівковий, 

сублімаційний, у стані піни, у киплячому стані. Кожен із способів має свої 

переваги та недоліки. Перед фасуванням сухе молоко допускається 

накопичувати та зберігати у бункерах. Для транспортування сухих молочних 

продуктів застосовують пневмо- і аерозольні системи Порівняльна 

характеристика способів сушіння подана у табл.1.  

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика способів сушіння  сировини 
№ 
з/п 

Спосіб  Характеристика Переваги Недоліки 

1 Розпилювальне 
сушіння 

Продукт розпилюється і 
висушується в 
атмосфері гарячого 
повітря, відбувається 
випаровування вологи з 
поверхні дрібних 
крапель молока

Незначна і 
нетривала дія 
високих 
температур на 
часточки 
висушуваного 
продукту

Висока вартість 
обладнання, 
великі 
енерговитрати і 
габарити 

2 Плівкове (контактне 
або вальцьове) 
сушіння 

Продукт розподіляється 
тонким шаром по 
гарячій поверхні, в 
результаті чого він 
закипає і швидко 
висихає

Невеликі 
витрати пари і 
порівняно малі 
габарити 
обладнання 

Погіршення 
кольору і 
консистенції, 
зниження 
розчинності 

3 Сублімаційне 
сушіння 

Заморожування 
продукту і видалення 
вологи сублімацією 
льоду у вакуумі

Найвища якість 
сухих продуктів 

Найбільш 
енергоємне 

4 Сушіння у стані піни Здійснюється 
введенням газу під 
тиском 15 МПа у 
підзгущене молоко. Газ 
і продукт змішують у 
співвідношенні 5:1. 

Частки 
одержаного 
продукту - 
тверді, пористі, 
міцні, мають 
підвищену 
змочуваність та 
розчинність.

(не вказано) 

5 Сушіння у 
киплячому стані 

Через прошарок 
часточок сухого 
продукту пропускають 
повітря температурою 
80-90 °С. Часточки 
втрачають контакт, 
перемішуються – 
утворюється «киплячий 
шар».

Висока 
швидкість 
висушування 
продукту 

(не вказано) 
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З метою запобігання окислювальним процесам сухе молоко рекомендують 

фасувати в атмосфері інертного газу (азоту чи суміші азоту і вуглекислого газу). 

Цілковите витіснення повітря забезпечується дворазовим азотуванням: у бункері 

проміжного зберігання і під час фасування [2]. 

Висновки. Сучасна технологія молочних консервів ґрунтується і 

розвивається на застосуванні фундаментальних законів хімії, біохімії, фізики, 

мікробіології. Молочні консерви – це продукти із натурального молока і 

харчових наповнювачів, які в результаті спеціального оброблення (стерилізації, 

висушування, згущення, додавання осмотично-діючих речовин) і упаковки 

можуть тривалий час зберігати свої властивості без змін. Будь-які технологічні 

інновації та зміни технологічного процесу виготовлення сухого молока, як 

одного із різновидів молочних консервів, повинні будуватися на принципах 

дотримання вимог діючих стандартів, економічної доцільності та забезпечення 

потреб споживачів.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА СУХОГО МОЛОКА З 

НЕЗБИРАНОЇ СИРОВИНИ 
В статті піднято питання взаємопов'язаних хімічних, фізико-хімічних, 

мікробіологічних, біохімічних, біотехнологічних, теплофізичних та інших 

трудомістких і специфічних технологічних процесів. Ці процеси спрямовані на 

вироблення молочних продуктів, що містять або всі компоненти молока, або їх 

частину. Виробництво молочних консервів пов'язано зі збереженням усіх сухих 

речовин в молоці. 

Ключові слова: промисловість, молоко, незбирана сировина, консерви. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 
практичними завданнями. Сучасна промислова переробка молока являє собою 
складний комплекс послідовно виконуваних взаємопов'язаних хімічних, фізико-
хімічних, мікробіологічних, біохімічних, біотехнологічних, теплофізичних та 
інших трудомістких і специфічних технологічних процесів. Ці процеси 
спрямовані на вироблення молочних продуктів, що містять або всі компоненти 
молока, або їх частину. Виробництво молочних консервів пов'язано зі 
збереженням усіх сухих речовин в молоці після видалення з нього вологи.  

Посилання на сучасні дослідження та публікації .Питанням технології 
виробництва сухого молока описували в своїх наукових працях, такі дослідники: 
О. Щербак, О. Белінська, Г. Власенко, В. Антощенкова, С. Бєлінська,                
В. Розбицька, Є. Шклярук. 

Формулювання цілей статті. Підприємства молочної галузі оснащені 
великою кількістю переробної техніки. Раціональна експлуатація технологічного 
обладнання потребує глибокого знання його особливостей і конструктивних 
ознак. При використанні сучасного технологічного обладнання важливо 
зберегти в максимальному ступені харчову та біологічну цінність компонентів 
сировини в вироблюваних молочних продуктах.  
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Бажання виробників поліпшити органолептичні властивості, забезпечити 
безпеку і рентабельність продуктів, дотримати оригінальну фірмову марку 
призводить до зміни традиційних способів виробництва, раціоналізації складу, 
виробленні комбінованих молочних продуктів з додаванням немолочних 
компонентів і застосуванням різних харчових добавок. Причому економічна 
доцільність не завжди відповідає якісним показникам, харчової та біологічної 
цінності готового продукту. Так, збільшення термінів реалізації молочних 
продуктів призводить до втрати їх біологічної цінності. У зв'язку з цим 
актуальним завданням в молочній галузі є збереження традиційних способів 
виробництва високоякісних молочних продуктів. 

 Виклад основного матеріалу дослідження. Сухе молоко – продукт, 
отриманий з натурального коров'ячого молока шляхом його згущення і 
висушування в спеціальних сушильних установках. Цей всім відомий продукт 
являє собою розчинний порошок, який розчиняють у теплій воді. Цим він і 
відрізняється від звичайного, справжнього молока.  

 Готовий напій зберігає всі корисні властивості натурального молока. Цей 
продукт почали використовувати ще на початку дев'ятнадцятого століття. 
Вперше промислове виробництво сухого молока налагодив в 1932 році хімік 
Михайло Дірчов. Продукт виробляють шляхом пастеризації і згущення свіжого 
коров'ячого молока. Потім його гомогенізують і сушать на спеціальних сушках 
при температурі 150-180°С. Після сушіння цей продукт просівають і 
охолоджують. Сухе молоко більш популярне в зимовий період, у регіонах, де 
свіже молоко поставляється в обмеженій кількості.  

Сьогодні виготовляють незбиране молоко, знежирене і швидкорозчинне 
молоко. Їх відмінність в процентному вмісті деяких речовин і в областях 
застосування. Незбиране і знежирене сухе молоко в складі містять відповідно 4 і 
5% вологи, 26 і 36% білка, 25 і 1% жиру, 37 і 52% молочного цукру, 10 і 6% 
мінеральних речовин. Калорійність сухого молока незбираного становить 549,3 
ккал, калорійність сухого молока знежиреного – 373 ккал. На 100 грамів молока 
припадає: вітаміну А – 0003 мг, В1 – 0046 мг, В2 – 2,1 мг, D – 0,57 мкг, холіну – 
23,6 мг, вітаміну РР – 5 мг, вітаміну Е – 3,2 мкг , вітаміну С м 4 мг, вітаміну В12 
– 0,4 мкг, вітаміну В9 – 5 мкг.  
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До складу сухого молока входить значна кількість кальцію (1000 мг), натрію 

(400 мг), калію (1200 мг) і фосфору (780 мг). У невеликій кількості в молоці 

міститься магній, кобальт, молібден, селен, марганець, а також залізо, йод, сірка 

і хлор. Цей напій містить всі двадцять найважливіших амінокислот. 

Значної шкоди сухе молоко може завдати при відсутності в організмі 

людини ферменту, що розщеплює лактозу. Характерними симптомами 

нестерпності можуть бути діарея, здуття живота, болі в черевній порожнині. 

Чималу шкоду сухе молоко завдає людському організму за умови недотримання 

виробниками технологічних норм виробництва цього продукту. 

Молоко незбиране, що надходить на підприємства молочної промисловості, 

повинно відповідати вимогам чинної нормативної документації. Стандарт 

поширюється на незбиране сире коров’яче молоко під час його закупівлі на 

молочних фермах, у колективних сільськогосподарських підприємствах, 

приватних господарствах незалежно від форм власності та видів діяльності, 

підприємствами з переробки молока, підприємствами – покупцями молока та 

приватними підприємцями для переробки на молочні продукти.  

Молоко повинно отримуватись від здорових корів у господарствах, 

безпечних щодо інфекційних захворювань і за показниками якості відповідати 

вимогам стандарту. Після доїння молоко потрібно профільтрувати та охолодити. 

Воно має бути натуральне незбиране, чисте, без сторонніх присмаків і запахів, 

не властивих свіжому молоку.  

За зовнішнім виглядом і консистенцією молоко повинно бути однорідною 

рідиною від білого до ясно–жовтого кольору, без осаду та згустків. Не 

допускається змішувати молоко від здорових і хворих корів та заморожувати, а 

також наявності у ньому інгібуючих речовин (мийнодезінфекційних засобів, 

консервантів, формаліну, соди, аміаку, перекису водню, антибіотиків).  

За фізико-хімічними, санітарно-гігієнічними та мікробіологічними 

показниками якості молоко поділяють на чотири ґатунки: екстра, вищий, перший 

та другий.  Молоко, що не відповідає вимогам цього стандарту, належить до 

негатункового і може використовуватись для переробки згідно з галузевими 
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рекомендаціями, затвердженими у встановленому порядку. Розділ 1 13 За 

домовленістю сторін допускається закуповувати молоко густиною 1026 кг/м3 з 

температурою 20 °С і кислотністю від 15 до 21 °Т, але свіже незбиране, яке за 

результатами контрольної проби оцінюється першим або другим ґатунками, 

якщо воно за органолептичними показниками, чистотою, загальним 

бактеріальним обсіменінням, кількістю соматичних клітин, масовою часткою 

сухих речовин відповідає вимогам стандарту.  В готовому продукті можуть 

зустрічатися такі вади: 

Згіркнення (салисті смак і запах) - виникають в результаті окислення жиру. 

Фактори, які сприяють їхній появі, різні: склад і властивості жиру, термічні 

впливи при різних технологічних операціях, умови зберігання, спосіб пакування. 

Найменшою стійкістю до окислення володіє молоко незбиране сухе, вироблене 

навесні; найбільшою - отримане влітку. Це пояснюється підвищеною масовою 

часткою в літньому жирі природних антиокислювачів. 

Глевкість - утворюється в готовому продукті через поглинання їм вологи 

при недостатній герметичності тари; 

Неприємні запах і смак - виникають внаслідок зберігання продуктів при 

високій вологості і поганій вентиляції складських приміщень. 

Технологічна схема виробництва сухого молока незбираного в АТ 

"Житомирський маслозавод": 

- приймання молока; 

- охолодження молока через охолоджувачі, подача в танки для молока; 

- тимчасове зберігання молока, доохолодження молока в процесі 

зберігання методом кільцювання через охолоджувачі; 

- пастеризація молока та охолодження його; 

- згущення молока; 

- сушіння згущеного молока; 

- охолодження сухого молока; 

- пакування та маркування; 
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Приймання та оцінка якості сировини. Молоко перевіряється за 

органолептичними (колір, запах, смак), фізико-хімічними (щільність, 

кислотність, жирність, чистота) та мікробіологічними показниками. Після 

сортування за якістю, молоко фільтрується і визначається його маса. 

Охолодження і зберігання молока. Прийняте молоко попередньо 

охолоджують до температури (4 ± 2) °С в залежності від умов і тривалості 

зберігання, і зберігають до переробки, підтримуючи зазначену температуру. Для 

кращого збереження молочної сировини і з метою поліпшення якості готового 

продукту - можливо провести санацію (часткове видалення мікроорганізмів) 

молочної сировини шляхом його бактофугування або мікрофільтрації і 

попередньої термічної обробки (термізаціі, низькотемпературної пастеризації). 

Попередня термічна обробка сирого молока може бути поєднана з процесом 

сепарування.  

Очищення прийнятого молока. Після тимчасового зберігання молоко 

направляється для очищення від механічних домішок. З резервуарів зберігання 

молоко надходить в секцію регенерації Пастеризаційно-охолоджувальної 

установки, де підігрівається до температури (50 ± 2) °С (в залежності від 

застосовуваного обладнання), і далі надходить на сепаратор-молокоочисник, з 

якого подається для знежирення на сепаратор-вершковіддільник. 

Пастеризація молока. Молоко піддають термічній обробці в пластинчастій 

пастеризаційно-охолоджувальній установці при наступних режимах:  при 

температурі (87 ± 2) °С або при (94 ± 2) °С з наступним охолодженням. Після 

тимчасового зберігання пастеризоване охолоджене молоко подають на 

згущення. 

Сушка згущеного молока. Сушка концентрату молока в розпилювальній 

сушильній установці прямоточного типу до вмісту вологи в готовому продукті 

близько 4-5%.  

Режими сушіння:  

 температура повітря, що надходить в сушильну камеру - від 170 до 190 °С;  

 температура повітря на виході з сушильної камери - від 75 до 90 °С. 
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Під час роботи контролюють температуру і масову частку сухих речовин у 

згущеному молоці, що подається на сушку, вміст вологи в готовому продукті, 

кислотність у відновленому молоці, параметри процесу сушіння.  

Охолодження сухого продукту. Сухе молоко, після виходу з сушильної 

камери просівається, після чого охолоджується в апараті з віброкиплячим шаром 

до температури не вище 25 °С. Охолоджений продукт направляється на 

упаковку. 

Попит на молоко та молочні продукти в Україні завжди був на високому 

рівні. Раціональна норма місячного споживання (РНС) молочних продуктів у 

перерахунку на молоко становить 36,5 кг на одну людину. Рівень споживання в 

Україні є явно недостатнім – в останні роки близько 20 кг (54,8% від норми) на 

одну особу. При цьому споживання молока і молочних продуктів населенням 

України за рік становить 438 кг, за обсягами поступаючись лише Білорусії та 

Вірменії. 

Найнижчий рівень споживання молока та молочних продуктів в Україні 

зафіксовано у 2000 році у розмірі 17,1 кг на місяць на одну особу. 

Однією з вагомих проблем, що призводить до погіршення якості молочної 

продукції в Україні, є дефіцит молока як сировини. Для ефективної роботи 

молокопереробних заводів необхідне максимальне завантаження технологічних 

ліній. Оскільки в країні з кожним роком обсяг виготовленого молока як сировини 

скорочується, переробники гостро відчувають його потребу. 

Висновки. Молокопереробна промисловість, як одна із провідних галузей 

народного господарства, формулює достатньо привабливий за обсягами ринок. 

Молоко та молочні продукти сьогодні є одними з основних цінних продуктів 

харчування, які багаті на білками, незамінними амінокислотами, 

мікроелементами, вітамінами та іншими корисними речовинами. 

Проте існують певні перешкоди для молокопереробної промисловості, а 

саме низький рівень споживання молочних продуктів населенням, сезонність цін 

на закупівлю молочної сировини, недостатня якість молочної сировини, 

неспроможність вітчизняних підприємств дотримання норм, принципів та 
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регламентів ЄС, зменшення експорту сирів, через закриття російських ринків та 

ін. Тому, для покращення конкурентоспроможності підприємств 

молокопереробної галузі необхідно запровадити державну підтримку 

вітчизняних виробників молочної продукції, впровадити ідентифікацію та 

реєстрацію відповідно до міжнародних вимог, створити кооперативи і 

фермерські господарства, впровадити екологізацію молочного виробництва. 

Список використаних джерел: 
1. ГОСТ 33629-2015 Консервы молочные. Молоко сухое. 

2. ДСТУ 3662-97 Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі. 

3. ДСТУ 4324:2004 Молочна промисловість. Консерви молочні. Терміни та 

визначення понять. 

4. Чекулаева, Л. В. Технология продуктов консервирования молока и 

молочного сырья: учебное пособие для вузов. Москва, 2008г. 650с. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЦУКРУ РАФІНАДУ 
У статі досліджено технології виготовлення цукру,  цукру-рафінаду, вимоги до 

якості та зберігання. Фізико-хімічні показники, перевірка цукру за стандартами 

якості. Досліджено, яке обладнання використовується та його покращення. 

Проаналізовано стан, тенденції цукробурякового виробництва в Україні та 

досліджено подальші перспективи розвитку.  

Ключові слова: цукор, цукрові буряки, цукрова промисловість, технологія 

виробництва. 

Постановка проблеми. Питання формування ринку цукру в Україні 

вивчається з моменту здобуття незалежності, оскільки надлишкові потужності 

цукрових заводів треба ефективно використовувати , зменшити до підходящих 

для країни розмірів . Крім того механізм регулювання ринку цукру знаходиться  
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на стадії первинного формування та удосконалення. Серед галузей аграрного 

виробництва України ініціатива виробництво посідає одне з найважливіших 

місць оскільки має стратегічне значення у забезпечені споживчого ринку та 

роботи підприємств харчової промисловості. Україна є основною бурякосійною 

зоною світу і займає перше місце серед країн по валовому збору цукрового 

буряка.  

Цукрова промисловість одна із старих і провідних галузей України. У 

районах збору цукрового буряка зосереджені численні цукрові заводи. Проте 

потужностей цукровий заводів в період прибирання цукрового буряка не 

вистачає. Цукрова промисловість - важлива комплексу утворююча галузь. 

Навколо цукрових заводів виникає безліч суміжних підприємств, які  працюють 

на відходах (дефектний цукор, патока) і виробляють спирт, дріжджі, вітаміни. 

Інші відходи, наприклад жом використовують відгодівельні господарства. 

Формулювання цілей статті: метою дослідження, є розробка інноваційних 

технологій виробництва цукру-рафінаду з цукрового буряка та тростини, аналіз 

розвитку ситуації ринку цукру України за останні роки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій в яких започатковано розв’язання 

даної проблеми.  

Багато уваги вивченню проблем регулювання ринку цукру в своїх  наукових 

дослідженнях приділили: О. Богатерєнко, В. Бойко, П. Гайдуцький,                

М. Дем’яненко, А. Заїнчковський, О. Заєць, А. Зельднер, М.Коденська,                

В. Лиськов, В. Логінов, І. Лукінов, М. Малік, М. Роїк, М. Паловський, П. Саблук, 

В. Слюсар, А. Фурса, та інші автори. Частина результатів наукових досліджень 

реалізовано в регулятивних актах та законів України «Про державне 

регулювання виробництва та реалізації цукру» від 17 червня 1999 року №758-

XIV, який визначив умови і принципи його функціонування. Але цей Закон 

приймався в часи коли існував дефіцит цукру, і сьогодні вже не виконує функції 

регулятора ринку належним чином. Ринок цукру постійно приносить сюрпризи, 

і тому існує потреба удосконалення механізму врегулювання з тим, щоб бути 

передбачуваним і уникати в майбутньому катастрофічних ситуацій. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Цукор рафінад чистіший 

порівняно з цукром-піском. Вміст домішок у ньому не більше 0,1 %. Основною 

сировиною для виробництва цукру рафінаду є цукор пісок, на деяких заводах 

також рідкий цукор другого сорту чи тростинний цукор-сирець. Цукор-пісок та 

цукор-сирець, що виробляється з цукрового буряка, являє собою майже чисту 

сахарозу; у цукровому піску, сахарози міститься 99,75 % сухих речовин, а в цукрі 

- рафінаді не менше ніж 99 %. Технологічний процес виготовлення цукру з 

цукрового буряка можна поділити на такі етапи:  

- приймання   

- підготовка сировини  

- теплова обробка; 

- пакування;   

- зберігання.   

Сировина. Цукор-рафінад в основному виготовляють із: цукрових буряків і 

тростинного цукру напівфабрикату. Його також можна виготовляти з інших 

рослин.  

Буряковий і тростинний цукор може бути як білий так і коричневий. Чим 

він темніший тим більше витрата харчових барвників. Інші витрачені матеріали: 

адсорбенти, гідросульфіт натрію (для забарвлення), барвники. 

Виробляти цукор рафінад можна двома способами: пресований і литий. 

Перший варіант більш кращий, тому що він менше затратний і простіший. У 

цьому випадку щоб виготовити цукор потрібно:  

1. Розчинити просіяний цукровий піску воді і відфільтрувати отриману масу 

вугільним способом або за допомогою адсорбентів.  

2. Знебарвити сироп, пофарбувати харчовим барвником.  

3. З отриманої каші спресувати бруски. 

4. Розколоти бруски на окремі шматочки.  

5. Висушити цукор (звичайний спосіб 8-12 годин, вакуум 5-6 годин).  

Технологічна схема виробництва пресованого рафінаду включає стадії: 

1. Зважування і просіювання цукру піску; 
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2.  Приготування рафінадного сиропу і клерсу; 

3. Видалення з сиропу механічних домішок; 

4. Абсорбційне очищення сиропу; 

5. Згущення сиропу до утворення кристалів; 

6. Кристалізація; 

7. Центрифугування і пробілювання кристалів ; 

8. Пресування рафінадної кашки; 

9. Сушка і охолодження брикетів ; 

10. Фасування і пакування цукру-рафінаду; 

11. Складування і зберігання. 

Обладнання. Для організації виробництва можна придбати як окреме 

обладнання так і цілу виробничу лінію. Вартість обладнання буде залежати від 

способу виготовлення цукру.  
Повністю автоматизована виробнича лінія пресованого цукру.  

Прасувальне обладнання.  

Нагрівачі і охолоджувачі.   

Прасувальний апарат.   

Відділ склеювання заповнених коробок з цукром.   

Транспортер.  

Цукор-пісок рафінований отримають з утфеля з однорідним по величині і 

будові кристалами сахарози. Пресований рафінад отримують видаляючи на 

центрифугах патоку з утфеля і промиваючи кристали клерку. Кусковий рафінад 

виготовляють в основному на автоматизованих лініях.  

Вимоги до якості цукру рафінаду: зовнішній вигляд: білий, чистий, без плям 

і сторонніх домішок. Кристалічний цукор повинен бути сипучий і без грудочок. 

Запах і смак солодкий, без стороннього запаху та присмаку, як в сухому так і в 

водному розчині для цукру четвертої категорії допускається слабкий запах 

меляси.  

Фізико-хімічні показники: масова частка сахарози, редукуючи речовини, 

масова частка вологи, золи, феродомішок, кольоровість розчину.  
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Вплив підвищеної каламутності розчинів білого цукру на споживчі якості 

готової продукції. 

Цукор – це харчовий продукт, що належить до товарів першої необхідності. 

У продовольчому балансі більшості країн він займає 10 % і більше. Споживачі 

які використовують цукор як сировину, висувають до нього вимоги зумовлені 

технологічними регламентами своїх виробництв. Одним із важливих показників, 

які жорстко контролюють споживачі, є мутність водного цукрового розчину. 

Домішки (муть), складаються здебільшого з важкорозчинних солей кальцію. 

Наявність підвищеного змісту таких домішок у цукру-піску обумовлює матову 

поверхню його кристалів. Матовий цукор-пісок, як правило, дає і каламутні 

розчини.   

Методики визначення каламутності цукрових розчинів. В основному 

мутність визначають двома методами: фотометричним і вагомим. Перший метод 

можна віднести до експресного. Він передбачає вимірювання оптичної густини 

не фільтрованого та фільтрованого розчинів аналізованих продуктів на довжині 

хвилі 560 нм та 420 нм для розчину цукру. У якості розчину порівняння 

використовують профільтровану, дистильовану воду. Розраховують 

кольоровість не фільтрованого та фільтрованого розчинів. Другий метод вимагає 

деяких витрат часу для каламутності попереднього висування фільтра з певним 

розміром про, його зважування на аналітичних вагах, фільтрування 1 кг 

продукту, через цей фільтр, вимивання сахарози з осаду шляхом промивання 

його гарячою водою до заперечної реакції на нафтол, висушування фільтра з 

промитим осадом до постійної ваги, зважування на аналітичних вагах.   

Сучасні тенденції у розвитку спиртової та цукрової промисловості України. 
Стартова та цукрова галузі є традиційним для харчової промисловості України. 

Між ними існують налагоджені зв'язки які ґрунтуються на поставках на спиртові 

заводи в якості сировини меляси. Компонент моторного палива альтернативний 

(КМПА) виробляють із основних видів сировини: меляси, фракції головної 

етилового спирту та спирту-сирцю. Його виробництво організовують на великих 

спирт заводах, де використовують в якості сировини для КМПА власне 
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отриманий із меляси, флегмовий компонент ректифікований зневоднений 

(ФКРЗ) а також поставлені з інших менших спирт заводів,  спирт-сирець та 

фракцію головного етилового спирту.  

Виробничий процес одержання КМПА включає наступні етапи:  

- Приймання та зберігання меляси; 

- Підготовка меляси до бродіння;     

- Браго ратифікація спиртової бражки;  

- Дистиляція спиртової фракції;  

- Зневоднення спиртової фракції;  

- Гомогенізація з одержанням флегмового компоненту ректифікованого 

зневодненого, денатурованого; 

- Технологічний облік;   

- Приготування КМПА;   

Таким чином в сучасних умовах виникають нові тенденції розвитку 

традиційних зв'язків спиртової та цукрової промисловості, які дозволяють краще 

використовувати потенціали галузей а також роблять певний внесок у вирішення 

енергетичних та екологічних. 

Висновки з даного дослідження. Детальний аналіз показує, що до системної 

кризи бурякоцукрового комплексу призвели: 

‐  втрата зовнішнього ринку цукру країн СНД; 

‐  перехід на давальницьку схему переробки цукрових буряків; 

‐  зменшення посівних площ цукрових буряків; 

‐  недооцінювання державою такої стратегічної галузі як цукрова. 
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Постановка проблеми. Ресторанне господарство є галуззю економіки, що 

динамічно розвивається і створює умови для досягнення суспільних цілей 

розвитку туризму. Поява сучасних готелів, створення нових туристичних 

маршрутів позитивно відбиваються на ринку закладів ресторанного 

господарства. У ресторанах зустрічаються й знайомляться люди з різних країн, 

створюється сприятливе оточення для взаєморозуміння, корисних, ділових 
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контактів, розвитку суспільного й культурного життя. У даний час ринок 

ресторанних послуг за кордоном значно зростає. Поряд з готельною індустрією 

ресторанне господарство отримує значну частку доходів як від внутрішнього, так 

і міжнародного туризму, активізує валютні надходження, створює умови для 

«експорту» послуг і включення їх до міжнародного ринку [1]. 

Ресторанне господарство – це сфера людської діяльності, що в останні роки 

стрімко розвивається. У всьому цивілізованому світі воно є одним із найбільш 

розповсюджених видів малого бізнесу, тому між закладами та підприємствами 

постійно точиться боротьба за оптимальне позиціювання на ринку та найбільш 

перспективні його сегменти; за пошук нових та утримання постійних клієнтів [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фундаментальні аспекти сучасних 

форм організації і роботи у ресторанному бізнесі, розвитку ресторанної справи 

України знайшли своє відображення у працях А.О. Аветісової, В.А. Антонової, 

Н. О. П'ятницької. Розгляд теоретико-методологічного та методичного 

інструментарію аналізу діяльності підприємств сфери послуг наведено у роботах 

вчених Е.М. Агабабьяна, Е.Н. Жильцова, В.В. Котилко. . 

Мета статті. Дослідити стан та напрямки розвитку ресторанного бізнесу в 

Україні в умовах пандемії COVID-19. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна індустрія ресторанного бізнесу 

постійно поширюється та видозмінюється під впливом різних факторів 

внутрішнього та зовнішнього середовища. В якості сфери підприємницької 

діяльності РГ виконує соціальні (задоволення потреб споживачів) та економічні 

функції (підприємницька одиниця сфери обслуговування). Економічні функції 

сфери РГ розглядаються як єдиний комплексний механізм виробництва та обігу 

продукції, що забезпечує ресторанному бізнесу певні переваги в порівнянні з 

іншими галузями народного господарства. Перш за все, це перспективна галузь 

для інвестування капіталу, що гарантує достатньо швидку оберненість вкладених 

засобів. Прибуток від інвестування складає близько 15-25 %, що зацікавлює 

нових учасників цього ринку і стимулює його поширення [3]. 
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Роль ресторанного господарства на сучасному етапі визначається 

характером і масштабами потреб людей у послугах з організації споживання 

матеріальних і духовних благ у недомашніх умовах. Ресторатори в конкурентній 

боротьбі за споживачів використовують різні інструменти [2]:  

- авторську, креативну та кухню ф'южн спрямування, в останні роки -

молекулярну;  

- високоякісне спеціалізоване та поліфункціональне устаткування;  

- висококласні посуд та аксесуари сервірування;  

- сучасний дизайн;  

- музичне обслуговування, в тому числі шоу-програми, пропонують послуги 

сомельє, фумельє, бариста, впроваджують різні дисконтні програми та інші 

атрактивні елементи тощо.  

Формування та реалізація стратегії розвитку підприємства ресторанного 

бізнесу зазвичай здійснювалися під впливом широкого спектру груп чинників, 

зокрема науково-технічних, соціальних культурно-історичних, економічних, 

політико-правових, міжнародних, природно-кліматичних, демографічних. 

Епідемія COVID-19 та вжиття санітарних заходів для його стримування 

розширили перелік чинників, дія яких внесла значні зміни та обмеження в 

розвиток підприємств ресторанного бізнесу у всьому світі. Введення державами 

обмежень на діяльність підприємств ресторанного бізнесу викликало хвильовий 

ефект у суміжних галузях, таких як виробництво продуктів харчування, лікеро-

горілчаних виробів, виробництво вина та пива, постачання продуктів харчування 

та напоїв, рибальство, сільське господарство. Це здебільшого обумовлено тим, 

що ресторанний бізнес є ключовою складовою частиною сфери харчування, за 

своєю сутністю та призначенням є природно-соціально-економічною системою 

та входить до міжгалузевого регіонального кластеру, впливає на розвиток усіх 

секторів продовольчого комплексу держави [4]. 

Позитивними наслідками розвитку ресторанного господарства в Україні є:  

- ресторанне господарство дає істотну економію суспільної праці завдяки 

раціональному використанню техніки, сировини, матеріалів;  



220 

- надає відвідувачам протягом робочого дня гарячу їжу, що підвищує їх 

працездатність, зміцнює здоров'я;  

- дає можливість організації збалансованого раціонального харчування в 

дитячих і навчальних закладах [2].  

Очевидно, що сфера, яка приваблює найбільшу кількість людей, особливо 

якщо вони проводять час за напоями, їжею та особистими розмовами, з початку 

пандемії постраждала найбільше. Ресторанний бізнес був змушений згорнути 

свою діяльність відразу з хвилею COVID-19. Варто відзначити, що масштаби 

доставки їжі збільшились близько на 25% , однак це все ж не змогло перекрити 

збитки рестораторів. Крім того, потрібно враховувати, що карантинні заходи 

загострили ще й проблему безробіття, і багато українців, які раніше харчувались 

у ресторанах, кафе, барах, почали віддавати перевагу домашній кухні з огляду на 

раціональність використання наявних ресурсів. Значна частина закладів 

харчування – 86% – поновила свою роботу після послаблення карантинних 

заходів, однак величезна кількість представників малого та середнього бізнесу 

не змогли впоратись з катастрофічними наслідками і збанкрутували. Крім того, 

рівень відвідування закладів після послаблення карантинних заходів значно 

знизився. В першу чергу це пов’язано з обмеженими фінансовими потоками 

населення, яке зіткнулося з цією проблемою з початком пандемії. Якщо до 

сплеску пандемії близько 30 000 закладів громадського харчування повноцінно 

функціонували на теренах України, де у середньому працювало 40 людей 

(залежно від масштабу закладу), то пандемія вдарила ще й по добору персоналу. 

Значна частина робітників ресторанної сфери послуг втратила роботу. Що ж 

стосується маленького бізнесу, то варто згадати про крихітні кафе, кондитерські, 

які працювали в умовах кредиту, та ‘МАФи’, які ‘виживали’ за рахунок 

перманентного потоку клієнтів у контексті функціонування усіх інших секторів 

економіки. Тому вони просто не змогли витримати такого фінансового тягаря. 

Цікавим з цієї точки зору стало опитування Української ресторанної асоціації. 

Влітку 2020 року чверть закладів надавали свої послуги лише на літніх 

майданчиках. Що робити закладам без терас – питання риторичне. Деяким 
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вдалося налагодити механізм takeaway, але далеко не всім. Список питань також 

включав і запитання про структуру прибутку. Респонденти зазначили, що їхній 

прибуток зменшився у п’ять разів від прибутку у такому ж сезоні 2019 року. 

Тому перед закладами громадського харчування постає чимало викликів, і надалі 

одним з яких буде докласти усі зусилля для гарантії безпеки відвідувачів [5]. 

Інформаційні технології внесли в життя людей та суб’єктів господарювання 

різних сфер економічної діяльності, зокрема підприємств сфери ресторанного 

бізнесу, нові креативні рішення. Сьогодні підприємства ресторанного бізнесу 

переосмислюють свій бізнес з точки зору Інтернету та його нової культури й 

можливостей. Зростаючий ритм сучасного життя стає більш мобільним 

(користувачі мобільних пристроїв мають широкі можливості придбання 

ресторанної продукції через зручні додатки). Перспективне домінування 

інформаційно-комунікаційних технологій створює не тільки можливість 

збереження життєздатності в період всесвітньої боротьби з пандемією, але й нові 

перспективи розвитку підприємств ресторанного бізнесу шляхом впровадження 

альтернативних інноваційних рішень [4]. 

Пандемія коронавірусу призвела до переосмислення своїх звичок, особливо 

у харчуванні, багатьох людей. Виникли зміни основних звичок споживання 

продуктів. Споживачі ресторанної їжі тепер більше орієнтуються на продукти, 

що можуть бути максимально корисні для їхнього здоров'я, тому підприємствам, 

що працюють у харчовій сфері, потрібно орієнтуватися на попит споживачів та 

пропонувати своїм клієнтам страви із корисних продуктів. Вдалим 

маркетинговим ходом для власників ресторанного бізнесу може стати 

інформування своїх клієнтів про походження продуктів, тобто споживачі 

повинні бути впевнені, що вони споживають натуральні продукти від фермерів. 

Для безпечного спілкування споживачів із працівниками закладів харчування 

запропоновано використання технологій, що підтримують QR-код на цифрових 

носіях інформації, а також працювати з хмарними системами обліку [6]. 

Ресторанна індустрія зараз стикнулася з найбільшим випробуванням за 

останній час. Щоб вистояти у складних умовах, власники ресторанного бізнесу 
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трансформують звичні формати діяльності та активізують всі можливі резерви 

та ключові ресурси. З огляду на те, що на сучасному етапі розвитку сфера 

ресторанної індустрії є глобальним комп’ютеризованим бізнесом, який базується 

на інтернет-технологіях та альтернативних оnline-сервісах, у сучасних умовах 

вони мають бути максимально задіяні в діяльності підприємств ресторанного 

бізнесу. Інформаційні технології сьогодні, як ніколи раніше, стають все більш 

цінним ресурсом у підприємствах ресторанного бізнесу, допомагаючи 

рестораторам не тільки зберегти життєздатність, але й розкрити нові 

перспективні напрями розвитку. Для збереження бізнесу та забезпечення 

ефективного перепрофілювання звичного режиму роботи закладів ресторанного 

бізнесу на формат адресної доставки замовлень запропоновано концептуальний 

базис соціального медіа-маркетингу для підприємств ресторанного бізнесу, який 

інтегрує ключові акценти утримання цінності в умовах пандемії [4]. 

Висновки. Необхідно відмітити, що з кожним роком в Україні з'являються 

все нові види громадського харчування, починаючи від фаст-фудів і закінчуючи 

тематичними і високо елітними ресторанами, тому необхідно значну увагу 

приділяти особливостям розвитку даної сфери, а особливо темпам та динаміці 

його розвитку, слідкувати за тим як реагують на той, чи інший тип ресторанного 

господарства споживачі, розглядати у контексті їх уподобання. 

Однак, в умовах пандемії СOVID-19 бізнес зіштовхнувся з рядом нових і 

непередбачуваних проблем, які призупинили динамічний розвиток галузі та 

потребують розроблення нових стратегічних рішень щодо адаптації в 

трансформаційних умовах. 
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У статті досліджено основні джерела підбору персоналу підприємств 

ресторанного господарства, в тому числі внутрішні та зовнішні (дорогі та 

більш дешеві), а також наведено оцінку сучасних методів підбору працівників 

та визначено найкращі з них для сфери ресторанного господарства. 
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пошук талантів. 

Постановка проблеми. Персонал закладу ресторанного господарства являє 

собою основу його успішного розвитку, оскільки відвідувачі, у першу чергу, 

цінують високий рівень сервісу, від якого залежить комфорт їхнього 
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перебування у закладі. При виборі працівників роботодавці ставлять до 

майбутніх кандидатів такі вимоги, як: стресостійкість, вміння швидко 

вирішувати конфліктні ситуації, багатозадачність, вміння запам’ятовувати 

велику кількість інформації для вивчення та подальшого застосування стандартів 

підприємства, корпоративної культури, чек-листів, прайсів та іншої документації 

й багато інших [4]. 

Відповідно, питанню пошуку персоналу на підприємствах ресторанного 

господарства приділяють велику увагу. На деяких підприємствах власники 

самостійно обирають працівників, в інших – є менеджер по персоналу. Для 

налагодження процесу підбору персоналу необхідно визначитися не лише з 

вимогами до майбутніх кандидатів, але й з джерелами та методами їх підбору. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему підбору персоналу на 

різних підприємствах досліджували такі відомі вчені та науковці: В. Бакуменко, 

Ю. Великий, М. Гакова, О. Ареф’єва,  К. Мельник, М. Кулик, Н. Янченко,                 

С. Іванова, Н. Ізюмцева, А. Кібанов, В. Лозниця, Б. Балабанов та інші. Проте 

формування джерел та методів підбору персоналу саме на підприємствах 

ресторанного господарства залишається актуальним та відкритим. 

Метою статті є визначення найкращих сучасних джерел та методів підбору 

персоналу на підприємствах ресторанного господарства з тих, що 

застосовуються в різних сферах діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На даний час, кожен власник 

підприємства ресторанного господарства самостійно обирає для себе методи та 

джерела підбору персоналу з тих, що представлені на ринку. Відповідно, існує 

безліч різних джерел підбору персоналу, основними видами яких є [5]: 

1. Внутрішні – набір працівників всередині підприємства, що переважно 

включає в себе пошук працівників на середні та вищі ланки структури, тобто 

підвищення, а також переведення працівників з одного структурного підрозділу 

до іншого.  

2. Зовнішні – застосування інших джерел підбору персоналу, за межами 

організації, що потребує більше часу та інших ресурсів організації. 
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На підприємствах, де використовують внутрішні джерела підбору 

персоналу, є перспективи кар’єрного росту для працівників. У свою чергу, 

перевагами для самого підприємства є те, що це не потребує матеріальних 

витрат, сприяє зростанню лояльності працівників до організації, а також 

заощаджує час на адаптацію працівника в колективі. Проте є й недоліки такого 

виду джерела підбору персоналу, а саме: невелика кількість претендентів на 

посаду та неможливість залучення нових трудових ресурсів через їх 

несприйняття колективом. 

Різновидом застосування внутрішніх джерел підбору персоналу є 

сумісництво (суміщення), основною метою якого є матеріальна допомога 

працівникам. Тобто сумісництво – це додаткова робота в межах організації, яка 

відповідно додатково оплачується. 

Зовнішні джерела є більш поширені, оскільки навіть якщо у межах 

підприємства один працівник перейде на вищу посаду, то його місце звільниться 

і потрібно буде застосовувати зовнішні джерела пошуку нового робітника. 

Також існує можливість вибору дорогих та більш дешевих зовнішніх джерел 

пошуку. 

До дорогих відносять: 

- платні оголошення у засобах масової інформації (телебачення, радіо, 

друковані видання) – такий спосіб максимально «охоплює» майбутніх 

кандидатів та завжди дає велику кількість резюме, проте не всі кандидати 

відповідають вимогам, а обробка анкет займає багато часу; 

- кадрові агентства, що спеціалізуються саме на пошуку персоналу для 

різних організацій. Головною особливістю роботи з ними є чітке формування 

вимог до майбутніх кандидатів. 

До більш дешевих або навіть безкоштовних джерел пошуку відносять: 

- державні центри зайнятості населення (Служба зайнятості), які 

допомагають безробітним знайти роботу відповідно до рівня їх кваліфікації, 

досвіду роботи, вмінь та навичок. Зазвичай роботодавці так знаходять 

працівників на найнижчі ланки структурної організації, адже заявки на пошуки 
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роботи таким способом звикли залишати старші люди, а лінійний та 

управлінський персонал ресторану зазвичай складають молоді та амбіційні 

працівники; 

- співпраця з вищими навчальними закладами, які готують спеціалістів за 

напрямком «готельно-ресторанна справа» – один із найбільш сучасних способів 

створити колектив професіоналів, до якого схиляється все більша кількість 

власників закладів ресторанного господарства, які також проводять навчання 

персоналу свого закладу. Оскільки молоді «бакалаври» та «магістри» вже мають 

багаж теоретичних знань, а також проходили практику або навіть працювали на 

різних підприємствах ресторанного господарства, то після навчання всередині 

організації, підприємство отримує висококваліфікованого працівника з великим 

бажанням працювати та розвиватися в галузі ресторанного бізнесу; 

- безкоштовні інтернет-ресурси: robota.ua, work.ua, olx.ua, jobs.ua та інші 

[1], де можна не лише розмістити оголошення, але й переглянути вже існуючі 

резюме від кандидатів на різні посади; 

- пошук серед знайомих: можна звернутися до працівників закладу за 

допомогою у пошуках кандидатів на вільні посади. Вони зможуть запропонувати 

роботу знайомим, родичам, одногрупникам і так далі. Перевагою є те, що таким 

людям, зазвичай, можна довіряти; 

- резюме від кандидатів, які самостійно шукають роботу – не найкращий 

метод підбору персоналу, оскільки часто пошуки роботи такими людьми та 

потреба підприємства в їх послугах не збігаються в часі, також майбутні 

кандидати часто не мають конкретної цілі і не претендують на конкретну посаду. 

Проте іноді таким чином можна дійсно знайти гарного працівника. 

Звичайно, виграшну позицію займають підприємства, які змогли відшукати 

баланс між внутрішніми та зовнішніми як дорогими, так і більш дешевими 

джерелами пошуку працівників. Дана тактика підходить і для підприємств 

ресторанного господарства. 

Окрім джерел пошуку, необхідно також звернути увагу на методи підбору 

персоналу. Відповідно до специфіки роботи різних підприємств, існує безліч 
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різних методів. Основним методом підбору персоналу підприємств ресторанного 

господарства є рекрутинг, який поділяється на масовий рекрутинг, 

ексклюзивний пошук, штатний вибір, управлінський відбір, скринінг персоналу, 

цифровий рекрутинг, підбір тимчасового персоналу, набір молодих фахівців та 

пошук талантів. 

Рекрутинг (з англійської «recruiting» – «наймання», «вербування») – це 

процес пошуку та підбору персоналу для підприємства (у нашому випадку – 

закладу ресторанного господарства) [3, c. 77]. На великих підприємствах є 

окрема посада менеджера з персоналу (рекрутера).  

Розглянемо більш детально основні види рекрутингу [2, c. 40–43] та 

визначимо їх особливості, переваги та недоліки при умові їх використання для 

підбору персоналу у заклади ресторанного господарства.  

Одним з найпопулярніших видів рекрутингу на підприємствах різних видів 

економічної діяльності є масовий рекрутинг. Він передбачає підбір персоналу на 

однотипні вакансії та переважно використовується для пошуку лінійного 

персоналу за короткий термін. Проте перевага надається не якісним, а кількісним 

показникам, тому для сфери ресторанного бізнесу такий метод підбору 

персоналу застосовувати не варто, адже це вплине на якість обслуговування 

споживачів та приготування якісних страв. 

Штатний вибір – схожий до масового рекрутингу, проте націлений на пошук 

лінійного персоналу та фахівців на типові посади та вибір найкращих кандидатів 

з тих, що представлені на ринку із застосовуванням більш дешевих видів 

відкритих джерел пошуку кандидатів. Це порівняно недорогий метод пошуку 

працівників для закладів ресторанного господарства, якщо мова йде про лінійний 

персонал, але слід враховувати, що кандидати розглядають пропозиції від різних 

роботодавців, тому не завжди вийде з першого разу відібрати бажаних 

працівників. 

На межі методу штатного відбору та масового рекрутингу існує метод 

скринінгу персоналу, перевагами якого є те, що це – швидкий спосіб відбору 

персоналу, оскільки приймаються до уваги чітко встановлені вимоги: вік, освіта, 
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стать, досвід роботи. Він переважно застосовується для пошуку найнижчої ланки 

працівників (водії, прибиральниці, посудомийки). За допомогою цього методу 

роботодавці отримують велику кількість резюме, проте більшість з них навіть не 

розглядаються через невідповідність кандидатів основним вимогам. У дуже 

рідкісних випадках такий метод можна застосувати у сфері ресторанного бізнесу. 

Наприклад, для пошуку водія, прибиральниці чи посудомийки, проте в інших 

випадках слід брати до уваги й інші важливі параметри (особистісні 

характеристики, бажання працювати в команді, досвід роботи, навички та вміння 

кандидатів). 

Сьогодні все більшої популярності набирає метод цифрового рекрутингу, 

що передбачає пошук кандидатів у соціальних мережах (переважно 

Facebook або Instagram). Такий спосіб підходить для пошуку працівників для 

роботи в закладах ресторанного господарства, особливо це стосується лінійного 

персоналу – молодих працівників, які проводять час в соціальних мережах. 

Можна розмістити оголошення про вакансію на сторінках закладу ресторанного 

господарства в соціальних мережах, що не потребує матеріальних затрат, але 

може принести бажаний результат, адже такий метод охоплює велику кількість 

кандидатів. Також роботодавець матиме можливість переглянути інформацію 

про кандидата (стиль життя, спосіб поведінки). Основним недоліком є те, що 

первинне спілкування з кандидатами проходить у вигляді обміну 

повідомленнями, що не дозволяє базово оцінити рівень комунікабельності та 

інші важливі параметри. Проте можна розмістити номер телефону, за яким 

кандидати зможуть зв'язатися з менеджером по персоналу, або адресу закладу та 

час, коли можна прийти на співбесіду. 

Підбір тимчасового персоналу є одним із поширених методів підбору 

персоналу у сфері ресторанного бізнесу, що застосовується переважно для 

закладів, де важливим фактором є сезонність (заклади на березі моря, які 

працюють тільки в теплу пору; або близько гірськолижних курортів, де потрібно 

збільшити кількість лінійного персоналу в зимовий період), а також для 

проведення кейтерингу. Проте основна мотивація кандидатів у такому випадку 
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– швидко отримати грошову винагороду за короткий термін. Вони не думають 

про кар'єрний ріст, престижність закладу і так далі. А також у разі потреби – 

неможливо швидко знайти заміну працівнику в розпал сезону. Тому важливо 

максимально серйозно поставитися до такого способу підбору персоналу, 

передбачити поведінку майбутніх працівників, що знизить рівень виникнення 

проблем у процесі роботи. 

Суть аутплейсменту полягає в тому, що підприємство, яке було змушене 

звільнити чи скоротити власний штат, допомагає звільненим працівникам знайти 

роботу, тобто рекомендує їх іншим організаціям. Для ресторанного бізнесу такий 

варіант практично ідеальний, адже роботодавець отримує досвідчених, 

відповідальних та навчених працівників абсолютно безкоштовно. Проте, беручи 

до уваги останні події в країні та світі, таких працівників було багато, але попит 

на їх послуги практично був відсутній. 

Метод відбору персоналу з-поміж молодих фахівців та випускників вищих 

навчальних закладів, що супроводжується великою кількістю етапів відбору: від 

анкет та тестувань до проходження особистих співбесід та випробовувальних 

термінів, є популярним у сфері ресторанного бізнесу. Адже роботодавець, як і в 

минулому випадку, отримує вмотивованих працівників з великим багажем знань 

та практичних навичок, адже вони проходили практику під час навчання. 

Метод ексклюзивного пошуку передбачає підбір фахівців вищої ланки або 

вузьких спеціалістів, тобто вибір найкращих кандидатів. Часто роботодавці 

навіть запрошують фахівців, які вже працевлаштовані, але саме такі спеціалісти 

потрібні підприємству. Не зважаючи на те, що фахівці можуть ставити ряд вимог, 

при дотриманні організацією яких вони погодяться в ній працювати (заробітна 

плата, графік роботи і так далі) та те, що такий метод потребує багато часу на 

пошуки найкращих, він часто застосовується у сфері ресторанного бізнесу, 

особливо якщо мова йде про новітні заклади ресторанного господарства з 

високим рівнем обслуговування та вишуканим авторським меню. Знамениті 

шеф-кухарі, сомельє, кондитери, дизайнери формують імідж таких закладів, 

тому роботодавці витрачають максимум зусиль на їх пошуки. 



230 

Метод управлінського відбору містить елементи штатного вибору (через 

використання більш дешевих видів відкритих джерел пошуку кандидатів) та 

ексклюзивного пошуку (особливо щодо вимог до кандидатів). На підприємствах 

ресторанного господарства такий метод можна використовувати для підбору 

керівників середньої ланки та фахівців, оскільки він найбільш наближений до 

ексклюзивного пошуку, проте менш затратний. Слід також зауважити, що успіх 

даного методу залежить від кваліфікації самого рекрутера, який має об'єктивно 

оцінити кандидатів та порівняти їх можливості з вимогами роботодавця. 

У свою чергу, пошук талантів – цілеспрямований пошук цікавих, 

креативних та перспективних кандидатів за рахунок відвідування рекрутерами 

різних молодіжних конференцій, зустрічей професіоналів та проведення 

моніторингу соціальних мереж. Він також є одним із методів, які можна 

застосовувати для підбору персоналу підприємств ресторанного господарства де 

є відділ по роботі з персоналом, оскільки даний метод потребує багато часу. Крім 

того, кандидатів запрошують на роботу, а тому їх необхідно мотивувати до 

роботи в конкретній організації (можливість реалізовувати свої ідеї, перспективи 

кар'єрного росту), що входить в обов'язки рекрутерів. 

Висновки. Таким чином, обираючи методи відбору персоналу, необхідно 

керуватися основними критеріями: 

- виділений час для підбору персоналу; 

- наявні фінансові та трудові ресурси для подальшого проведення навчань 

відібраних кандидатів; 

- вимоги до кандидатів; 

- загальна ситуація на ринку праці. 

Беручи до уваги те, що основою діяльності закладів ресторанного 

господарства є робота з людьми і, відповідно, високий рівень обслуговування 

відвідувачів, на нашу думку, найкращими та найбільш універсальними методами 

для підбору персоналу підприємств ресторанного господарства, які дбають про 

якість надання послуг та кулінарних виробів, є: 
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- ексклюзивний пошук, пошук талантів та управлінський відбір – особливо 

це стосується підбору управлінського персоналу, технологів, сомельє, шеф-

кухарів та шеф-кондитерів; 

- цифровий рекрутинг, набір молодих фахівців, пошук талантів – методи, що 

підходять переважно для підбору лінійного персоналу: офіціантів, барменів, 

кухарів, які пізніше зможуть отримати підвищення. 

Отже, процес пошуку та відбору персоналу закладів ресторанного 

господарства є досить трудомістким та потребує багато часу й інших важливих 

ресурсів підприємства. Аналізуючи джерела підбору персоналу, ми з'ясували, що 

найкращою тактикою підприємства ресторанного господарства є поєднання 

внутрішніх та зовнішніх як дорогих, так і дешевих джерел пошуку в залежності 

від ситуації всередині підприємства та на зовнішньому праці. Питання вибору 

методів підбору персоналу не є таким же однозначним. Адже є методи, якими 

підприємцям у сфері сучасного ресторанного господарства краще не 

користуватися (наприклад, масовий рекрутинг чи скринінг персоналу). А от такі 

методи як ексклюзивний пошук, пошук талантів та управлінський відбір 

підприємства використовують рідко, проте вони дійсно дозволяють обрати 

найкращих кандидатів, які своїми ідеями та бажанням працювати і розвиватися 

допоможуть забезпечити закладу ресторанного господарства не лише 

позитивний імідж, але й високий рівень прибутку. 
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МАСЛО ВЕРШКОВЕ  

Стаття присвячена обґрунтуванню технології переробки молока на масло 

вершкове.  Для молочної галузі України 2021 рік  став дуже складним. Вперше за 

часи незалежності в Україні ведуться військові дії, частина її території 

анексована сусідньою «братньою» країною та Коронавірусна хвороба (COVID-

19). В країні відбулася суттєва девальвація гривні, недоступними стали 

кредитні ресурси. В таких непростих умовах доводиться зараз працювати 

виробникам молокопродуктів. Тому економічний стан молокопереробної галузі, 

зміни рівня та структури виробництва молока і молокопродуктів, їх 

споживання зумовлюють необхідність проведення детального дослідження та 

аналізу, для забезпечення ефективного розвитку та підвищення 

результативності діяльності представникам українського молочного бізнесу. 

Ключові слова: молоко, масло, фальсифікована продукція, технології, молочний 

бізнес. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Молочна промисловість України є великою 

індустріальною галуззю, однією з провідних народного господарства. Продукція 
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молочної промисловості займає важливе місце у споживанні населенням країни. 

Однак, зниження реальних доходів населення, наявність високої еластичності 

попиту за доходом та неякісна сировина призвели до зменшення споживання 

молочної продукції, що негативно вплинуло на обсяги її виробництва.  

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідженням питань 

функціонування й особливостей розвитку молочного ринку займалися такі 

науковці, як: Н. С. Бєлінська, П. С. Березівський, С. В. Васильчак, П. І. 

Гайдуцький, Т. Г. Дудар, Т. Л. Мостенська, В. О. Рибінцев, П. Т. Саблук, О. М. 

Шпичак та інші. 

Формулювання цілей статті. Сьогодні в Україні близько 350 підприємств по 

переробці цільного молока. Показники виробництва основних видів молочних 

продуктів вказують на стабільність розвитку молочної промисловості, не 

зважаючи на ряд проблем, що виникли на ринку сировини. У зв’язку зі значною 

конкуренцією виробництво готової молочної продукції все більшою мірою 

концентрується на великих підприємствах, які вкладають значні кошти в 

модернізацію виробництва, швидко реагують на зміни кон’юнктури ринку, 

збільшують обсяги експортних поставок та розширюють свій асортимент 

продукції. Середній рівень рентабельності виробництва незбираної молочної 

продукції на молокопереробних підприємствах складає 3-8%. Виробництво 

сметани, вершкового масла, сиру та дієтичної продукції: йогурту, ряжанки, 

кефіру є більш економічно вигідними ніж незбираного молока[3,5].  

Виклад основного матеріалу дослідження. Важливим завданням, яке стоїть 

перед молочною промисловістю в умовах ринкової економіки, є збереження 

якості і харчової цінності молочних продуктів при мінімальних витратах при її 

переробці, транспортуванні та зберіганні. Якість будь-якого харчового продукту 

визначається перш за все якістю використаної сировини та грамотною 

організацією технологічного процесу. За фізіологічними нормами споживання 

кожна людина повинна споживати на добу 15-25 г. вершкового масла, не 

враховуючи інших жирів. Для виготовлення вершкового масла основною 

сировиною є молоко незбиране та вершки. Основою підвищення ефективності 
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переробки молочної сировини і виробництва молочних продуктів є 

впровадження досягнень науковотехнічного прогресу, ефективної техніки і 

новітніх технологій. Мова йде на сам перед про використання установок з 

мікропроцесорними системами управління, комплексно автоматизованих ліній, 

цехів і загалом підприємств, що дасть змогу підвищити рівень автоматизації 

виробництва, істотно змінити характер і якість праці людей.  

В останні роки значно розширився асортимент вершкового масла зі 

смаковими наповнювачами бутербродного призначення. При цьому для 

досягнення виразності смакового букета в маслі знижується масова частка жиру 

(до 50-60%) за рахунок збільшення нежирних компонентів, включаючи смакові 

наповнювачі, регульовані за кількістю та різноманітністю.  

В Україні виробляють різноманітний асортимент масла: масло вершкове, 

шоколадне, фруктове, медове, топлене та інші. На формування споживчих 

властивостей масла впливають такі фактори: якість і вид основної і допоміжної 

сировини, технологія виготовлення. 

Умінням виробляти смачні молочні продукти Україна славилася століттями. 

Недарма навіть у Законі України «Про молоко та молочні продукти» наводиться 

термін «традиційні молочні продукти» - масло, сири; а також кисломолочні 

продукти, вироблені із застосуванням заквасок на чистих культурах 

молочнокислих бактерій - ацидофілін, простокваша, ряжанка, сметана, сир 

кисломолочний; кефір - із застосуванням заквасок на кефірних грибках.  Здорова 

боротьба за споживача зробила українське вершкове масло 

конкурентоспроможним не тільки на внутрішньому, але і на міжнародному 

ринку[3,5]. 

Орієнтуватися і правильно вибирати в теперішній час якісний та безпечний 

товар серед безлічі, що пропонується споживачам на полицях магазинів - досить 

складно, особливо коли це стосується харчових продуктів, та ще і таких як 

молочна продукція, оскільки поряд із продуктами, які відповідають всім 

необхідним вимогам, на споживчий ринок постійно надходять фальсифікати. 
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Чинне законодавство України та нормативні документи забороняють 

використання жирів немолочного походження під час виробництва молочних 

продуктів. Наприклад, згідно ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове. Технічні 

умови», а також Закону України «Про молоко та молочні продукти», вершкове 

масло повинно вироблятися виключно з коров’ячого молока і продуктів його 

переробки (вершків). При виробництві традиційних молочних продуктів 

забороняється використовувати жири та білки немолочного походження, а також 

будь-які стабілізатори і консерванти. Із дозволених додатків у маслі 

допускаються маслянка, харчова кухонна сіль, натуральні харчові барвники - 

екстракт аннато чи бета-каротин, вітамин А і чисті культури молочнокислих 

бактерій. Отже, перше, на що слід звернути увагу при виборі масла - це його 

склад. 

Ціна є ще одним важливим показником, на який слід звернути увагу. З 1 

тони молока, в залежності від його жирності, можна отримати всього 40–50 кг 

масла. Тому дешево коштувати воно ніяк не може. Якщо врахувати вартість 

молочної сировини, рентабельність виробництва та існуючі торгівельні 

надбавки, то двохсотграмова упаковка якісного вершкового масла повинна 

коштувати  від 30 до 40 грн. Якщо десь в магазині чи на ринку покупець побачить 

масло дешевше за 25 гривень, то потрібно обов’язково замислитись. 

У Законі України «Про захист прав споживачів» наводиться визначення 

терміну «фальсифікована продукція» - це продукція, що виготовлена з 

порушенням технології або неправомірним використанням знака для товарів та 

послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само 

неправомірним відтворенням товару іншої особи[2]. 

Проблема фальсифікації молочних продуктів жирами немолочного 

походження в Україні стоїть гостро не перший рік.   По-перше, це пов’язано з 

дефіцитом молочної сировини - в Україні постійно не вистачає молока для 

задоволення потреб молокопереробної промисловості. Певними чинниками 

стали також введення мораторію на перевірки бізнесу у 2014 році і постійне 

нарощування Україною експорту молочної продукції, зокрема вершкового 
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масла,  та імпорт пальмової олії одночасно. Тому молочні і, навіть,  кисломолочні 

продукти були і є головною мішенню для фальсифікаторів і масово 

підробляються. Відповідно, в найбільшій мірі до фальсифікацій такого виду 

вдаються при виробництві і реалізації дорогих молочних продуктів з високим 

вмістом жиру  вершкового масла, твердих сирів, сметани, тощо. Вражає і 

непокоїть ситуація, що заміну молочного жиру в продукції проводять практично 

повністю. Кількість випадків виявлення «фальшивого» масла і молочних 

продуктів продовжує збільшуватися, про що свідчать як результати перевірок 

Держпродспоживслужби і правоохоронних органів, так і різноманітних 

споживчих експертиз, які проводяться на замовлення громадських організацій та 

журналістів. Широкий резонанс у суспільстві на початку 2020 року викликало 

чергове журналістське розслідування «Стоп фальсифікат» від студії «1+1», в 

результаті якого фальсифікованою виявилася кожна п’ята пачка масла, що була 

закуплена в рамках цієї акції[2]. 

Розвиток технології переробки молока і виробництва молочних продуктів 

визначається рівнем науково-технічного потенціалу країни та його сировинною 

базою. У свою чергу, впровадження нових технологій спрямоване на 

формування оптимального асортименту молочних продуктів, зниження витрат 

на їх виготовлення та реалізацію при збереженні або підвищенні рівня 

економічності виробництва. При цьому зазначені проблеми слід розглядати з 

урахуванням сьогодення країни і світової економіки в цілому. 

В Україні вимоги до якості вершкового масла регламентовані державним 

стандартом ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове. Технічні умови», згідно з яким 

цей продукт повинен виготовлятися тільки з коров’ячого молока і/або продуктів 

його переробки. Під продуктами переробки молока маються на увазі вершки, 

сухе молоко, маслянка. Це означає, що продукт, який продається в магазині під 

назвою «масло вершкове», повинен містити тільки молочний жир без рослинних 

домішок. Дозволяється використання закваски для кисловершкового масла, солі 

для солоного масла, а також бета-каротину для підфарбовування. 
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Залежно від масової частки молочного жиру масло поділяється на: 

масло вершкове «екстра» з масовою часткою жиру 80,0-85,0%; 

масло вершкове «селянське» з масовою часткою жиру 72,5-79,9%; 

масло вершкове «бутербродне» з масовою часткою жиру 61,5-72,4%; 

масло «топлене», молочний жир з масовою часткою жиру не менше 99,0% [2]. 

Масло може виготовлятися з різною масовою часткою жиру навіть в одній 

класифікаційній групі. Тому не дивуйтеся, якщо побачите на полицях магазинів 

масло селянське з жирністю 72,6% або 73,0%. 

Крім того, масло поділяють на солодковершкове, що виготовляється з 

пастеризованих натуральних вершків, і кисловершкове, яке виготовляється з 

пастеризованих вершків, поквашених чистими культурами молочнокислих 

бактерій. Обидва види масла можуть виготовлятися з додаванням солі (в 

кількості не більше 1,0%) – солоне солодковершкове або солоне кисловершкове. 

Правда, кисловершкове і солоне масло зустрічаються досить рідко. Найбільш 

популярним і традиційним вважається смак солодковершкового масла. 

З метою виявлення наявності немолочних жирів у маслі 

солодковершковому, фахівці ВГО «Споживча довіра» на постійної основі 

декілька разів на рік проводять моніторинг продукту, якій реалізується на 

споживчому ринку Україні[4]. 

Так у 2020 році відбір зразків здійснювався тричі: в травні разом з 

представниками  ГО «Асоціація захисту прав споживачів +» у місті Луцьк та 

Києві, у вересні-жовтні в супермаркетах Києва. 

Всього було відібрано 18 зразків, які були переданні для проведення 

випробувань до лабораторії ДП «Київоблстандартметрологя», яка атестована та 

акредитована для проведення таких робіт у відповідності із законодавством. 

За результатами випробувань виявлено наявність жирів немолочного 

походження в продукції: ТОВ «Еней» (Житомирська область). 

Масло солодковршкове селянське, 73% жиру (виготовлено 24.04.20) – 

78,99%. 
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Масло солодковршкове селянське, 73% жиру (виготовлено 28.08.20) – 

69,80%. 

Масло солодковршкове селянське, 73% жиру (виготовлено 01.11.19) – 

69,42%. 

ПП «Альма Віта» (Тернопільська область). 

Масло солодковершкове селянське «Класик», 73% жиру (виготовлено 

19.05.2020) – 76,82% [4]. 

Про результати випробувань проінформовано виробників, роздрібні мережі 

в яких купувалося масло, а також зроблено подання до Держпродспоживслужби 

щодо обману споживачів в частині надання неправдивої інформації про 

продукцію, що є в обороті на ринку, та Антимонопольного комітету України про 

недобросовісну підприємницьку практику при виробництві продукції. 

За повідомленням Держпродспоживслужби України у виробників, зразки 

масла яких не відповідали задекларованим показникам, було проведено заходи 

державного нагляду! 

За результатами заходів проведених підрозділами Держпродспоживслужби 

у ПП «Альма Віта» анульовано експлуатаційний дозвіл, до ТОВ «Еней» винесено 

припис щодо виявлених недоліків під час перевірки з вимогою усунення 

невідповідностей у встановлені терміни. 

Особлива увага буде приділятися відбору та дослідженню зразків продукції 

тих виробників, продукція яких в попередніх дослідженнях мала негативні 

результати. [5,6] 

Стабільність вершків змінюється при твердінні молочного жиру. Твердіння 

молочного жиру у вершках жирністю до 64% не призводить до руйнування 

емульсії (деемульгування) при нагріванні до температури плавлення молочного 

жиру. Проте у вершках жирністю вище 64 %, що містять затверділий жир, після 

їх нагрівання до температури плавлення твердого жиру відбувається повне або 

часткове руйнування емульсії. Це пов’язано з незворотними змінам в оболонках 

жирових кульок, а саме: жир усередині кульок знаходиться у твердому стані, 

вони розтягуються і легко руйнуються. 
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На стабільність вершків впливає розмір жирових кульок. Із їх зменшенням 

стабільність вершків підвищується. Окислення ліпідів оболонки жирової 

кульки знижує стабільність вершків. 

Інтенсивність механічної дії. Швидкість дестабілізації високожирних 

вершків збільшується із підвищенням питомої потужності механічної обробки 

(мінімальна при 8 Вт/кг). 

Температура охолодження. Процес дестабілізації високожирних вершків, 

охолоджених до температури твердіння, при відсутності механічної обробки 

протікає повільно, і триває протягом усього періоду кристалізації гліцеридів 

молочного жиру. Чим вищий вміст жиру у високожирних вершках, охолоджених 

до температури твердіння, тим більші ступінь і швидкість дестабілізації та 

деемульгування високожирних вершків. 

Схематичне зображення змін молочного жиру, які відбуваються під час 

виготовлення масла різними способами зображено на рисунку 1. 

 
 

Рисунок 1 – Схематичне зображення процесу перетворення молочного 

жиру під час виробництва масла 
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Рідкий молочний жир - це розчин високоплавких гліцеридів (ВПГ) в 

легкоплавких гліцеридах (ЛПГ). При охолодженні молочний жир стає 

перенасиченим відносно найбільш високоплавких гліцеридів, що призводить до 

їх виділення із розчину і утворення твердої фази. 

Ринкові аналітики компанії Mordor Intelligence дослідили глобальний ринок 

молочних продуктів та визначили прогноз його розвитку на 5 років. За їхніми 

даними глобальний молочний ринок зросте на 5% та до 2024 року сягне 703,5 

млрд. доларів[7]. 

Світове виробництво молока у 2018 році оцінювалося в 843 млн тонн, проти 

811 млн т у 2017 р. Це продиктовано зростанням виробництва в Індії, Туреччині, 

Європейському Союзі, Пакистані, Сполучених Штатах Америки та Аргентині. 

Воно компенсувало навіть зниження виробництва у Китаї та Україні. 

На світовому ринку серед готових до вживання молочних продуктів 

домінують молоко, потім масло, сир, йогурт і заморожені десерти. Останні 

залишаються найбільш швидкозростаючим ринком у світі. Стимулювання 

світового попиту на молочну продукцію зумовлено зростанням загальної 

кількості населення, збільшенням доходів та розширенням свідомості здоров'я 

(рисунок 2.). 

  
Рисунок 2 – Глобальний ринок виготовлення масла 
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Висновок. Вершкове масло - харчовий продукт, вироблений із коров’ячого 
молока, що складається переважно з молочного жиру і плазми, в яку частково 
переходять усі складові частини молока - фосфоліпіди, білки, молочний цукор, 
мінеральні речовини, вітаміни і вода. Існує два способи виготовлення масла: 
шляхом сколочення вершків і перетворення високожирних вершків у масло.  
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 Оксана Стасюк  
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ФРУКТОВИХ 

СОКІВ 
У статті розглядаються питання дослідження та розробки технології 
виробництва фруктових соків з використанням яблучного соку та соком плодів 
обліпихи, яка має підвищений вміст біологічно активних речовин. Проведено 
аналіз обґрунтування хімічного складу сировини, розроблено рецептури 
фруктових напоїв та визначено їх органолептичні показники.  
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Ключові слова: сировина, фрукти, яблучний сік, обліпиховий сік, технологія, 
рецептура, біологічна цінність.  

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 
практичними завданнями. Соковий ринок України постійно зростає що 
викликано як ростом споживання соків, так і тим, що споживач усвідомив роль 
сокової продукції в його життєдіяльності [1]. 

Асортимент виробляємих соків різноманітний, тому що соки отримують 
практично з усіх видів плодів та ягід. Поряд з освітленими соками, які мають 
привабливий зовнішній вигляд але втратили при освітленні значну кількість 
колоїдних поживних речовин, в широкому асортименті виробляються 
неосвітлені соки, в яких зберігаються усі колоїдні речовини, а також соки з 
м'якоттю та нектари. В соках з м'якоттю збережені всі складові частини плодів 
за винятком відходів, тому вони отримали назву рідких плодів. 

Останнім часом попит на соки в Україні почав зростати, враховуючи, що 
структура продажу соків формуються на 34 % із яблук. Багато наукових 
досліджень свідчить про те, що яблука цілком можуть бути для вас одним із 
найбільш здорових продуктів, які ви можете включити у свій щоденний раціон, 
їх вважають «чудо-їжею». Виготовлення яблучного соку не потребує значних 
капіталовкладень, сировина піддається зберіганню, а також соки здатні 
забезпечити організм цілий рік високими дієтичними та лікувальними 
властивостями.  

Натуральна продукція сьогодні все більше цінується на міжнародному 
ринку. Зростає попит на ягоди та лікарські рослини. Україна має прекрасні умови 
для вирощування і того і іншого, та може зайняти провідні позиції по їх 
виробництву.  

Агрокультури, які зовсім недавно вважалися нішевими, сьогодні здатні 
приносити істотний дохід. Як повідомляють експерти Pro–Consulting, до таких 
культур належить обліпиха, яка є ягодою і одночасно лікарською рослиною. 
Вона використовується як в свіжому вигляді, так і в якості сировини для 
отримання обліпихової олії, різних настоянок і добавок в косметичні засоби. За 
останні 5 років світовий ринок обліпихи виріс на 40 % і досяг $ 18 млрд. З них $ 
1 млрд припадає на саму ягоду і $ 17 млрд – на продукти її переробки [2]. 
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Проаналізувавши наукові дослідження обґрунтовано, що яблука є 

найкращим основним компонентом в рецептурі виробництва фруктових соків 

[3], а в поєднанні із іншими соковмістними компонентами, на прикладі обліпихи, 

є перспективним удосконаленням технології фруктового соку в асортименті. 

Формулювання цілей статті. Тому метою нашого дослідження є теоретичне 

і наукове обґрунтування, розробка технології виробництва фруктового соку в 

складі якого яблучний і обліпиховий сік. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Застосування обліпихи у 

фруктових соках, підвищення їх харчової і біологічної цінності є актуальною 

проблемою, дослідженням якої займається ряд вчених, зокрема теоретичні і 

практичні основи використання обліпихи в харчових цілях.  

Значний внесок у створені нових сортів обліпихи та виявлення хімічних 

показників ягід внесли відомі вітчизняні та зарубіжні вчені І. П. Єлісєєв, І. Г. 

Салініна, Е. І. Пантелеєва, Е. Г. Сократова, Т. Т. Трофимов, Є. Є Шишкина, Н. С. 

Щапов, В. А. Фефелов та ін. В області використання обліпихи для виробництва 

консервної продукції відомі роботи В. Н. Тимофєєвої.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Яблука (Malus domestica) – це 

плоди, що належить до родини розоцвітих. Шкірка яблук тонка, але міцна, а 

внутрішня м’якоть густа і соковита; плід розм’якшується в міру дозрівання. 

Внутрішнє ядро зберігає насіння, що може спричинити шкоду для вашого 

здоров'я, якщо споживати його в надлишку. Поживні речовини знаходяться у 

плоді та шкірці, які є багатим джерелом антоціанів та дубильних речовин [4].  

У 2010 році був розшифрований повний геном яблука, що призвело до 

збільшення досліджень і розуміння того, чому яблука настільки корисні для 

нашого здоров’я, і які конкретні компоненти.  

Відомо, що вживання яблука в день тримає лікаря подалі. Яблука 

забезпечують організм основними вітамінами та мінералами, і допомагають бути 

здоровими.  

Основною складовою частиною яблук є вуглеводи, на частку яких припадає 

в загальному 11,3 %, з яких переважає фруктоза. У яблуках міститься багато 
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калію – до 248 мг, солей заліза – до 2,2 мг, марганцю – 0,33 мг та ін. Насіння 

яблук виключно багате йодом. У яблуках представлений майже весь вітамінний 

алфавіт: А, В1, В2, В3, B6, С (до 13 мг), Е, РР, Р, К, а також інозит і фолієва 

кислота (0,1 мг).  

В якості джерела вітаміну С нами була підібрана сировина - плоди обліпихи. 

Харчова цінність обліпихи визначається наявністю в її плодах легкозасвоюваних 

вуглеводів, органічних кислот, вітамінів, пектинів, мінеральних речовин. Ягоди 

обліпихи - це природний концентрат біологічно-активних речовин [5]. 

Обліпиха - плоди жовтого, оранжевого або оранжево-червоного кольору, 

кислувато-солодкі на смак із характерним запахом, що нагадує ананасовий. 

Офіціальною сировиною є плоди, які використовують для одержання 

обліпихової олії. Крім плодів і олії, з лікувальною метою використовують також 

кору і листя рослини. 

Ягоди обліпихи споживають у сирому вигляді, сушать, заморожують, 

переробляють на варення, повидло й желе, перетирають з цукром. Додають у 

кондитерські вироби, соки, настойки й лікери. 

Плоди обліпихи (свіжі або перероблені) у вигляді соку, водного настою, 

сиропу використовують при застуді, захворюваннях верхніх дихальних шляхів, 

виразковій хворобі шлунку, серцево-судинної системи, атеросклерозі, гіпо- та 

авітамінозі, порушеннях обміну речовин, для зміцнення імунної системи 

організму. Крім того, обліпиха регулює кров’яний тиск. 

Плоди обліпихи є полівітамінною сировиною. За набором вітамінів вона не 

знає собі рівних. В ягодах обліпихи вітамінів В в 6 разів більше, ніж в чорній 

смородині, і в 15 разів більше, ніж в апельсинах. В обліписі містяться вітаміни 

В2, В6, В12, К, F, Р, фолієва кислота, каротиноїди, аскорбінова кислота. Крім 

того, в плодах зосереджено до 8…9 % жирної олії, до складу якої входять 

гліцериди олеїнової кислоти (близько 10 %), стеаринової кислоти (близько 10 %), 

лінолевої і пальмітинової кислоти (близько 6 %), різні цукри (від 3 до 7 %), 

органічні кислоти (2,6…3,2 %), дубильні речовини, інозит, фітостерини, холін, 

бетаїн [6]. 
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Отримання яблучного соку. Для одержання соку потрібні добре дозрілі, але 

не перезрілі плоди. Із недозрілих плодів сік отримують кислий і терпкий, із 

перезрівши - мутний, різко зменшується його вихід. Відібрані на переробку 

яблука старанно миють, вирізають підгнивши місце (бо сік буде мати запах 

плісені), і потемнівшу (коричневу) від ударів м'якоть. Потім яблука 

подрібнюють. При подрібнені необхідно щоб шматочки були розмірами 5 - 10 

мм. Одержану масу відпресовують на ручному гвинтовому пресі. З-під пресу сік 

виходить мутний. Через це його фільтрують через 2-3 шари марлі в каструлю і 

нагрівають до 90 °С за 1..3 хв, постійно знімаючи піну, а потім швидко 

охолоджують. При цьому сік частково освітлюється. Після освітлення сік 

нагрівають до температури кипіння, розливають і закупорюють. Зберігають у 

темному місці. 

Отримання обліпихового соку. Зрілі плоди очищають від плодових гілочок, 

видаляють зіпсовані і миють спочатку в теплій воді, а потім на ситі під краном 

(в проточній воді). Вимиті плоди складають в ємкість, додають воду з розрахунку 

0,2 л води на 1 кг плодів і при постійному помішуванні доводять масу до 

температури 90 °С. Відстоюють до розм'якшення, охолоджують до 50 °С і 

віджимають сік на гвинтовому пресі. Одержаний сік фільтрують через марлю. 

Враховуючи основні переваги плодів обліпихи, її багатий біохімічний 

склад, зрозуміло, що доцільним є розширення асортименту та розробка нових 

видів фруктових соків. 
На основі опрацьованих матеріалів, з врахуванням технологічних 

параметрів, нами розроблена рецептура фруктових соків (таблиця 1). 

Таблиця 1– Рецептури фруктового соку (без врахування витрат)  
 Сировина Кількість, кг
  Контрольний 

зразок 
Рецептура № 

1
Рецептура № 

2
Рецептура № 

3
1 Яблучний сік 850 750 700 650
2 Обліпиховий сік - 100 150 200
3 Цукор-пісок  150 150 150 150
 Всього  1000 1000 1000 1000
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За органолептичними показниками фруктовий сік відповідає показникам 

якості (таблиця 2). 

Таблиця 2 – Органолептичні показники фруктових соків 
Назва показника Значення показника:

контрольний зразок для рецептур № 1, 2, 3
Зовнішній вигляд та 
консистенція 

Однорідна рідина, без осаду Однорідна рідина, без осаду 

Смак і запах Чисті, без сторонніх 
присмаків і запахів, злегка 
кислуватий; смак 
виражений яблучний

Чисті, без сторонніх присмаків і 
запахів, злегка кислуватий; смак 
зумовлений внесеним соком 
обліпихи

Колір  Прозорий зі соку обліпихи, 
рівномірний по всій масі 

Жовтий, обумовлений внесенням 
соку обліпихи, рівномірний по всій 
масі

 

Проведені дослідження підтверджують доцільність використання 

обліпихового соку для підвищення біологічної цінності яблучного, та для 

розширення фруктового асортименту соків. 

Висновки. Аналізуючи результати отриманих досліджень можна зробити 

висновок, що сік з яблук має високу технологічну цінність, оскільки він високо 

цукристий, але слабо забарвлений, не забезпечує високої гармонійності смаку і 

характеризується низькою біологічною цінністю, тому для покращення кольору, 

смаку і підвищення біологічної цінності яблучного соку його доцільно 

змішувати з соком, що має більш інтенсивне забарвлення і біологічну цінність. 

Очевидно саме таким є сік обліпихи. 
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РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

У статті розглядається використання франчайзингу в сфері ресторанного 

бізнесу як інструменту створення ефективних і конкурентоспроможних 

мережевих структур, орієнтованих на задоволення запитів і потреб сучасного 

«глобалізованого» споживача.  
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господарство, франшиза, ресторанний бізнес. 

Постановка проблеми. В усьому світі фpaнчaйзинг уже дaвно є невід’ємною 
чaстиною економіки. Зa експертними оцінкaми, у розвинених крaїнaх світу 
більше 40 % усіх продaжів здійснюється через фpaнчaйзингові мережі. В Укрaїні 
ця формa оргaнізації бізнесу знaходиться нa почaтковому етaпі свого розвитку. 
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У розвитку сучасного ресторанного бізнесу існує цілий ряд проблем, що 
перешкоджають повноцінному розкриттю всього його потенціалу і 
можливостей. Підприємцям потрібно розширювати ринки збуту, залучати 
фахівців до дилерської мережі великих фірм, встановлювати канали взаємодії 
малого і великого бізнесу. Для вирішення таких проблем потрібні нові 
економічні механізми, одним з них є франчайзинг, що дозволяє підвищити 
ефективність ресторанного бізнесу [4]. 

Можна помітити, що франчайзинг в ресторанному бізнесі представлений не 
тільки закордонними фірмами-гігантами, які вже і так поширилися по всьому 
світу. Звичайно в меншій мірі, але представлений і фірмами, які зародилися 
всередині нашої країни, і навіть не обов'язково що в столиці. І поширюються по 
всій території нашої України. 

Перешкодами у розвитку даної галузі в розрізі франчайзингу, служить уже 
навіть не стільки законодавча основа, яка з перемінним успіхом, але все таки йде 
на зустріч новому виду бізнесу, а те що немає підтримки суб'єктів франчайзингу 
фінансовими організаціями, є багато недоліків у відносинах між франчайзером і 
франчайзі, і люди з невпевненістю йдуть на такі угоди.  

І все таки, не дивлячись на всю проблематику, галузь успішно розвивається, 
а франчайзингових проектів в ній з кожним роком все більше і більше. Вище 
сказаним, на мій погляд, і обумовлена актуальність даної роботи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Економіко-правові проблеми 
франчайзингових відносин, регулювання франшиз, особливості укладання 
договору франчайзингу, визначення місця і ролі франчайзингу в розвитку 
економіки України, аналіз розвитку франчайзингових відносин в Україні, що є 
предметом даного дослідження, знайшли своє відображення в роботах таких 
вітчизняних та іноземних фахівців: Г. Андрощука, М. Бедринця, З. Варналія,                
О. Васильєва, А. Войчака, В. Герасимчука, О. Городова, А. Грищенка, А. Гехта, 
В. Денисюка, В. Довганя, А. Довгерта, Ж. Дельтея, В. Євдокимова, Д. Землякова, 
І. Килимника, Г. Кочеткова, О. Корольчука, О. Кузьміна, О. Легейди,                
М. Мендельсона, Я. Мюррея, А. Павленко, І. Рикова, Р. Руоці, Я. Сидорова,                
С. Скибінського, С. Сосни, Д. Стенворта, А. Старостіної, В. Терехова, Н. 
Терещук, Г. Цират та інші [6]. 
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Метою статті є аналіз ринку ресторанного господарства в розрізі розвитку 
франчайзингу та оцінка його ефективності та результативності. 

Виклад основного матеріалу. Франчайзинг визнаний у світі як найбільш 
прогресивна форма ведення бізнесу. Умови, які він пропонує, вигідні для 
підприємців, що розпочинають свій бізнес, так як вони суттєво знижують ризик 
невдачі та втрати коштів. В Україні лідерами у сфері франчайзингового бізнесу 
є підприємства роздрібної торгівлі товарами і послугами, ресторани швидкого 
харчування і бізнес-послуги. У 2016 р. сфера роздрібної торгівлі товарами і 
послугами, що розвивається за франчайзингом, становить 34% від загальної 
кількості франчайзингових підприємств [5].  

Франчайзинговий ринок надає великі переваги для економіки України. Він 
може стати початком для розвитку дрібних і спільних підприємств, які 
займатимуться інноваційною діяльністю. Крім того, доцільним є розвиток 
франчайзингу у сфері послуг, пов'язаних з обстеженням технологічного 
обладнання на виробництві, вибором найбільш раціонального методу його 
заміни, особливо модернізації; суспільно необхідна галузь охорони здоров'я, 
передусім надання допомоги у зонах екологічних катастроф та при роботі у 
екстремальних  і шкідливих умовах. Тому так важливо зосередитися на 
прискоренні розвитку франчайзингу [2]. 

На сьогодні в Україні побудова франчайзингової системи є вигідною як для 
франчайзера, так і для франчайзі. Вітчизняним підприємствам франчайзинг 
вигідний насамперед, як можливість уникнути необхідності створення власних 
збутових мереж. Вигода для франчайзі – можливість для підприємців-
початківців розвивати конкурентоспроможний бізнес із використанням вже 
відомої торгової марки. Окрім того, франчайзинг охоплює доволі обмежене коло 
галузей промисловості, що дає можливість франчайзі освоювати нові сфери 
діяльності і, таким чином, розширювати межі поширення франчайзингових 
систем у вітчизняній економіці [1].  

Важливо відзначити, що однією з особливостей українського ринку 
франчайзингу є те, що на ньому переважають мережі вітчизняного походження. 
Насамперед, це пов’язано з тим, що від вітчизняних підприємств вимагається 
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мінімальна адаптація до умов ринку, що значно спрощує вихід на нього. Ще 
однією особливістю вітчизняного ринку франчайзингу є те, що на відміну від 
країн Європи, в Україні франчайзинг значного поширення набув у сфері торгівлі 
[6]. 

Франчайзинговий ринок надає великі переваги для економіки України. Він 
може стати початком для розвитку дрібних і спільних підприємств, які 
займатимуться інноваційною діяльністю. Крім того, доцільним є розвиток 
франчайзингу у сфері послуг, пов'язаних з обстеженням технологічного 
обладнання на виробництві, вибором найбільш раціонального методу його 
заміни, особливо модернізації; суспільно необхідна галузь охорони здоров'я, 
передусім надання допомоги у зонах екологічних катастроф та при роботі у 
екстремальних і шкідливих умовах. Тому так важливо зосередитися на 
прискоренні розвитку франчайзингу [7]. Розвиток франчайзингу в Україні 
значно гальмується такими проблемами:  

1. Фінансово-кредитного характеру (складність процедури 
кредитування малих підприємств).  

2. Незахищеність українських франчайзі у франчайзинговій співпраці з 
іноземними представниками. 

3. Брак знань у підприємців щодо можливостей такого способу ведення 
бізнесу, як франчайзинг.  

4. Значне обмеження розвитку малого бізнесу податковими нормами, 
внаслідок чого підприємці змушені шукати "обхідні шляхи" у здійсненні 
паушального платежу та роялті. 

5. Недосконалість нормативно-законодавчої бази, стосовно 
франчайзингових відносин. 

Щодо ЗРГ, то в Україні набирає обертів ресторанний бум. Цим бізнесом 
цікавляться і ресторатори зі стажем, і новачки, котрі розраховують добре 
заробити на «апетитному» ринку. Франшизою ресторану називають правила 
взаємодії між оператором (франчайзі) і власником фірми (франчайзером), які 
закріплені в договорі [3].Франчайзер є власником франшизи. У відповідності з 
погодженими правилами, власник ліцензує ресторан, а франчайзі буде керувати 
ним. Ресторан при цьому буде належати франчайзі. Він платить власнику за 
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користування інтелектуальною власністю, в тому числі маркетингового плану, 
торгової марки, а також бренду. Така співпраця дозволяє франчайзі управляти 
рестораном з уже наявною діючою моделлю бізнесу, чітко прописаними 
процесами. Власник франшизи має право розширити бренд [7]. 

Переваги покупки ресторанної франшизи: 

1.Відомий бренд. Підприємці вважають за краще починати роботу з вже 

відомою маркою і готовою базою клієнтів. Адже напрацювання такого капіталу 

з нуля займає не один рік. На цьому шляху підприємці стикаються з ризиками, 

роблять помилки. Велика частина ресторанів, які не проіснувавши і одного року, 

зазнають поразки. Для недосвідченого підприємця покупка ресторанної 

франшизи означає значне зниження ризику. При покупці ресторанної франшизи 

підприємець отримує можливість використовувати бренд, який асоціюється у 

клієнтів з певним ступенем якості.  

2. Поглиблене навчання. Франчайзі пропонується масовий навчальний 

процес в період запуску ресторанів. Покупцеві франшизи передаються всі 

основні етапи, які були пройдені власниками мережі. Це дає велику перевагу 

перед тими підприємцями, які відкривають нові ресторани, починаючи бізнес з 

нуля. Тривалість навчальних програм може варіюватися. Деякі з них тривають 

всього кілька днів, а деякі і кілька місяців. Це залежить від досвідченості 

франчайзі в даній галузі. 

3.Готовність ресторану «під ключ». Придбавши франшизу, підприємець 

отримує готовий проект, який можна відкрити відразу ж. Потрібно лише 

відкрити двері ресторану, щоб почати обслуговувати клієнтів і отримувати 

прибуток. Купуючи франшизу, підприємець економить кошти, сили і час, 

позбавляється від багатьох проблем. 

4. Заклад ресторанного господарства працює на «підприємця». Франшиза 

ресторану дає можливість не хвилюватися про головні ризики, з якими може 

зіткнутися недосвідчений підприємець. Франчайзі розуміє, що вони позаду, і це 

вселяє в нього спокій. Власник франшизи на перших етапах розвитку бізнесу з 

більшістю можливих проблем вже розібрався.  
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Недоліки придбання ресторанної франшизи: 

1.Відсутність повної незалежності. При придбані франшизи необхідно 

змиритися з відсутністю можливості творчості. Вони не є незалежними 

підприємцями, як ті, які відкрили власний бізнес. Коли договір підписаний, вони 

повинні правила і методи бренду господарів франшизи. Франчайзі вважаються 

власниками бізнесу лише формально, але їм не надаються права на володіння 

брендом. Вони використовують його лише тимчасово. 

 2.Потрібно витрачати кошти на відкриття. Щоб працювати по франшизі у 

власному ресторані, необхідні чималі вкладення. Середню ціну франшизи 

назвати не можна. Адже на неї впливає велика кількість чинників. У більшості 

випадків потрібно заплатити не менше 20 тисяч доларів.  

3.Обмеженне зростання. Франчайзі повинен пам'ятати, що не зможе 

розширити бізнес, не враховуючи обмеження франчайзера по території. 

Франчайзерам невигідно, щоб франчайзі вступали в боротьбу між собою. При 

виникненні амбіцій з приводу відкриття нових ресторанів далеко не завжди піде 

позитивна реакція. 

4. Продовження і розірвання. При порушенні умов договору його 

найчастіше розривають. Наприклад, при невиплаті роялті або порушення 

стандартів бренду. Після цього власник закладу втрачає інвестиції. 

Сьогодні в Україні налічується близько 80 пропозицій франшизи в сфері 

ресторанного господарства, при цьому обороти цього ринку становлять 52 млрд 

гривень на рік і поступово повертаються до докризових 65-80 млрд гривень [5]. 

У сфері ресторанного бізнесу в Україні на сьогоднішній день пропонується 

близько 80 франшиз. Лідери – кав’ярні і пекарні, фаст-фуд і стріт-фуд, тобто 

проекти працюють в низькому і середньому ціновому сегменті [3]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, в даний час 
франчайзинг у сфері ресторанного господарства демонструє стійкий розвиток, 
залишається вагомою передумовою ведення бізнесу і збереження 
конкурентоспроможності ресторанних підприємств. Провідними тенденціями 
франчайзингу в ресторанному бізнесі залишається розвиток нових форматів 



253 

франчайзингових підприємств, більша відкритість франчайзерів і франчайзі 
стосовно споживачів. Розвиток і поглиблення цих тенденцій сприятиме 
інноваційним змінам в одній з найбільших сфер франчайзингу. 
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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. 
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маркетингу 

Постановка проблеми. 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. 

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 
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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. 

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 
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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).  

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. 
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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. 

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 
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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).  

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 
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Продовження таблиці 1 

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 

 

Єдиних підходів щодо створення організаційних структур управління, 

зокрема служби  маркетингу, не існує. Практика зарубіжних фірм свідчить, що 

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. 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]. 
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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 

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; 
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- 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 

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 
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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.  

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 
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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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ЗАСОБИ ТУРИСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ВАДАМИ 
СЛУХУ 

В статті розглянуто проблему туристичного обслуговування людей з 

особливими потребами, зокрема, людей з вадами слуху. Проаналізовано 

закордонний досвід туристичного обслуговування та комунікацій зі 

слабочуючими людьми. Охарактеризовано труднощі, що можуть виникнути в 

процесі організації туристичного обслуговування людей з вадами слуху та 

запропоновано можливі засоби туристичного обслуговування. Наголошено на 

необхідності розвитку інклюзивного туризму.  

Ключові слова: туризм, інклюзія, інклюзивний туризм, вади слуху, світовий 

досвід, комунікація, туристичні потреби. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Кожен з нас унікальний за зовнішністю, кольором 

шкіри, мовою, але між усіма нами є спільне – людські потреби та їх задоволення.  

Дане твердження  стосується і туризму, проте якщо здорові люди мають 

неймовірно широкий вибір туристичних продуктів, то люди з різноманітною 

нозологією інклюзії навпаки – мають або малий вибір у подорожах, або взагалі 

їх не мають через неготовність сфери туризму до якісного обслуговування цієї 

групи споживачів. Сьогодні ми хочемо приділити увагу розвитку туризму для 

осіб із вадами слуху, щоб подарувати і їм можливість подорожувати та пізнавати 

світ у всій повноті його принадності. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є аналіз туристичних потреб 

неповносправних людей, зокрема, людей з вадами слуху та надання пропозицій 

щодо засобів  комунікації та туристичного обслуговування слабочуючих 

туристів. 
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Сучасні дослідження та публікації. Питання розвитку інклюзивного 

туризму в Україні розглядалось в роботах таких вітчизняних авторів, як                

Л. Слатвінська, М. Сварник, Я. Грибальський, Л. Науменко, В. Лепський,                

Н. Барна, А. Коротєєва. Але проблема туристичних потреб та туристичного 

обслуговування слабочуючих людей в Україні досліджена не достатньо. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вади слуху — це повна або 

часткова нездатність чути, яка полягає у неправильній передачі або 

сприйнятті органом слуху звуків. Часткова глухота полягає у втраті здатності 

чути деякі частоти або розрізняти звуки з низькою амплітудою. Повна глухота – 

цілковита втрата слуху або таке його пониження, при якому неможливе 

розбірливе сприйняття мови [1]. 

Розглядаючи це питання з медично-наукової точки зору, можна простежити 

наступну відмінність: доросла людина зазвичай чує у діапазоні 40дБ, дитина - 

30дБ, а про порушення слуху можна говорити, коли цифра сприйняття звуків 

падає до 25дБ і нижче.  

Втрата слуху буває різною:  може проявлятись лише на одному вусі, 

відрізнятись складністю - від легкої до високочастотної, але це все не означає, 

що такі люди нас зовсім не чують чи не вміють розмовляти. Деяка частина людей 

з порушеннями слуху розмовляє, але зі своєрідним акцентом, а ті, хто повністю 

не чує, вміє говорити та пояснювати жестами і розуміє мову по губам. До того ж 

люди з повністю відсутнім слухом мають підвищену чутливість тіла і спокійно 

відчувають музику через коливання та вібрації. 

За статистикою більше 5% людей у світі мають проблеми зі слухом, а якщо 

розглянути дані Всесвітньої організації охорони здоров’я, дізнаємось, що у світі 

налічується 446 мільйонів людей з такими порушеннями, з них 34 мільйони – 

діти. Щорічно ця цифра росте, тому спеціалісти вважають, що до 2055 року так 

чи інакше від втрати слуху страждатиме понад 900 мільйонів людей. 

Прикро вражає той факт, що, на відміну від країн пострадянського простору, 

у Європі та Америці проблем з комунікацією та роботою для людей  із вадами 

слуху майже не існує. Вони мають такі ж права, як і звичайні люди. Це все 
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здебільшого пов’язано з якісною рекламною та освітньою роботою, адже з 

самого дитинства дітям за кордоном розказують та показують, як підтримувати 

діалог зі слабочуючими. У цьому плані Велика Британія навіть створила 

спеціальний термін «hearing impaired», яким називають людину, що має 

порушення слуху, але може говорити. Про комфорт та зручність  життя людей з 

вадами слуху у Європі та Америці можемо робити висновки не лише із статей 

іноземних видань, а й зі слів тих наших співвітчизників, що мають подібну 

нозологію і які відвідували інші країни. Так, вони розказують, що там відчувають 

себе набагато вільнішими, бо населення знає, як з ними правильно поводитись, і 

завжди радо допомагають. Звичайно, обізнаність та відкритість іноземних країн 

відкриває людям з поганим слухом чи з повною його відсутністю дорогу у 

майбутнє. Цьому є безліч прикладів у реальному житті, наприклад, художник 

Франсиско Гойя, дослідник Томас Едісон, композитор Людвіг ван Бетховен,  

актриса Джоді Фостер, політик та колишній президент США Білл Клінтон. Цей 

список можна продовжувати і далі.  

А як справи у нас в країні з людьми, що погано або взагалі не чують? За 

останньою статистикою ВООЗ порушення слуху різного ступеня є у 2,1 

мільйонів громадян; з них приблизно для 230 тисяч основним або одним з 

основних способів комунікації є жестова мова [2]. Ситуація ускладнюється тим, 

що переважна більшість здорових людей зовсім нічого не знає про особливості 

життя без звуків.  Скількох людей із вадами слуху ми зустрічаємо за життя, але 

єдиним способом якось підтримати з ними діалог стає телефон, і це вже краще, 

ніж нічого. На жаль, для таких людей більшість культурно-мистецьких заходів в 

Україні не пристосовано. Окрім субтитрів у фільмах чи диктора жестової мови 

на кількох телеканалах під час трансляції новин наше суспільство не пропонує 

людям з поганим слухом нічого, щоб могло поліпшити комунікацію з оточенням, 

разом з тим не вживається жодних заходів, щоб більша частина українців мала 

елементарні навики жестової мови. До того ж за кордоном обов’язково на всіх 

важливих подіях присутній сурдоперекладач.  
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Проте спроби зрушити проблему з місця в нашій державі були. Так було 

запропоновано, але ще досі не схвалено, законопроєкт «Про українську жестову 

мову». Вже більше 80 років існує організації УТОГ, що об’єднує більше 80 тис. 

людей з проблемами слуху та мовлення. Немало зроблено і волонтерами, за їх 

ініціативи адаптували кілька театральних вистав, літературних вечорів та 

музичних концертів для людей з вадами слуху. Також поширювались спеціальні 

абетки для підтримки розмови з нечуючими людьми, проте жестово-буквенна 

абетка не дозволяє повноцінно спілкуватися, адже букви потрібні лише для того, 

щоб сказати своє ім’я, прізвище, певне місто та країну, а ось розмовляти варто 

цілими жестовими словами. 

Розглянемо, як же впроваджується туризм для людей з порушеннями слуху. 

Проаналізувавши статі та інтерв’ю закордонних видань, робимо висновок, що 

пристосовувати туризм під потреби особливих людей  почали люди з такими ж 

проблемами. Адже подорожувати хоче кожен, і хто, як не люди з інклюзією, 

можуть організувати все потрібне для себе. Ідеальним прикладом може стати 

американка Валле Марлен, яка з дитинства була глухою, проте мала недосяжну, 

на перший погляд, мрію про подорожі. Розуміючи, що ні один туристичний 

продукт повністю не підходить для неї, вона почала сама досліджувати і 

створювати подорожі для таких самих людей, як вона. На питання, як 

удосконалити та виправити наявні прогалини у туристичній індустрії для 

інклюзивних людей, В. Марлен пропонує зв’язуватися з глухими та 

слабочуючими мандрівниками або місцевими організаціями глухих і працювати 

разом, щоб зробити подорожі доступними. Крім того, потрібен розвиток 

довгострокових партнерських відносин, які б задовольнили різноманітні потреби 

громади та йшли в ногу з технологіями і промисловістю, що постійно 

розвиваються.  Зараз американка популяризує та просуває свої подорожі для 

нечуючих людей, адже вважає, що повна відсутність чи проблеми зі слухом не 

мають ставати перешкодою, щоб пізнавати наш світ людям з інклюзією на рівні 

зі всіма [5]. 
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Цікавим є досвід Індії, де було створено спеціальну та унікальну у своєму 

роді компанію для інклюзивного туризму Planet Abled. Під своїм керівництвом 

вони об’єднують людей з обмеженими можливостями у туристичні групи, 

організовують логістичну допомогу, розміщення та екскурсійну програму. Цей 

проєкт об’єднує не лише людей з порушенням слуху, а й усі інші категорії 

нозологій, які входять до інклюзії. Пані Неха Арора, засновниця Planet 

Abled, сказала: «Нашою місією було популяризувати доступні подорожі для 

людей з будь-якими обмеженими можливостями, і це підтвердження того, що ми 

на правильному шляху» [4]. Досягнення цієї компанії були помічені і визнані не 

лише індійською туристичною індустрією, а й ООН! 

Серед європейських країн лідером в організації туризму для людей з 

порушенням слуху є Німеччина. Програма Greta, розроблена в Німеччині, 

дозволяє людям із вадами слуху відвідувати кінотеатр з комфортом. Додаток 

відображає німецькі та іншомовні субтитри до фільму, який демонструється на 

екрані. Щоб прослухати аудіоконцерт, достатньо скористатись спеціальним 

аудіоіндукційними петлями. Їх широко використовують в церквах, туристичних 

локаціях і концертних залах. Вони дають користувачам слухових апаратів або 

кохлеарних імплантатів високоякісний звук без дратівливого фонового 

шуму. Таким чином, концерти, вистави та заходи стають доступними [3].  

Проте не слід забувати і про традиційні методи роботи із людьми, які мають 

ті чи інші вади слуху. Табличка біля входу часто вказує на наявність аудіо 

шлейфа.  Екскурсії з гідом все частіше пропонують особливий комфорт для 

прослуховування, з кваліфікованими гідами та підтримкою аудіосистем. Такими 

насправді простими методами Німеччина вирішила спростити та звернути увагу 

на це питання, додатково пропонуючи спеціальний перелік послуг, у якому 

йдеться про ті міста, де можуть надати спеціально створені  продукти туризму. 

Варто розглянути і досвід нашого близького сусіда – Росії. Тут у 2015 році 

було відкрито сучасний арт музей «Гараж», де серед персоналу працюють 

екскурсоводами глухі люди, які проводять екскурсії для відвідувачів із вадами 

слуху. Програма музею, як і експозиції змінюються кожен новий сезон. До того 
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ж, у цьому музеї не лише екскурсоводи можуть допомогти людям, які не чують,  

а й касири та наглядачі «Гаражу», які спеціально вивчали основи жестової мови. 

У Санкт-Петербурзі було відкрито «тихий театр» – «Діти тиші», на сцені якого 

ставлять вистави, які зможуть зрозуміти усі.  

Висновок. На жаль, в Україні є ще прогалина у цьому сегменті туризму. Так, 

ми маємо певні напрацювання, щоправда, здебільшого лише теоретичні, на 

папері, як працювати з нечуючими людьми, але до життєздатних продуктів 

справа ще не дійшла. Локально можна знайти сурдоперекладачів, які можуть або 

перевести, або самостійно провести екскурсію, проте цього не достатньо. 

Доцільно було б ввести мову жестів, як додатковий предмет на рівні з 

іноземними мовами, звичайно, за бажанням студентів, які навчаються у сфері 

туризму, або почати ознайомлювати ще з шкільного віку дітей з основами 

жестової мови. Тоді б люди з порушенням або відсутністю слуху почувалися 

комфортніше та вільніше. Бажання подорожувати та пізнавати світ дуже 

притаманне людям, які не чують, і головне завдання суспільства – адаптувати 

галузь туристичних послуг таким чином, щоб тиша віднайшла відлуння вібрацій 

на кінчиках пальців або ж втілилась у мову жестів.  

Ми живемо у 21 столітті, і є гостра необхідність розвивати «безбар’єрний 

туризм», що набагато розширить споживчий сегмент туристичного продукту. 
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