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ПРОМИСЛОВОСТІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ
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Катерина Савченко
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ В
УКРАЇНІ
В статті систематизовано та висвітлено фактори, що розкривають
ресурсний потенціал бізнес-туризму України. Проаналізовано його сучасний
стан та динаміку розвитку. Розглянуто пропозиції щодо оптимізації проблем
українського ділового туризму.
Ключові слова: діловий туризм, туристичний ринок, інсентив-туризм,
перспективи, розвиток.
Постановка проблеми. Україна наразі намагається успішно брати участь у
процесі світової глобалізації. Саме цей фактор і дає підставу для покращення
сфери вітчизняного ділового туризму, тому його дослідження є дуже важливим.
Україна має великий потенціал для розвитку цього виду туризму, який має
бути реалізований найближчими роками. Відзначимо, що вітчизняний діловий
туризм стрімко розвивається і незабаром може стати найпотужнішим і
стабільним сегментом туристичного ринку.
Метою статті є дослідження місця ділового туризму України в частці
економічного потенціалу, вивчення його сучасного стану та тенденцій
розвитку.
Головними дослідниками даної теми були Н. А. Дехтяр, С. І. Нікітенко,
О.Ю. Подчаха, Г.М. Самостроєнко, О.Г. Чимітдоржиєва, Є.О. Музичка,
М.Н. Максимюк та інші відомі дослідники.
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Виклад матеріалу. Діловий туризм - один з найперспективніших напрямків
сучасних подорожей. Він має велике значення для розвитку економіки і всього
народного господарства країни перебування. Важливим фактором є те, що по
всьому світу щорічно відбувається близько 100 мільйонів ділових поїздок. За
оцінками експертів WTO, частка ділового туризму в світі становить майже 20%
[1].
Зокрема, майже 50% доходів авіакомпаній і близько 60% доходів
хостингових компаній надходять від туристичних послуг цієї категорії.
Зазначимо, що на бізнес-туризм припадає близько 400 мільярдів доларів.
Майже 6,5 трильйона доларів. Світовий оборот туристичної діяльності. Варто
відзначити, що, за прогнозами Всесвітньої туристичної організації, в найближчі
десять років оборот ділового туризму збільшиться майже в п'ять разів - до
400 мільярдів доларів. Кількість робочих візитів потроїться з 560 мільйонів
доларів до 1,6 млрд. доларів.
Діловий туризм є дуже складною і різнобічною сферою економіки.
Близько 73% його обсягу складають корпоративні поїздки (corporate travel) - це
індивідуальне відрядження для участі в заходах промислових та торгових
підприємств. Бізнес-туризм також включає в себе стимулюючий туризм
(наприклад, MICE-tourism, де Meetings - зустрічі, Incentives - події, Conventions
– конференції, Exhibitions -виставки), який спрямований на "розбавлення
рутини" ділового спілкування, поєднуючи бізнес і розваги, і може бути
мотивацією-винагородою для працівників. Зокрема, MICE - це діяльність, що
полягає в обслуговуванні комерційної діяльності компаній (реклама товарів і
послуг, обмін досвідом, підготовка контрактів і т.д.), тобто віхи на шляху до
перспектив

або

виконання

допоміжних

функцій

(просування

кращих

співробітників). Екскурсії для участі в конференціях, семінарах, конгресах під
егідою економічних, наукових, політичних, культурних та інших організацій.
Організації складають більше 16% ринку корпоративних турів. Крім того,
близько 11% обсягу ділового туризму складатиме поїздки для відвідування
спеціалізованих промислових виставок і конференцій.
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Україна приваблива для ділового туризму, так як цей ринок в нашій країні
все ще знаходиться в стадії зростання. Все більше компаній виходять на
міжнародні ринки і, як наслідок, активно подорожують не тільки по Україні, а й
за кордоном. На початку економічної кризи щорічне зростання цього ринку
становило не менше 50-60%. Однак ринок ділових поїздок насправді є
випробуванням для економічної ситуації в країні. Як тільки в економіці країни
відбувається хоча б невелике падіння, це відразу ж відбивається на динаміці
цього ринку [5].
Київ - найбільше місто країни, один з найбільших транспортних центрів
Східної Європи, що володіє високим промисловим і науковим потенціалом,
насичений різною туристичною інфраструктурою. Більшість готелів, що
належать світовим мережам, розташовані тут (HYATT, Radisson SAS,
Intercontinental та ін.). Ці готелі обладнані у відповідності з усіма стандартами
ділового туризму, відповідно, здатні проводити ділові заходи будь-якого рівня
складності і видовищності.
Наявність у столиці великої кількості культурних пам'яток, театрів, музеїв,
виставок, художніх галерей та іншої художньої інфраструктури сприяє
різноманітності відпочинку учасників корпоративних заходів. В результаті
привабливість Києва в цьому сегменті в'їзного туризму зростає.
На заході України добре проводити з'їзди, семінари, тренінги з загальних
економічних, наукових або культурних питань, тобто не пов'язаних з
конкретними секторами, а також з'їзди, присвячені питанням прикордонного
співтовариства.

Ужгород

приваблює

своїми

історичними

пам'ятками,

навколишніми середньовічними замками та мальовничими краєвидами. Однією
з головних переваг є близькість трьох кордонів: Словаччини, Румунії та
Угорщини, що дуже зручно для різних переговорів і конференцій з іноземними
партнерами та інвесторами.
Сьогодні виставкові центри дуже допомагають у проведенні міжнародних
конгресів, конференцій, форумів, ділових зустрічей, конгресів. Наприклад,
тільки в "Київ Експо Плазі" в 2018 році в рамках виставок було проведено
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понад 350 конференцій, в тому числі і з міжнародною участю. І навіть в
конференц-залах, павільйонах і в промисловості з офісів штаб-квартири поза
програмою виставки пройшло більше 160 конференцій і 20 великих
корпоративних заходів від 500 осіб до 15 тисяч, але з графіком виставок, який в
2019 році майже досяг межі свого насичення, і ці майданчики не в змозі
надавати свої послуги для проведення корпоративних заходів, особливо в
період прайм-тайм (вересень-листопад, лютий-травень).
Тому важливим аспектом розвитку конгрес-галузі України є економічна
модель майбутнього конференц-залу, а саме правильно збалансований
розрахунок усіх показників майбутнього місця прийому бізнес-туристів та
супутніх послуг. Необхідним є й досвід виставкової галузі (яка за 5 років
роботи на сучасних виставкових майданчиках і за 15 років роботи на всьому
українському ринку вивела виставкову діяльність на якісно новий рівень при
щорічному зростанні обсягу виставок на 30%) може зіграти важливу роль у
побудові майбутньої моделі виставки [2].
Таким чином, Україна має сприятливі можливості для розвитку ділового
туризму. Однак її ресурсів недостатньо для проведення масштабних
корпоративних заходів. При цьому якість послуг, що надаються в різних
регіонах, може істотно відрізнятися, а іноді і не відповідати світовим
стандартам. Але, незважаючи на ці недоліки, Україна має сприятливий
потенціал на ринку відряджень завдяки географічному положенню та
економічному розвитку.
Останні трансформаційні процеси в економіці України не особливо
вплинули на основні принципи розвитку ділового туризму, як, зрештою, і на
всю туристичну сферу.
Але постає важливе питання: чому ж іноземці скептично відносяться до
України як до одного з центрів бізнес-туризму?
По-перше, це загальна економічна ситуація в країні, так що діловий туризм
не розвинений. Крім того, навіть для іноземців віза в Україну коштує дорого, а
механізм її отримання досить складний. Немає достатньої рекламної
інформації.
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Ще однією проблемою, що перешкоджає збільшенню потоку іноземних
туристів, є висока ціна туристичних послуг у порівнянні з аналогічними
можливостями інших країн.
Готелі

та

бізнес-центри

відіграють

важливу

роль

в

організації

інфраструктури ділового туризму. Ці заклади повинні бути спеціалізованими,
здатними забезпечити ефективну діяльність, з усіма зручностями для ділових
мандрівників. Оголошуючи себе національними готелями, в першу чергу,
найвищої категорії, обов'язково потрібно підкреслювати можливість надання
діловим мандрівникам повних і необхідних умов для професійної роботи [3].
Однак реальна ситуація зводиться до пропозиції одномісних готелів з
маленькими залами - "бізнес-центр" з обмеженими можливостями. У
домашньому готельному бізнесі бізнес-центр найчастіше асоціюється з офісом,
який поєднує в собі Інтернет-послуги, факс і конференц-зал. У спеціалізованих
готелях за кордоном бізнес-центр - це організація, яка надає широкий спектр
послуг будь-якої категорії бізнес-клієнтів як всередині, так і поза готелем
протягом усього перебування клієнта в готелі.
В Україні тільки 18% готелів відповідають вимогам міжнародних
стандартів якості за рівнем комфорту бізнес-класу. Практично всі висококласні
готелі розташовані в Києві і найбільших обласних центрах - Одесі, Львові,
Харкові,

Дніпрі.

У

той

же

час,

згідно

моніторингу

стимулюючої

інфраструктури з боку спеціалізованих міжнародних організацій, готелі, що
пропонують послуги для бізнес-туризму України значно поступаються за
рівнем обслуговування готелям Східної Європи [4].
Діловий туризм сьогодні в Україні стабільно функціонує на внутрішньому
туристичному ринку. Зростання попиту на готельні послуги вимагає
диверсифікації пропозиції за рахунок розширення послуг, формування гнучкої
цінової політики. Однак рівень цін на послуги розміщення українських готелів
залишається дорогим.
Висновок. Україна успішно вливається в світову індустрію ділового
туризму. У 2019 році половина іноземців, які побували в Києві, прибула в
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комерційних цілях. З іншого боку, в Україні не так багато компаній, які
погоджуються платити за послуги ділового туризму. Однак експерти вважають,
що цей сегмент ринку буде демонструвати дуже високі темпи зростання в
найближчі роки.
Як зазначив О. Савран, віце-президент Асоціації ділового туризму
України, бізнес-туризм в Україні знаходиться в стадії формування. Ним
займаються не більше 15-20 туристичних компаній (близько 1% туристичних
компаній в Україні). У зв'язку з тим, що українська економіка активно
інтегрована у світову, що призводить до зростання ділових поїздок українських
бізнесменів по всьому світу, розвиток ділового туризму буде стрімко зростати.
Асоціація оцінює щорічне зростання на 30-50%.
Враховуючи актуальність та перспективи ділового туризму в Україні
сьогодні, необхідно сприяти розвитку інфраструктури цієї галузі, створити
інформаційну базу даних про пропозиції та споживачів послуг шляхом
просування та розвитку глобальної концепції ділового туризму, освітньої
діяльності. Зі зростанням іміджу туристичної інфраструктури в організації
ділового туризму роль міжнародних компаній в економіці держави значно
зросте.
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У статті досліджено питання сутності та організації контролінгу.
Охарактеризовано історіографію, різні підходи та методи контролінгу.
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Постановка проблеми. Сьогодні в Україні надзвичайно актуальними стали
питання

ефективного

управління

та

забезпечення

стійкого

розвитку

підприємств всіх форм власності. Основною умовою для виживання
господарства у складних умовах ринку є вміння використати необхідний
інструмент для оптимізації результату в цілому.
Процес переходу до якісно нової форми відносин зумовлює необхідність
внесення кардинальних змін до управління діяльності господарства, основною
ланкою якої є система контролінгу. Тому дослідження питання контролінгу для
розвитку готельно-ресторанної справи набуває особливого значення.
Проблемою теоретичної розробки і практичного впровадження системи
контролінгу у системі господарств займалися вітчизняні вчені: С.Ю. Альошин,
С.В.

Ананькина,

Ю.П.

Анискин,

Т.А.

Говорушко,

А.С.

Заговора,

С.В. Івахненков, Н.В. Кузьминчук, В.І. Одноволик, О.А. Островська,
М.С. Пушкар, Г.А. Семенов, Н.Є. Скоробогатова, Я.О. Терещенко та інші.
Проаналізовано також пуб лікації таких західних вчених, як А. Дайле,
Р. Манн, Т. Райхман, Х.Й. Фольмут, Д. Хан та інші. Разом з тим, незважаючи на
численні публікації з проблематики контролінгу, питання залишається
недостатньо дослідженим щодо визначення необхідності його застосування на
вітчизняних господарствах.
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Метою статті є дослідження сучасних підходів до поняття контролінгу,
визначення його місця, ролі й значення в системі управління готельноресторанним

підприємством,

розробка

методичних

рекомендацій

щодо

підвищення ефективності діяльності господарства через впровадження системи
контролінгу. Обґрунтування необхідності використання концепцій контролінгу
у системі управління вітчизняних готельно-ресторанних господарств.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні дослідження цієї теми активно
проводиться і втілюється у діяльність господарств в усьому світі. Слід
відмітити, що частина дослідників порівнюють значення контролінгу з
управлінським обліком, інші – вважають його появу інноваційним, але тісно
пов'язаним з управлінським і фінансовим обліком, та направленим на аналіз
подій майбутнього [5, с. 82].
На сучасному етапі в літературі відсутнє однозначне трактування терміна
«контролінг» та його методів. Так, А. Дайте [2] визначає контролінг як
концепцію управління підприємством, орієнтовану на систему обліку та його
інформаційну систему. Р. Манн і Е. Майєр [1] називають контролінг системою
управління прибутком підприємства. Варто зазначити, що європейська
(німецька) облікова школа широко використовує поняття «контролінг» для
визначення системи планування та контролю при управлінні підприємством, а
американська

школа

для

подібних

завдань

користується

поняттям

«управлінський облік».
Разом з тим методології управлінського обліку широко використовуються
як інструменти при впровадженні систем контролінгу на господарствах [2]. З
виникненням контролінгу на початку ХХ ст. у США [6, с. 18] та його
подальшим активним впровадженням у європейських країнах із ринковою
економікою з'явилися публікації, в яких започатковано дослідження змісту
контролінгу. Відмінності в тлумаченні концепцій представниками провідних –
американської й німецької – наукових шкіл стосуються здебільшого розуміння
призначення системи контролінгу відповідно до менталітету користувачів.
Якщо у США переважає прагматичний підхід, коли контролінг розглядається в
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прикладному аспекті, то в Німеччині в 1970-х роках бурхливого розвитку
набула теоретична концепція контролінгу, націлена на створення цілісної
системи для розв'язання конкретних завдань.
Однією з перших ґрунтовних наукових праць із філософії й концепції
контролінгу треба визнати монографію Е. Майєра, професора контролінгу та
обліку Спеціальної вищої школи м. Кельна [12]. Результати дослідження
систем планування й контролю, спочатку з точки зору теорії, а потім
господарської практики, наведено в праці Д. Хана [4]. Філософію, концепцію та
методологію контролінгу в різноманітних сферах діяльності (суспільного
управління,

охорони

здоров'я,

торговельній,

страховій,

банківській,

неприбутковій тощо) викладено П. Хорватом і Р. Гляйхом [5].
На перетині ХХ і ХХІ століть у зв'язку з роздержавленням та розвитком
ринкових відносин ідеї й методологія контролінгу поширилися й на
пострадянському просторі, зокрема в Україні. Як філософію та спосіб
мислення, а також орієнтовану на досягнення цілей інтегровану систему
інформаційно-аналітичної й методичної підтримки керівників контролінг
розглядає С.Г. Фалько [7]. У перших спільних публікаціях О.М. Кармінського
та С.Г. Фалька [8] розглянуто методичний і практичний інструментарій,
подальші дослідження авторів спрямовані також на вивчення теоретичних
аспектів

та

виокремлення

у

визначенні

контролінгу

філософської,

функціональної, організаційної й наукової складових [9, с. 8].
Як

інструмент

управління

готельно-ресторанним

підприємством

контролінг розглядають О.О. Ананькіна, С.В. Данілочкін, Н.Г. Данілочкіна та
інші [10]. Визначення місця планування в діях контролінгових служб, ролі
контролінгу

в

передбаченні

комерційної

ситуації,

а

також

філософії

контролінгу в превентивній діяльності з вивчення поточних і перспективних
шансів підприємства містяться в праці Ю.П. Аніскіна, А.М. Павлової [1].
Одними з перших українських науковців, котрі дослідили сучасну
концепцію управління бізнесом підприємства з акцентом на проблемах
оперативного контролінгу, стали Л.А. Сухарева та С.Н. Петренко [7].
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Управлінську інформацію науковці розуміють як фінансову інформацію,
опрацьовану

та

сформовану

з

метою

управління,

доповнену

даними

нефінансового характеру [3]. Ним визначено превентивний аспект контролінгу,
метою якого є «діагностування фактичного техніко-економічного і фінансового
стану,

порівняння

його

з

прогнозованим,

виявлення

тенденцій

і

закономірностей розвитку економіки підприємств відповідно до головної мети,
попереджен ня негативного впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на
фінансовий результат і положення на ринку» [8].
Аналізуючи

наведені

трактування

категорії

«контролінг»,

можна

зазначити, що основне призначення контролінгу – це управління, проте кожен з
науковців акцентує увагу на окремому аспекті: фінансово-економічний стан
підприємства, витрати, прибуток тощо. На нашу думку. контролінг – це
напрямок економічної роботи на підприємстві, який пов’язаний з прийняттям
та реалізацією оперативних і стратегічних управлінських рішень. Предмет
контролінгу – оперативне і стратегічне управління підприємством та його
підрозділами з метою максимізації прибутку. Контролінг базується на:
 системі нормування витрат;
 визначенні залежності між обсягами реалізованої продукції, витратами
та прибутком;
 кількості витраченого часу на виробництво продукції, експлуатацію
машин тощо.
Як наука, контролінг пов’язаний з управлінням та регулюванням
господарської і фінансової діяльності готельно-ресторанного комплексу. Для
цього використовується система збору та обробки техніко-економічних
показників роботи підприємства. Контролінг – це функціонально відособлений
напрямок економічної роботи на підприємстві, зв'язаний з реалізацією
фінансово-економічної функції у менеджменті для прийняття оперативних і
стратегічних

управлінських

рішень.

Слово

контролінг

походить

від

англійського «to control» – контролювати, керувати, що, в свою чергу, йде від
французького слова, яке означає «реєстр, перевірочний список». Але за іронією
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долі

в

англомовних

джерелах

термін

«контролінг»

практично

не

використовується: у Великобританії і США укоренився термін «управлінський
облік» (managerial accounting, management accounting), хоча працівників, до чиїх
посадові обов'язки входить ведення управлінського обліку, називають
контролерами (controller).
Виходячи з сучасної концепції контролінгу, виділяють наступні функції
контролінгу [9]:
 попереднє планування цілей та засобів;
 розробка варіантів вирішення, зокрема, аналіз альтернатив, передумов
та наслідків управлінських рішень;
 облік та інтерпретація даних контролю;
 впровадження результатів, отриманих в процесі контролю, у наступний
процес планування (наприклад, формі пропозицій щодо корегування напрямку
розвитку підприємства).
Завдання контролінгу відповідно полягає у тому, що шляхом підготовки та
надання необхідної управлінської інформації орієнтувати керівництво на
прийняття оптимальних рішень і необхідних дій. Саме контролінг як процес
здатний з’єднати функції обліку, контролю і аналізу для здійснення
ефективного управління економічною інформацією підприємства.
Таким чином, головна функція контролінгу – це підтримка та координація
управлінських дій керівництва. Для того, щоб зрозуміти місце контролінгу в
системі управління, важливо врахувати, що господарство має за мету
формування й організацію всього виробничо-господарського і фінансовоекономічного процесу, а також координацію і регулювання різних елементів
такої системи. Сутність системи управління підприємством полягає у
визначенні її політики на тривалу перспективу, координації процесів,
стратегічній політиці персоналу, вирішенні основних завдань ведення бізнесу.
При цьому окремі стадії управлінського процесу являють собою логічні зв'язки
й утворюють комплекс постійно повторюваного управлінського циклу, для
якого характерні прямий та зворотній зв'язки.
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Серед фахівців, що займаються проблемами контролінгу, немає єдиної
думки також відносно функцій контролінгу. Ці погляди розглядають лише три
основні функції контролінгу – управлінську, контрольну та інформаційну.
Окремі дослідники вважають за доцільне виділяти планову, контрольну,
регулюючу та інформаційну функції. Разом з цим, функції контролінгу більш
ширші ніж наведені; і з точки зору контролінгу як процесу, здатного по єднати
функції обліку, контролю і аналізу для здійснення ефективного управління
економічною інформацією підприємства.
В

межах

управління

стійким

розвитком

готельно-ресторанного

підприємства контролінг виконує наступні функції:
 методична

–

розробка

системи

показників

оцінки

діяльності

підприємства, методологія планування і обліку);
 функція планування (бюджетна), яка використовується як базова при
визначені основних стратегічних завдань у діяльності підприємства. Метою цієї
функції є обробка інформації для складання і координації планів і бюджетів
різного призначення;
 аналітична – аналіз відхилень, виявлення причин, вироблення
рекомендацій керівництву;
 комунікаційна – підготовка та розподіл інформації залежно від її
користувачів;
 контрольна

–

забезпечення

достовірності

облікових

даних

за

допомогою своєчасного моніторингу досягнутих показників, цілей і завдань;
 управлінська – забезпечення керівництва інформацією, необхідною для
прийняття управлінських рішень, в виробленні альтернативних варіантів
управлінських рішень.
Виходячи з сучасної концепції контролінгу реалізація його функцій
пов'язана з використанням його методів (інструментів). Для забезпечення
поставлених цілей управління стійким розвитком на відповідних ієрархічних
рівнях доцільно використовувати такі методи контролінгу:
 стратегічний рівень – SWOT-аналіз, PEST-аналіз, функціональновартісний аналіз, аналіз конкурентних переваг, портфельний аналіз, аналіз
стратегічного позиціонування, аналіз сценаріїв;
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 оперативний

рівень

–

GAP-аналіз,

портфоліо-аналіз,

система

збалансованих показників, бюджетування, АВС-аналіз тощо.
Функції та методи є невід'ємною складовою методичного інструментарію
контролінгу, який, окрім названих елементів, містить функціональні підсистеми
контролінгу
забезпечення),

(планування,

облік,

концепції

(науковий

(адаптивності,

самоорганізації,

аналіз,
базис)

контроль
та

та

інформаційне

принципи

цілеспрямованості,

контролінгу

синергетичності,

стратегічної орієнтації, економічності, випереджувальної дії, перспективності
тощо).
Контролінг як цілісна система, складається з двох важливих частин:
стратегічного контролінгу та оперативного. На практиці існує їхній тісний
взаємозв'язок [9].
Стратегічний контролінг повинен забезпечити виживання готельноресторанного підприємства, відстежувати намічені цілі розвитку і досягнення
довгострокової стійкої переваги перед конкурентами. Відповідно, об'єктами
контролю є такі показники, як цілі, стратегії, сильні і слабкі сторони
господарства, шанси та ризики в бізнесі.
Оперативний контролінг орієнтований на короткострокові цілі і контролює
такі основні економічні показники господарства, як рентабельність, ліквідність
і

продуктивність.

Завдання

включають

виробничий

облік,

оперативне

планування і бюджет, аналіз стандартів продуктивності і відношень,
формування звітів, порівняння результатів з цілями, параметричний аналіз,
формування звітів [4].
Загалом ефективність використання контролінгу залежить від реальної
готовності готельно-ресторанного підприємства до нього ще до початку самого
впровадження. Система контролінгу повинна бути адаптована до специфічних
факторів підприємства, зокрема це оточуюче та внутрішнє середовище. Також
слід відзначити, що при організації контролінгу задачі, пов'язані з обліком та
управлінням, формулюються залежно від того, яка концепція контролінгу
(німецька чи американська) покладені в основу. За американською концепцією
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до контролінгу відносяться також задачі зовнішнього (фінансового) обліку. В
центрі німецької концепції контролінгу стоїть внутрішній облік у різних
формах: плановий, документальний, контрольний; фінансовий облік у сферу
контролінгу не входить.
Як

свідчить

практика

діяльності

сучасних

готельно-ресторанних

господарств [10], функції контролінгу виділяються в окремий підрозділ,
оскільки не має сенсу дублювати функції звичайної бухгалтерії підприємства, а
з іншого боку – ускладнювати та загромаджувати процес управління
підприємством.
На нашу думку, для створення ефективної роботи готельно-ресторанних
підприємств

доцільно

створювати

службу

контролінгу,

яка

б

підпорядковувалася безпосередньо керівнику і давала б поради вищому
керівництву із специфічних проблемних ситуацій та розробляла проекти
рішень, визначала напрями майбутнього розвитку підприємства.
Висновки.

Було

узагальнено

теоретичні

та

практичні

результати

досліджень зарубіжних та вітчизняних авторів, присвячених проблемі
контролінгу. Всі вони свідчать про необхідність розвитку контролінгу і його
впровадження

в

діяльність

вітчизняних

підприємств.

Запропоноване

визначення контролінгу як сучасної конценції забезпечення ефективного
управління, інструменти (функції та методи), що виконуються системою
контролінгу, а також запропоновано рекомендації, які дозволять удосконалити
систему контролінгу на промислових підприємствах.
Для забезпечення поставлених цілей в рамках контролінгу запропоновано
виділяти стратегічний та оперативний контролінг. Стратегічний контролінг
виконує функцію реалізації стратегії – від планування до управління. Основні
завдання при цьому – координація стратегічного планування та контролю, а
також надання інформації, вагомої для прийняття стратегічних рішень.
Оперативний контролінг сприяє поточному плануванню, при цьому
основна увага має приділятися короткостроковим трендам, інформація про які
виражена у вигляді доходів та витрат. Уваги оперативного контролінгу
зосереджена

на

внутрішньому

середовищі

готельно-ресторанного

сконцентрований на поточній його господарській діяльності.
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Таким чином, основна мета контролінгу пов'язана з орієнтацією системи
управління підприємством на досягнення поставлених цілей. Він є складною
системою,

економічна

сутність

якої

полягає

в

динамічному

процесі

перетворення та інтеграції наявних інструментів в єдину систему одержання,
опрацювання інформації для прийняття на його основі управлінських рішень,
орієнтованих на досягнення всіх завдань, що стоять перед підприємством.
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У статті розглядається проблема підвищення готельного сервісу через
ефективне управління, формування, використання та розвиток людських
ресурсів на підприємствах індустрії готельного господарства, а також
взаємозв'язок якості послуг, що надаються від рівня підготовки персоналу
готелю та рекомендації щодо підвищення ефективності системи управління
персоналом.
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Рівень сервісу на підприємствах індустрії гостинності безпосередньо
залежить від рівня підготовки і практичного досвіду персоналу, тому для
сталого розвитку готельних підприємств необхідно формування ефективної
системи управління персоналом. В індустрії гостинності ключова роль
відводиться людському фактору. Успіх в готельному бізнесі залежить від нього
безпосередньо: мало просто забезпечити відвідувачів приміщенням для життя,
значну роль відіграє рівень сервісу і якість послуг, що надаються, на які в
першу чергу впливає персонал готелю.
Вагомий внесок у розвиток проблеми управління персоналом закладів
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готельного господарства зробили такі вчені, як Галасюк С., МузиченкоКозловська О., Мальська М., Портер М., Ткаченко Т., Кіркова Н., Масляк П.,
Панкова Є., Карлова Е. та ін.
Готельний

бізнес

–

це

сфера

діяльності,

що

характеризується

високотехнологічним менеджментом і вимагає постійного розвитку та пошуку
інноваційних форм роботи відповідно до динамічно-змінних тенденцій ринку.
Гостинність вже давно перетворилося в індустрію, в якій зайняті не один
мільйон професіоналів [1].
Саме в цій сфері бізнесу персонал є найважливішим ресурсом
підприємства, оскільки 90% послуги, що надається готелем, становить якісна
робота її співробітників. Особливу значущість тут набуває підбір персоналу одна з найважливіших функцій управлінського циклу, що виконуються
керівним складом організації. Підбором кадрів займаються керівники готелю,
супроводжуючи їх розстановкою відповідно володінням діловими якостями.
Від якості підбору і розстановки кадрів, як у виробничій системі, так і в системі
управління, багато в чому залежить успішність роботи підприємства.
Відзначимо, що більшість організацій в індустрії гостинності не
приділяють належної уваги управлінню персоналом, вважаючи персонал
допоміжним компонентом. Однак це невірний підхід, так як люди в індустрії
гостинності є, щонайменше, частиною підприємства і все більше частиною
самого готельного продукту, за який готелі і отримують свій основний дохід.
Таким чином, напрям кадрової роботи має важливе значення як для
системи управління персоналом, так і для готелю в цілому.
Система управління персоналом – це сукупність пов'язаних і взаємодіючих
один з одним елементів, що становлять єдине ціле і виконують функції
управління персоналом.
Вона реалізується в нормативних документах: статуті підприємства, її
філософії,

бізнес-плані,

правилах

внутрішнього

трудового

розпорядку,

колективному договорі, положенні про оплату праці, положенні про кадрову
службу та інших документах [2, c. 245].
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Управління персоналом являє собою систему етапів, які пов'язані між
собою логічно і орієнтовані на оптимізацію якості і кількості дій працівників
для успішної діяльності організації.
Процес управління персоналом ділиться на три етапи.
1. Перший етап – формування персоналу (пошук, найм та підготовка нових
працівників).
2. Другий етап – надання робочих місць, формування умов для службового
просування співробітників, створення продуктивної робочої атмосфери в
колективі.
3. Третій етап – розвиток персоналу, створення умов для регулярного
підвищення кваліфікації всіх співробітників і оцінка якості виконуваної ними
роботи [4, c. 728].
Однак, сказати, що існує досконала модель структури управління не
можна.
Будь-яке комерційне підприємство, чи то готель, турфірма, ресторан і т.д.,
створює свій унікальний спосіб управління, який звичайно ж буде ґрунтуватися
на загальноприйнятих правилах.
В даний момент, сучасні умови зобов'язують підприємства робити систему
простою і гнучкою для підтримання високої конкурентоспроможності. Можна
виділити наступні характеристики, якими слід володіти:
- невелика кількість рівнів управління;
- невеликі підрозділи з досвідченими фахівцями;
- стратегічна орієнтація на споживача наданих послуг.
Готелі мають чітко структуроване управління і складаються з безлічі
невеликих підрозділів, які обслуговують гостя. В рамках кожного підрозділу
формується ретельно підібраний штат співробітників, де кожен службовець
займає своє певне місце для досягнення успішної діяльності готелю. Тому, для
придбання вакансії в готельному бізнесі, майбутнім працівникам доводиться
проходити складний профвідбір. Найчастіше, для отримання певної готельної
посади необхідно пройти ряд тестів: психологічний, кваліфікаційний і тест на
вживання алкоголю.
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Для подальшого продовження успіху діяльності в готельному бізнесі
керівникам готелів слід підтримувати, а також підвищувати ефективність і
якість роботи персоналу. Але цього неможливо буде досягти однією високою
заробітною платою. Саме тому слід вивчити і оволодіти деякими важливими
інструментами мотивації співробітників.
Мотивацією називають психофізіологічний процес, який керує поведінкою
людини і спонукає його до дії. В даний час відбувається значне скорочення
управлінського апарату через оптимізацію розмірів підприємств готельної
індустрії, і тема ефективної мотивації стає все більш актуальною. Для
створення мотивації слід вивчити і використовувати деякі аспекти теорії:
- внутрішньої (стимул укладено в самій людині і її діяльності) і зовнішньої
(стимул з'являється ззовні) мотивації;
- вікарних (чужий досвід може стати мотивацією своєї поведінки);
- тематичних або змістовних (мотивація пов'язана із задоволенням);
- процесорних (людина згодна витратити або обміняти одиницю праці,
якщо вона еквівалентна очікуваної винагороди);
- цільової орієнтації (і підприємство, і службовці працюють краще, коли у
них є цілі) [3, c. 420].
Невід'ємною основою будь-якої результативної та успішної роботи завжди
була мотивація, яка може бути матеріальною, соціальною та психологічною.
У

багатьох

готелях

для

продуктивного

управління

персоналом

застосовується система заохочень і штрафів. А також такі фактори як режим і
умови роботи, колективні взаємини, існування пільг і соціальної підтримки,
просування по кар'єрних сходах, близьке розташування готелю до місця
проживання співробітників і безпосередньо його престиж – стимулюють
працівників виконувати свої обов'язки швидше і якісніше.
Для швидкого отримання результату від мотивації персоналу, потрібно
добре розуміти, знати і поважати кожного співробітника. І в структурі
управління персоналу готельного бізнесу благополучно з'єднуються всі
фактори мотивації.
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Крім труднощів мотивації своїх працівників готелі часто зустрічаються і з
іншими труднощами в управлінні персоналом, які потрібно своєчасно
виключити. Ключовими проблемами є:
- рівень кваліфікації і досвід співробітників;
- швидка зміна кадрів і утримання персоналу;
- взаємодія служб і командна робота;
- програми мотивації і розвитку персоналу.
Фактори, відсутність яких може зумовити появу зазначених проблем:
- якісний взаємозв'язок між керівниками служб;
- стандарти інформаційної та операційної взаємодії служб;
- усвідомлення працівниками суті діяльності відділу;
- некоректна передача цілей і місії готелю;
- відсутність спільних цінностей і принципів в організаційній культурі
готелю [2, c. 245].
Дії, які можуть допомогти в мінімізації або виключення таких проблем:
- побудова та реалізація грамотних програм підбору співробітників, а
також допомога в їх адаптації;
- встановити контакт з профільними навчальними закладами;
- організація плану проектної роботи співробітників для підняття їх по
кар'єрних сходах, а також творчої і професійної реалізації;
- розробити єдину інформаційну систему в готелі, де буде зберігатися вся
інформація, методики і стандарти, які необхідні для продуктивної роботи
персоналу;
- встановити в організації серед працівників чітко поставлену мету, місію і
завдання;
- розвиток і поліпшення корпоративної культури готельного підприємства;
- здійснення мотиваційних програм, які будуть відповідати всім потребам
персоналу;
- розвиток індивідуального образу готелю, який буде характеризувати його
в роботі з персоналом.
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У різних готелях набір функцій і їх угруповання можуть відрізнятися. Але
в цілому цей перелік відображає склад того, що на успішно працюючому
підприємстві готельної індустрії для ефективного управління персоналом
необхідно.
Найціннішим в індустрії гостинності завжди був персонал, а завдяки
правильно поставленій структурі управління готелю можна збільшити
продуктивність і забезпечити успіх у своїй справі. Основою управління
персоналу є діяльність організації, яка в свою чергу повинна бути спрямована
на людину, на зміну його мотивації в бік цілей підприємства, щоб домогтися
від нього максимальної віддачі для досягнення високих кінцевих результатів
всієї діяльності організації.
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У статті представлені результати аналізу використання нових технологій
та

компонентів

виготовлення

борошняних

виробів

з

нетрадиційною

сировиною. На підставі отриманих результатів встановлено доцільність
використання обраних компонентів при виробництві борошняних виробів.
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Проблеми сьогодення, які пов'язані з несприятливою екологічною
ситуацією в Україні, вимагають забезпечення населення високоякісними
продуктами харчування із збалансованим хімічним складом. Борошняні вироби
посідають вагоме місце у виробництві та реалізації харчових продуктів.
В сучасних умовах важливого значення набувають проблеми розробки
технології виробів поліпшених споживних властивостей, що передбачає
пониження енергетичної і підвищення харчової цінності, збагачення їх складу
біологічно активними компонентами, покращення органолептичних показників.
В зв'язку з цим використання продуктів переробки рослинної сировини
(фруктових порошків, шротів, насіння, фруктових вичавок) у виробництві
борошняних

виробів є актуальною проблемою сьогодення. Використанню

нетрадиційної сировини

у виробництві борошняних виробів

присвячені

роботи вітчизняних та зарубіжних вчених: З.В. Василенко, А.М. Дорохович,
В.І.

Дробот,

М.М.

Калакури,

Л.І.

Карнаушенко,

І.В.

Сирохмана,

С.Я. Корячкиної, Л.П. Малюк. Разом з тим, фруктові порошки та вичавки ще не
знайшли широкого застосування у ресторанному бізнесі.
Дослідження технологічних властивостей фруктових вичавок та порошків
і можливостей їх використання у виробництві борошняної продукції є суттєвою
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проблемою. Зниження енергоємності борошняної

продукції, збільшення її

харчової і біологічної цінності, економії сировинних ресурсів, а також
розширення асортименту борошняних виробів.
Основними цілями даної статті є виклад результатів дослідження
використання нових рецептурних компонентів в технології борошняних
виробів із застосуванням нетрадиційної сировини рослинного походження,
встановлення доцільності використання обраних рецептурних компонентів
(фруктових вичавок) при виробництві випечених борошняних виробів.
Вітчизняними та закордонними вченими було досліджено можливість
збагачення борошняних виробів за рахунок внесення таких рослинних
компонентів, як обліпиховий, кунжутний та кедровий шрот, порошок із хурми,
банановий та ананасовий порошки, пюре з моркви, олії льону, розторопші,
насіння винограду тощо.
Додавання нетрадиційної сировини дозволило не лише розширити
асортимент борошняних виробів, а й підвищити їх харчову та знизити
енергетичну цінність, поліпшити структурно-механічні та органолептичні
властивості, забезпечити профілактику аліментарно-залежних захворювань [1].
В результаті аналізу літературних джерел перспективною сировиною для
збагачення борошняних виробів, а саме пісочного печива та кекса, було обрано
порошок з виноградних вичавок.
Дослідження проводили з використанням стандартних методів аналізу.
Якість готових виробів контролювали за органолептичними та фізикохімічними показниками, серед яких особливу увагу приділили показникам
крихкості, ламкості, намочуваності

для пісочного тіста та показнику

пористості для кексового.
В якості контрольного зразка було обрано класичну рецептуру пісочного
печива та кексу. Порошок до рецептури пісочного тіста вносили в кількості
5 %, 10 % та 15 % , до рецептури кексового – у кількості 10 %, 20 %, 30 % та
40 % від маси борошна. Одним з основних показників якості виробів з
пісочного і кексового тіста, що нормується ДСТУ є показник лужності.
Дослідні зразки з внесенням порошку з виноградних вичавок мають показник
лужності, який відповідає ДСТУ та дорівнює 2°.
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За

результатами

експериментальних

досліджень

пісочного

тіста

встановлено, що зі збільшенням масової частки порошку з вичавок винограду
вміст вологи в тісті та готових виробах зростає, що пояснюється збільшенням
вмісту харчових волокон (пектинів, клітковини), які утримують вологу в
зв’язаному стані в тісті та у виробі в процесі випікання [2, 3]. В дослідних
зразках з додаванням порошку із вичавок винограду вологість готового виробу
збільшується на 1,1-4,7 % порівняно з контрольним зразком. Досліджено було
також й інші показники якості пісочного печива, результати яких наведені в
табл. 1.
Таблиця 1 – Дослідження показників якості пісочного печива з
використанням порошку з виноградних вичавок
Показники якості

Контроль

Розсипчастість, %
Ламкість
Намочуваність, %
Лужність

48,70
7,89
150,10
2,00

Досліджувані зразки
Масова частка порошку з виноградних вичавок
5%
10 %
15 %
47,10
46,50
46,20
7,68
7,80
8,11
152,50
165,00
175,00
2,10
2,00
1,90

Дані наведені у таблиці 1 показують зниження показника розсипчастості зі
збільшенням відсотку внесення рослинної добавки. При внесенні 5 % порошку
до рецептури пісочного тіста показник знизився на 3 %, у випадку 10 % – на
4,5 %, а при додаванні 15 % – на 5 %.
Показник намочуваності, навпаки, збільшувався при збільшенні відсотку
внесення добавки, що пояснюється значною кількістю харчових волокон в
складі порошку, які мають вищу водопоглинальну здатність. Спостерігається
також зниження показника ламкості, що обумовлено збільшенням вологості
виробів і присутністю пектинових речовин в рослинній добавці. Показник
лужності у дослідних зразках через значний вміст в порошку органічних кислот
зменшується.
За результатами органолептичних показників якості пісочного печива
визначено, що внесення порошку в кількості 10% від маси борошна не
призводить до зміни форми та стану поверхні виробів. Печиво має приємний
легкий аромат і присмак винограду.
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Збільшення

дозування

порошку

призводить

до

погіршення

органолептичних показників, зокрема, вироби погано тримають форму та
мають шорсткувату поверхню, структура їх ущільнюється. Пісочне печиво
набуває інтенсивного кольору та вираженого кислого присмаку, а також має
неоднорідну

текстуру

внаслідок

присутності

дрібнодисперсних

часток

порошку.
Органолептична оцінка кексів підтвердила, що порошок з виноградних
вичавок впливає на якість кексів. Так, при додаванні 10% порошку з
виноградних вичавок кекси мали коричневий колір з вкрапленнями частинок
оболонок порошку, з’являвся приємний, ледь відчутний присмак і аромат
винограду.
При дозуванні порошку до 20% характерний смак і запах посилювався,
кекси набували приємного коричневого кольору. Додавання 30% і 40%
порошку змінювало колір кексів до коричневого і темно-коричневого через
присутність великої кількості частинок оболонок виноградних вичавок [4].
Одним з важливих органолептичних показників якості борошняних
кондитерських виробів є відчуття при розжовування. Встановлено, що в зразках
з додаванням 30% і 40% порошку значно відчувалася присутність частинок
оболонок виноградних вичавок.
Фізико-хімічні показники якості випечених зразків представлені в
таблиці 2.
Таблиця 2 – Фізико-хімічні показники якості кексів
Показники якості
Вологість, %
Питомий об’єм, см/г

Дозування порошку з виноградних вичавок, %
10
20
30
17,0
16,2
16,2
2,84
2,5
2,23

40
16,5
2,20

Характер пористості на зрізі м’якушки в залежності від дозування
порошку в тісті майже не змінювався. Для всіх зразків характерна досить
рівномірна, тонкостінна пористість. На підставі проведених досліджень
встановили, що внесення порошку з виноградних вичавок в кількості до 15% не
веде до погіршення якості кексів [5, 6].
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Таким чином, експериментальне дослідження додавання порошку з
виноградних вичавок у кількості 10% до пісочного тіста та 20% до кексового
тіста дозволить підвищити біологічну цінність виробів та створити вироби з
низькою енергетичною цінністю.
Перспектива досліджень передбачає визначення впливу антиоксидантних
властивостей порошку з вичавок на показники якості виробів під час
зберігання.
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У статті розглянуто проблемні аспекти формування, використання та
оцінки трудового потенціалу в закладах готельно-ресторанного господарства
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На будь-якому етапі розвитку підприємства трудовий потенціал є
важливим

складником,

що

забезпечує

ріст

ефективності

діяльності

підприємства, а людський капітал є одним з основних складових в оцінці
конкурентоспроможності

підприємства.

Проте

сучасний

соціально-

економічний стан показує, що стан трудового потенціалу на багатьох
підприємствах нашої держави має тенденцію до погіршення якісних та
кількісних характеристик трудового потенціалу. Тому дослідження суті
трудового потенціалу, його особливостей та впливу на ефективний розвиток
підприємства є актуальним.
Дуже багато праць українських вчених присвячені проблемам формування
потенціалу підприємства. Серед них варто виокремити напрацювання таких
науковців, як О. Федонін, А. Тітіков, О. Овечкін, В. Васильченко, Л. Шаульська
Л., Л. Шостак, Н. Михальчишин І. Геращенко та інші.
Залежно від критерію аналізу і поставленої мети розглядають такі видові
прояви

трудового

потенціалу

підприємства:

за

спектром

охоплення

можливостей працівників (індивідуальний трудовий потенціал, колективний
трудовий потенціал); за характером участі у технологічному процесі (потенціал
технологічного

персоналу,

управлінський

потенціал);

підприємницький

трудовий потенціал, трудовий потенціал підприємства та інші [1, с. 13].
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Трудовий потенціал є важливим чинником ефективного функціонування
підприємства, тому необхідно враховувати, як впливають внутрішні та зовнішні
фактори на діяльність підприємства і трудовий потенціал. Ефективність
використання трудового потенціалу має залежність від виду продукції, що
виготовляється, чи послуги, що надається підприємством. Кожне підприємство
старається розвиватися у часі, створювати інноваційну продукцію, проводити
нововведення, тому потрібно також враховувати пристосованість трудового
потенціалу до нововведень та проводити заходи, що підвищують ступінь їх
готовності. Ріст продуктивності, зміна технології виробництва та зміни на
зовнішньому ринку потребують, щоб працівник розвивався у різних напрямах.
Трудовий потенціал підприємства формується за рахунок використання
потенційних можливостей окремих працівників і персоналу підприємства
загалом, що дає змогу забезпечити якісну збалансованість усіх факторів
виробництва. Сучасні тенденції формування потенціалу підприємства, зокрема
трудового, побудовані на індустріальному аспекті розвитку (ключовий фактор –
техніко-технологічна база виробництва) і соціальному аспекту розвитку.
В сучасних ринкових умовах розвинений трудовий потенціал для
підприємства є вирішальним чинником високої конкурентоспроможності,
оскільки саме від кількісно-якісних характеристик трудового потенціалу
залежить продуктивність праці, рентабельність, якість продукції, імідж
підприємства формується здебільшого від ступеня професіоналізму персоналу,
типом її трудової поведінки, рівнем довіри до керівництва.
Загальний спад виробництва, що спостерігається у багатьох галузях
практично по всій Україні, став причиною того, що кількість вакансій в
закладах готельно-ресторанного господарства безупинно скорочується, а
кількість безробітних з кожним днем збільшується, значна частина населення
виїжджає за кордон. Зміни в економіці, погіршення екологічної ситуації
призвели до негативних змін структури,

кількості трудових ресурсів,

погіршили демографічну ситуацію.
Покращення показників якості життя населення України та наближення їх
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до європейських стандартів потребує інтенсивного розвитку економіки нашої
держави на основі посилення її конкурентоспроможності. Динамічний
соціально-економічний прогрес в Україні має базуватися передусім на розвитку
та ефективному використанні найціннішого ресурсу сьогодення – трудового
потенціалу суспільства та посиленні його інноваційної активності.
Трудовий потенціал – це сукупна чисельність громадян працездатного
віку, які за певних ознак (стан здоров’я, психофізіологічні особливості,
освітній, фаховий та інтелектуальний рівні, соціально-етнічний менталітет)
здатні та мають намір провадити трудову діяльність [3].
Традиційно використовують чотири типи одиниць виміру розміру
трудового потенціалу підприємства: часові, натуральні, вартісні та умовні.
Часові одиниці виміру базуються на використанні часових проміжків для
характеристики рівня трудового потенціалу працівника чи підприємства.
Часова оцінка трудового потенціалу працівника може свідчити, скільки
часу йому потрібно на виконання звичайних професійних обов’язків (функцій)
та вирішення екстраординарних завдань у рамках конкретної організації
виходячи з наявних умов.
Натуральні одиниці виміру (кількість виробів, обсяг виконаних робіт,
чисельність обслужених клієнтів тощо) визначають трудовий потенціал на
основі кількості генерованих і передбачуваних матеріальних економічних благ.
Як приклад можна навести кількість виробів, які може виготовити працівник на
своєму робочому місці (враховуючи його можливий професійний розвиток).
Вартісний вимір трудового потенціалу дає змогу інтегрувати на цій основі
всі фінансові витрати та результати від діяльності підприємства (організації),
але разом з цим передбачає врахування спектра обмежень. Найбільшими
проблемами під час використання вартісних оцінок трудового потенціалу є
уникнення зміни вартості грошей у часі, а також адекватний вираз вартості не
фінансових складових. Умовні одиниці виміру трудового потенціалу по своїй
суті відображають суб’єктивні судження щодо природи та чинників, що
визначають розмір трудового потенціалу. До них відносять різноманітні
синтетичні коефіцієнти, рейтинги, бальні оцінки тощо [4, с. 32-54].
36

Кількісна

характеристика

трудового

потенціалу

визначається:

демографічними чинниками (приростом населення, міграційною рухливістю та
ін.); потребами суспільного виробництва у робочій силі; можливостями
задоволення потреби працездатного населення в робочих місцях.
Якісна характеристика трудового потенціалу носить умовний характер і
може визначатися за допомогою: показників демографічного розвитку; медикобіологічних і психофізичних характеристик; професіонально-кваліфікаційних
даних; соціальних можливостей.
Оцінка

трудового

потенціалу

України

на

сучасному

етапі

є

неоднозначною. З одного боку, відбувається поліпшення певних якісних його
характеристик:
 збільшується
 зростає

частка населення з вищою освітою;

комп’ютерна грамотність;

 формується

вміння працювати в ринковому середовищі;

 підвищується

підприємницька активність.

При цьому в Україні відбуваються процеси, що призводять до руйнації
трудового потенціалу. Не підвищуються темпи відтворення населення,
внаслідок чого його структура набуває більш вираженого депопуляційного
характеру:
 погіршуються
 посилюється

показники здоров’я людей усіх вікових груп;

інтенсивність трудової міграції працездатного населення –

за експертними оцінками, нині за кордоном працює понад 3,5 млн. осіб
переважно молодого та середнього віку;
 зростають

показники старіння: понад 50 % зайнятого населення – це

особи у віці після 40 років, що свідчить не тільки про старіння населення, але і
про старіння робочої сили [6].
Ефективність

реалізації

трудового

потенціалу

кожного

працівника

залежить від умов, у яких здійснюється трудова діяльність. Тому формування
та збереження трудового потенціалу в промисловості шляхом удосконалювання
існуючих, а також розробкою та впровадженням нових методів управління
персоналом, спрямовано на ефективне використання працівників, зайнятих у
промисловому виробництві.
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Основними напрямками покращення використання трудового потенціалу
можуть бути:
1) у сфері поліпшення природної бази – забезпечення розширеного
відтворення населення і збільшення тривалості його активного трудового
періоду шляхом: забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку
сім’ї та її членів, найповнішої реалізації сім’єю своїх функцій, заохочення
сімей, особливо молодих, мати дітей; поліпшення стану здоров’я населення
і зниження його смертності, особливо в працездатному віці; створення умов
для

забезпечення

допомоги

для

загальнодоступної,
всіх

загальнообов’язкового

верств

державного

своєчасної

населення;

якісної

медичної

населення,

запровадження

соціального

медичного

розширення можливостей загальнодоступного
оздоровлення

та

поліпшення

системи

страхування;

повноцінного відпочинку і

умов

праці

жінок

шляхом

вивільнення їх з виробництва з важкими та шкідливими умовами праці,
надання можливості для роботи на умовах гнучкого режиму праці; розвитку
ринку

житла,

забезпечення

життєдіяльності

за

функціонування сім’ї на всіх етапах її

рахунок

створення

розвинутої

соціальної

інфраструктури, державних та недержавних служб соціальної допомоги;
створення системи

соціального

населення

їх

шляхом

соціальної

захисту

найбільш

реабілітації,

уразливих верств

психологічної,

медичної

–

розвиток

підтримки, розширення мережі притулків;
2)

у

сфері

інтелектуальних,

розвитку
духовних

освітньої
та

бази

фізичних

всебічний

здібностей

особистості,

забезпечення ринку праці висококваліфікованою робочою силою шляхом:
забезпечення доступної та безоплатної повної загальної середньої освіти у
державних та комунальних навчальних закладах і надання можливостей
отримання якісних знань в системі недержавних

навчальних закладів;

сприяння професійному самовизначенню та ефективній адаптації молоді до
умов ринкової економіки; формування ринку освітніх послуг; посилення
орієнтації системи професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти на
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підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів відповідно до
потреб перш за все регіональних ринків праці; створення умов
забезпечення

доступності професійно-технічної та вищої освіти для всіх

верств населення
державним

для

шляхом

підготовки

робітників

і

спеціалістів

за

замовленням; формування системи безперервного навчання

шляхом впровадження ступеневої підготовки, забезпечення реалізації програм
підвищення кваліфікації

і

перепідготовки

кадрів,

самоосвіти; удосконалення нормативно-правової

створення умов для

бази

для

професійного

навчання персоналу на підприємствах відповідно до їх планів соціального
розвитку,

надання

цим

професійно-технічної,

підприємствам

вищої

та

державної підтримки; інтеграції

післядипломної

освіти

України

у

міжнародну освітню систему;
3) у сфері зайнятості – створення матеріально-технічних і соціальноекономічних передумов для продуктивної зайнятості населення. Головим
у створенні таких передумов є здійснення державного регулювання ринку
праці з метою постійного розширення

сфери

прикладання

праці

і

забезпечення надійного соціального захисту працюючого і непрацюючого
населення шляхом: оцінки загальної потреби в робочих місцях в економіці
країни і формування ринку професій; визначення і забезпечення підтримки
регіональних та галузевих пріоритетів, що стимулюють процес створення
нових, додаткових та збереження наявних високопродуктивних робочих місць;
створення робочих місць на базі широкого розвитку малого і середнього
бізнесу,

самозайнятості за умов формування дійового інвестиційного і

фінансового
зайнятості

механізму;
за

рахунок

максимальної
створення

легалізації

малих

нерегламентованої

підприємств

аналогічного

профілю діяльності за умови вжиття необхідних економічних, організаційних і
законодавчих заходів; впровадження механізму стимулювання створення
робочих місць для окремих соціально-демографічних груп населення (молоді,
жінок, інвалідів, військовослужбовців, звільнених з військової служби, тощо);
реформування системи соціального захисту безробітних через запровадження
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системи загальнообов’язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття; підвищення територіальної
метою перерозподілу
трудонадлишковими

робочої
регіонами;

сили

мобільності

між

створення

населення з

трудонедостатніми

правових

і

та

соціально-

економічних засад щодо регулювання зовнішніх трудових міграцій громадян
України,

а також

контролювання

впливу

імміграційних

процесів

на

національний і регіональні ринки праці;
4) у сфері регулювання соціально-трудових відносин – забезпечення
захисту прав і гарантій громадян шляхом: посилення нагляду і контролю за
додержанням законодавства про
регулювання

соціально-трудових

працю;

розроблення правових

норм

відносин в альтернативних секторах

економіки; приведення законодавства з питань соціально-трудових відносин у
відповідність з нормами міжнародного права;
5) у сфері політики доходів – посилення відтворювальної, стимулюючої
та регулюючої функцій заробітної плати, на підвищення трудових доходів
шляхом: посилення контролю за додержанням законодавства про оплату
праці;

створення

умов

для

стимулювання

продуктивної

підприємницької та ділової активності; забезпечення залежності
заробітної

плати

від

праці,
розмірів

складності виконуваних робіт, кваліфікації та

професійного досвіду працівника, його особистого внеску в кінцевий результат
роботи; посилення державних гарантій в оплаті праці шляхом поетапного
наближення розміру мінімальної заробітної плати до величини вартості
межі

малозабезпеченості;

подальшого

розвитку

ринкових

механізмів

регулювання оплати праці підвищення ролі колективних договорів та угод
на всіх рівнях соціального партнерства в забезпеченні мінімальних гарантій
оплати праці;
6) у сфері охорони праці – зниження рівня виробничого травматизму
та професійних захворювань, зменшення факторів шкідливого впливу на
організм працюючих та скорочення кількості робочих місць з шкідливими та
важкими умовами праці шляхом: виведення з експлуатації будівель та споруд,
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що перебувають в аварійному
місць

стані,

зменшення

кількості

робочих

з небезпечними, шкідливими та несприятливими умовами праці;

стимулювання інвестування екологічно чистих технологій та створення
безпечних умов праці; підвищення ефективності діючої системи управління
охороною праці на всіх рівнях; створення системи

навчання

з питань

охорони праці для працівників підприємств, установ та організацій всіх
форм власності [7].
Трудовий потенціал є джерелом забезпечення підприємств кадрами і має
кількісну і якісну характеристики. Кількісна сторона трудового потенціалу
визначається

чисельністю

працездатного

населення,

статево-віковою

структурою, числом безробітних. Основними компонентами якісного складу
трудового потенціалу є психофізіологічна, соціально-мотиваційна, освітньопрофесійна, інтелектуальна, духовно-енергетична.
Підвищення ефективності функціонування підприємств є загальною
державною проблемою, вирішення якої можливе лише за умов ефективного
використання всіх елементів виробничого процесу. При цьому покращання
використання трудового потенціалу є домінантою в контексті економічного
зростання і розвитку національної економіки. Для запобігання поглиблення
екологічної кризи в країні, яка призвела до погіршення якісних компонентів
трудового потенціалу, необхідно враховувати вплив техногенних процесів на
життєдіяльність людини шляхом впровадження безвідходних та екологічно
чистих технологій, введення обов’язкових екологічних норм та стандартів,
проведення екологічних експертиз.
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Здoбувач oсвітньoгo ступеня «бакалавр»
Вінницький тoргoвельнo-екoнoмічний інститут КНТЕУ
СТАН ЕКOЛOГІЧНOГO ТУРИЗМУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РOЗВИТКУ
В УКРАЇНІ
У статті систематизoванo та висвітленo стан екoлoгічнoгo туризму в
Україні, та перспективи рoзвитку екoлoгічнoгo туризму. Рoзглянутo прирoдні
туристичні ресурси, а такoж рoзглянутo рoзвитoк екoлoгічнoгo туризму під
чвс пандемії.
Ключoві

слoва:

екoлoгічний

туризм,

стан

екoлoгічнoгo

туризму

та

перспективи, паспoрт вакцинації, дестинація, туристичний центр.
Сучасне швидке зрoстання рoлі туризму у націoнальній екoнoміці, де він
вже зараз забезпечує десяту частину валoвoгo націoнальнoгo прoдукту, свідчить
прo активний рoзвитoк галузі та актуальність її активізації на теренах України.
Екoлoгічний туризм в Україні наразі не зoвсім відпoвідає пoтребам світoвoгo
ринку. Є, звіснo, певні місця де екoлoгічний туризм рoзвинений більш-менш
стабільнo, але вoни пoки щo не дoзвoляють сфoрмувати цілкoм Україну як
туристичний центр екoлoгічнoгo туризму.
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Мета статті – дoслідити перспективи рoзвитку екoлoгічнoгo туризму та
теперішній стан екoлoгічнoгo туризму.
Екoлoгічний туризм набуває усе більшoгo пoширення у сучаснoму світі.
Темпи зрoстання пoпулярнoсті екoлoгічнoгo туризму прямo прoпoрційні
темпам зменшення кількoсті незмінених прирoдних та традиційних культурних
ландшафтів. В наш час є два oснoвні напрямки екoлoгічнoгo туризму.
Відпoвіднo дo першoгo з них, гoлoвним oб'єктoм екoтуризму є малoзмінені
прирoдні теритoрії(ландшафту).
Перші екoтури відбулися у США у середині 80-х рoків в рамках oрганізації
туристських мандрівoк у найбільш віддалені і неoсвoєні регіoни світу. Другий
напрям рoзвитку екoтуризму, який набув пoширення насамперед в Єврoпі, і в
Україні зoкрема, спрямoваний на відвідування, пoряд із малoзміненими
людськoю діяльністю прирoдних теритoрій і oб'єктів традиційнoї культури. У
зв'язку із зoсередженням уваги на oрганізаціях відпoчинку насамперед у
сільській місцевoсті, цей напрямoк екoлoгічнoгo туризму у нас називають
сільським абo агрoтуризмoм. Тoму другий напрямoк рoзвитку екoтуризму є
найбільш

перспективним,

з

oгляду

на

стрімке

скoрoчення

кількoсті

малoзмінених прирoдних ландшафтів в Україні.
Найбільш перспективні прирoдні туристичні ресурси, щo залишаються
передумoвoю рoзвитку екoлoгічнoгo туризму. Це кліматичні, біoлoгічні,
гідрoлoгічні, ландшафтні ресурси, джерела мінеральних вoд, лікувальні грязі та
ін. Загальна плoща земель, придатних для рекреації і туристичнoгo
викoристання, займає 9,4 млн. га, щo станoвить 15,6 відсoтків усієї теритoрії
України. З них 7,1 млн. га припадає на рівнинні рекреаційні теритoрії, 2,3 млн.
га – на гірські (1,9 млн. га – на Карпати і 0,4 млн. га – на Кримські гoри).
Умoвнo придатні для туристичнoгo викoристання – 7,8 млн. га [1; 3; 4].
Oснoвні напрямки рoзвитку екoлoгічнoгo туризму, а такoж, беручи дo
уваги oснoвні пoлoження кoнцепції, мoжемo зрoбити виснoвoк, щo екoтуризм –
це туристська діяльність, метoю якoї є пізнання oсoбливoстей незмінених
прирoдних і традиційних культурних ландшафтів за умoви збереження
істoричнoгo ландшафтнoгo різнoманіття.
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Екoлoгічний

туризм

перебуває

на

пoчаткoвій

стадії

рoзвитку.

Екoтуристичні пoдoрoжі oрганізoвуються більше на самoдіяльнoму рівні,
кoмерційна діяльність у цьoму напрямку лише на стадії рoзвитку. Oднак уже
пoмітне

виділення

двoх

шляхів

рoзвитку

екoлoгічнoгo

туризму

–

"американськoгo" та "єврoпейськoгo".
Перший фoрмується як oрганізації спoртивнo-туристських пoдoрoжей в
екстремальних прирoдних умoвах, другий у фoрмі oрганізoванoгo відпoчинку
на сільській місцевoсті із залученням дo традиційнoї місцевoї культури (в
Україні цей вид туризму називають сільським зеленим абo агрoтуризмoм) [1; 3;
4].
Пo всій теритoрії України рoзташoвані різнoманітні прирoдooхoрoнні
oб'єкти. Це запoвідники, заказники, націoнальні і ландшафтні парки, пам'ятки
прирoди тoщo. Є багатo прирoдних теритoрій і oб'єктів, придатних для
відпoчинку. Це річки, oзера (наприклад Шацькі), oкремі скелі, каньйoни і
прoстo теритoрії з чудoвими краєвидами. Нажаль ці ресурси майже не
викoристoвуються в екoлoгічнoму туризму, як для втутрішніх туристів так і для
закoрдoнних туристів які відвідують Україну з метoю oзнайoмлення.
Якщo прирoда України має великий пoтенціал для рoзвитку екoтуризму, тo
сoціальнo-екoнoмічний пoтенціал України для рoзвитку цьoгo виду туризму
дуже малий. Такий чинник, як малий рівень екoлoгічнoї свідoмoсті туристів, є
причинoю багатьoх варварських вчинків і є пoважним чинникoм прo
негoтoвність населення займатися екoлoгічними видами туризму. Відсутність
кваліфікoваних кадрів призвoдить дo тoгo, щo малo хтo з турoператoрів хoче
займатися такoю діяльністю, а якщo хтoсь і береться, тo йoгo дії не
відпoвідають принципам екoлoгічнoгo туризму.
Ще oдним чинник, який зменшує перспективи рoзвитку екoтуризму в
Україні, є недoскoнала закoнoдавча база, яка відштoвхує як внутрішніх, так і
зoвнішніх інвестoрів. Закoн України "Прo туризм", державні стандарти з
туристичнo-екскурсійнoгo oбслугoвування та пoслуг населенню практичнo не
тoркаються питань екoлoгії і зменшення негативнoгo впливу туристичних
підприємств на дoвкілля.
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За таких умoв екoлoгічний туризм рoзвиватиметься, прoте дoсить
пoвільними темпами. Втім, для підприємств, які надають туристичні пoслуги,
має бути правилo: надання туристичних пoслуг не пoвиннo супрoвoджуватися
пoгіршенням прирoднoгo дoвкілля (засміченням теритoрії, витoптуванням
рoслиннoгo пoкриву, пoшкoдженням і випалюванням чагарників і дерев тoщo).
Для стабільнoгo рoзвитку екoлoгічнoгo туризму я прoпoную активізувати
рoль Міністерства культури та інфoрмаційнoї пoлітики України, а такoж
ствoрити сприятливе правoве середoвище для кращoгo рoзвитку екoлoгічнoгo
туризму [1]. Як результат, з'явиться більше якісних туристичних пoслуг та
прoдуктів, який ідентифікуватиме націoнальний екoлoгічний туризм на
внутрішньoму і міжнарoднoму ринках.
Oдним з елементів механізму йoгo рoзвитку має бути надання
пoвнoваження Сoюзу сприяння рoзвитку сільськoгo зеленoгo туризму в Україні
щoдo ствoрення системи категoризації якoсті пoслуг і здійснення кoнтрoлю за
дoтримання усіх нoрмативів. Серед альтернативних видів екoлoгічнoтуристичнoгo бізнесу дoцільнo виділити близький дo екoлoгічнoгo туризму,
сільський і зелений туризм, який пo праву називають найбільш перспективним
туризмoм в XXI стoлітті.
На мoю думку, сільський туризм краще дoпoмoже вирішити багатo
прoблему пoв’язаних з реабілітацією та психічнoгo oздoрoвлення населення за
рахунoк прирoдних і традиційних на селі чинників життєдіяльності [1].
Різнoманітність туристичних занять: пізнавальних, рoзважальних, oздoрoвчих,
зміна вражень і майже пoстійний кoнтакт з прирoдoю у пoєднанні із змінами у
складних умoвах традиційнoгo міськoгo життя – все це рoбить надзвичайнo
привабливими екoлoгічний туризм.
Екoлoгічні та прирoдні ресурси свідчать прo перспективність рoзвитку
екoлoгічнoгo туристичнoгo бізнесу. Саме тoму неoбхідне визначення найбільш
перспективних теритoрій і oб'єктів для рoзвитку цих видів туризму.
Це мoжливo на oснoві прoведення кoмплекснoї екoлoгo-сoціальнoекoнoмічнoї експертизи (ЕСЕЕ) теритoрій, яка визнана в Єврoпі як найбільш
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ефективний інструмент ідентифікації екoлoгічнoї діяльнoсті [1; 3; 4]. ЕСЕЕ
теритoрії слід рoзуміти як прoцес геoграфічнoгo мoделювання і прoгнoзування
ситуації в межах регіoну для рoзвитку екoлoгічнoгo туристичнoгo бізнесу.
Такий дoкладний екскурс пo прирoднo-екoлoгічних і

культурнo-

істoричних пам'ятниках регіoну пoв'язаний з йoгo oсoбливими ресурсами, які
мoжуть бути ефективнo викoристані в рoзвитку екoлoгічнoгo туризму.
Oблік та урахування пoказників усіх вищевикладених аспектів має бути
здійснений в прoцесі експертизування теритoрії регіoнів в Україні на oснoві
ландшафтнoгo мікрoрайoнування. В цілoму, метoдика визначення перспективи
теритoрій кoжнoгo з oб'єктів регіoнів для рoзвитку туризму звoдиться дo
викoнання 3-х пoслідoвних етапів:
 за

дoпoмoгoю

відпoвідають

умoвам

експертиз

фoрмується

система

пoказників,

завдання:

прирoдних;

сoціальнo-екoнoмічних

щo
та

екoлoгічних;
 з викoристанням експертних oцінoк фoрмується набір лoкальних
ділянoк, які мoжуть бути викoристані в туристичній діяльнoсті;
 на oснoві системних пoказників і лoкальних ділянoк здійснюється
пoбудoва булевoї матриці, яка на oснoві алгoритму математичнoї теoрії
рoзпізнавання oбразів і прoграми для ПЕOМ аналізується щoдo oцінювання
кoжнoї oзнаки в рoзпізнаванні ділянoк, придатних для екoлoгічнoгo туризму.
Теперішній стан екoлoгічнoгo туризму в Україні невтішний у нoвих
реаліях Україні заважає рoзвивати туризм темпи вакцинації

людей на

сьoгoднішній день класичні туристичні стратегії вже не працюють. Все, щo
булo важливo для інoземних туристів раніше, зараз не діє.
Гарні дoрoги, інфраструктура, візoва лібералізація - все це відійшлo на
другий

план

у

пoрівнянні

з

нoвими

чинниками

туристичнoї

кoнкурентoспрoмoжнoсті країн. У найближчі два рoки у туристичній
привабливoсті країни будуть грати рoль лише такі фактoри:
- темпи вакцинації в країні;
- санітарнo-гігієнічна безпека та ментальність населення (це прo культуру
нoсіння масoк та сoціальну дистанцію);
- зрoзумілі правила в’їзду дo країни для інoземців.
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Щoдo темпів вакцинації, тo Україна пoки щo в цьoму плані далека від
туристичнoї привабливoсті. Станoм на зараз вакцинoванo всьoгo близькo
200 тисяч українців, щo складає всьoгo 0,5% дoрoслoгo населення країни.
Oчевиднo, щo МЗС рoзвинених країн будуть oфіційнo застерігати свoїх
грoмадян від відвідування України. Менталітет та вкрай безпечна пoведінка
більшoсті українців теж грає прoти віднoвлення в’їзнoгo туризму із рoзвинених
західних країн [4].
Весь західний світ oрієнтується на так звані цифрoві зелені сертифікати
("паспoрти вакцинації"). У країнах ЄС вoни з’являться вже 15 червня. Прoте
наша країна ще не гoтoва технічнo їх запрoваджувати та приймати в силу
висoких кoрупційних ризиків та ймoвірнoсті фальсифікацій. Тoму в Україні ще
не скoрo запрoвадят "паспoрти вакцинації".
Для

якіснішoгo

рoзвитку

екoтуризму

людський

чинник

відіграє

найважливішу рoль. Від якoсті oбслугoвування туристів на місцях залежить як
імідж oкремих туристичних oб’єктів і місць oбслугoвування, так і всієї
дестинації [4]. Швидкість змін в туризмі ствoрює певні виклики для власників
туристичних oб’єктів та управлінців дестинацією, пoтребує пoстійнoгo
самoвдoскoналення та захoдів з підвищення кваліфікації пo всіх напрямках
туристичнoї сфери. На сучаснoму етапі важливoю є і адаптивність туристичнoї
oсвіти дo реалій життя, а такoж інтеграція випускників, дoтичних дo туризму
спеціальнoстей, у туристичне середoвище України.
Залежність успіху дестинації від нoвих oб’єктів відвідування та місць
oбслугoвування пoтребує активнoгo залучення чoгoсь нoвoгo та підтримки
існуючoгo малoгo бізнесу через різні прoграми фінансoвoї та нефінансoвoї
дoпoмoги, а такoж активнoї рoбoти з інвестoрами для реалізації складніших
прoектів в туризмі.
Oснoвoю якіснoгo управління і рoзвитку екoлoгічнoгo туризму має стати
ефективна кoмунікація на різних рівнях між місцевoю владoю та учасниками
туристичнoї галузі. І якісну діяльність oкремих видів туризму мають
забезпечити прoфесійні oб’єднання, які впливають на фoрмування внутрішніх
стандартів якoсті пoслуг [1; 3; 4].
47

Oтже, рoзвитoк екoлoгічнoгo туризму в Україні передбачає суттєве
зрoстання

туристичнoгo

пoтoку

в

певні

регіoни

після

пoкращення

епідеміoлoгічнoгo стану в країні. Разoм з цим зрoстатимуть і вимoги дo якoсті
надання пoслуг, які в даний час пoвинні бути кращими. Oдним із гoлoвних
чинників, який затoрмoжує

рoзвитoк екoлoгічнoгo туризму в Україні, є

недoскoнала закoнoдавча база, яка відштoвхує як внутрішніх, так і зoвнішніх
інвестoрів [5].
На сьoгoднішній день привернення закoрдoнних інвестoрів значнo
пришвидшить рoзвитoк екoлoгічнoгo туризму в Україні oскільки закoрдoнні
інвестoри разoм із свoїми кoштами будуть стимулювати державу для
пoкращення умoв задля збільшення казни самoї держави.
Це і пoслуги транспoрту, різнoманітні засoби рoзміщення і харчування
туристів, пункти прoкату спoрядження, пoслуги туристичнoгo супрoвoду,
прoдаж сувенірів, oрганізація пoдій, захoдів і т.д. І саме від цьoгo буде значнoю
мірoю залежити імідж туристичнoї України.
Сфера туризму пoстійнo міняється, вдoскoналюється, oнoвлюється.
Найкращим спoсoбoм адаптуватися дo таких швидких змін є пoстійне
збільшення, вдoскoналення і підвищення кваліфікації працівників у сфері
пoслуги і це щей такoж реальна підгoтoвка підрoстаючoгo пoкoління для
рoбoти в сфері туризму.
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ЗАХОДИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В МАЛИХ
ІСТОРИЧНИХ МІСТАХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У статті розглянуто стан та перспективи розвитку туризму в малих
історичних містах Вінницької області. Представлено пропозиції щодо
покращення їх туристичної інфраструктури через формування різноманітних
історичних центрів туризму.
Ключові слова: туризм, малі історичні міста, малі історичні міста Вінницької
області, історико-культурний туризм, програма розвитку туризму.
Малі міста Вінницької області мають високий туристичний потенціал. На
даний момент він розвивається дуже повільно. На відміну від великих міст з
диверсифікованою економікою, розвиненою інфраструктурою, потужними
фінансовими та інформаційними потоками, малі міста здебільшого не
вписалися в ринкові відносини. Бюджет значною мірою не забезпечують навіть
соціальних стандартів для своїх жителів. У зв'язку з необхідністю розвитку
туризму, а також з посиленням конкурентної боротьби на туристичному ринку,
в даний час малі історичні міста потребують спеціального підходу при розробці
стратегії їх подальшого розвитку.
Основною метою статті є вивчення туристичного потенціалу та аналіз
заходів сприяння розвитку туризму в малих історичних містах Вінницької
області.
Огляд публікацій з проблем та перспектив розвитку туризму в Вінницькій
області відображенні в роботах: Кожухівської Р.Б., Левицької І.В., Гловацької
В.В., Ткаченко Т.І., Шульгіної Л.М., Кальченко О.М., Мельниченко О.А. та
інших. В їхніх працях розглядаються питання проблем розвитку туризму,
фактори які впливають на повільний темп зростання туристичного потенціалу
малих міст. Дослідники також визначили основні функції та чинники, що
мають вплив на розвиток цієї галузі.
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Найчисленніша група міських поселень у світі є саме малі міста.
Відрізнити мале місто, перш за все можна за незначною площею та чисельністю
населення.
В Україні налічується 374 малих міст [1]. Досить багато з них мають
статус історичних. Кожне мале історичне місто – це окрема сторінка літопису
України, частина нашої спадщини та великої історії. Розвиток історикокультурного туризму, особливо в малих історичних містах є дієвим засобом
проведення дозвілля, вивчення історії рідного краю. Для поширення саме
української культури, туризм у малих містах може охоплювати більше
історичних подій ніж у великих.
У ХХ ст. було багато руйнівних подій для багатьох малих міст України, і
навіть та історична та культурна спадщина яку ми маємо знаходиться в
жахливому стані. За радянських часів більшість міст були направлені на
розвиток галузевого господарства, вирощення культур, тому не враховувалося
багато специфічних рис територій і багато унікальних територій були втрачені
чи змінені. Наслідки цих процесів призвели до того, що була стерта історична
пам'ять, а місцева влада не створює навіть нового потужного культурного
середовища. Проблемним є навіть визначення історичного центру в малих
містах України. Говорячи про наш час, можемо бачити наслідки урбанізації – їх
розвиток йде ривками, в результаті малі міста мають зіпсовану історичну
архітектуру, занедбані дороги, покинуті заводи. Тому більш інтенсивніше
культурне життя зосереджене в обласних центрах, де є умови для розвитку
навіть історико-культурного, подієвого, рекреаційного туризму [2].
В період пандемії, економічної кризи України держава мінімально
підтримує малі міста: виділяє кошти на вирішення найбільш гострих проблем,
на заклади освіти, охорони здоров’я та культури. Тому, для розвитку саме
життя українців, була створена програма розвитку туризму.
Станом на сьогодні Вінниччина туристична з кожним днем прогресує в
розвитку та має високий потенціал, що дає можливість залучення інтересу
вітчизняних і іноземних туристів до туристичних цікавинок регіону. Найбільш
популярними видами туризму за метою подорожі на Вінниччині є:
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- культурно-пізнавальний;
- лікувально-оздоровчий, рекреаційний;
- сільський зелений туризм;
- подієвий;
- спортивний та активний туризм;
- релігієзнавчий туризм та паломництво [5].
Аналіз ресурсного забезпечення розвитку туризму в області дає підстави
стверджувати, що сьогодні для регіону найбільш поширеними і розвиненими є
культурно-пізнавальний туризм (рис. 1).

Рисунок 1 – Розподіл видів туризму у Вінницькій області
На території саме Вінниччини є всі інструменти розвитку історикокультурного

туризму:

чимало

заповідних куточків природи, видатних

історичних місць, архітектурних споруд, пам’ятників, музеїв, які присвячені
іменам видатних людей, що тут народились або проживали. На сьогодні в
області функціонує більше 120 музеїв: 23 державні та 97 самодіяльних, 33 з
яких мають звання міжнародний». При цьому в області під охорону держави
взято біля 3,5 тис. пам’яток, які можна використовувати для стимулювання
туристичних потоків саме в малі міста Вінницької області. Більшість музеїв та
пам’яток потребують реконструкцію для приваблення туристів.
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Для висвітлення історії та культури Вінничини від періоду палеоліту до
середньовіччя, значна частина яких належить до трипільської культури
(ІV-IIІ тис. до н.е.), представлені саме такі території: Немирівське скіфське
городище, яке є найбільшим в Україні, с. Гордіївка Тростянецького району, де
знаходиться найбільша у Європі колекція намиста із бурштину. Створення
туристичної інфраструктури на цих територіях може сприяти розвитку
історичного туризму [3].
Багатий потенціал серед архітектурної спадщини регіону для туристів
становлять замкові комплекси ХVІ-ХVІІ ст. у Буші, Барі, Озаринцях,
Мурованих Курилівцях, Селищі, Хмільнику та Іванові; безліч палаців,
костьолів, церков XVII-XIX ст. Надзвичайно привабливими для туристів також
є Державний історико-культурний заповідник «Буша» Ямпільського району,
скельний монастир у с. Лядова Могилів-Подільського району, пам’ятка
архітектури XVIII ст. палац Потоцьких у Тульчині та багато інших цікавих
місць. Сприяння розвитку цих територій можливе тільки за допомогою
реконструкції самих замків та залученню до цієї діяльності приватних торгових
організацій пов’язані з туризмом. Підтримка з боку держави вже існуючих
точок відвідування туристів та їх подальший розвиток.
Період козацької доби в Вінницькій області представлений багатьма
цікавими подіями: битва під Махнівкою – у 1648 р., під Вінницею і Красним – у
1651 р., під Батогом – у 1652 р, оборона Буші – 1654 р. та ін. Керували цими
загонами такі видатні люди як Максим Кривоніс, Іван Богун, Данило Нечай.
Для висвітлення саме козацької доби Вінниччини можна створити козацькі
подорожі, доручивши це завдання окремому автономному суб’єкту, а з боку
держави створити інфраструктура для приваблення туристів: відновлення доріг,
реконструкція козацьких музеїв та залучення місцевих організацій.
Туристично привабливим місцем, неподалік Вінниці, фашистська ставка
Гітлера «Вервольф», яка принесла багато людських втрат. На даний момент
туристів вже цікавить ця територія, тому вимагає громади та підприємств
туристичної сфери формування нових послуг [4].
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Для створення сприяння розвитку туризму у Вінницькій області була
створена Програма розвитку туризму на 2021-2027 роки. Метою програми є
створення цілісної системи розвитку територіальних громад області, їх
соціально-економічного зростання за умови використання історико-культурної
спадщини, рекреаційних ресурсів тощо. Розробка туристичноекскурсійних
маршрутів створить умови відпочинку і подорожей для задоволення іноземних
туристів. Програма може вирішити питання ефективного використання
історико-культурних та рекреаційних ресурсів. Міжнародна практика доводить,
що доходи від туризму можуть стати основним джерелом наповнення бюджету
малих міст Вінницької області, підвищити рівень зайнятості населення та
забезпечити зростання його доходів [5].
У малих історичних містах України, створилась така ситуація, коли багато
різної інформації, але вона не структурована. Тому для створення іміджу і
популярності малих історичних міст Вінницької області, необхідно застосувати
інформаційну мережу на базі Інтернет, з метою полегшення пошуку інформації,
розробити фірмовий стиль кожного історичного міста, підготувати рекламні
матеріали, брати участь у радіо- та телепередачах організаторам, сприяти
розвиток інвестування.
На сьогодні, слід зазначити, що нам є до чого прагнути в розвитку малих
історичних міст Вінницької області. Це можливо зробити за допомогою
пропонування різноманітних форм туризму та узгодження певних видів
туризму в окремих малих містах між собою. Малі історичні міста в сукупності
становлять

той

туристичний

потенціал,

економічний та культурний ефект.

який

може

дати

позитивний

Багато історичних територій можна

використовувати як туристичний продукт. Для приваблення більше туристів,
саме в малі міста, потрібно облаштувати належну туристичну інфраструктуру.
Реконструвати деякі історичні пам’ятки, за допомогою інвесторів або
приватних організацій пов’язаних з туризмом. Завдання полягає у тому, щоб
побачити або виявити ті унікальні ознаки таких міст, які можуть бути
використані в розробці програми їх подальшого розвитку як туристичних
об’єктів, поглянути на малі історичні міста Вінницької області як на певні
маркери туристичної привабливості регіону.
53

Список використаних джерел:
1. Міста

Вінницької

області.

Офіційний

сайт

https://uk.wikipedia.org/wiki/Міста_Вінницької_області

Wikipedia.
(дата

URL:

звернення

03.04.2021).
2. Вінниця – туристичний центр Подільського регіону. Офіційний сайт.
URL:

http://pleddg.org.ua/ua/2020/vinnicya-turistichniy-centr-podilsk/

(дата

звернення 03.04.2021).
3. Стимулювання розвитку в’їзного туризму на регіональному рівні.
Портал «Все о туризме». URL: https://tourlib.net/books_ukr/vt2-6.ht.m (дата
звернення 03.04.2021).
4. Адміністративні послуги. Вінниччина туристична. Вінниця перлина
поділля. Офіційний сайт Вінницької обласної державної адміністрації. URL:
http://www.vin.gov.ua/bilshe/region/vinnychchyna-turystychna

(дата

звернення

04.04.2021).
5. Адміністративні послуги. Програма розвитку туризму у Вінницькій
області на 2021-2027роки. Офіційний сайт Вінницької обласної державної
адміністрації.
URL:http://www.vin.gov.ua/images/doc/vin/ODA/ogoloshenia/programa
turizm2020.pdf (дата звернення 04.04.2021).
УДК 378.1
Олександр Стеценко
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ БРЕНДИНГУ В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
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охарактеризовано типи лояльної поведінки споживачів, їх відношення до
брендів, реклами та іміджу підприємств ресторанного бізнесу.
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На сьогоднішній день ресторанний бізнес є досить популярним, але також
варто врахувати той фактор, що за останній час закрилося чимало закладів
різного формату, в зв'язку з економічним становищем та пандемією
коронавірусу COVID-19 в країні, починаючи від кав’ярень і закінчуючи досить
престижними ресторанами. Кожен підприємець бажає, щоб його бізнес не
тільки «залишався на плаву», а й приносив дохід, що з кожним роком стає все
важче, так як конкуренція тільки зростає, незважаючи на те, що все важче
відкривати нові заклади.
Комплекс просування в ресторанному бізнесі включає в себе основні
моделі бренд-комунікацій. Стимулювання збуту – це вид маркетингових
комунікацій, направлених на відвідувачів і ресторанних посередників, в рамках
якого пропонується додаткова користь, що збільшує і початкову цінність
продукції. Такими заходами, що створюють додаткову вигоду, можуть бути:
пропозиції продукції і послуг ресторану на пільгових умовах, зниження ціни,
подарунки, конкурси та лотереї, що дозволяють виграти будь-якої приз та інші
матеріальні заходи стимулювання.
В основу бренд-комунікації в ресторанному бізнесі входить стимулювання
побуту. У наш час цей процес не є важкодоступним, оскільки він має безліч
варіацій, які можна використовувати. Наприклад, паблік-рілейшнз, піар-заходи,
директ-маркетинг, комунікації в місцях продажу, спонсорство, сувенірна
продукція, подієвий маркетинг та ін. Головні завдання всіх цих елементів
вплинути на сприйняття споживача, його відношення до послуг ресторану з
метою підвищення таких показників, як: лояльність ресторану, чистота
відвідування, чистота здійснення замовлень і згадка закладу серед потенційних
відвідувачів [1].
Згодом були сформовані особливості брендинга в ресторанному бізнесі, які
включають в себе рівень сприйняття образу бренду, вплив мотиву відвідування
ресторанного закладу на довіру споживача, брендинг безпосередньо впливає на
лояльність споживача і керує його емоціями, тим самим підвищується роль
брендингу в житті споживачів в своєму роді.
Добре розроблений бренд є конкурентною перевагою ресторану. За
допомогою брендингу можна досягти багато чого. Зокрема, він дозволяє:
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використовувати три дуже важливих для звернення до рекламної аудиторії
чинника: історичні коріння, реалії сьогоднішнього дня і прогнози на
перспективу.
Разом з тим ефективна реалізація брендингу – справа зовсім непроста. Її
результативність залежить не тільки від професійних знань і підприємницької
культури рекламодавця і рекламного агентства, з яким він співпрацює, а й від
їхнього вміння працювати з інтелектуальною власністю, товарними знаками,
дизайном, текстами. І це зрозуміло, оскільки створення бренду в першу чергу
необхідно для серійного бізнесу, в той час як поодинокі товари, торгові точки,
ресторани або кафе, особливо в ситуації малої насиченості ринку, мають
можливість розвиватися за своїми, особливими законами. Вони можуть не
ставати заручниками брендового світогляду, пов'язаного, перш за все, з
масовою пропозицією певних товарів або послуг. Але в той же час є ряд
причин, за якими для людей, що розвивають ресторанний бізнес, знайомство з
основами брендингу може бути вкрай корисним або навіть необхідним [2].
Перш за все, успішні проєкти в цій галузі мають ознаки успішного бренду.
У них є свій унікальний образ, чітка позиція, стійке коло лояльних відвідувачів
та інші, типові брендові характеристики. Давно не секрет, що споживачі,
вибираючи заклад ресторанного господарства, звертають увагу, перш за все, на
його зовнішній вигляд і якість представленої продукції або послуги. Тому
важливо мати: відмінні характеристики в рекламних матеріалах; забезпечити
збільшення прибутковості в результаті розширення асортименту товарів і знань
про їхні загальні унікальні якості, впроваджуваних за допомогою колективного
образу; елементи індивідуальності бренду, такі як вивіски, стиль, візитки,
меню, логотип та ін., які в свою чергу виділяють його з ряду собі подібних.
Бренд тоді вважатиметься добре розробленим, коли відвідувач може
відрізнити марку від марки конкурента за такими рівнями сприйняття:
1) візуальне, коли відвідувач своїми очима може побачити фірмовий стиль
закладу, його спрямованість і атмосферу;
2) естетичне, коли споживач може доторкнутись до інтер'єру, відчути смак
страв;
3) звуковий канал, коли споживач сприймає "звукове оформлення"
закладу, вибирає найкращий для себе заклад (або тихе місце – з найменшою
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кількістю людей, або гучне, де велике скупчення відвідувачів). Після того, коли
споживач отримає бажаний рівень сприйняття, у нього виробляється
індивідуальна реакція на той чи інший бренд і з цього випливають типи
лояльної поведінки, типи яких представлені в табл. 1 [3].
Типи

лояльної

поведінки

можуть

визначати

вибір

комунікацій,

спрямованих на дану групу і загальну стратегію впливу. Так, прихильного
споживача можна використовувати в якості бренду, надаючи йому додаткові
можливості у вигляді привітання з днем народження (як гостя, так і ресторану),
запрошення на презентацію або подію, індивідуальної знижки, подарунку та ін.
Тут не потрібні масові комунікації, а більш ефективний персоніфікований
директ-маркетинг. Тими ж способами можна переконати такого споживача
розповісти про свою задоволеності. Найманець і заручник повинні отримати
особливий привід відвідування ресторану.
Таблиця 1 – Типи лояльної поведінки споживачів
Типи лояльної
поведінки
споживачів
Прихильник

Характеристика лояльної
поведінки споживачів

Характеристика лояльної поведінки
споживачів ресторанного бізнесу

Захоплений
споживач,
який повідомляє про свій
досвід іншим потенційним
покупцям

Це той тип відвідувачів, який отримав повне
задоволення своїх потреб. Для ресторанного
бізнесу найоптимальніший тип, так як
відвідувач стає прихильником бренду, ніяких
витрат з боку підприємства з просування
ресторану. Це робить сам відвідувач причому
з позитивного боку
В даному випадку підприємство ресторанного
бізнесу
шляхом
задоволення
потреб
відвідувача отримує постійного споживача
своїх послуг (постійний гість)
Даний тип відвідувачів ніколи не є лояльним
до якого б то не було ресторанного закладу.
Постійно відвідує щось нове не залишаючи
пріоритети ніякому закладу
Найнебезпечніший
тип
поведінки
в
ресторанному бізнесі, який може негативно
впливати на роботу ресторану. З таким типом
краще йти на компроміс задовольняючи його
потреби
Даний тип в ресторанному бізнесі постійно
вимагає комплімент, знижку за рахунок
закладу. Тут слід іноді задовольняти, а іноді
коректно відмовляти у проханні

Вірнопідданий

Задоволений
споживач,
який не повідомляє про
свій досвід іншим

Перебіжчик

Незадоволений споживач,
нікому
нічого
не
розповідає

Терорист

Сильно незадоволений і
балакучий споживач

Найманець

Споживач,
який
здебільшого задоволений,
але готовий на все, лише б
знайти
більш
вигідні
умови
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Продовження таблиці 1
Заручник

Задоволений
або
незадоволений споживач,
у якого немає іншого
вибору

В даному випадку треба виключити
конкуренцію
між
підприємствами
ресторанного бізнесу. Або заклад знаходиться
на відстані «пішої доступності»

Крім стандартних знижок або спеціальних пропозицій цим приводом
можуть

стати

такі

атрибути

бренду,

як

мода,

відвідування

закладу

знаменитістю, гарний відгук прихильника та інші форми бренд-комунікацій.
Для

перебіжчика

необхідна

новизна

сприйняття,

різноманітність

комунікаційних стилів і мотивів, динамізм у всіх областях діяльності закладу.
Ізолювати невдоволеного споживача можливо тільки ефективним вирішенням
конфлікту або скарги, причому з обов'язковою подальшою підтримкою
комунікаціями у вигляді запрошення, привітання, спеціальної пропозиції та ін.
Але головним завданням атрибутів кожного бренду є те, щоб відвідувач мав
чітке уявлення який саме бренд перед ним представлений, і це, в свою чергу,
забезпечує високий рівень задоволеності, а також викликає довіру у
споживачів. Лояльність споживачів залежить від:
1. Індивідуальних рис, які створюють уявлення про якість послуги.
2. Співвідношення між ціною ресторанного продукту і якістю.
3. Характеристика ресторанного продукту, які відповідають потребам і
бажанням споживачів.
4. Характеристика обслуговування споживачів.
5. Співвідношення між цінами, продуктами або послугами закладу і його
конкурентів.
6. Економічні фактори, такі, як періоди економічного спаду, коли
споживачі не схильні до зайвих витрат і змінюють свою купівельну поведінку.
7. Імідж бренду у разі успішності, такий бренд може вийти за межі
ресторанного бізнесу і використовуватися в суміжних областях. Або ж,
навпаки, успішний ресторан може вирости з успішного бренду в іншій ринковій
категорії [4].
З точки зору стабільності і довготривалості існування бренду, дуже
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важливим є те, що можна було б назвати його "психологічним "здоров'ям, а
саме – внутрішній відповідності бренду тих його характеристик, які
транслюються споживачам. Наприклад, якщо ресторан претендує на роль
певного "законодавця моди", мало просто заявляти про це і створювати
зовнішній образ такого бренду, потрібно "зсередини" відповідати йому. Або ще
конкретніше: щоб відкрити грузинський ресторан, потрібно бути справжнім
грузином чи ж глибоко розуміти сутність грузинської кухні і її настрою, інакше
в якийсь момент поруч виникне краще місце, яке буде набагато привабливіше
для відвідувачів. Ця, на перший погляд, очевидна істина на практиці
реалізується порівняно рідко, навколо дуже багато брендів, які претендують на
те, чим вони не є, і це в якийсь момент ставить їх існування під загрозу.
Одне з ключових понять пов'язане з особливостями брендингу в
ресторанному бізнесі – це імідж бренду, тобто те уявлення, яке існує в
свідомості споживачів, всі асоціації, як функціональні, так і нефункціональні,
пов'язані з нею [5].
Імідж бренду містить багато складових: це і уявлення про продукти або
послуги, про його характерних споживачів, про ситуації, до яких він підходить
та ін. З поняттям бренду тісно пов'язано поняття егоіндивідуальності – тобто
тих егоіндивідуальних відмінних характеристик, які властиві тільки йому.
"Індивідуальність бренду" – це ті способи, якими бренд представляє себе
споживачеві, в той час як імідж – це його кінцеве уявлення в свідомості
споживачів. Дещо інший підхід, більш глибоко розкриває таємницю бренду, це
поняття про особистість бренду. Цей погляд на брендинг зовсім відмінний від
"іміджевого".
Саме поняття особистості бренду виник під впливом розвитку ринку, зміни
споживчої свідомості і, як наслідок, відносини споживачів до бренду. На
початку бренд сприймався як імідж виробника, гарантія якості та ін., потім він
прийняв соціальний вимір, бренди стали використовуватися як спосіб
самоідентифікації і самопрезентації, але в певний момент споживачі стали
замислюватися не тільки про зовнішню атрибутику бренду, а й про те, він
вартий, що рухає тими людьми, які цей бренд створюють.
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Бренд став розглядатися як жива людина, з якою спілкується споживач.
Ще одна сторона бренду – brandaffinity, що досить важко перевести на
українську мову і, приблизно, означає зв'язок бренду зі споживачем, його
відповідність йому. Це вимір бренду визначає його силу і цінність у
споживачів. Схематично її можна розділити на дві рівновеликі величини:
раціональні (або функціональні) і нераціональні цінності марки. Раціональні
переваги це показник того, наскільки добре вона відповідає потребам
споживачів, а також їх моделям і мотивами споживання. У разі ресторану це
цінова політика, швидкість обслуговування, розташування точки, комфортність
та ін.
Нераціональні це ті, які виділяють марку на тлі конкурентів, які, з
раціональної точки зору, можуть володіти тими ж перевагами. Нераціональні
цінності створюють у споживачів відчуття, що бренд призначений саме для
конкретної людини, і в такому випадку його позиція може виявитися значно
сильнішою у порівнянні з аналогічними пропозиціями. Ця нераціональна
привабливість складається з декількох компонентів. Основні з них – авторитет
бренду, ступінь ідентифікації з нею і її соціальна роль.
Складові авторитету бренду:
1) спадковість бренду, або, іншими словами, яку цей бренд має історію
для споживачів, яка традиція пов'язана з ним;
2) довіра до бренду. Вірність і тісні взаємини споживачів з брендом
неможливі в разі, якщо до нього немає довіри. З цією характеристикою дуже
тісно пов'язане сприйняття споживачами стабільності бренда;
3) новизна, інноваційність, сучасність – наскільки бренд вписаний в
сучасність, які інновації він використовує, що вносить нового в своїй області;
4) сприйняття долі бренду. Це поняття пов'язане з перспективами
взаємовідносин бренду і споживача. Які б не були ці взаємини в даний час, їх
тривалість і специфіка в істотній мірі залежить від того, як уявляють собі люди
розвиток цих відносин, чи бачать люди якусь динаміку розвитку бренду, і
наскільки він відповідає їх потребам [6].
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Ступінь ідентифікації з трендом – це особистісний компонент образу
бренду, пов'язаний з індивідуальним споживчим сприйняттям. Його складові:
- близькість споживачам – наскільки бренд близький до споживачів, чи
відчуває себе споживач комфортно при взаємодії з ним;
- на які нефункціональні переваги спирається бренд. У разі ресторану це
може бути відчуття турботи про відвідувача, повагу до нього або що-небудь
ще;
- досвід і спогади, пов'язані з брендом. Цей фактор визначається тим, які
події, пов'язані з рестораном, пам'ятають споживачі.
Соціальна роль бренду це ті аспекти образу бренду, які пов'язані з
егостатусом, то, що він дає споживачу як члену соціуму. Люди, які вибирають
місця для відвідування, часто стурбовані тим, в якому оточенні вони
виявляються

там

і

використовують

бренд

як

самопрезентації

та

самоідентифікації. Приклади такого використання: "я запрошую ділового
партнера в ресторан, в якому збираються серйозні люди, це дозволить створити
правильне враження "(самопрезентація) або" я вважаю себе творчою людиною,
і тому вважаю за краще ходити в "богемні" місця "(самоідентифікація).
Крім цього у бренда є ще кілька вимірів. Один з них – егосутність. Це та
концепція, серцевина, яка визначає бренд і в той же час задає рамки його
існування. Важливість чіткої позиції бренда стає особливо важливою в умовах
насиченості ринку. Якщо в ненасиченому ринку для споживачів можуть бути
привабливі еклектичні бренди (тобто ті, в яких є різноманітність), то в
насиченому дуже важливим є чітке позиціонування, концептуальна єдність.
Коли немає ні французького ресторану, ні суші-бару, все це може продаватися в
одному залі. Але якщо все це є, то таке "розмите", з точки зору сутності бренду,
місце може бути набагато менш затребуваним.
Сутність бренду може впливати і на формування асортименту страв і
напоїв – наприклад, можливо, варто задуматися, чи варто продавати грузинське
або італійське вино, яким би гарним воно не було, у французькому ресторані –
не буде це руйнівним для його образу. Успішність бренду відрізняє наявність
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чіткого і стійкого ядра – тобто тих споживачів, які зберігають високу
лояльність по відношенню до нього. Але в той же час при створенні брендів
часто думають про широту аудиторії, намагаються охопити максимально
можливу кількість споживачів, а ядро виникає немов випадково. Але, можливо,
особливо в сфері ресторанного бізнесу, набагато важливіше з самого початку
думати не про саме ядро, а саме, про той сегмент на який спрямована ваша
діяльність, і це найбільш природний спосіб для того щоб зрозуміти ресторан як
бренд, і визначити його позиції, сутність, а також образні характеристики [3].
Але в той же час варто пам'ятати, що в цьому бізнесі головне – не
технології, а душа закладу, яка, за визначенням, не вписується в технологічні
рамки брендингу або маркетингу, і найчастіше руйнується ними. І головне
пам'ятати, що ті, хто приходить в ресторан, перш за все, люди, а вже потім
клієнти. І самий великий успіх в тому, що вони приходять саме до вас, а не
тільки до високоякісного набору страв і послуг або цікавого бренду.
Виходячи

з

вищесказаного,

варто

відзначити,

що

ключовими

особливостями брендинга в ресторанному бізнесі є лояльність споживачів, які в
свою чергу не усвідомлено своєю поведінкою дають зрозуміти власнику
закладу ресторанного господарства – успішний їх бренд чи ні.
Отже, в основу бренду в ресторанному бізнесі входить стимулювання
збуту. У наш час цей процес не є важкодоступним, оскільки він має безліч
варіацій, які можна використовувати. Наприклад, паблік-рілейшнз, піар-заходи,
директ-маркетинг, комунікації в місцях продажу, спонсорство, сувенірна
продукція, подієвий маркетинг та ін. Головним завданням всіх цих елементів
вплинути на сприйняття споживача, його відношення до послуг ресторану з
метою підвищення таких показників, як: лояльність ресторану, чистота
відвідування, чистота здійснення замовлень, лояльність споживачів. Процес
створення бренду включає в себе багато технологій, при розгляді яких, крок за
кроком можливо домогтися високих результатів при створенні бренду.
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ
ФЕРМЕНТОВАНИХ НАПОЇВ З ЕКСТРАКТОМ БУРЯКА
У статті досліджено особливості технологічного процесу виготовлення
напоїв з екстрактом буряка, охарактеризовано органолептичні властивості
бурякового екстракту, фізико-хімічні та органолептичні властивості напою
«Вітамінка». Обґрунтовано доцільність додавання екстракту буряка у
рецептуру ферментованого напою з метою надання йому функціональних
властивостей.
Ключові слова: напій, сировина, технологія, якість, буряк, екстракт,
ферментований напій.
Недостатнє надходження мікронутрієнтів з їжею – загальна проблема всіх
цивілізованих країн. Вона виникла внаслідок зниження енерговитрат і
63

зменшення загальної кількості їжі. Таким чином, раціон харчування, достатній
для поповнення помірних енерговитрат, не може забезпечити організм
необхідною кількістю вітамінів, мінеральних речовин і харчових волокон,
потреба в яких істотно зросла внаслідок зростання стресових і екологічно
несприятливих факторів.
Світовий і вітчизняний досвід свідчать, що ефективно й економічно
доступно забезпечити населення мікронутрієнтами можна за рахунок створення
дешевих

комбінованих

харчових

продуктів,

збагачених

вітамінами,

технологій,

комплексне

мінеральними речовинами і харчовими волокнами [1].
Актуальним

є

розвиток

безвідходних

використання сировини та енергії, скорочення тривалості та витратності
технологічного процесу.
Метою статті є обґрунтування доцільності та розробка технології
ферментованого напою з екстрактом буряка, визначення його органолептичних
та фізико-хімічних властивостей, аналіз технологічної схеми виробництва в
умовах підприємства.
На сьогоднішній день існує немало досліджень проблем виробництва
ферментованих

напоїв.

Вченими

Домарецким

В.А.,

Мелетьєвим

А.Є.,

Кравченком М.Ф., Плахотіним В.Я., Товажнянським Л.Л., Бухкало С.І.,
Капустенком

П.О.

досліджено

можливості

поліпшення

рецептури

ферментованих напоїв шляхом додавання екстракту буряка з метою надання їм
функціонального призначення.
На сьогодні в багатьох роботах реалізуються способи оптимізації
рецептурного складу ферментованих напоїв. Так, у працях Л.О. Косоголової,
А.О.

Чоповської

досліджено

параметри

для

оптимального

вилучення

екстрактивних речовин з овочевих вичавок, встановлено оптимальні режими
пастеризації для ферментованого напою, досліджено процес ферментації
залежно від складу поживного середовища та визначено органолептичні
показники готового ферментованого напою.
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Але в повній мірі залишається не визначеним вплив екстракту буряка на
функціональні властивості готового виробу. Це обумовлює доцільність даного
напрямку

досліджень

для

забезпечення

розширення

асортименту

функціональних напоїв.
Ферментовані напої вважаються однією з перспективних груп продуктів
для збагачення цінними харчовими компонентами, а низька вартість і високі
споживчі властивості забезпечують масовість вживання і попит у населення.
Присутність в раціоні харчування людини напоїв, збагачених біологічно
активними речовинами, сприяє позитивному впливу на здоров’я, покращенню
обміну речовин, регулюванню кислотності шлунку за рахунок присутності
різноманітних цінних нутрієнтів [1].
Розробка технології напоїв із застосуванням бурякових вичавок є
актуальним питанням, так як спрощується технологія, скорочуються витрати
сировини. Відомо,

що

при

одержанні овочевих соків відходи можуть

складати 15–30 %. Так, бурякові вичавки складають 24–29 % від всієї маси
сировини. Так як бурякові вичавки збагачені біологічно активними речовинами,
їх доцільно використовувати для приготування ферментованих напоїв.
Бурякові вичавки містять вуглеводи, клітковину, калій, фосфор, кальцій,
магній, залізо, цинк, вітаміни С, В1, В5, В6, РР, Е, фолієву кислоту, провітамін
А [2]. Також вони багаті на клітковину (0,9 %) і пектини (1,1 %), що сприяє
виведенню солей важких металів і продуктів розпаду. У бурякових вичавках
містяться яблучна, лимонна, щавлева, винна і молочна органічні кислоти, які
відіграють важливу роль у перетравленні їжі.
Органолептичні показники ферментованого напою представлені
таблиці 1.
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в

Таблиця

1

–

Органолептичні

показники

ферментованого

напою

«Вітамінка»
Показник

Характеристика

Аромат

Приємний, чітко виражений буряковий
аромат з хлібними нотками

Колір

Насичений світло-пурпурний

Смак

Повний, чітко виражений м’який овочевий смак, з
кислинкою

Ферментований напій на основі

бурякових вичавок має світло-

карамельний колір з характерним виразним запахом та яскраво вираженим
смаком з кислинкою. Напій непрозорий, без зернівок і сторонніх включень.
Фізико-хімічні показники ферментованого напою представлені в таблиці 2.
Таблиця 2 – Фізико-хімічні показники ферментованого напою «Вітамінка»
Показник

Значення показника

Масова частка сухих речовин, %

1,5

Кислотність, 1 N NaOH на 100 см3 сусла

2,5

Об'ємна частка спирту, %

0,6

Масова частка вуглекислого газу, %

0,21

Технологічна схема виробництва напою із застосуванням

екстракту

буряка включає наступні операції.
Бурякові вичавки подрібнюють до частинок розміром 0,25–0,3 мм. Зразки
заливають водою, температура екстрагенту 20 ˚С, при гідромодулі 1:2, який
забезпечував оптимальний вихід екстрактивних речовин.
Після цього використовують режим пастеризації. Пастеризацію проводять
за температури 75 ˚C та 85 ˚С упродовж 20–40 хв. Відомо, що витримка за
таких температур забезпечує пастеризаційний ефект [3].
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Оптимальним режимом пастеризації овочевого екстракту є температура
85˚С упродовж 30 хвилин. Рецептура для одержання ферментованого напою
передбачає використання додаткового джерела цукру, який вносять у вигляді
відфільтрованого сиропу з масовою часткою сухих речовин 60–65 %.
Отриманий напій охолоджують до 57 ºС, що супроводжується осадженням
дріжджів. Напій купажують, додаючи до нього 30 % овочевого екстракту,
75 % сиропу глюкози з вмістом 60–65 % сухих речовин, а потім 0,5 % розчин
аскорбінової кислоти. Готовий напій модна споживати холодним [2].
Органолептичні показники бурякового екстракту представлені в таблиці 3.
Таблиця 3 – Органолептичні показники бурякового екстракту
Органолептичні показники бурякового екстракту
Аромат

інтенсивнний

Колір

темно-бордовий

Смак

насичений смак, відчутна гірчинка

Технологічна схема одержання бурякових вичавків включає такі основні
операції: очищення буряків від домішок, виготовлення

та одержання

бурякових вичавків і приготування бурякового екстракту.
Технологічна схема виготовлення ферментованого напою «Вітамінка»
включає послідовно викладені технологічні операції із зазначенням основних
параметрів процесу виробництва та представлена на рисунку 1.
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Рисунок 1 – Технологічна схема виготовлення ферментованого напою
«Вітамінка»
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Приймання буряків здійснюється в бурячній. Із бурячної буряк на
виробництво подається водою гідравлічним транспортером, який являє собою,
бетонний жолоб з нахилом у бік заводу. У жолобі буряки змиваються
струменем води під тиском [4].
В

гідравлічному

транспортері

виділяються

гичка,

пісок,

каміння.

Гідравлічним транспортером буряк надходить у мийне відділення заводу, де
миється на бурякомийних машинах кулачкового типу, які мають піско- та
камневловлювачі.
Процес миття повинен проводитися дуже ретельно, тому що домішки
погіршують роботу бурякорізок і забруднюють дифузійний сік. Після миття
буряк на контрольному транспортері очищується від металевих домішок і
зважується на автоматичних ковшових вагах з перекидним дном. За
показниками ваги ведеться хіміко-технологічний облік на заводі.
Далі буряк подрібнюють в дрібну стружку жолобчатої або пластичної
форми, товщиною 0,5-1 мм, шириною жолобчата 4-6 мм, пластинчата 2,5-3 мм.
Бурякова стружка, з якої виготовляють цукор, далі по стрічковому конвеєру
надходить

в

дифузійне

відділення.

А

вичавки

використовують

для

приготування бурякового екстракту, з якого готують ферментативні напої [5].
Отже, у подальшому планується проведення більш детальних досліджень
особливостей використання екстрактів буряка у технології напоїв, отриманих в
щадних

режимах

виробництва

та

встановлення

термінів

зберігання

отримуваного напою. Для досягнення максимальної конкурентоспроможності
отримуваних виробів розробляються нові рецептури напоїв з метою надання їм
оригінальних

органолептичних

та

структурно-механічних

властивостей.

Плануються дослідження з визначення зміни якості дослідних зразків шляхом
визначення чинників формування оптимальних якісних показників.
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У статті наведено характеристику методів оцінки ефективності ринкової
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Індустрія харчування динамічно розвивається, що є наслідком високих
показників прибутковості в цій галузі. У ресторанний бізнес охоче вкладають
великі обсяги інвестицій, і зростаючий ринок дає можливість «вижити» і
розвиватися новим підприємствам в цій галузі. Але, на жаль, статистика
свідчить про те, що кожне п’яте з відкритих закладів припиняє своє існування
протягом першого року свої діяльності. В основі ураження багатьох
ресторанних проектів, які закрились, лежить комплекс проблемних зон: від
низького рівня сервісу і механізації з боку персоналу до прогалин у навичках
управління.
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При запуску будь-якого вегетаріанського ресторану варто враховувати, що
за словами багатьох представників закладів з подібними концепціями, в
технології цього бізнесу є багато складнощів і тонкощів.
За загальним визначенням практично всіх власників, у вегетаріанських
закладах набагато складніше планувати бюджет, ніж в закладах з рибном'ясним меню. У м’ясних продуктів та риби ціна одна і та ж цілий рік, а на
овочі ціна коливається кілька разів протягом року.
У таких закладах найчастіше відсутній бар, який приносить ресторану з
будь-якою концепцією хороший дохід, хоча канони класичного вегетаріанства
допускають вживання алкоголю. Відмовляючись від продажу спиртних напоїв,
вегетаріанський заклад автоматично обмежує свій прибуток [3].
Метою статті є визначення методів дослідження діяльності ресторану.
Дослідити ринок ресторанного господарства м. Вінниця.
Сучасний стан ринку характеризується високим ступенем динамізму,
мінливості умов, і вимагає від підприємства застосування таких концепцій
управління, які дозволяють з успіхом конкурувати і реалізовувати свій
потенціал.
В останні роки ресторанний бізнес почав активно охоплювати нові
тенденції українського ринку. Відкриваються нетрадиційні ресторани і кафе,
мережі яких набули широкого поширення по всій країні. Успішна діяльність і
міцність позицій ресторану на ринку потребують постійного удосконалення
продукції та послуг, а також відстеження, аналіз й оперативне реагування на
зміну умов та параметрів середовища бізнесу.
При дослідженні ринку збуту проводиться пошук і опрацювання
інформації про перспективні ніші та споживачах продукції. Товарів і
споживачів на даний час безліч, тому використовуються різноманітні методики
для кожної окремої категорії. Однією з ключових цілей даної роботи –
виявлення можливих ризиків. За допомогою цієї інформації визначаються всі
можливі нестабільні ситуації, які можуть виникнути в процесі діяльності
ресторана. Перевірка зовнішнього середовища, внутрішній аудит, дослідження
каналів збуту продукції, можуть лягти в основу розробки стратегії розвитку
ресторану, яка є ключовим елементом управління бізнесу.
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Методи оцінки ефективності ринкової діяльності – це способи вивчення і
синтезування інформації з метою виявлення різних факторів, що впливають на
діяльність ресторана.
Визначення з методикою – вже являється половиною досягнення успіху, до
того ж варто врахувати, що маркетингове дослідження ринку – комплексне
поняття, яке об’єднує кілька напрямків для вивчення (вивчення споживачів,
конкурентів, ціни, попиту і т.д.), і для кожного з них використовується
відповідний метод.
Для

оцінки

ефективності

цінової

політики

проводиться

АВС

та

XYZ аналіз, будуються матриці БКГ, проводяться опитування споживачів або
використовується метод вільних асоціацій. Маркетингові дослідження ринку
неможливі без оцінки цінової політики. Для цього проводиться розрахунок
середньої вартості, інтерв’ю споживачів, використовуються методи дугової та
точкової еластичності. В рамках визначення збутової активності проводиться
сегментація каналів збуту та порівняльний аналіз постачальників. Оцінюється
діяльність в області імпорту або експорту [1].
Оцінюючи поточну ситуацію Вінницького ринку внутрішньої торгівлі та
побутових послуг варто зазначити, що заклади ресторанного господарства та
послуг у 2019 р. працювало 2315 об’єктів різної форми власності, з яких
ресторанного господарства – 447. За минулий рік у Вінниці розпочали свою
роботу ще 7 об’єктів.
На ресторанне господарство м. Вінниці впливають такі фактори:
 економічна ситуація;
 чисельність населення міста;
 розташування виробничих підприємств, адміністративних, соціальнокультурних і навчальних закладів;
 наявність підприємств роздрібної торгівлі;
 купівельна спроможність населення і попит на ресторанну продукцію;
 прийняті нормативи розміщення мережі підприємств ресторанного
господарства.
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Порівняно

з

минулим

століттям,

у

м.

Вінниці,

поступово

став

відроджуватись ресторанний ринок, що підкоряється економічним законам
попиту, пропозиції та конкуренції. Збільшилась кількість ресторанів та інших
закладів харчування. На діаграмі 1 чітко зображено позитивну динаміку
збільшення закладів ресторанного господарства [2].
Дослідження споживачів є одним з найбільш затребуваних видів
досліджень, оскільки споживачі, купуючи у закладі товари приносять йому
прибуток. Не дивно, що споживач знаходиться завжди у центрі уваги.
Вивчаючи

гостей,

їх

уподобання,

бажання,

переваги,

заклад

може

запропонувати все те, що їм потрібно. У той же час заклад може задовольнити
потреби споживачів краще конкурентів.
Проводячи аналіз ринку споживачів громадського харчування, можна
дійти висновку, що кількість споживачів які бажають поїсти за межами своєї
домівки з кожним роком все збільшується. 2019 рік для споживачів – рік
експериментів (рис. 1).

Рисунок 1 – Динаміка зростання кількості діючих комплексних закладів
ресторанного господарства у м. Вінниця
Сьогодні можна спостерігати за тим, як швидкими темпами у ресторанній
справі розвивається тема здорового способу життя та здорового харчування.
З'являються все нові страви та напої, які обіцяють змінити наше життя на
краще, зробити нас вічно молодими та здоровими.
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Дивлячись на те, що популярність на красу та здорове тіло з'явилось
досить недавно, ринок екологічно чистих товарів, як і раніше перспективний,
незважаючи на економічну кризу в країні, адже конкуренція не досить висока, а
попит – високий.
Однією з форм здорового харчування є вегетаріанство. Кожна людина має
право вибору, хтось відмовляється від їжі тваринного походження з релігійних
міркувань (в прагненні до духовного та особистісного росту), жінки переважно
для того щоб зберегти молодість і красу, а дехто йде шляхом свого кумира.
Однак невеликий відсоток людей приходить до вегетаріанства, прислухаючись
до потреб свого тіла.
В роботі нами для детального дослідження ареалу споживачів було
проведене анкетування, завдяки якому вияснилось, що вегетаріанству відають
перевагу сімейні пари, люди які мають проблеми зі здоров’ям та спортсмени, а
також молоді люди віком від 17 до 29 років.
Також було проведено дослідження завдяки якому спостерігається, що за
останні два роки кількість вегетаріанців зросла понад пів мільйона споживачів.
Якщо порівняти збалансоване правильне харчування вегетаріанця зі
звичайним не вегетаріанським, то можна виділити наступні плюси такого
харчування:
 споживач вживає меншу кількість насичених жирів та холестерину;
 раціон вегетаріанця складається в основному з овочів, фруктів і злаків, в
яких міститься велика кількість клітковини, що знижує ризик захворюваності
від серцево-судинних захворювань;
 таке харчування містить велику кількість вітамінів, поживних і
мінеральних речовин;
 відмовившись від м’яса, можна привести в норму обмінні процеси,
знизити рівень підшкірного жиру, що дозволить прибрати зайву вагу і
схуднути.
Більшість людей вважає що бути вегетаріанцем дороге задоволення, адже
овочі коштують дорого – особливо у зимовий період. Насправді потрібні після
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відмови від тваринних продуктів вітаміни, амінокислоти, білок і залізо ми
отримуємо із бобових, злакових, коренеплодів, зернят, фруктів, горіхів та ін.
Асортимент цих продуктів можна знайти у будь який період року.
Овочі та фрукти характеризуються малою кількістю калорій, що
дозволяють споживачам урізноманітнювати свій раціон. Вони містять велику
кількість білків, вуглеводів, жирів та амінокислот.
В жирах міститься найбільша кількість енергії – близько 9 ккал на 1 г. в
одному грамові вуглеводів чи білків міститься 4 ккал. Продукти харчування з
великим вмістом води володіють меншою калорійністю. До таких продуктів
відносяться овочі і фрукти. Чим більше води у овочах тим нижча їх
калорійність, це відноситься також і до крупів, бобових та інших продуктів
рослинного походження.
Вивчення умов конкуренції в будь-якій сфері дуже важливо. Це дає
можливість підприємству визначити свої можливості і ризики, а також
зрозуміти наскільки воно є конкурентоспроможним.
Конкуренція розглядається як фактор, що регулює відповідність приватних
і громадських інтересів. Вона є однією з важливих ознак ринку, форма
взаємного

суперництва

суб’єктів

маркетингової

системи

і

механізму

регулювання здійсненого виробництва.
Щоб успішно конкурувати на ринку, потрібно своєчасно передбачити
зміни в перевагах споживачів, щоб вчасно внести зміни в саму продукцію,
оптимізувати канали просування і рекламну стратегію.
На ринку ресторанного господарства ДСТУ 3862-99 «Ресторанного
господарства. Терміни та визначення» висока конкуренція. За статистикою,
понад 90% закладів закриваються в перший рік роботи. Причинами закриття є
неграмотна організація бізнесу, висока конкуренція і високі податки.
Однак на ринку є неосвоєна ніша – ресторан здорового харчування. Вони
популярні у Європі, але в України на даний час ресторани здорового
харчування не мають такої популярності. Низька конкуренція робить цей бізнес
менш ризикованим, ніж класичний ресторанний бізнес.
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Здоровий спосіб життя в останні роки стає все більш популярним. Люди
все більш активно займаються спортом, стежать за своїм харчуванням.
Можна зробити висновок, що в наступні роки ми будемо спостерігати
стійку тенденцію з розвитку ринку, а також із збільшенням кількості людей, що
свідомо обирають вегетаріанство у Вінниці.
Багато підприємств скептично ставляться до бізнесу з продаж здорового
харчування, тому що вважають його нерентабельним.
Але з урахуванням сучасної тенденції зростання популярності здорового
способу життя, можна вважати, що на цей вид послуг завжди знайдеться свій
покупець.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕРЕЖ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ
У статті розглянуті сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства
України, проаналізовані актуальні проблеми щодо застосування сучасних
тенденцій розвитку в умовах ринкової трансформації та посиленні конкуренції.
Ключові

слова:

ресторанне

господарство,

конкурентоспроможність,

ресторанний бізнес, національні кухні, мережеві заклади, малий бізнес.
У цивілізованому світі ресторанний бізнес є одним із найпоширеніших
видів малого бізнесу, тому заклади постійно борються за сегментацію ринку;
пошук нових послуг та постійних відвідувачів. Дані підприємства повинні мати
високий

рівень

конкурентоспроможності,

заснований

на

інноваціях,

ефективному впровадженні інноваційної стратегії та підприємницької політики.
Але керівники та професіонали ресторанних компаній не сприймають
прийняття управлінських рішень, часто їм бракує методологічної основи для
оцінки ефективності інновацій та управління інноваціями, що заважає розвитку
ресторанного бізнесу. Крім того, одним із головних завдань останніх років було
діагностування ринку ресторанних послуг та виявлення основних тенденцій
розвитку, які допоможуть відкрити нові можливості для розвитку бізнесу. Все
це вказує на актуальність теми та необхідність належних досліджень.
Сьогодні велика кількість робіт українських авторів присвячена саме
проблематиці

розвитку

ресторанного

господарства

України

в

умовах

глобалізації (А. Ю. Парфіненко [1], М.І. Гінда [2], І.М. Шамара [3],
О. Б. Шидловська [4], О. В. Яшина [5] та інші).
Метою статті є аналіз сучасних тенденцій розвитку підприємств
ресторанного господарства, розробка шляхів удосконалення щодо його
діяльності.
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Сучасний ресторанний бізнес в Україні порівняно молодий, особливо в
порівнянні з іншими країнами. Він почав розвиватися лише в 1990-х роках, і
деякі вчені в цій галузі вважали, що період розвитку триває донині. Але за
30 років відбулося багато змін в результаті багатьох факторів. Таким чином,
нові заклади ресторанів почали активно будуватись у 1990-х роках, але до
2009 року їх кількість неухильно зменшувалася. Звичайно, відкривались нові,
але поруч з ними були і ті, які припиняли свою діяльність. Тільки між 2009 і
2011 роками ситуація на ринку дещо стабілізувалась. У 2012 році відбувався
високий темп розвитку закладів через проведення Олімпіади Євро-2012, а потім
черговий спад, хоча і не суттєвий, заважаючи на політичну ситуацію в країні
[1].
Зниження купівельної спроможності українців у 2015 році призвело до
закриття близько 1500 ресторанів та кафе в Україні (без урахування
неконтрольованих територій). Слід зазначити, що економічну кризу не могли
подолати установи, які працювали та орендували приміщення на межі
прибутковості.
Новий поштовх з’явився у 2018-2021 роках, але експерти кажуть, що нова
хвиля ліквідації створених підприємств почнеться з 2022 року, оскільки
пропозиція значно перевищує попит [2].
Забезпеченість закладами ресторанного господарства по Україні в цілому
складає 49059 об’єктів на 38,6 млн. осіб. У розрізі областей найбільший
показник мають Київська (4527 об’єктів), а найменший - Тернопільська
(793 об’єктів). За даними державного інфо-сервісу Start Business Challenge в
країнах Західної Європи цей показник дорівнює 32 об’єктам на 10 тис.
мешканців, що майже втричі перевищує значення показника для України [3].
Низький коефіцієнт насиченості закладами ресторанного господарства по
Україні (12,691) пояснюється із світовою пандемією, що пов’язана з COVID-19,
впровадженням червоних зон різних областей, швидкими темпами розвитку
захворювань по країні.
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Тому спрогнозувати ситуацію у ресторанному бізнесі в найближчий час
дуже складно, оскільки експерти сфери обслуговування попереджають про
світову тенденцію щодо суттєвого скорочення закладів індустрії гостинності.
Незважаючи на періоди кризи у розвитку ресторанного бізнесу, він
постійно змінюється, розвивається та вдосконалюється. Зміни торкнулись усіх
компонентів: власності, організаційної структури, загальних та якісних змін у
технології та дизайні кулінарії, менеджменті (франшиза, мережа закладів),
фінансах, маркетингу (допоміжні послуги, акції) та харчових тенденціях
(більше уваги до здорового харчування, вегетаріанська кухня, етнічна кухня,
місцева або молекулярна кухня тощо).
Напевно, неможливо переоцінити роль ресторанного господарства на
сучасному етапі, яка визначається характером і масштабами потреб людей у
послугах з організації, виробництва та споживання матеріальних і духовних
благ у не домашніх умовах. Суперечка між людьми про улюблений ресторан
нині може дати фору політичній чи релігійній дискусії. Щоразу здіймаючи очі
ви побачите ще одного завзятого конкурента, який намагається завоювати
любов людей і преси, одержимих бажанням першими спробувати висловити
свою думку про найновішу річ. Недарма ресторанний бізнес вважають однією
із найскладніших справ у світі, адже у ресторанів є безліч рухомих деталей, що
робить його особливо складними.
Щоб досягти успіху рестораторам потрібно одночасно демонструвати
виняткові навички у виборі приміщення, введені переговорів, навчанні,
мотивуванні,

закупівлях,

приготуванні

їжі,

складанні

дегустації,

бюджету,

ціноутворенні,

дизайні,

виробництві,

продажах,

сервіруванні,

маркетингу та прийомі гостей. А мета цього всього – продукт, що приносить
задоволення і який люди без побоювань можуть проковтнути. Також, на
відмінну від іншого виробника, ресторатори справді присутні в момент, коли
продукт споживають і відчувають на собі, можуть оцінити реакцію своїх гостей
у реальному часі. Це досить складна і емоційна справа [4].
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Власники закладів ресторанного бізнесу постійно намагаються збільшити
популярність серед публіки і це украй важливо, щоб заклади завжди були на
вустах, адже щодня і щовечора потрібно заповнювати десятки місць у містах,
які пропонують людям тисячі варіантів поїсти.
Щодня на людей обвалюється більше інформації, ніж наші предки
отримували за все життя, тому вкрай важливо виправдовувати сподівання своїх
гостей, дивувати їх, іноді на випередження, а часом і у відповідь на зміни, що
відбуваються у світі, адже завдяки цифровій революції і кардинальній зміні
способів передачі і отримання інформації будь-який крок ресторану починають
коментувати ще до того, як його було зроблено.
На ринку з’явилось і щодня збільшується чимало конкурентів – від
транснаціональних корпорацій до незалежних кав’ярень – які часто дозволяють
собі забути про етичні принципи у бізнесі.
Ресторатори у конкурентній боротьбі за споживачів використовують різні
інструменти:
 авторську, креативну та кухню ф’южн спрямування, в останні роки –
молекулярну;
 високоякісне спеціалізоване та напівфункціональне 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 [5].
Напевно, одним із основних критерієм вибору закладу ресторанного
господарства споживачами в Україні було і є якість кухні. Тенденція
«демократизації» вже призвела до появи ресторанів з гарним інтер'єром,
меблями

та

посудом,

але

з

досить

доступними

цінами.

Найбільш

розповсюдженими є заклади у середньому та низькому ціновому сегменті, які
пропонують страви української кухні, та ж сама всім відома мережа «Пузата
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хата».

Активно

розвиваються

також

заклади

з

італійською

(піцерії)

(«Челентано») та японською кухнею («Сушия»), які є особливо популярними
серед молоді, кав'ярні (зернова кава практично витіснила розчинну),
кондитерські, булочні, паби (з власними міні-пивоварнями), фаст-фуди і стрітфуди.
З вищенаведених даних можна зробити висновок, що на українському
ринку домінують ресторани середньої ціни. У регіонах ще більш помітною є
тенденція до збільшення частки установ у середній ціні. Найбільш динамічно
розвиваються демократичні ресторани, які спеціалізуються на кухні (рис.1).

Рисунок 1 – Розвиток національних закладів ресторанного господарства в
Україні, 2020рік [5]
Отож, найбільшу частку в структурі мережі закладів ресторанного
господарства займають кафе, закусочні і буфети (більше 53%), що обумовлено
стійким попитом споживачів на продукцію та послуги цих підприємств. Частка
їдалень на сьогодні складає трохи більше 20%, барів – 16%, інших закладів
ресторанного господарства – 7% (рис.2).
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Рисунок 2 – Структура мережі закладів ресторанного господарства
України, 2020рік [5]
З появою в Україні традицій повноцінного сімейного відпочинку почали
активно розвиватися заміські ресторани, особливо на ключових трасах.
Простежується тенденція, що в літній період відвідуваність підприємств
харчування в межах міста різко падає, а заміських різко зростає. Виняток
становлять міські ресторани, розташовані в рекреаційних зонах і парках.
Перевагами заміських підприємств харчування, з точки зору споживачів, є
готель на 10–15 номерів, дитячий майданчик, мангал, басейн.
Отже, більш розгорнута інфраструктура сприймається клієнтами як ідея
повноцінного сімейного відпочинку на природі. Заклади такого типу, як
правило, не мають бренду, так як орієнтуються на випадкових відвідувачів.
Управління найкращими компаніями світу, незалежно від існуючої моделі
та національності, має такі характеристики: орієнтований на клієнта підхід;
диверсифікація бізнесу; активізація людського фактору; використання сучасних
інтегрованих технологій інформаційного маркетингу; розвиток партнерських
відносин, включаючи нові форми управління: глобальні союзи, стратегічні
союзи, консорціуми, що забезпечують доступ до дешевих ресурсів та важливих
ринків; домінування адаптивних структур управління; серйозна робота зі
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створення та підтримки мікрокультури. Ці інноваційні заходи дозволяють
компаніям не тільки продавати послугу споживачеві, а й формувати попит,
підвищувати ефективність ринку.
Згідно з дослідженням ресторанного бізнесу за останні роки, його можна
розділити на три групи:
- національна (національна кухня народів світу представлена повністю;
інтер'єр містить елементи національного оздоблення, етнічні товари народного
споживання) (20%);
- з предметною спеціалізацією, швидким обслуговуванням; тематичні (або
концептуальні, оскільки, відповідно до певної концепції, вони були створені «за
ідеєю») (68%);
- без чіткого спрямування (12%) [6].
У

ресторанному

господарстві

поступово

виникають

мережі,

найвпливовішими з яких є McDonalds; «Uncle Sam Group»; «XXI століття»,
«Альянс».

Ці

мережі

(які

за

кордоном

називаються

"ланцюгами")

характеризуються відкриттям та функціонуванням національних, тематичних
ресторанів та закладів швидкого харчування. Мережа XXI століття в останні
роки активно завойовує ринок швидких послуг та конкурує з мережею
McDonalds [7].
В

готельно-ресторанному

бізнесі

характер

і

структура

діяльності

змінюється за сучасних умов. Нові технології дозволяють гнучко та
сегментовано організовувати дозвілля, які конкурують із традиційними
пропозиціями.
Зберігаючи кращі традиції національної кухні, ресторани є візитною
карткою міської гостинності, формою дозвілля та спілкування, знаком
престижу та матеріального добробуту. Кожен ресторан відрізняється своїм
стилем: національний, епоха лицарських турнірів та замків, сільський,
мисливський, річковий, елітний, королівський тощо. До атрибутів інтер’єру
належать

картини,

фонтани,

каміни,

акваріуми,

декоративні

квіткові

композиції, ігрові автомати тощо. Але найголовніше, що створює престиж –
смачна їжа та її великий вибір, кулінарні навички, професійний рівень
обслуговування клієнтів, інфраструктура обслуговування, гостинність.
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Таким чином, формування ринкових відносин та посилення конкуренції,
економічна та політична ситуація в Україні об’єктивно вимагають від науковців
та практиків приділяти особливу увагу проблемам вдосконалених форм і
методів обслуговування, розвитку нових послуг, оцінювати ефективність
діяльності підприємств ресторанного господарства.
Ресторани стають більш демократичними, та професійними, а конкуренція
більш жорсткішою. У таких умовах виживають найсильніші, утворюються
ресторанні мережі та ведеться постійна боротьба за гостя, якого постійно
дивують, заохочують і цінують. Безсумнівно, український ресторанний ринок
має величезний потенціал і перспективи розвитку, а запозичення закордонного
досвіду – це перший крок до високорозвиненої ресторанного господарства, що
з'єднує в собі як міжнародні, так і національні риси.
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У статті проаналізовано результати діяльності закладів ресторанного
господарства України. Досліджено особливості ресторанного маркетингу.
Здійснено теоретичний огляд поглядів науковців. Розвинуто підходи щодо
формування

комплексу

маркетингу.

Запропонована

модель

комплексу

маркетингу з модифікованою конфігурацією «5Р + 1С».
Ключові слова: ресторанне господарство, ресторанний маркетинг, послуга
ресторанного господарства, особливості ресторанного маркетингу, елементи
комплексу маркетингу.
Досягнення макроекономічної стабілізації та оздоровлення економіки
України пов’язане з підвищенням ефективності функціонування окремих
підприємств. Покращення економічних показників діяльності підприємств
ресторанного бізнесу, формування їх конкурентних переваг в період фінансовоекономічної

кризи

можна

забезпечити

за

допомогою

впровадження

маркетингового планування в підприємствах, що визначатиме модель їх
ринкової поведінки. У зв’язку з цим зростає актуальність вдосконалення
маркетингової діяльності закладів ресторанного господарства.
В наукових дослідженнях провідних зарубіжних та вітчизняних вчених
відсутній комплексний підхід до вирішення питань управління маркетинговою
діяльністю закладів ресторанного господарства. Окремі напрями розвитку
концепції

здійснення

маркетингової

діяльності

закладів

ресторанного

господарства в сучасних умовах господарювання відображаються в наукових
економічних до слідженнях таких вітчизняних учених, як Балабанова Л. В. [1],
Будашко В. О. [10], Жегуса О. В. [4], Красовскої Е. А. [12], Лисечка Н. А. [11],
Михайлової М. В.[4], Могильова А. Ю. [10], Пчелинцевої Ю. А. [12], Разорвина
І. В. [11], Тимошенка З. І. [8], та ін. Однак, питання вдосконалення комплексу
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маркетингу не втратили своєї актуальності для підприємств ресторанного
бізнесу, і вимагають подальших системних досліджень з урахуванням
галузевих особливостей.
На практиці кожне підприємство самостійно вирішує завдання організації
управління та вибору ефективних інструментів здійснення маркетингової
діяльності. В наукових публікаціях вітчизняних маркетологів значною мірою не
враховані особливості ресторанного маркетингу. На сьогодні відсутній дієвий
комплекс маркетингу, який би відповідав сучасним особливостям ресторанного
господарства як сфери послуг. Вищевказана проблемна ситуація спонукає до
пошуку ефективного інструментарію здійснення маркетингової діяльності в
сфері ресторанного бізнесу, що й становить наукове завдання дослідження.
Метою статті є виявлення специфіки ресторанного маркетингу за
результатами

систематизації

особливостей

маркетингової

діяльності

вітчизняних підприємств ресторанного господарства, а також висвітлення його
сучасного інструментарію.
Динамічний розвиток вітчизняного ринку ресторанних послуг спричиняє
посилення конкурентної боротьби за клієнтів і окремі сегменти ринку. Сприяє
підвищенню важливості якості ресторанного обслуговування, а також
постійному збільшенню кількості видів послуг, що надаються споживачам
закладами ресторанного господарства та каналів їх збуту. Це змушує заклади
ресторанного господарства шукати нові підходи до організації власної
діяльності, зокрема вдосконалювати прийоми маркетингу в ресторанній сфері.
Підприємства

ресторанного

господарства

виконують

важливі

соціальні

завдання, пов’язані з задоволенням життєвих потреб населення у послугах з
організації харчування та дозвілля.
Сучасний ринок ресторанних послуг характеризується негативними
тенденціями розвитку через економічну і політичну кризу в Україні, яка
торкнулася абсолютно всіх сфер діяльності. Деякі престижні заклади вже
втратили частину клієнтів і зачинилися, а підприємства середнього та низького
цінового сегмента досі зберігають відносну стабільність. Нові підприємства цієї
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сфери відкриваються значно рідше. Обладнання для ресторанів, меблі,
предмети інтер’єру – помітно подорожчали. Як правило, все це виробляють і
купують за кордоном. Під впливом різних факторів (передусім економічного,
політичного та соціально-демографічного характеру) кількість підприємств
ресторанного господарства в Україні за останні п’ять років мала тенденцію до
зменшення [1].
У 2019 році в країні функціонувало 5928 підприємств за видом «діяльність
із забезпечення стравами і напоями» (за КВЕД-2010), що на 26,23% менше,
порівняно з аналогічним періодом 2010 рік (8036 од.). Протягом цього періоду
найменшими

темпами

скорочувалася

кількість

закладів

ресторанного

господарства, які здійснювали свою діяльність за видом «діяльність ресторанів,
надання послуг мобільного харчування» – зменшення становило -22,67%.
А найбільше скорочення торкнулося закладів ресторанного господарства за
видом діяльності «обслуговування напоями» (-41,66%) [2].
Багато

підприємств

ресторанного

господарства

України

протягом

досліджуваного періоду, намагаючись зміцнити свої конкурентні позиції на
ринку, вдавалися до різних маркетингових заходів. Необхідно зауважити, що
розвиток саме нецінової конкуренції особливо чітко простежувався у сегменті
ресторанного обслуговування. Маркетингові стратегії діючих в Україні
ресторанів забезпечили йому достатньо стійкі конкурентні переваги (завдяки
використанню сучасних маркетингових інструментів). Та, як наслідок, змогу
ефективно функціонувати на ринку навіть в умовах економічної кризи
(особливо, якщо такі ресторани були орієнтовані на демократичну цінову
політику, забезпечуючи споживачам якісний сервіс одночасно з оптимізацією
своїх витрат). Саме цим, зокрема, можна пояснити те, що протягом
2011–2015 рр. середньорічні темпи зміни кількості підприємств за видом
«діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування» були найбільш
стабільними і становили від 1.08% в 2011 до 22.67% в 2015 році відповідно.
За

даними

Державної

служби

статистики

України,

товарооборот

підприємств з організації харчування протягом 2010-2015 років зріс на 56,2%,
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незважаючи на незначне скорочення (на 7%) у 2014 році, порівняно з
аналогічним періодом за 2013 рік. Це свідчить також про збільшення фактичної
ємності ринку. Слід відзначити, що за час кризи (2013-2015 рр.) фінансовий
результат закладів ресторанного господарства в Україні знизився майже
вдесятеро, порівняно з 2012 роком [2].
Зростання цін на продовольчі товари, енергоносії та збільшення інших
витрат зумовили збільшення поточних витрат та необхідність підвищення цін
на продукцію та послуги закладів ресторанного господарства. Це, у свою чергу,
призвело до зменшення середнього чеку, споживачі стали більш заощадливими.
Завданнями закладів ресторанного господарства є забезпечення стабільної
діяльності та недопущення втрати клієнтів. За цих умов маркетингове
планування та активізація маркетингової діяльності стають все більш
важливими та необхідними.
Мета ресторанного маркетингу – створення необхідних умов для
пристосування,

відповідних

конкурентоспроможності

й

вимогам

ринку.

прибутковості

А

також

підприємств

підвищення
ресторанного

господарства.
Головним

чинником

посилення

впливу

закладів

ресторанного

господарства на перебіг економічних процесів можна вважати перехід від
виробничої орієнтації ресторанного бізнесу до маркетингової. Їхня принципова
відмінність полягає у тому, що за виробничої орієнтації ресторани
концентрують свої зусилля на виробничо-технологічних, організаційних та
обслуговуючих аспектах вдосконалення ресторанних продуктів. Маркетингова
орієнтація передбачає зосередження зусиль та можливостей рестораторів на
виявлення реальних і потенційних запитів споживачів і пошуку способів їх
найкращого задоволення, зважаючи на фінансові, організаційні, технологічні та
інші обмеження.
У сучасних умовах розвитку ресторанного бізнесу в Україні ресторатори
вимушені застосовувати нові маркетингові інструменти впливу на споживачів з
метою забезпечення стійкості та більш гнучкого реагування на можливі ризики.
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Часи, коли можна було не знати своїх клієнтів та їх соціальний портрет,
залишились в минулому. Рестораторам просто необхідно використовувати
сучасні інструменти маркетингу, серед яких: створення сторінок в соціальних
мережах,

якісна

e-mail

розсилка,

наявність

сайту

з

необхідною

і

легкодоступною для відвідувачів інформацією. Для довідки за кордоном, за
допомогою тільки однієї розсилки, до ресторану чи кафе повертаються до
60% гостей, що випадково зайшли перекусити [5].
Основний принцип маркетингу – спрямованість на споживачів та вибір
ефективних методів впливу на них. Це зумовлює необхідність пошуку дієвих
маркетингових інструментів, перш за все, спрямованих на підвищення рівня
задоволеності споживачів. А цьому сприятимуть гарний настрій, позитивні
враження, захоплення та почуття, які виникли у процесі отримання ресторанної
послуги.
Специфіка маркетингу в закладах ресторанного господарства визначається
тим, що вони пропонують ринку послуги – особливий вид товару, що має низку
особливостей, які значною мірою впливають на реалізацію концепції
маркетингу:

невідчутність,

нерозривність

виробництва

і

споживання,

мінливість якості, нездатність до зберігання.
Невідчутний характер ресторанних послуг ставить перед підприємством
задачу не тільки їх матеріалізації, але і створення певного середовища
обслуговування – екстер’єру (оформлення фасаду, вивіски, вітрин, доглянутість
прилеглої ділянки) та інтер’єру (оформлення залу, чистота приміщень,
сервірування столів, зовнішній вигляд персоналу). Все це дозволяє сформувати
перше враження про заклад. І тільки після цього споживач отримує враження
від страв, що є основною причиною відвідування ресторану.
Безперервний взаємозв’язок виробництва і споживання означає, що
обслуговування в ресторані невіддільне від працівників, які надають послуги.
Наслідком неперервності виробництва і споживання послуг є те, що якість
обслуговування знаходиться в безпосередній залежності: від характеру і рівня
взаємодії персоналу підприємства з клієнтами; від інших осіб, активно
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залучених до процесу обслуговування або тих, що за ним спостерігають
(галасливі компанії, що перешкоджають відпочинку чи проведенню ділового
заходу тощо); від здатності персоналу в фіксований час, а деколи негайно
реагувати на запити клієнтів у процесі їх обслуговування, а при необхідності і
вносити корективи в цей процес.
Мінливість якості послуг (гетерогенність послуг) за своєю природою
означає високу ступінь неоднорідності їх виконання залежно від того, хто, де і
коли надає послуги.
Нездатність до зберігання послуг означає, що їх неможливо виробляти про
запас і накопичувати для подальшої реалізації. Надати послугу можна лише
тоді, коли надходить замовлення чи з’являється клієнт. Нездатність послуг до
зберігання не створює серйозних труднощів в діяльності закладів ресторанного
господарства зі сформованим контингентом споживачів, що мають стабільний і
передбачуваний рівень попиту.
Проте, у загальнодоступних підприємствах, якщо коливання попиту
істотні, а торговельні зали мають обмежену пропускну здатність, підприємства
зіштовхуються з серйозними проблемами. Наявність зазначених проблем
знижує рівень конкурентоспроможності ресторанів і викликає необхідність
впровадження маркетингових підходів до їх вирішення.
Це забезпечить підвищення гнучкості технологій обслуговування і
пристосування їх до змін попиту; а також згладжування і коригування коливань
попиту споживачів.
Маркетингова діяльність ресторанного бізнесу має певні особливості, які
полягають у наступному:
- маркетингові заходи закладу ресторанного господарства орієнтовані на
територіально обмежений локальний ринок, розміри якого залежать від його
місцезнаходження, транспортної доступності для споживачів;
- частина підприємств ресторанного господарства у своїй маркетинговій
діяльності

може

орієнтуватися

на

загальноміський

ринок

у

обслуговування святкових заходів, ділових зустрічей, туристів тощо;
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сегменті

- продукція ресторанного господарства швидко псується і не підлягає
тривалому зберіганню, тому, якщо попит на продукцію пред’явлений, то він не
може бути відкладеним і повинен бути задоволеним у короткий проміжок часу;
що ставить першочерговим завданнями маркетингових досліджень виявлення
обсягу платоспроможного попиту споживачів та його динаміки протягом дня,
тижня та сезонів року, а також розробку відповідних маркетингових заходів
стабілізації попиту;
- менша залежність ресторанного бізнесу від змін моди за наявності
можливості для творчого підходу до професійної діяльності;
- об’єктами реклами у ресторанному господарстві є не лише продукція та
послуги, але й саме підприємство, його імідж, особливості та відмінності від
інших підприємств [7].
Отже, специфіка ресторанних послуг накладає відбиток на маркетинг у
ресторанному бізнесі. Він постає як особлива галузь маркетингу сфери послуг.
Специфіку мають усі прийоми маркетингових досліджень, функції, завдання,
прийоми маркетингу, елементи системи маркетингу, що належать до
ресторанної сфери.
Підприємства

ресторанного

господарства

використовують

у

своїй

маркетинговій діяльності різні інструменти, які становлять маркетинг-мікс або
комплекс маркетингу. Класичні елементи цієї інтегральної конфігурації,
створеної Д. МакКарті [3]: товар, ціна, збут, просування – концепція “4Р”.
Домінуючий в специфіці послуг людський чинник спонукав появу п`ятого
елементу “Р” (people) [1], який об’єднує працівників підприємств, систему
набору персоналу, навчання, мотивації і оцінки. Використання цих п`яти
інструментів утворює концепцію “5Р” комплексу маркетингу.
За

останній

час

стала

популярною

концепція

“7Р”

маркетингу,

запропонована у 1981 році Б. Бумсом і Дж. Бітнером для сфери послуг [9, с. 19],
до якої належить і ресторанне господарство. На відміну від класичної концепції
“4Р”, в ній також розглядаються: персонал, процес і підтвердження (англ.
people, process, physical evidence).
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Всі три додаткових елемента маркетинг-міксу належать до внутрішніх
факторів роботи підприємства, а не до його зовнішніх характеристик, як перші
чотири елементи. Маркетинг-мікс “7Р” визнає, що події всередині підприємства
мають пряме відношення до маркетингу. Тож, окрім зовнішнього середовища,
для ефективної роботи підприємства необхідний і внутрішній маркетинг.
Ураховуючи специфіку ресторанних послуг та сучасні тенденції розвитку
маркетингу, класичну модель комплексу маркетингу «4Р» для підприємств
ресторанного господарства нами модифіковано у модель «5Р+1С».
На

відміну

від

існуючих,

вона

враховує

особливості

діяльності

підприємств галузі, та разом із класичними елементами комплексу маркетингу
(товарною,

ціновою,

збутовою,

комунікаційною

політикою)

включає

специфічні складові (персонал і обслуговування споживачів). Така модель
сприяє підвищенню рівня якості обслуговування споживачів. А в умовах кризи,
клієнтам більше до вподоби не дорогі інтер’єри, а смачна їжа та якісне
обслуговування.
Отже, під час розробки маркетингового плану для закладів ресторанного
господарства рекомендуємо дотримуватися моделі комплексу маркетингу
«5Р+1С».
Комплекс маркетингу для ресторанного господарства, як складової сфери
послуг, має специфічні особливості, порівняно з маркетингом матеріального
виробництва. Особлива роль належить персоналу, який безпосередньо працює з
клієнтом. Необхідно відзначити, що неабияк важливим є рівень навичок
персоналу, а також його поведінки, компетентності й ввічливості. Адже загалом
від цього залежить звернеться споживач до закладу ресторанного господарства
в майбутньому чи ні, та чи буде задоволений якістю обслуговування. Введення
елементу

«Customer

Service»

зумовлено

необхідністю

вдосконалення

обслуговування споживачів, що сприятиме підвищенню рівня якості продукції
та послуг, а також задоволеності гостей від роботи закладу. А це, у свою чергу,
з високою ймовірністю навіює бажання повторно його відвідати, поділитися
своїми враженнями із друзями та знайомими, які теж можуть стати
потенційними клієнтами цього закладу.
92

Отже, підвищення якості обслуговування відвідувачів закладу сприятиме
створенню контингенту постійних клієнтів та появі нових. А також
слугуватиме забезпеченню стабільної діяльності та подальшого розвитку
закладів ресторанного господарства.
Необхідність дослідження специфіки маркетингової діяльності закладів
ресторанного господарства зумовлена насамперед тим, що, по-перше, існуючі
теоретичні

засади

використання

стратегічних

інструментів

маркетингу

потребують певного уточнення з позиції їх вдосконалення в ресторанному
бізнесі.
По-друге, сучасний етап розвитку закладів ресторанного господарства в
умовах поступової інтеграції в європейський та світовий економічні простори
характеризується підвищеними вимогами до їх маркетингової діяльності. Для
всіх маркетингових заходів повинен бути забезпечений комплексний підхід.
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УДК 664.3
Денис Ткачук
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА СПРЕДІВ
У статті висвітлено визначення поняття - спред. Наведено основні види
даної продукції, їх класифікацію. Наведено технологію виготовлення спредів.
Удосконалено технологію за рахунок додавання кореня імбиру. Наведено
хімічний склад кореня імбиру.
Ключові слова: спред, рослинні жири, тваринні жири, біологічно активні
речовини, емульсія, корінь імбиру.
Спред – ще не зовсім звична річ для українських споживачів. Її активно
купують в магазинах, але все-таки незрозуміло, що це – чи то легке вершкове
масло, то чи смачний маргарин.
Ні те, ні інше, зрозуміло, не вірно. Спред – це особливий харчовий
продукт, що володіє як корисними властивостями, так і протипоказаннями.
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Спред – це не масло і не маргарин. Перше виробляють на основі
тваринного молочного жиру, друге – на основі рослинних жирів, а спред – це
комбінований препарат. Він зазвичай дуже м'який, має ніжну консистенцію і
ідеальний для приготування випічки і намазування на бутерброди. Саме тому,
дослідження даного питання є актуальним [3].
Метою дослідження є оцінка стану та перспектив розвитку ринку спредів.
А також дослідження сучасних методів виробництва, та підвищення біологічної
цінності продукту за рахунок додавання кореня імбиру.
Дослідженням питань щодо збагачення спредів біологічно-активними
речовинами рослинного походження займались такі вчені, як Афанасьєва В.А.,
Ліфанова Д.В. [1]. Дослідженням ринку масла вершкового і маргаринової
продукції займались Лихолоб Н.К. [2], Топнікова Є.В. [6], В.А. Стаховський,
Ю.В. Нікітін, Є.Н. Пирогова, Є.Ю Караваєва [6] досліджували

питання

технологічних особливостей виробництва спредів поліпшеної якості.
Молочна

промисловість

є

однією

з

найважливіших

галузей

агропромислового комплексу щодо забезпечення населення продовольством.
Вона являє собою широко розгалужену мережу переробних підприємств і
включає

найважливіші галузі: маслоробство, сироваріння, виробництво

консервів згущених і сухих молочних продуктів, морозива, виробництво
продуктів дитячого харчування. На ринку з’явились нові жирові продукти, що
отримали назву «спреди», які пропонуються як замінники вершкового масла.
Спред – це продукт на основі суміші молочного та рослинного жиру з
загальним вмістом жиру в межах від 39% до 95%. Зараз у торгівельній мережі
представлений великий асортимент продукції спредів, як вітчизняного, так і
імпортного виробництва. Спреди купують найчастіше люди, які економлять,
оскільки ціни на спреди нижче, ніж на вершкове масло. Ті, хто не купують
спреди, відмовляються від їх покупки через те, що ця продукція не асоціюється
зі здоровою їжею. На даний момент обмежень на зміст молочних інгредієнтів
немає, саме тому представлені на українському ринку спреди містять гранично
низьку кількість натурального молочного жиру. Залучення нових джерел
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сировини (немолочного походження) і розширення асортименту спредів
зумовить можливість збільшення обсягу їх вироблення і зниження їх
собівартості,

краще

задоволення

попиту

населення,

тобто

сприятиме

вирішенню соціальних питань.
Спреди підрозділяються на вершково-рослинні (більше 50% молочного
жиру в жировій фазі), рослинно-вершкові (до 50% молочного жиру) і рослинножирові (без молочного жиру). З урахуванням сировинних можливостей,
технічного оснащення підприємства, рівня підготовки фахівців кожний
виробник має право вибрати оптимальний для себе шлях розвитку та
вдосконалення виробництва.
Натуральні рослинні масла і жирові системи, отримані на їх основі, мають
високу біологічну цінність завдяки наявності у складі значної кількості
поліненасичених

жирних

мікронутриєнтами

при

кислот,

створенні

які

є

незамінними

функціональних

харчовими

продуктів.

Вони

не

синтезуються в організмі людини і повинні надходити з їжею. Цей фактор і
послужив передумовою для часткової заміни молочного жиру у вершковому
маслі натуральними рослинними жирами. За рахунок збалансованості жирнокислотного складу направлено регулюються склад і властивості продукту підвищується харчова та біологічна цінність і його дієтичні властивості. Для
отримання продукту зі збалансованим жирнокислотним складом найбільш
оптимальним при заміні молочного жиру рослинним є діапазон 40-50%.
Вершково-рослинні

спреди,

вироблені

за

класичною

маслоробною

технологією з натурального коров'ячого молока із застосуванням високоякісних
жирових систем за складом, зовнішнім виглядом, характером структури,
споживчими показниками практично ідентичні вершковому маслу.
Комбіноване масло або спред – харчовий жировий продукт (емульсія типу
"вода в жирі "), що складається з молочного та рослинного жиру з масовою
часткою загального жиру від 50% до 85% і в якому частка молочного жиру не
менша ніж 25% від загального жиру, із щільною або м'якою консистенцією з
(без) додавання харчових добавок, наповнювачів та вітамінів.
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Вперше комбіноване масло виготовлене в 1969 р. в Швейцарії. Масло з
частковою заміною молочного жиру на рослинні олії виготовляють у багатьох
країнах світу, в тому числі і в Україні.
На ринку України є велика кількість замінників молочного жиру, серед них
– спеціальні еквіваленти і дешеві рослинні олії невисокої якості.
Використовують кокосовий, пальмовий, соєвий жири, кукурудзяну і
соняшникову олії, а також суміші жирів (наприклад "Акобленд", "Олмікс").
"ОЛМІКС", виробник – ЗАТ "Київський маргариновий завод" має
приємний солодковершковий смак і аромат. Введено натуральний барвник
(3-каротин (Збагачений провітаміном А). Колір – слабо-жовтуватий.
В склад жирової композиції входять: рафіновані, вибілені, дезодоровані
рослинні жири (олія соняшникова); фракції пальмової олії, каротин, вершковий
ароматизатор. Масова частка жиру продукту становить 99,7%, температура
плавлення - 32 ... 34 °С.
Вимоги до немолочного жиру, який використовуються для виготовлення
спреда:
- органолептичні. Смак, запах, колір і консистенція повинні наближатися
до вершкового масла;
- здатність до зберігання. Жири повинні зберігати якість протягом
6 місяців при низьких температурах (+4 °С);
- хімічний склад. Масова частка жиру - 99,7%, вологи - 3%, газової фази до 0,5%;
- жирокислотний склад. Відношення поліненасичених жирних кислот до
насичених може дорівнювати 0,3 ... 0,4. Кількість лімітованих жирних кислот
(лінолева і ліноленова) 15 ... 25 %. Масова частка транс ізомерів жирних кислот
до 8%;
- температура плавлення і тверднення: температура плавлення 32 ... 44 °С
(зима) і 35 ... 37 °С (літо);
- мікробіологічні показники: не допускається наявність патогенних
мікроорганізмів, у т.ч. сальмонел в 25 г продукту;
97

- показники безпеки. Не допускається вміст сторонніх хімічних речовин,
солей важких металів в кількостях, які перевищують ГДК.
Оптимальні дози внесення немолочних жирів (від загального вмісту
жирової фази):
- суміш рослинних жирів ("Акобленд") - 85%;
- "рідкі рослинні олії - 15%;
- "пальмовий (Твердий) жир - 30%.
Для

виробництва

спредів

оптимальним

є

метод

перетворення

високожирних вершків. Запорука успіху в досягненні поставленої мети –
використання молочної та рослинної сировини високої якості, стабільна і
злагоджена робота технологічного обладнання, ретельний постійний контроль
та аналіз технологічного процесу.
Особлива увага при виробництві вершково-рослинних спредів повинна
бути приділена процесу отримання стабільної гомогенної емульсії молочнорослинних вершків. Саме на цьому етапі виробництва закладається стабільність
показників якості як свіжевиготовленого продукту, так і продукту в процесі
зберігання.
Стабільність високожирної суміші при виробництві вершково-рослинних
спредів визначається багатьма факторами. При виробництві спредів найбільша
увага приділяється підготовці рослинних жирів, правильній організації процесу
змішування компонентів, грамотному вибору параметрів емульгування суміші.
Це дійсно важливі складові їх виготовлення.
Однак при виробництві вершково-рослинних спредів з використанням
натуральної молочної сировини слід звернути увагу на умови, що забезпечують
стабільну якість високожирних молочних вершків.
В метою збереження стабільності жирової емульсії не слід направляти на
сепарування вершки з масовою часткою жиру більше 35%. Оптимальна
температура їх сепарування становить 65-70 °С. Її підвищення призводить до
витоплювання жиру і дестабілізації жирової дисперсії.
98

Збільшення масової частки жиру в одержуваних високожирних вершках
також знижує стабільність емульсії. Недостатня стабільність молочних вершків
ускладнює процес одержання стійкої молочно-рослинної суміші. Використання
для виробництва спредів високожирних молочних вершків з масовою часткою
жиру, максимально наближеною до значення цього показника в готовому
продукті, значно полегшує процес одержання стійкої емульсії і спрощує процес
нормалізації високожирної суміші по волозі.
Температура компонентів (високожирні вершки, розплавлений рослинний
жир) при складанні високожирних молочно-рослинних сумішей повинна
становити 65 ± 5 °С. Даний температурний режим забезпечує мінімальну
різницю щільності і в'язкості компонентів, які змішуються, що гарантує
стабільність емульсії. Швидкість подачі рослинного жиру в високожирні
вершки або високо жирних вершків в рослинні вершки повинна бути не більше
1500 кг/г. При використанні насосів більшої продуктивності компоненти
вносяться порційно, наприклад, в три прийоми з проміжним вимішуванням
суміші протягом 3-7 хв.
Молочно-рослинну суміш емульгують до одержання стійкої емульсії, що
оцінюється візуально. Параметри емульгування встановлюють з урахуванням
технічних можливостей підприємства, особливостей роботи устаткування і
ступеня заміни молочного жиру. Тривалість процесу емульгування коригують
залежно від продуктивності застосовуваного устаткування. Зайвий механічний
вплив може призвести до дестабілізації емульсії.
При нормалізації високожирних вершків пахтою, особливо при внесенні її
в значному обсязі, можливе збільшення кількості великих крапель вологи в
маслі і її нерівномірний розподіл в продукті. Зведення до мінімуму процесу
нормалізації

високожирної

суміші

підвищує

стабільність

роботи.

Для

нормалізації високожирних сумішей по волозі доцільніше використовувати не
сколотини, а вершки з масовою часткою жиру 30-33%. Такий прийом сприяє
поліпшенню консистенції, структури та органолептичних показників готового
продукту.
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Тривала (більше 30-40 хв) витримка гарячої високожирної суміші в ваннах
для нормалізації може бути причиною погіршення смаку, запаху і консистенції
спреду. Тому суміш складається у ваннах в правильному порядку і в тому ж
порядку подається в маслоутворювач.
За

умови

отримання

стабільної

емульсії

параметри

роботи

маслоутворювача при виробництві вершково-рослинних спредів регулюються з
урахуванням тих же закономірностей, що і при виробництві вершкового масла.
Щоб

поліпшити

якість

спредів

виробники

повинні

ефективно

використовувати, як традиційні, так і нетрадиційні складові, які мають
відповідні властивості та безпечні для здоров’я людини. Оскільки, спреди
мають низьку біологічну цінність, нами була здійснена спроба збагатити їх
біологічно-активними речовинами (БАР). Тому у якості БАР був обраний такий
продукт, як імбир.
Хімічний склад імбиру дуже різноманітний та має велику кількість
корисних речовин. У 100 г подрібненого кореня імбиру міститься вуглеводи
(70,9 г), клітковина (5,9 г), жири (5,9 г) і натуральний цукор, крохмаль (4%),
ефірні олії (1-3%), феноли, вітаміни ( А-0,015 мг, В1-0,046 мг, В2-0,19 мг, В35,2 мг, С-12 мг ) і мікроелементи – солі Mg, Ca, Fe, Na, K та Zn. Також в своєму
складі порошок імбиру має цінгіберен, або зінгиберен (близько 70%), камфен,
ліналоол, гінгерін, фелландрен, бісаболен, борнеол, цитраль, цинеол, незамінні
амінокислоти, в тому числі треонін, триптофан, лізин, фенілаланін, метіонін і
валін, завдяки чому стимулюється виділення підшлункового соку [3].
Саме тому нами було застосовано порошок імбиру для розробки
модельного зразка спреду. В роботі відображено результати дослідження якості
модельного зразка спреда з додаванням порошку імбиру, у кількості 2%. Вибір
2% зумовлений тим, що це сама оптимальна кількість порошку імбиру, яка
необхідна для підвищення біологічної цінності спреда, оскільки 1% − ніяк не
впливає на показники, а 5% − негативно впливає на органолептичні показники
якості [4].
У якості контрольного зразка нами був обраний спред солодковершковий
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ТМ «Фермерський №2» (ТОВ «Апрель», Україна, м. Харків, Харківської обл.).
Визначення органолептичних показників якості спредів проводилось при
температурі продукту в межах +10 +14°С у встановленому порядку, з
дотриманням правил [1,5]. Дослідження органолептичних показників якості
модельного зразка показало, що колір змінився з жовтого на жовто-коричневий;
зразок набув легкий присмак імбиру; консистенція – однорідна, м’яка та
щільна.
Далі визначалися фізико-хімічні показники, а саме: масова частка вологи,
масова частка титрованих кислот та температура плавлення жиру. Першим
показником, який досліджувався була масова частка вологи у досліджуваному
зразку. При визначенні масової частки вологи у модельному зразку, були
отримані результати, які не перевищували норму. При дослідженні температури
плавлення жиру, було показано, що отриманні результати досліджуваного
зразка задовольняють нормам НД. Цей показник характеризує засвоюваність
продукту в організмі людини.
Таким чином, дослідження показало, що додавання порошку імбиру до
загальної маси солодковершкового спреда є доцільним, оскільки він позитивно
впливає на якість харчового продукту та збагачує його БАР.
Проведено

оцінку

стану

та

перспектив

розвитку

ринку

спредів.

Досліджено сучасні методи виробництва та підвищення біологічної цінності за
рахунок додавання кореня імбиру.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ТА РЕЦЕПТУРИ ФРУКТОВИХ САЛАТІВ
ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ НЕВРОТИЧНИХ СТАНІВ ТА ДЕПРЕСІЙ
В статті досліджено особливості харчування при невротичному стані та
депресії. Досліджено історію виникнення фруктових салатів. Особливості
приготування та відпуск, представлено розроблену технологію фруктового
салату з йогуртом, бразильським горіхом та насіння базиліку.
Ключові слова: йогурт, депресія, фруктовий салат, вітаміни, харчування.
Харчування для профілактики невротичних станів та депресій має бути
повноцінним щодо вмісту основних груп продуктів, вітамінів та мікроелементів
для підтримки фізичних сил та нормального обміну біологічно активних
речовин у центральній нервовій системі. Синтез серотоніну – одного з
гормонів, що впливають на настрій – потребує достатньої кількості фолієвої
кислоти та вітаміну В6, які містяться в бананах, цитрусових та горіхах [1, с.11].
При невротичному стані та депресії харчування має бути повноцінним
щодо вмісту основних груп продуктів, вітамінів та мікроелементів для
підтримки фізичних сил та нормального обміну біологічно активних речовин у
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центральній нервовій системі. Синтез серотоніну – одного з гормонів, що
впливають на настрій – потребує достатньої кількості фолієвої кислоти та
вітаміну В6, які містяться в бананах, цитрусових, овочах зеленого кольору,
горіхах. Відповідальний за гарний настрій – гормон радості серотонін. Організм
виробляє його самостійно з триптофану (амінокислоти, яку отримує з їжі).
Денна норма для жінок – 320 мг, для чоловіків – 390 мг. Окрім того, триптофан
допомагає боротися із безсонням, нервовим напруженням, тривогою, знижує
дратівливість, підвищує працездатність, нормалізує апетит.
Позитивний вплив на перебіг депресії має також вітамін С, основним
джерелом якого є свіжі фрукти та овочі.
Результати досліджень свідчать, що для профілактики невротичних салатів
та депресій найкраще вживати фруктові салати.
Метою даної роботи є розробка технології фруктових салатів для
профілактики невротичних станів та депресій.
Сучасні наукові теорії харчування при

невротичну стані та депресії

розробляють численні вітчизняні (М.П.Гуліч, О.М. Григоренко, А.Ф. Доронін,
А.І. Жаринов, Л. В. Капрельянц, А.Г. Кльонова, А.А. Покровський, В.І. Смоляр,
А.М.Угольов, Л. Ф.Щелкунов) і закордонні (Д.С. Джарвис, К. Монастирський,
А. Робертсон, Г. Шелтон) науковці.
Фруктовий салат – зазвичай солодка страва із суміші різних свіжих
фруктів, порізаних невеликими шматочками. В традиційний рецепт входять
яблуко, груша, апельсин, десертний банан. Іноді додається виноград без
кісточок, ананас і мандарин. Фруктовий салат посипають звичайним або
коричневим цукром або додають мед, шоколад. Для додання смаку також
використовується родзинки, мелений мигдаль або лісовий горіх. Під фруктові
салати іноді також додають лимонний сік для додання салату свіжості і
збереження зовнішнього вигляду фруктів. Особливу ноту фруктового салату
додає невелику кількість рому, коньяку або лікеру. Салат традиційно не має
заправки, проте можна використовувати йогурт або збиті вершки. Фруктовий
салат подають зазвичай в якості десерту. Салат рекомендується подавати
охолодженим. Термін зберігання фруктового салату досить обмежений.
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З історії кулінарії слід, що перші салати придумали римляни для своїх
бенкетів, де подавалися в числі інших і страви з овочів і трав, заправлені оцтом
і медом.
Фруктовий салат – це суміш з різноманітних свіжих фруктів, подрібнених
на невеликі шматочки. Зазвичай подається охолодженим як десерт, вінчаючи
будь-яку трапезу, будь-то званий обід або романтична вечеря.
Сьогодні фруктовий салат включає в себе не тільки фрукти, які ростуть у
нас в регіоні, а й стали вже звичними екзотичні фрукти: апельсини, ківі, банани,
ананас і т.д. Склад інгредієнтів може варіюватися в залежності від сезону і з
урахуванням сполучуваності фруктів. Для приготування салату будь-якій
господині потрібно тільки включити фантазію і обов'язково народиться
незвичайна фруктова «композиція». Традиційний фруктовий салат складається
з яблука, апельсина, груші, десертного банана. В якості інгредієнтів
використовують ще виноград без кісточок, мандарин, кавун, диню, абрикос,
персик. Посипають салат цукром, звичайним або коричневим, або ж додають
мед. Щоб надати смак використовують родзинки, мелений мигдаль або лісовий
горіх. Для збереження свіжого вигляду фруктів і додання свіжості додають
лимонний сік. Невелика кількість коньяку, рому або лікеру додасть салату
особливу ноту. Заправляють салати і кремами - вершковим, шоколадним,
горіховим, заварним. А якщо ще прикрасити ці кулінарні шедеври майстерно
вирізаними шматочками лимона або апельсина, виходять дивовижні фруктові
десерти. Порізані дрібними кубиками найдоступніші фрукти: апельсин, яблуко,
банан, ківі полити фруктовим йогуртом [2, с. 125].
Фруктовий салат з йогуртом користується найбільшою популярністю.
Фруктовий салат – зовсім «молоде» блюдо, яке виникло на хвилі загального
захоплення правильним харчуванням. Легкий, смачний, найчастіше солодкий,
ароматний – такий салат підійде для дієтичного харчування, а також стане
чудовим сніданком, вечерею або десертом для тих, хто піклується про своє
здоров'я і вибирає натуральну їжу.
Далеким предком фруктової нарізки, заправленого йогуртом, є, звичайно
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ж, звичайний салат. А ось його коріння сягає до стародавніх римлян, які, як
відомо, були великими любителями пишних застіль. Перші салати містили
тільки трави і овочі, а ось заправкою служили натуральний мед, оливкова олія і
оцет. До епохи Відродження існував всього один рецепт класичного салату, і це
відоме римське блюдо, що складається з латуку, ендівія і цибулі. Середньовічні
традиції дозволяли додати в цю страву лише пучок петрушки або м'яти та трохи
сиру. В епоху Відродження, коли і з'являються на світ правила етикету, а
прийом їжі перетворюється на вишуканий ритуал, салати стають на порядок
більш різноманітними. У них додають найрізноманітніші овочі і заправки, а
також прянощі, сіль, трави. Особливо відомі в цей період елегантні французькі
салати, знаменні поєднанням самих різних продуктів і несподіваним
використанням вина в якості заправки. З 19 століття до овочів починають
додавати м'ясо, варені овочі, соління. До кінця цього століття повсюдно
використовується майонез. А в 20 столітті салати з доповнення до м'ясних страв
і гарнірів стають самостійним стравою. У них починають класти рибу, всі види
м'яса, боби, картоплю, кукурудзу. Фруктові салати з'являється разом з
усвідомленням людей, що їжа повинна бути здоровою і натуральною. Найбільш
часті компоненти такого блюда - фрукти з щільною м'якоттю, такі як груші,
яблука, виноград, банани, ківі, ананаси та інші. Натуральна йогуртова заправка
з'єднує всі інгредієнти в одне блюдо, освіжає фрукти, а також додає салату
додаткову корисну складову. Фрукти в салаті використовуються як свіжі, так і
консервовані. Іноді додають сухофрукти, ягоди, горіхи, різні пластівці, мюслі,
шматочки шоколаду, м'який сир. Варіанти подачі фруктового салату
обмежуються

тільки

вашою

фантазією.

В

якості

прикраси

можна

використовувати тертий шоколад, горіхи, сухофрукти, ягоди, шматочки
фруктів. Калорійність фруктового салату невисока – всього близько 50 калорій
на 100 г. Це дозволяє включити блюдо в дієтичне харчування.
Фруктовий салат з йогуртом користується найбільшою популярністю.
Фруктовий салат – зовсім «молоде» блюдо, яке виникло на хвилі загального
захоплення правильним харчуванням. Легкий, смачний, найчастіше солодкий,
105

ароматний – такий салат підійде для дієтичного харчування, а також стане
чудовим сніданком, вечерею або десертом для тих, хто піклується про своє
здоров'я і вибирає натуральну їжу [2, с.100].
Далеким предком фруктової нарізки, заправленого йогуртом, є, звичайно
ж, звичайний салат. А ось його коріння сягає до стародавніх римлян, які, як
відомо, були великими любителями пишних застіль. Перші салати містили
тільки трави і овочі, а ось заправкою служили натуральний мед, оливкова олія і
оцет. До епохи Відродження існував всього один рецепт класичного салату, і це
відоме римське блюдо, що складається з латуку, ендівія і цибулі. Середньовічні
традиції дозволяли додати в цю страву лише пучок петрушки або м'яти та трохи
сиру. В епоху Відродження, коли і з'являються на світ правила етикету, а
прийом їжі перетворюється на вишуканий ритуал, салати стають на порядок
більш різноманітними. У них додають найрізноманітніші овочі і заправки, а
також прянощі, сіль, трави. Особливо відомі в цей період елегантні французькі
салати, знаменні поєднанням самих різних продуктів і несподіваним
використанням вина в якості заправки. З 19 століття до овочів починають
додавати м'ясо, варені овочі, соління. До кінця цього століття повсюдно
використовується майонез. А в 20 столітті салати з доповнення до м'ясних страв
і гарнірів стають самостійним стравою. У них починають класти рибу, всі види
м'яса, боби, картоплю, кукурудзу. Фруктові салати з'являється разом з
усвідомленням людей, що їжа повинна бути здоровою і натуральною. Найбільш
часті компоненти такого блюда - фрукти з щільною м'якоттю, такі як груші,
яблука, виноград, банани, ківі, ананаси та інші. Натуральна йогуртова заправка
з'єднує всі інгредієнти в одне блюдо, освіжає фрукти, а також додає салату
додаткову корисну складову. Фрукти в салаті використовуються як свіжі, так і
консервовані. Іноді додають сухофрукти, ягоди, горіхи, різні пластівці, мюслі,
шматочки шоколаду, м'який сир. Варіанти подачі фруктового салату
обмежуються

тільки

вашою

фантазією.

В

якості

прикраси

можна

використовувати тертий шоколад, горіхи, сухофрукти, ягоди, шматочки
фруктів. Калорійність фруктового салату невисока - всього близько 50 калорій
на 100 г. Це дозволяє включити блюдо в дієтичне харчування [3, с.50].
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Нами розроблена технологія приготування фруктового салату з йогуртом
натуральний.
Фрукти манго, маракуйя, авокадо, карамболь,

нарізають кубиками, а

банан (останню чергу, перед подачею на стіл, щоб не почорнів і не став
м'яким). Розкладають в порційні тарілки або креманки. Поливають заправкою:
в блендері збивають 1 склянку знежиреного йогурту, 1 чайну ложку
апельсинової цедри і 1 столову ложку свіжовичавленого соку апельсина.
Посипають все подрібненим бразильським горіхом та насіння базиліку.
Вимоги до якості. Форма нарізування фруктів зберігається. Смак і запах –
продуктів, що входять до складу салату. Колір – властивий продуктам, які є в
салаті. Консистенція фруктів – хрумка. Салат заправлений йогуртом, зверху
посипаний насіння базиліку та бразильським горіхом.
До складу запропонованих фруктів входить великий набір вітамінів (В1,
В2, В3, В9, А, РР, С, Е), макро- і мікроелементів (кальцій, калій, натрій, магній,
фосфор, мідь, залізо, цинк) [4].
Вітаміни групи В, що містяться у фруктах

позитивно впливають на

нервову систему, заспокоюють її і нормалізують сон. При вживанні даних
фруктів збільшується рівень серотоніну в крові, що сприяє поліпшенню
настрою і людина починає відчувати себе щасливішою.
Бразильський горіх

та насіння базиліку зміцнює нервову систему та

допомагає впоратися зі стресами. Вони сприяють лікуванню депресії, а також
очищенню організму від важких металів, завдяки посиленого вироблення
селенопротеіна P, що виробляється ендотелієм головного мозку [5].
Таким

чином

розроблений

фруктовий

салат

з

йогуртом

можна

рекомендувати при неврологічних станах та депресії. Адже він повноцінний
щодо вмісту основних груп продуктів, вітамінів та мікроелементів для
підтримки фізичних сил та нормального обміну біологічно активних речовин у
центральній нервовій системі.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІСТОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ СИРУ ТА ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЯ
Сироробна галузь займає важливе місце в економіці будь-якої держави та
забезпечує продуктами харчування першої необхідності. Як відомо, сири
багаті високою концентрацією білків, жирів, вітамінів, а також, мінеральних
компонентів та позитивно впливають на організм людини. Саме тому вчені
активно досліджують цінність сирів, розробляють та вдосконалюють
технологію їх виготовлення.
Ключові слова: сир, молоко, сичужний фермент, закваска, казеїн, пліснява,
консистенція.
Сир є одним з найбільш вживаних молочних продуктів. Результати
моніторингових досліджень показали, що українці, в середньому, вживають
3,5- 4 кг твердих сирів на рік, а в країнах Європи цей показник становить 20 кг
на рік на людину [6, с. 1]. Цей молочний продукт є не лише смачним, саме тому
дослідження кожного з видів сирів є основною метою для привернення уваги
покупців на його користь та споживчі властивості .
Дослідженням продукту займалися вчені країн СНГ, а також Америки,
Австралії та Британії. Першу технологічну класифікацію сирів запропонував
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А. Н. Корольов. В її основу були покладені наступні ознаки: спосіб коагуляції
молока, ступінь зрілості, температура другого нагрівання, спосіб пресування,
використання чеддеризації та умови дозрівання сиру, тобто 15 груп сичугових
та

3

групи

кисломолочних

сирів.

Технологічна

класифікація

була

запропонована І.Б. Гісіним. Вона включає 450 варіантів сирів і використовує
основні технологічні показники, розділені на два рівні. До ознак першого
порядку відносятся: характер згортання молока, ступінь його зрілості,
температура сирного зерна в період його обробки. До ознак другого порядку
віднесені: умови дозрівання сиру (на повітрі або в розсолі), спосіб догляду за
сиром в період його дозрівання, режими пресування та ін. В.М. Нечміловим
було розроблено нову технологію виготовлення розсільної бринзи та
вдосконалено технологію твердих сирів.
В наш час сири стають більш популярнішими за інші види молочних
продуктів, саме тому дослідження та удосконалення технологічних процесів
виробництва сирів, розробка нових технологій соління є актуальними й досі.
За мету, у проведеній роботі, ми поставили питання визначення основних
позицій класифікації сирів.
Про походження сиру ходить багато легенд, але є одна найбільш схожа на
правду. Давним-давно, кілька тисяч років тому, аравійський купець Канан зі
сходом сонця відправився в далекий шлях по безлюдній місцевості. Дружина
приготувала йому їжу в дорогу, а також молоко, яке вона налила в традиційну
для того часу «посуду» для кочівників – висушений овечий шлунок. Довго
тривав день купця, а коли стемніло, він зважився зупинитися на нічліжку.
Перед сном поїв і вирішив попити молока. Та ось тільки замість нього з
посудини вилилася каламутна водяниста рідина, а на дні був дивний білий
згусток. Канан все ж зважився спробувати його на смак і як же він здивувався
чудовому смаку цього продукту. Ось тоді – то і з'явився усіма нами
улюблений сир. Купець поділився незвичайним рецептом зі своїми друзями і
сусідами, так про сир дізналися багато племен. Потім з Аравії цей смачний
продукт потрапив в європейські країни, де він також став користуватися
великим попитом.
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На думку вчених, виникнення сиру пов’язують із еволюцією людини та
зародженням тваринництва. Перші згадки

про мистецтво

сироваріння

датуються 11-6 ст. до н.е. Ймовірно, постійні надлишки молока спонукали до
пошуку рішень його зберігання. Перші письмові згадки про сир знайдено на
клинописних табличках древньої цивілізації Шумерів, датованих 4000 років до
н.е.
Археологи вважають сир ровесником хліба, адже залишки цього продукту
було знайдено в китайських та єгипетських похованнях, віком три тисячі років
до нашої ери. А в серпні 2018 року в єгипетській гробниці, віком понад
3300 років було знайдено найстарішу в світі головку сиру.
В часи Середньовіччя виготовленням сиру зайнялися монахи а в 10 ст. н.е.
В Італії виготовили першу в світі Горгонзолу, а через кілька років у Франції
винайшли Рокфор. Саме 1851 рік став одним з найголовніших у сирній історії,
адже саме тоді у Нью Йорку було зведено перший сирний завод [7, с. 15]. Про
сир ходили легенди, а яким він був насправді залишається загадкою по
сьогоднішній день.
Сир – продукт, виготовлений шляхом сквашування молока з додаванням
сичужного ферменту та подальшим дозріванням сирної маси. В залежності від
технології приготування вони класифікуються на тверді, напівтверді, м’які,
напівм’які, розсільні та плавлені, але скільки існує сирів, стільки ж і технологій
виробництва що роблять кожен вид по своєму оригінальним, смачним та
особливим.
Харчова цінність сиру обумовлена такими факторами як висока
концентрація білків, жирів та вмістом вітамінів А, D та групи В, а також
мінеральних компонентів

(зокрема, кальцію, фосфору та магнію). Серед

мінеральних речовин, що містяться в сирі та необхідні для обміну речовин й
утворення

кісткової

тканини

особливе

місце

належить

кальцію

(1000...1040 мг/100 г) і калію (100...120/100 г), що знаходяться в найбільш
сприятливому для засвоювання організмом стані. Цей молочний продукт є
важливим

джерелом

фосфору

та

солей

кальцію,

саме

тому

його

використовують у харчуванні хворих на туберкульоз і рекомендують до
вживання людям з переломами кісток.
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Твердий сир займає особливе місце серед молочних продуктів. Технологія
перетворення молока на твердий сир складається з чотирьох основних етапів.
Першим етапом є згортання молока під дією ферментів або молочної кислоти
що призводить до формування згустку. Видалення згустку із сироватки є
другим етапом виробництва. Він полягає у відділенні молочної сироватки за
допомогою формування або пресування згустку, а в результаті, отримання
сирної маси. Третій етап полягає у нанесенні на поверхню твердого сиру солі
або внесенні її у сирну масу, зануренні сирів у розсіл. Заключним етапом є
дозрівання, яке відбувається під дією ферментів бактеріального походження
[5, с. 21]. Для твердих сирів притаманна щільна консистенція та натуральна або
воскова кірочка на поверхні. Порівняно з іншими різновидами, такі сири мають
найдовший термін придатності. Найпопулярнішими сортами вважаються:
Раклет, Пармезан, Емменталь, Чеддер, Праволоне та Грюйєр.
Напівтверді

мають щільну вершкову консистенцію та не піддаються

додатковій обробці, наприклад плавленню або копченню. Едам, Гауда,
Голландський та Маасдам вважаються найбільш популярними сортами даного
виду сиру.
Технологія виробництва м’яких сирів залежить від виду мікроорганізмів
що беруть участь у виробленні і дозріванні та поділяється на три групи. До
першої відносять сири, що дозрівають за участю слизу. Вони мають гострий
пікантний смак, злегка аміачний запах та ніжну консистенцію, отриману
завдяки дозріванню за участю молочнокислих бактерій і поверхневої
мікрофлори сирного слизу. До цієї ж групи належать сири, що дозрівають за
участю білої плісняви. Їм характерний пікантний, злегка аміачний запах та
грибний присмак. Другу групу складають сири, що дозрівають за участю білої
та блакитної цвілі. Смак і запах пікантні, а консистенція ніжна масляниста.
Третя група належить сирам, що виробляються з додаванням молочнокислих
бактерій. М’які сичужні сири виробляють з молока з високим ступенем
зрілості, тому вони мають високий вміст вологи. До зерна застосовують
короткочасну обробку без другого нагрівання, формування та самопресування.
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Солять сир в розсолі, а з появою слизу світло жовтого кольору, його рівномірно
розподіляють по всій поверхні. З моменту його появи, сири обтирають кожні
3-5 діб до повного дозрівання, потім обсушують та пакують у фольгу або
пергамент. М’яким сирам характерна пухка вершкова консистенція та,
найчастіше, відсутність скоринки. До популярних сортів відносять Брі,
Горгонзола та Камамбер [1, с. 22].
Напівм’які, в порівнянні з напівтвердими сортами містять на 15-20%
більше вологи та також не потребують додаткової обробки. Сирним гурманам
найбільш смакують сорти Моцарела та Рокфор.
Розсільні сири виробляють за різними технологіями, які розраховані на
виробництво в самих примітивних умовах, безпосередньо на фермах чи
пасовиськах. Вони популярні в країнах з теплим кліматом саме через достатньо
довгий термін зберігання в розсолі. Особливостями технології виробництва є
використання окрім коров’ячого молока, молоко овець, кіз, буйволиць та навіть
їх суміші.
При

виробництві

з

суміші

коров’ячого

та

буйволиного

молока

застосовують пастеризацію, а для виробництва бринзи використовують сире
молоко з подальшим визріванням у розсолі. Для сирів з низькою температурою
другого нагрівання використовують закваски з молочнокислих лактококків.
Після зсідання суміші згусток ріжуть на великі кубики. Для деяких сирів
рекомендується пресування та завантаження у солильний басейн для
визрівання, або у бочки з розсолом. Сири цього виду мають яскраво виражений
кисло-солоний смак та не мають скоринки. Любителям сиру найбільш
смакують сорти Фета, Бринза та Рокфор [2, с. 15].
Для плавлених сирів характерне додаткове плавлення, саме тому за
консистенцією він наближається до м’якого сиру, але відрізняється від нього
смаковими якостями. Плавленим сирам притаманний високий вміст вологи в
порівнянні з натуральними, тому їх енергетична цінність дещо нижча, але вони
мають багато переваг. Мілка фасовка робить споживання гігієнічним, стійким
при транспортуванні та зручним для зберігання. Плавлені сири відносяться до
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групи перероблених сирів, головною сировиною для їх виробництва слугують
натуральні тверді сири, м’які і розсільні. Також використовують вершкове
масло, вершки, рослинне масло і маргарин, солі – плавителі.
Сировину підбирають за рецептурою в залежності від виду готового сиру.
Тверді сири, які визрівають у плівці, звільняють від полімерного або
парафінового покриття, а спеції передчасно обробляють. Підготовлену
сировину розрізають на куски, подрібнюють, додають солі-плавителі та
витримують годину. Плавлення проводять у спеціальних закритих котлах, після
закінчення цього процесу візуально оцінюють стан сирної маси, охолоджують
та фасують. Класичними представниками є «Голландський», «Вершковий»,
«Російський», а також сирки з різними смаковими добавками [3, с. 28].
Копчений

сир –

будь-який сир,

що

пройшов

спеціальну

процедуру копчення. Він зазвичай має жовтувато-коричневий зовнішній вид
«шкірки» та робиться, як правило, одним з двох способів. Холодний метод
копчення, котрий може зайняти від тижня до місяця, в залежності від виду
сиру. Як правило, не потребує постійного контролю і на деяких підприємствах
готується без участі людини. Гарячий метод копчення складніший, ніж
холодний, тому процес приготування частково або повністю контролюється
людиною. Класичними представниками копчених сирів є Сулугуні [4, с. 35].
Отже, сири класифікуються на тверді, напівтверді, м’які, напівм’які,
розсільні та плавлені. Вони відрізняються ступенем зрілості молока, способом
його згортання, температурними параметрами обробки сирного зерна,
режимами пресування, способом активізації в сирній масі молочнокислого
процесу, а також умовами дозрівання сиру, що роблять кожен вид по своєму
оригінальним, смачним та особливим.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕТНІЧНОЇ ГРУЗИНСЬКОЇ КУХНІ
В статті звернуто увагу на

популяризацію етнічної

кухні. Простежено

характерні риси і популяризація в КЗРГ грузинських страв , сировина яка
традиційно використовується для приготування, а також відмінність смаків і
подачі в ресторанах України.
Ключові слова: етнічна кухня, грузинська кухня, традиції, рецепти, смак, сири,
м’ясо, КЗРГ, технологія .
Тренд, який став популярним на ринку комплексних закладів ресторанного
господарства – етнічна кухня Грузії. Гастрокарта
закладами,

поповнюється новими

які пропагують грузинську кухню і привчають українського

гурмана до кулінарних традицій цієї країни. Місто над Бугом Вінниця налічує
п’ять ресторанів грузинської кухні. Тому поставлена тема написання статті є
актуальною з теоретичними та практичними завданнями.
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Впродовж багатьох століть у людей складались різні
гастрономічні звички. Сьогодні у кожного народу є своя національна кухня,
якій характерні свої, відмінні від інших, національні страви.
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Можна з впевненістю відмітити, що грузинська кухня – традиційний
національний кулінарний стиль мешканців Грузії. Особливістю грузинської
кухні, як і будь-якої національної, є застосування певних продуктів,
розповсюджених тільки на Кавказі, і, як наслідок наявність певних страв,
популярність котрих отримала всесвітнє визнання.
Грузинська кухня у своїх рецептах змінює філософію смаків та філософію
приготування страв, що базується на

контрастах пряного і гострого. Для

приготування страв широко використовуються овочі, як у самостійних стравах,
так і у якості доповнення до м'ясних страв. За історико-географічними
особливостями грузинська кухня поділяється на кухні Західної та Східної
Грузії, зумовлені не лише різними природними умовами цих двох великих
регіонів, але й певним турецьким впливом на кухню Західної Грузії, а
іранським – на кухню Східної Грузії. Як результат встановилась різниця у
використанні деяких основних продуктів (хлібних, м'ясних), та, частково, в
характері улюбленої ароматично-смакової гами – різниця, що збереглася і до
нашого часу [2].
У якості продуктів для приготування страв використовуються регіональна
сировина, вирощені овочі та фрукти, горіхи, трави і чай, а також домашнє
м'ясо,сири, кисломолочні продукти, та всім відомий Мацоні. В основі більшості
страв грузинської кухні – м'ясо, велика кількість свіжих овочів і фруктів,
пряних трав, меду, горіхів, різні види сиру. Назви страв настільки ж смачні, як і
вони самі: харчо, сациві, лобіо, хачапурі, пахлава, чурчхела, мацоні [4].
Шашлик (баранячий, телячий, з птиці та риби) – головна національна
страва Грузії. Його готують на вугіллі і їдять відразу ж, як тільки подають на
стіл, на який вже подана величезна кількість зелені, пряних трав, свіжих і
печених овочів, а також гарячі коржі – лаваші, і, звичайно ж, червоне вино.
Перші страви в Грузії (лагман, чанахи, хаш, шурпа, бозбаш) – густі,
поживні і неймовірно смачні. Відомий всьому світу харчо – рисовий суп з
м'ясом, волоськими горіхами і ткемалі, дуже пряний і гострий, з додаванням
великої кількості часнику і зелені.
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Грузинські супи майже позбавлені овочевої гущі. Зате консистенція їх є
набагато щільнішою за звичайні супи. Дуже часто цього досягають вводячи в
них жовтки або цілі яйця. Щоб яйця не згорталися під час нагрівання,
застосовується такий прийом: їх заздалегідь змішують в єдину емульсію з
якимось кислим середовищем – натуральним кислим фруктовим соком, кислим
молоком (мацоні) чи з оцтом. Особливо часто використовується в якості
кислого середовища загущене та висушене пюре сливи ткемалі, що називається
«тклапі». Кисле середовище застосовується в супах також тоді, коли відсутні
яйця, але є доволі багато жиру чи м'яса. Це не лише облагороджує та робить
різноманітним смак страв, але і значно підвищує їх засвоюваність [2].
На друге в Грузії подають вишукано приготоване м'ясо: баранину,
яловичину, птицю, щедро приправлене часником, перцем, прянощами, соусами
на основі гранатового соку, винного оцту і волоського горіха. Традиційними
стравами Грузії є плов, соковиті хінкалі, сациві.
Кінза, базилік, шпинат, селера, естрагон, чебрець – які тільки пряні трави
не зустрінеш в грузинських стравах. Зелень і трави є повноправними
складовими абсолютно всіх грузинських страв, в тому числі, і соусів, яких в
кухні Грузії неймовірна кількість. Кисло-солодкі ягідні і фруктові, обов'язково
гострі, ароматні ткемалі, чахохбілі, аджика, сацебелі, бажі, хмелі-сунелі тощо.
Як закуски найпопулярнішими є страви з овочів: баклажанів, буряків,
томатів, шпинату, приправлених горіхами, часником, сирами і зеленню кінзи,
базиліка, цибулі-порею, тархуна.
Грузинський хліб – це кукурудзяні коржі мчали, бухара, кеци і лаваші.
Усім відомо борошняні хачапурі з різними начинками.
До найвідоміших солодких грузинських страв відносяться козинаки
(смажене насіння з густим медом) і тягучі ковбаски чурчхелла і пеламуши,
приготовані на основі виноградного соку [4].
Відмінною рисою грузинського столу є вживання сирів. Перш за все
звертає на себе увагу склад сирів. Це виключно розсільні сири, які готують в
основному бурдючним і частково глечиковим способами. У Західній Грузії
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зосереджено виробництво негострих, пріснуватих сирів з кисломолочним
смаком – сулугуні і імеретинського. У високогірних північних районах Східної
Грузії роблять гострі і солоні сири – кобійський, тушинський і грузинський.
Не тільки смакова гамма, але і способи застосування грузинських сирів
сильно відрізняються від європейських. Сири відварюють або розварюють в
молоці, смажать на рожні і на сковороді в маслі, запікають в тісті, вимочують,
товчуть, присмачують олією і прянощами. Ці особливості вживання сирів в
значній мірі пов’язані з тим, що закавказькі сири часто не проходять повного
процесу дозрівання і являють собою типові напівфабрикати. Як варіння і
обсмажування сиру властиве швейцарській кухні, так грузинській притаманне
обсмажування сиру на рожні.
До наших днів приготування м’ясних, овочевих, рибних і навіть сирних
страв відбувається на відкритому вогні шляхом обертання. Для випічки
борошняних виробів типовим також є застосування глиняної глечикоподібної
печі торні. Для смаження і запікання застосовують кеци (невеликі глиняні і
великі кам’яні сковорідки), тапа (широкі металеві сковорідки для смаження
домашньої птиці під пресом). Всі ці технологічні методи в грузинській кухні
надають стравам національного кулінарного колориту [5].
Відомим

«брендом»

грузинської

кухні

є

аджика.

Ця

ароматна,

пастообразна і дуже гостра приправа, додається майже в усі страви. Головні
інгредієнти аджики – гострий червоний перець, засушені пряні трави і часник.
Крім того, у Грузії можна спробувати гострі ягідні соуси. Їх роблять з аличі,
ожини, барбарису. Сири є складовою частиною грузинської національної кухні.
Мінгрельский сулугуні, м’який імеретинський, гострі і солоні – грузинський,
кобійський, гуда, осетинський, тушинський, чанах – вони готуються у
бурдюках та глеках і використовуються як інгредієнт для страв і пирогів, а
також як закуска [1].
Звичайно, головна національна гордість – вино. Грузія є одним з основних
осередків виникнення культурного виноградарства (археологічні знахідки
обладнання для переробки винограду свідчать, що вже в VI тисячолітті до н. е.
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тут виробляли величезну кількість вин). З давніх-давен виготовлене по
самобутній технології і витримуване у величезних глеках «квеврі», грузинське
вино вважається одним з найбільш оригінальних продуктів виноробства в світі.
Для виноробства тут самою природою створені всі умови — гірський рельєф,
велика кількість сонця, родючі ґрунти і достатня кількість опадів в районах
основного виноробства (Алазанська долина, Цинандалі, долини Гори і Мухрані,
басейн річок Ріоні і Цхенісцкалі, Хванчкара). В результаті такі сорти, як
«Аладастурі»,

«Александроулі»,

«Дзвелшаві»,

«Крахуна»,

«Мцване»,

«Муджуретулі», «Оцханурі», «Оджалеші», «Рачулі», «Ркацителі», «Сапераві»,
«Тетра», «Усахелоурі», «Хіхві», «Хванчкара», «Цицка», «Цолікоурі», «Чинурі»,
«Чхавері», «Шардоне» та інші (всього понад 500 місцевих сортів), широко
відомі за межами країни і служать сировиною для виробництва першокласних
вин. Але це все вина, що випускаються промисловим способом. тим часом
практично в кожному грузинському будинку традиційно готують домашнє вино
за своїми технологіями. Також повсюдно варять самогон «чача» і горілку
«араки» [3].
Грузинські страви – це століттями перевірені рецепти, що передаються з
покоління в покоління зі збереженими сімейними секретами використання
прянощів і трав. Секрет популярності криється в особливості національної
кухні Грузії:
1. На відміну від української кухні, де супи багаті на овочі, грузинські
варяться без них. Але зате супи в Грузії заправляють борошняними соусами і
сирими яйцями, а також додають пряний мацоні і фруктові соки.
2. Грузинська кухня – це, в першу чергу, м'ясо без обмежень. Тут цей
продукт зведений в культ, а колись грузинські шашлик, пахлава і ін. вже давно
з національних перетворилися в інтернаціональні страви.
3. Сир – ще одна особливість грузинської кухні. Спочатку його
відварюють на молоці, потім обсмажують на рожні, потім вимочують, потім
товчуть, додаючи в отриману суміш прянощі. Залежно від того, який саме букет
із спецій був доданий, варіюється і смак сиру.
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4. Традиційні соуси, які характерні виключно для грузинських страв. З
основних інгредієнтів – свіжі овочі, ягоди, велика кількість спецій, часник і
горіхи. Відзначимо, що секрети приготування соусів передаються з покоління в
покоління, так як саме соуси надають грузинським стравам своєрідний колорит.
5. У грузинській кухні практично немає традиційних (в нашому
розумінні) солодощів. Роль десертів тут виконують фрукти, ягоди та горіхи з
медом і вином. З основних традиційно грузинських солодощів – чурчхела і
пеламуші [6].
Нами зроблені висновки, що особливості етнічної грузинської

кухні

вливаються в ринок гастрокарти України. Кухня Кавказу формувалася
протягом століть і зазнала впливу багатьох народів, з якими державі так чи
інакше доводилося контактувати. Безумовно, на становлення грузинської кухні
вплинули і природні умови, і безліч релігій, які співіснують на цій невеликій
території. При всьому цьому, грузинська кухня вирізняється надзвичайною
самобутністю, незважаючи на те, що має багато спільного з іншими кухнями,
вона знаходить свого споживача в нашій країні.
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У статті подано визначення мотивації, а також представлено особливості
мотивації персоналу як важливої складової у забезпеченні кадрової безпеки
підприємства ресторанного бізнесу.
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Сучасні умови господарювання несуть у собі безліч внутрішніх і зовнішніх
загроз, яким ресторани повинні постійно протистояти, щоб стабільно
функціонувати та досягати головних цілей своєї діяльності. Тому питання
забезпечення мотивації для суб’єктів господарювання є одним із актуальних в
управлінні бізнесом.
В свою чергу на рівень кадрової безпеки впливає безліч факторів, серед
яких система мотивації, що використовується на підприємстві (в організації),
має одне з найважливіших значень.
Питанням, пов’язаним з визначенням мотивації, присвячені роботи
багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, таких як: Л. Балабанова, А. Джобава,
А. Кибанов, Л. Калініченко [3], О. Кіріченко [4], І. Мігус, О. Митрофанов,
Н. Підлужна, С. Цимбалюк та інші.
Проблемою щодо мотивації праці займалося багато іноземних та
вітчизняних вчених, серед яких: С. Адамс, М. Армстронг, Л. Балабанова,
Т. Базарова, О. Виханський, В. Врум, В. Галенко, Ф. Герцберг, Р. Дафт,
О. Єгоршин, Б. Єремина, С. Занюк, Є. Ільїн, Л. Карташова, Г. Келлі,
А. Кибанов, А. Колот, М. Курбатова, Є. Лоулер, М. Магура, Д. Макклелланд,
В. Маслова, А. Маслоу, Е. Мейо, Н. Мехеда [5], О. Наумов, Ю. Одегов,
Л. Портер, О. Сардак, Е. Уткін, С. Шапіро та багато інших.
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Не зважаючи на велику кількість публікацій і досліджень вчених,
проблема мотивації персоналу у забезпеченні кадрової безпеки ресторану
залишається недостатньо вивченою.
Метою статті є дослідження особливостей мотивації персоналу у
забезпеченні кадрової безпеки ресторану.
Однією з важливих умов життєдіяльності підприємств в ринкових умовах є
уміння його системи управління забезпечити економічну безпеку діяльності.
При цьому, негативні впливи на економічну безпеку підприємства можуть мати
як об’єктивний, так і суб’єктивний характер.
Об’єктивними вважаються такі негативні впливи, які виникають не з волі
конкретного підприємства або його окремих працівників. Суб’єктивні впливи
мають місце внаслідок неефективної роботи підприємства в цілому або
окремих

його

працівників

(передовсім

керівників

і

функціональних

менеджерів) [1].
Дані статистичних досліджень доводять, що близько 51% випадків
економічних злочинів здійснює власний персонал підприємств [2]. На думку
вітчизняних та зарубіжних спеціалістів майже 80% збитків компаній світу
спричинені внаслідок незаконних та непрофесійних дій власних співробітників
[3].

Розмір

збитків

від

загроз

кадровій

безпеці,

як

шахрайство

та

внутрішньокорпоративні крадіжки, у США складає 4,2 млрд. дол. За
дослідженнями організацій Actimize та Infoserve, які є постачальниками
програмного

забезпечення

для

управління

внутрішньокорпоративними

ризиками, в США і Великобританії найбільшим досвідом збитків підприємств
від шахрайства персоналу були збитки в розмірі 874,96 млн. дол. Станом на
2008 р. на середнє держпідприємство України щороку доводилось порушень
персоналу на 10 млн. грн [4, 5].
При цьому 45% компаній по всьому світу активно займаються питаннями
забезпечення кадрової безпеки підприємств. Встановлено, що у 33 країнах світу
серед 7800 компаній найактивнішу політику управління кадровою безпекою
ведуть у Північноамериканській зоні вільної торгівлі (NAFTA: Канада, США,
Мексика), а пасивну – у Східній Азії [6].
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Оскільки персонал ресторану має безпосередній вплив на всі аспекти його
життєдіяльності, а також невід’ємно пов’язаний із забезпеченням кадрової
безпеки, подальші дослідження складових кадрової безпеки є доцільними й
актуальними.
Мотиваційна система може вважатися якісною, якщо:
1) робітниче середовище відповідає зазначеним вимогам (зручне робоче
місце, гарні фізичні умови праці, низький рівень шуму, чистота й т.д.);
2) винагорода конкурентна і справедлива (за результатами роботи), наявні
соціальні

блага

(медобслуговування,

культурний

відпочинок,

оплачене

харчування і т.д.);
3) працівник відчуває власну приналежність і потребу для підприємства,
повагу, визнання, схвалення з боку колег і керівника, існують гарні відносини в
колективі;
4) для працівників існує можливість для навчання, кар’єрного росту,
самовираження;
5) робота у працівників викликає інтерес, робота ускладнюється,
потребуючи росту майстерності й т.д. [7].
Добре спланована система мотивації персоналу підприємства дозволяє
суттєво

підвищувати

ефективність

роботи

персоналу,

забезпечувати

економічну безпеку, без особливо великих матеріальних витрат з боку
підприємства. Тому що, коли працівник виконує свої посадові обов’язки з
повною самовіддачею, при цьому задоволений як умовами праці, так і рівнем
оплати праці, у підприємства є можливість сподіватися на високі результати
діяльності та лояльне ставлення до себе з боку персоналу.
Кадрова безпека ресторану при формуванні мотивації

персоналу

вважається комбінацією таких складових:
 безпека життєдіяльності: безпека здоров’я (створення певних умов праці
працівникам по запобіганню травматизму, захворювання на підприємстві);
фізична безпека (виконання комплексу заходів, щодо недопущення порушень
правил безпеки) [8];
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 соціально-мотиваційна безпека: фінансова безпека (фінансова, грошовокредитна платоспроможність працівників; впевненість в своєму робочому
місці; оплата праці, яка враховує обсяг, кваліфікацію, професіоналізм і якість
виконаної роботи); кар’єрна безпека (професійно-кваліфікаційне та посадове
просування

працівників,

планування

кар’єри;

підвищення

особистої

мобільності на ринку робочої сили; отримання шансів для самореалізації на
робочому місці); естетична безпека (проведення загальноосвітніх семінарів,
конференцій, групових дискусій; мотивація задоволення персоналу своєю
роботою; поліпшення власного іміджу кожного працівника); адміністративнонезалежна безпека (створення умов для відсутності можливості призначення
непідготовлених і некомпетентних кадрів, що знаходяться у «родинних»
стосунках

з

власниками,

засновниками,

акціонерами

підприємства

до

керівництва трудового колективу персоналу) [8];
 професійна безпека: безпека праці (система принципів, підходів, дій, що
направлена

на

створення

певних

умов

(прогнозування

структури

персоналу,

праці);

визначення

інформаційна
потреби

в

безпека
кадрах,

планування, залучення та розміщення персоналу; оцінювання результатів праці
для виявлення потенціалу кожного працівника); пенсійно-страхова безпека
(соціальний захист працівників); безпека володіння сучасними знаннями
(впровадження новітніх технологій у розвиток персоналу, удосконалення рівня
професійних знань, навичок, умінь, здібностей у зв’язку з розвитком науковотехнічного прогресу) [8];
 антиконфліктна

безпека:

патріотична

безпека

(створення

психологічного клімату в колективі на основі позитивного відношення до
підприємства, що характеризується психологічними показниками об’єднаності
працівників; узгодженість, безконфліктність спілкування, відповідальність та
обов’язок, товариська допомога, вимогливість до себе та інших в інтересах
виробництва); психолого-комунікаційна безпека (сприяння міжособистісним
комунікаціям і створенню сприятливого мікроклімату; врахування інтересів і
побажань

працівників,

їх

особистого

потенціалу;

задоволеність

міжособистісними стосунками по вертикалі та горизонталі) [9, 10].
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До загроз кадровій безпеці ресторану відносять як ті, що існують у
зовнішньому середовищі (інфляційні процеси – тому, що впливають на рівень
заробітної плати працівників; кращі умови мотивації у конкурентів; настанова
конкурентів на переманювання або тиск; потрапляння працівників у різні види
залежності тощо), так і ті, що обумовлені внутрішнім середовищем.
У науковій літературі існує неоднозначне їхнє тлумачення понять «мотив»
і «стимул». Визначено, що мотив – це внутрішнє спонукання людини до
досягнення мети, а стимул – зовнішнє спонукання. Для управління трудовою
поведінкою

персоналу

необхідно

привести

можливості

організації

у

відповідність із потребами, інтересами й мотивами працівників. Найбільший
вплив на мотивацію праці на ресторанному підприємстві чинять економічні
методи управління. Вони безпосередньо пов’язані з виробництвом продукції,
обміном і споживанням. Проведений аналіз підходів до матеріальних стимулів
трудової діяльності показав, що кожний підхід може бути використаний для
досягнення певних цілей і ефективний тільки для деяких організацій і деяких із
працівників. В основу такої роботи пропонуємо покласти принципи і моделі
збалансованої системи показників. ЗСП відповідає новим вимогам ринкової,
інтеграційної,

інноваційно-інвестиційної

ідеології,

оскільки

забезпечує

необхідні пропорції й надає інформацію для реагування на відхилення від
економічних нормативів.
Таким чином, ефективна система мотивації сприяє як підвищенню
продуктивності праці персоналу, результативності роботи всього підприємства,
так і зміцненню його кадрової безпеки, що в свою чергу дозволяє реалізувати
всі завдання бізнесу щодо забезпечення економічної безпеки підприємства.
Однак актуальність дослідження різних аспектів з мотивації персоналу у
забезпеченні кадрової безпеки не вгасає й тому потребує свого подальшого
розвитку.
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Кондитерська промисловість являє собою індустріальне виробництво з
високим рівнем технології і техніки, потужним енергетичним господарством.
Впродовж багатьох десятиліть по праву вважалася однією з передових галузей
харчової промисловості.
Продукцією кондитерських підприємств є однорідна група харчових
продуктів – кондитерські вироби, а також напівфабрикати, використовувані в
різних галузях переробної промисловості. Великий класичний груповий
асортимент кондитерських виробів і його подальший розвиток, різноманітність
технологій і обладнання передбачає постійне розширення виробництва, в тому
числі за рахунок будівництва нових підприємств [7].
У залежності від вживаної сировини, технології його переробки і кінцевого
продукту, всі кондитерські вироби, що виробляються на підприємствах,
поділяються на дві великі групи: цукрові і борошняні.
До цукрових виробів належить карамель, цукерки, шоколад, какао порошок, ірис, драже, халва, мармелад.
До борошняних кондитерських виробів належить печиво, галети і крекери,
кекси, вафлі, тістечка і торти.
Вафлі – борошняні кондитерські вироби, що представляють собою тонкі
випечені листи, перешаровані начинкою або без неї. Вафельні листи володіють
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специфічною властивістю видавати хрускіт при розкушуванні. Це зумовлено
низьким вмістом вологи, рифленою клітчатою поверхнею і дрібнопористою
внутрішньою структурою аркушів. Вафельні листи є складовою частиною
вафель, вафельних тортів, цукерок на вафельній основі та ін.
З різним складом, начинкою, щільністю і формою в світі існують такі
різновиди вафель:
 австрійські вафлі;
 американські вафлі;
 англійські вафлі;
 бельгійські вафлі;
 голландські вафлі;
 чеські вафлі;
 норвезькі вафлі;
 гонконгські вафлі;
 вафлі з хот-догами.
Більшість цих видів мають маленький термін придатності, тому готуються
вони безпосередньо перед продажем у невеликих торгових точках, або
продаються у вигляді сумішей.
Група тонких вафельних виробів складається з напівфабрикатів(листів,
стаканчиків, трубочок, ріжків), призначених для подальшого виготовлення
тортів і тістечок, і багатошарових вафель з начинкою.
Сухі тонкі хрусткі вафлі відносять до галетної продукції і контролюються
ДСТУ 3781:2014 «Печиво. Загальні технічні умови».
Що ж стосується вафель з начинкою, то цю нішу намагається зайняти
будь-яке кондитерське підприємство. Велика конкуренція передбачає появу
нових смаків в багатошарових вафлях, цукерок і батончиків з вафельним
прошарком або крихтою.
Споживання продукції в обох сегментах зростає за рахунок доступності
продукту, а варіації з начинками дозволяють задовольнити будь-який смак.
Крім того, вафлі є звичним кондитерським виробом для більшості споживачів
пострадянського простору, вони були і залишаються смачною і доступною
альтернативою печиву і цукеркам.
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Переваги вафель як продукту також в тому, що їх можна використовувати
у виробництві цукерок, тортів і, що стало новинкою для українського ринку в
2020 році, плиток шоколаду.
Сучасний ринок вимагає підвищення якості, розширення асортименту,
зниження собівартості продукції. Під час створення нових кондитерських
виробів необхідна цілеспрямована зміна їх хімічного складу, щоб максимально
наблизити їх до вимог теорії збалансованого харчування, з обов’язковим
збереженням

традиційних

органолептичних

показників,

властивостей

і

структури [6].
В основу технології виробництва вафель підвищеної харчової і біологічної
цінності покладено використання натуральної сировини, яка забезпечує
формування додаткових функціональних властивостей виробів.
Традиційною сировиною для виготовлення вафельних листів є борошно
пшеничне, яєчні продукти, сіль, сода, вода, цукрова пудра, кондитерський жир,
молоко сухе знежирене, какао-порошок, есенція ванільна [1].
Основною сировиною для виробництва вафельних листів є пшеничне
борошно. Воно характеризується високим вмістом вуглеводів (70 г/100 г) і
енергетичною цінністю (334 ккал/100 г) та низьким – мінеральних речовин і
вітамінів, що видаляються разом із периферійними частинами зерна. Виходячи
з цього, науковцями ведуться пошуки альтернативних видів борошна з
нетрадиційної сировини, а також його сумішей.
Доказана доцільність застосування екструзійного рисового борошна як
сировини для виготовлення борошняних кондитерських виробів (БКВ). Аналіз
амінокислотного складу підтверджує перспективність застосування борошна з
цільномеленого зерна люпину для збагачення БКВ, у тому числі вафельних
листів [2].
Включення до рецептурного складу вафельних листів лляного, просяного,
нутового й кукурудзяного борошна, борошна з пшона та соняшника дозволить
збагатити вироби харчовими й біологічно активними речовинами та розширити
асортимент БКВ профілактичного призначення. Встановлена можливість
заміни 50% пшеничного борошна просяним при виготовленні вафель [3].
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Підвищити споживні властивості вафельних листів можна за рахунок
зародків пшениці. Білки пшеничних зародкових пластівців представлені водо та
солерозчинними фракціями, що є ознакою їх доброї засвоюваності. На їх частку
в середньому припадає 65%. Вони містять 18 амінокислот, у тому числі всі
незамінні. Пшеничні зародки особливо цінні мінеральними речовинами, які
представлені 21 макро- і мікроелементами. Ряд вчених рекомендують пшеничні
зародкові пластівці як збагачувач для вафельних напівфабрикатів.
Висівки пшеничні збагачують вироби дієтичною клітковиною й низкою
інших біологічно активних речовин. У їх складі міститься багато кальцію,
фосфору, заліза, а з вітамінів переважають нікотинамід, тіамін і рибофлавін [4].
Важливою сировиною є екструдовані та зірвані крупи, на основі яких
розроблені й впроваджені у виробництво нові сорти вафель. Створено нові види
вафель із застосуванням екструдатів для вафельних начинок із суміші нутової й
манної або кукурудзяної круп, які є збалансованими за вмістом незамінних
амінокислот. Доведена можливість виготовлення вафель із заміною цукрової
пудри даними сумішами [5].
Властивості вафель відрізняються різноманітністю і якістю використаної
сировини, а також додатковим оздобленням, глазуруванням, забарвленням
тощо. Вафлі більшості груп характеризуються високою енергетичною цінністю
(500-560 ккал/100 г), завдяки значному вмісту жирів і вуглеводів – 53-56 %.
Вафельні листи на рисовому борошні мають нейтральний смак та аромат,
добре розвинуту пористу структуру, світлий, майже білий колір. Вафельні
листи на гречаному борошні мають сильно виражений смак та аромат,
притаманний для гречаного борошна, коричневий колір та добре розвинену
пористість. Кукурудзяні вафельні листи мають приємний жовтий колір,
пористість розвинута трохи гірше ніж у інших вафельних виробів на
аглютеновому борошні.
Виходячи з вище викладеного, можна зробити висновок щодо можливості
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та доцільності застосування різних видів борошна при виготовленні вафельних
листів, що в свою чергу будуть застосовані у вафельних виробах.
Перспективним напрямком є використання компонентних сумішей борошна з
визначеною харчовою цінністю та прогнозованим впливом на якісні показники
виробів.
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У ХХ ст. в Україні головним завданням було без перебою кожного дня
забезпечувати хлібом велику кількість населення. Тоді переважно почали
вирощувати злакові культури, які забезпечували країну хлібом – жито та
пшеницю. Значно скоротилося вирощування таких культур як гречка, сочевиця,
овес.
Однак з розвитком аграрного сектору вітчизняний виробник став
пропонувати і нетрадиційні у ХХ ст. для нашої країни види борошна, а саме:
борошно гречане, вівсяне, кукурудзяне, сочевичне, спельтове та ін. Таке
різноманіття дає нові можливості для розширення асортименту борошняних
виробів. Враховуючи зростання генетичних і алергічних захворювань,
актуальності набуває дієтичне харчування, а особливо вживання безглютенової
продукції.
В багатьох країнах розроблені технології та налагоджене виробництво
безглютенового хліба, макаронних виробів, печива, кексів, бісквітів та ін. Ці
продукти позначаються на упаковці символом «перекреслений колосок». Під
час виробництва безглютенової продукції особливу увагу приділяють чистоті
сировини – мають бути виключені щонайменші домішки глютену.
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В Україні виробництво безглютенових виробів не налагоджене, проте
забезпечувати цю категорію людей спеціалізованими продуктами харчування
потрібно постійно. Асортимент безглютенових хлібобулочних

виробів на

ринку України формується в основному за рахунок імпортної продукції, яка має
досить високу ціну. Тому розробка та впровадження на вітчизняному ринку
безглютенових хлібобулочних виробів є актуальним і своєчасним.
Основними цілями статті є виклад результатів дослідження використання
нових рецептурних компонентів в технології безглютенового хлібобулочного
виробу, обгрунтування отриманих результатів, встановленння доцільності
використання обраних рецептурних компонентів (гречане та соєве борошно)
при виробництві хлібобулочного виробу.
Борошняні вироби, зокрема хлібобулочні, є досить популярними серед
населення, однак цей вид продукції виготовляють традиційно з пшеничного
борошна, тому вони являються недоступними для людей хворих на целіакію.
Серед асортименту борошняних виробів, хлібобулочні вироби є найбільш
вживані. Виробництво хлібобулочних виробів займає близько 75% від загальної
кількості борошняної продукції.
Саме тому актуальною темою на сьогоднішній день є розроблення
безглютенових хлібобулочних виробів, що дозволить продукцію збагатити
необхідними вітамінами, макро – та мікроелементами [1].
Хлібобулочні вироби надзвичайно популярні, однак надмірне споживання
борошняних виробів також не є корисним і для основних груп населення, які не
мають проблем із здоров’ям. Популярними і конкурентоспроможними стають
оздоровчі вироби, які містять необхідні для організму людини нутрієнти:
вітаміни, макро- і мікроелементи, харчові волокна, підвищений вміст білку, і у
той же час мають низький глікемічний індекс.
Об’єктом дослідження було обрано хлібобулочний виріб – плетенка.
Контрольним зразком, з якого проводили порівняння, було обрано плетенка «
Столична».

В

основу

корисної

моделі

поставлена

задача

створення

функціонального хлібобудочнрого виробу для людей з такими алергічними
захворюваннями як целіакія.
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Запропонована заміна пшеничного борошна на суміш вівсяного та
гречаного, що надасть можливість вживати ці вироби хворим на целіакію, тому
що білки гречаного борошна та вівсяного не викликають такої алергічної
реакції як викликає глютен. Також є корисним вживання цих виробів решті
населення, тому що внаслідок заміни пшеничного борошна , покращиться
біологічна цінність продукту. Це зумовлено тим, що гречане борошно має
більш збалансований амінокислотний склад, наприклад, такої кислоти, як лізин
у гречаному борошні міститься майже у 2 рази більше, ніж у пшеничному, а
метіоніну та цистину – у 1,7 разів [4, 5]. В таблиці 1 наведені показники якості
різних видів борошна.
На основі аналізу якості борошна встановлено, що вівсяне борошно
відрізняється зниженим вмістом крохмалю, вівсяне борошно не містить глютен,
тому борошно «чистого вівса», яке не мало контакту під час вирощування,
транспортування, зберігання із пшеницею, ячменем або іншими злаковими
культурами, що містять глютен, підходить для харчування людей, з раціону
яких глютен повинен бути виключений [3].
Таблиця 1 – Показники якості борошна
Показники
Масова частка
вологи,%
Масова частка
вологи,%
Кислотність
титрована, град.
Білки, %
Жири %
Вуглеводи %
Клітковина %
Зольність %

Борошно
пшеничне
14,5

Борошно
гречане
8,9

Борошно вівсяне
4,0

Борошно
кукурудзяне
12,5

2,5

-

-

-

3,5

4,1

4,2

5,4

9,2
1,2
74,9
2,7
0,55

12,6
3,3
69,8
10,0
2,54

13,0
6,8
61,3
6,5
1,97

9,0
4,9
71,8
7,3
1,45

Борошно гречане не містить глютену,а містить елементи Цинк, Магній,
Калій і Ферум, вітаміни групи В, Е, рутин. Співвідношення білків, жирів та
вуглеводів у гречаному борошні складає 1:0,2:5, глікемічний індекс – 50.
Гречане борошно здатне до легкого засвоєння людським організмом, адже
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в ньому є необхідний людині білок, гречане борошно містить багато
амінокислот. Вироби із гречаного борошна вважаються дієтичними, їх можна
вживати людям, що страждають на цукровий діабет, мають надлишок ваги та
страждають вмістом холестерину у кровоносних судинах.
Гречане борошно надає готовому виробу специфічний смак, приємний
гречаний

запах,

сірувато-коричневий

колір.

Водопоглинальна

та

жиропоглинальна здатність борошна є важливим показником, який впливає на
реологічні властивості тіста, те, як воно себе поведе при роботі з ним [2].
Водопоглинальна здатність різних видів борошна наведена у таблиці 2.
Крохмаль гречаного борошна частково клейстеризований, у ньому високий
вміст білків, тому гречане борошно має значно вищу водопоглинальну
здатність, порівняно з іншими видами борошна.
Таблиця 2 – Водопоглинальна та жиропоглинальна здатність різних видів
борошна
Види борошна
Пшеничне борошно
Вівсяне борошно
Кукурудзяне борошно
Гречане борошно

Водопоглинальна здатність
(кратність набухання за
масою), %
152
176
223
298

Жиропоглинальна здатність,
%
105
134
113
120

Борошно вівсяне має водопоглинальну здатність вищу ніж у пшеничного
борошна, але нижчу ніж у інших досліджуваних видів борошна, тому що
борошно вівсяне хоч і має, порівняно з іншими видами борошна, вищий вміст
білку, який здатний до набухання, але воно містить менше крохмалю, і більше
жирів, що впливає на водопоглинальні властивості.
Враховуючи склад, властивості та смакові якості розглянутих видів
борошна, розроблено рецептурний склад плетенки «Вівсяно - гречана», табл. 3.
Плетенка містить борошно вівсяне, гречане, цукор-пісок, масло вершкове,
меланж, сіль, пудру рафінадну
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Таблиця 3 – Рецептурний склад плетенки « Вівсяно - гречана»
№
п/п

Борошно
вівсяне

Борошно
гречане

Цукор
- пісок

Ме ланж

Масло
вершкове

Сіль

1

23,91

7,97

23,93

19,15

23,86

0,08

2

17,38

17,38

26,01

20,86

18,28

0,09

3

15,94

15,94

23,93

19,15

23,86

0,08

4

7,97

23,91

23,93

19,15

23,86

0,08

Висновки
Характерний
смак
вівсяного борошна,
крихкість
готового
виробу
Погіршується
структура
готового
виробу
Смак з медовим
відтінком,найкращі
структурні показники
готового виробу
Характерний
кукурудзяний смак

В таблиці 4 наведено органолептичні показники плетенки «Вівсяно –
гречана».
Таблиця 4 – Органолептичні показники плетенки « Вівсяно – гречана»
Форма
Поверхня
Колір
Вид у розломі
Смак і запах

Правильна, відповідає даному виду виробу
Не підгоріла, з наявністю тріщин і розривів
Світло-коричневий
Добре пропечений без закалу та слідів непромісу
Властивий даному виду виробів, без стороннього присмаку та
запаху. Приємний, солодкий, з характерним запахом вівсяного
борошна

Особливістю плетенки є відсутність есенції, тому що поєднання борошна
вівсяного і гречаного надає чудові смакові властивості готовому виробу.
Завдяки жиропоглинальній властивості борошна отримуємо продукт з гарною
текстурою і пористістю, порівняно з плетенкою на основі борошна
пшеничного, при аналогічному вмісті у рецептурі масла вершкового.
Експериментальні дослідження підтверджують доцільність використання
нових рецептурних компонентів (вівсяне та гречане борошно) при виробництві
хлібобулочного виробу. Використання запропонованих інгредієнтів дає змогу
створити продукт який не містить глютену, та дає можливість споживати
хлібобулочні вироби людям хворих на целіакію.
135

Список використаних джерел:
1. Дорохович А.М., Ковбаса В.М Технологія та лабораторний практикум
кондитерських виробів і харчових концентратів: навч. Посіб. Київ « Інкос»,
2015. 623с.
2. Патент 20733 (UA) Кекс безглютеновий / А.М. Дорохович, О.В. Бабіч,
В.В. Дороховіч ; власник Національний університет харчових технологій.
№ u200607975 ; заявл.17.07.2006 ; опубл. 15.02.2007, Бюл. № 2.
3. Мукоїд Р., Ємельянова Н., Українець А., Чумакова О., Свидинюк І. Овес
голозерний – сировина для лікувальнодієтичних продуктів. Харчова і переробна
промисловість. 2010, №2 (366). С. 24-25.
4. Грищенко А.М., Дробот В. І. Технологічні властивості безглютенових
видів сировини. Наукові праці Одеської національної академії харчових
технологій. 2014. Т. 1, Вип. № 46. С. 162-166.
5. Патент 125949 (UA) Склад кексу «Вівсяно-кукурудзяний» / Челябієва
В.М., О.І. Сиза, О.М. Савченко, І.М. Михуля ; власник Чернігівський
національний технологічний університет. № u201800582 ; заявл.22.01.2018 ;
опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10
УДК 339.:663. 93(477)
Дмитро Фаріон
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ДЕСЕРТІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ
В

роботі

представлена

розробка

технології

виробництва

десертів

функціонального призначення. Досліджені фізико-хімічний склад і технологічні
властивості сировини та готової продукції, проведений аналіз технологій
виробництва.

Розроблена

рецептура

готового

продукту.

Підібране

технологічне обладнання лінії. Наведені вимоги до якості розробленого
продукту.
Ключові слова: сировина, десерти, технологія, рецептура, дослідження,
якість.
136

Найголовніші проблеми, які стоять перед людством – це енергетична
проблема, екологічна проблема і продовольча проблема. Серед всіх проблем
продовольча проблема була і є найбільш життєво важливою і найбільш
багатогранною, тому що виробництво харчової сировини і харчових продуктів
унікально за своїм завданнях і масштабам. Призначення продовольчої
проблеми є забезпечення потреби людства в харчових продуктах, які є
найважливішим біологічним фактором.
Наразі у багатьох країнах з'явилися програми зі створення функціональних
харчових продуктів. Перший проект зі створення функціональних продуктів
був розроблений у Японії в 1984. В 1987 році було створено близько
100 функціональних продуктів. У Японії напрямок по розробці функціональних
продуктів знайшов широку державну підтримку. В 1991 році в Японії була
розроблена концепція “Foshu” -“Foоds for Specified Health Use” – продукти для
спеціального оздоровчого харчування. В Україні концепція створення і
впровадження

функціональних

оздоровчих

продуктів

урядом

поки

не

затверджена, незважаючи на те, що проблема оздоровлення нації стоїть
найбільш гостро [1, 2, 3].
До функціональних продуктів відносяться продукти, які створюють
позитивну дію на здоров'я людини при їх регулярному вживанні в ефективних
дозах. Крім поживних інгредієнтів вони містять функціональні інгредієнти, які
позитивно впливають на організм людини, що допомагає адаптуватися до
впливу зовнішнього середовища, запобігати виникненню захворювань і
попереджати передчасне старіння [3, 5].
Функціональні продукти розглядаються не тільки як джерело пластичних
речовин і енергії, але і як складний немедикоментозний комплекс, що
забезпечує

достовірний

функціональних

продуктів

лікувально-профілактичний
харчування

визначається

ефект.
як

проміжне

Місце
між

продуктами загального вживання і продуктами лікувального харчування.
Функціональні продукти відрізняються від традиційних продуктів, у першу
чергу, відсутністю антінутрієнтів і збалансованою кількістю макро- і
мікронутрієнтів.
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Функціональні
визначаються

властивості

біологічними

харчових
і

продуктів

значною

фармакологічними

мірою

властивостями

функціональних інгредієнтів, які входять до їх складу.
До створення продуктів функціонального призначення висуваються
наступні вимоги:
- збагачення продуктів харчування біологічно активними речовинами,
тобто вітамінами, мінеральними речовинами, незамінними амінокислотами,
поліненасиченими

жирними

кислотами,

ферментами,

антиоксидантами,

пробіотичними бактеріями, харчовими волокнами;
- внесення до складу рецептурних компонентів нової сировини, що має
функціональні властивості, які повинні бути науково обґрунтованими і
добовими нормами повинні бути схвалені фахівцями;
- заміна макронутрієнтів, які можуть зробити негативну дію на організм
людини (часткова або повна), на компоненти, що роблять корисний ефект;
- збільшення засвоюваності харчових компонентів з позитивним впливом
на організм людини;
- збагачення продуктів харчування БАД, при цьому необхідно враховувати
для яких груп населення розробляється функціональний продукт, тобто
враховувати вік (особливо для дітей і людей похилого віку), фізичні
навантаження (спортсмени, льотчики, підводники), стан здоров'я (особливі
вимоги для хворих цукровим діабетом, хворих, що страждають різними
алергійними захворюваннями, відсутністю або наявністю у недостатній
кількості ферментів);
-

наявність

науково

обґрунтованих

фізико-хімічних

характеристик

функціональних інгредієнтів і методик їх кількісного визначення;
- відсутність здатності до зменшення харчової, біологічної цінності,
органолептичних показників.
До функціональних інгредієнтів відносяться вітаміни (особливо А, С, Е, D,
групи В); мінеральні речовини (особливо калій, залізо, йод, селен); глікозиди та
ізопреноїди; поліненасичені жирні кислоти, ессенціальні амінокислоти;
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незасвоювані олігосахариди; стійкі крохмалі; ферменти; антиоксиданти
природного походження (β-каротин, токоферол, фенольні з'єднання та ін.);
пробіотичні бактерії; харчові волокна.
Для вирішення поставленої мети останнім часом широкого застосування
набуло додавання різних наповнювачів до складу молочних десертів, які
збагачують продукт біологічно активними речовинами. Внесення природних
фруктово-ягідних та інших наповнювачів у молочні продукти зазвичай
потребує додавання цукру, що обмежує їх вживання для певної категорії
споживачів. Альтернативою наповнювачам з цукром може виступати шоколад,
який дає змогу не тільки виключити цукор із рецептури, зберігаючи при цьому
солодкий смак продукту, але й збагатити його біологічно активними
речовинами.
Мета роботи – розробка технології, рецептури та оцінка якості молочних
десертів функціонального призначення з використанням шоколаду.
Неодмінною

умовою

досягнення

поставленої

мети

є

формування

структури системи наукових досліджень, встановлення функціональних зв'язків
між елементами цієї системи й постановка завдань досліджень. На підставі
цього

формування

розроблено

технологію

виробництва

десертів

функціонального призначення.
Було обрано рецептуру молочного мусу, яка стала рецептурою-аналогом
для виробництва розробленої нами рецептури молочного мусу з шоколадом.
Для виробництва десертів функціонального призначення використовується
основна і допоміжна сировина [2, 8, 10,15, 33].
Основною сировиною для виробництва молочних десертів є молочна
сировина, в основному саме вона становитиме харчову та біологічну цінність
готової продукції.
Молоко, як основна сировина для виробництва продукту, відповідає
вимогам ДСТУ 3662-97 «Молоко коров'яче питне. Загальні технічні умови».
Молоко сухе має відповідати вимогам ДСТУ 4273:2003 «Молоко та
вершки сухі. Технічні умови».
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Шоколад повинен відповідати вимогам ДСТУ 3924:2014 «Шоколад.
Загальні технічні умови».
Шоколад – це продукт переробки какао-бобів з цукром.
За змістом какао - порошку шоколад поділяється на:
 гіркий - більше 60%;
 напівгіркий (десертний) - близько 50%;
 молочний - близько 30%.
До складу шоколаду входять:
 вуглеводи - 5-5 5%);
 жир - 30-38%;
 білок-5-8%;
 алкалоїди (теобромін і кофеїн) - приблизно 0,5%;
 дубильні і мінеральні речовини - приблизно 1%.
Енергетична цінність (в 100 г продукту):
 шоколад - 680 калорій;
 шоколадні цукерки - 460 калорій;
 какао - 400 калорій.
Шоколад містить фенілетиламін, триптофан і анандамід (речовини, що
впливають на емоційні центри мозку і створюють в організмі людини відчуття
закоханості), магній і залізо.
Шоколад містить багато корисних речовин. Танін регулює роботу травної
системи, сприяє виведенню шлаків з організму, надає проносне дію. Але, з
іншого боку, танін звужує кровоносні судини головного мозку і може стати
причиною головного болю. Щоб уникнути цього, вибирайте сорт шоколаду з
мінімальним вмістом какао тертого.
Калій та магній стимулюють м'язову і нервову системи, тому шоколад
корисний людям, що займаються спортом. Калій нормалізує кров `яний тиск,
від нього залежить електролітний і водний баланси в клітинах і тканинах
організму.
Магній бере участь у передачі нервових імпульсів і ритмічності роботи
серця. Глюкоза підвищує працездатність, поліпшує діяльність мозку.
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Залізо в невеликих кількостях міститься в гіркому шоколаді, тому він
особливо корисний дитячому організму, що росте, та людям, які страждають
анемією.
Продукт, який виготовлений за розробленою рецептурою, має добру пінну
стабілізовану структуру та має високі органолептичні показники.
Ґрунтуючись

на

рецептуру,

було

розроблено

технологічну

схему

виробництва мусу молочного з шоколадом та проведено оцінювання його
органолептичних властивостей.
Технологічний процес виробництва мусів на основі напівфабрикатів
здійснюється в наступній послідовності:
 змішування напівфабрикату з розрахунковою кількістю води;
 перемішування суміші до отримання однорідної консистенції;
 відновлення суміші до повного розчинення її компонентів;
 збивання відновленої суміші.
Ознайомившись з різноманітністю молочних десертів та технологією їх
приготування, стає зрозумілим, що життя людини без такого розмаїття
здавалось би зовсім сумним.
Саме молочні десерти можуть збагачувати наш організм цілою низкою
поживних

речовин:

вітамінами,

мінеральними

речовинами,

білками,

вуглеводами та ін.
Представлена технологія виробництва молочного мусу з шоколадом дає
нам ряд переваг: по-перше – розширює асортимент молочних десертів, по-друге
– збагачує страву поживними речовинами, роблячи страву оздоровчого та
функціонального призначення, по-третє – дає можливість повної та часткової
заміни цукру на шоколад.
Як бачимо, дана тема є актуальною і потребує подальшого вивчення.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ «БУТІК-ГОТЕЛІВ»
В статті розглянуто сутність та загальну характеристику бутік-готелів,
чинники та перешкоди, що впливають на роботу концептуальних готелів та
зазначено основні концепції роботи даних закладів.
Ключові

слова:

готель,

бутік-готель,

концептуальний

готель,

рівень

комфорту, сервіс.
Однією із сучасних тенденцій розвитку сфери гостинності є поглиблення
спеціалізації готельної пропозиції. За рахунок внутрішнього та міжнародного
туризму готельні господарства залучають значні валютні надходження. Наразі
велика кількість подорожуючих – є представниками середнього класу, які
перебувають в постійному пошуку співвідношення ціни і якості та прагнуть
отримати індивідуальний підхід в обслуговуванні. Внаслідок чого, щорічно
зростають вимоги до готельного сервісу.
Сьогодні, на ринку гостинних послуг існує велика конкуренція, щоб
привабити більшу кількість відвідувачів необхідно

мати свою унікальну

особливість, що відрізняє і робить унікальним. Саме з цієї причини щорічно
створюються нові бренди та концепції роботи готелів, які можуть зацікавити
новими художніми рішеннями та ефектними
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декоративними прийомами

оздоблення, впроваджуються інноваційні додаткові послуги, завдяки чому і
поширюється ідея концептуального проекту. Для задоволення побажань
туристів, які потребують підвищеного рівня комфорту, створюються так звані
«бутік-готелі», що здобувають все більшу популярність в Україні та у світі.
Метою роботи є визначення сутності та специфіки концепцій бутікготелів,

а

також

дослідження

світового

досвіду

та

функціонування

концептуальних готелів на певних прикладах.
Аналіз сучасних досліджень і публікацій.

Нажаль, вченими не

приділяється достатньої уваги вивченню аспектів, пов’язаних із появою,
створенням, розвитком та функціонуванням сегменту концептуальних закладів.
Дослідженню суб’єктів готельного господарства, у тому числі «бутік-готелів»
присвячені роботи таких вчених, як О. Джанджугазової [2], І. Степанова [6],
Н. Мартишенко [5] та інших науковців.
Виклад основного матеріалу дослідження. Офіційного терміну «бутікготель» не існує, хоча в практичній діяльності він здобуває все більше
поширення. Зазвичай це невеликий готель з 10-100 номерами. Однак, середнє
число номерів часто не перевищує і двадцяти.
Значення терміну (boutique hotel) завжди асоціюється з елітним готельним
житлом, його головною відмінністю є креативний і сміливий підхід до
оформлення та дизайну, як всього приміщення в цілому, так і кожного номера
окремо. Перші готелі даної концепції почали з'являтися в 80-ті роки ХХ
століття у великих містах США і Великобританії: Лондон, Нью-Йорк і СанФранциско. Першими засновниками вважаються Стів Рубелль та Йєн Шрагер,
які застосували цей модний формат для свого готелю «Морган» у 1984 році [3].
Н.С. Мартишенко вважає, що складовими статусу «бутік-готелю» є певна
унікальність та своєрідність внутрішнього оздоблення закладу, над проектом
якого має працювати креативний дизайнер [5].
«Бутік-готелі» характеризуються:
- рівнем сервісу, а саме індивідуальним підходом до кожного клієнта,
наявністю широкого переліку додаткових послуг, які дозволяють гостю
відчувати себе максимально комфортно, високим рівнем зручності, строгим
дотриманням політики конфіденційності;
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- ексклюзивністю – надання елітних послуг (трансфер на автомобілі
престижної марки, сніданок від відомого шеф-кухаря, придбання квитків на
концерти популярних виконавців, організація відпочинку на яхті бізнес класу
тощо);
- індивідуальним стилем та місцем розташування. Нерідко готелі
відкривають в будівлях колишніх фабрик, музеях, цехах, в авіаційних ангарах,
судах. Це дозволяє створити креативний образ. Постояльцям пропонується
пожити в добре обладнаних номерах, оформлених у відповідності зі
стилістикою

всього

готелю.

Гості

можуть

зануритися

в

атмосферу

гангстерського Чикаго 20-30-х років або культурного Парижа початку
двадцятого століття;
- ціною. В такому закладі ніколи не буде великої кількості номерів, адже
ставка робиться не на масовість, а на якість пропонованих послуг і умов для
проживання. Відповідно, в такому готелі і ціни завжди вище;
- відвідувачами. Клієнт «бутік-готелю» може відчути себе героєм казки,
пригодницького роману, детективу чи лав-сторі. Все залежить від уміння
дизайнерів і від уяви самого постояльця. Можна сказати, що сучасні бутікготелі - це свого роду Диснейленд для заможних дорослих;
- меню, яке зазвичай відповідає тематиці закладу;
- інфраструктурою. Не досить розвинута інфраструктура (найчастіше може
функціонувати фітнес-центр та СПА-салон) через те, що додаткові послуги
замовляються для кожного гостя індивідуально у сторонніх організацій на
договірній основі (послуги перукаря, косметолога, масажиста, стиліста,
модельєра);
- реєстрація готелю в міжнародних системах бронювання та наявність
зведеної оцінки за якість обслуговування щонайменше 9 балів із 10 можливих
за відгуками гостей.
Таким чином, цей тип готелів можна назвати втіленням передової
дизайнерської думки сучасності. Смак, розкіш і ексклюзивність - ось основні
складові успіху «бутік-готелю». Якщо в звичайних закладах номера фактично
копіюють один одного, відрізняючись тільки рівнем оснащення технікою і
меблями, то в «бутік-готелях» кожне приміщення є унікальним [4].
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Саме такі заклади розміщення обирають для відпочинку впливові
бізнесмени, зірки шоу-бізнесу та інша елітна публіка, для якої важливі не
тільки комфорт і затишок, але і ексклюзивність дизайну і сервісу.
Одним із факторів розвитку сегменту «бутік-готелів» є їх малий номерний
фонд. Саме у Європейських країнах невеличкі готелі є одним із ключових
елементів сфери гостинності. Еволюція готельного бізнесу в Старому Світі
привела до появи емпіричної пропорції 3:2 в обслуговуванні клієнтів великими
і малими засобами розміщення, тобто більшу частину (близько 60%)
постояльців обслуговують великі готелі, а 40% туристичного потоку припадає
на засоби розміщення малої місткості. Відносно структури засобів розміщення
за кількістю готельних підприємств ситуація інша – у країнах Європи великі
готелі становлять лише 15-25% загальної кількості готельних підприємств, у
той час як 75-85% доводиться на малі мотелі, серед яких здобувають значного
поширення «бутік-готелі», що пропонують персоніфіковане обслуговування.
Створенню та функціонуванню концептуальних готелів сприяє низка
чинників, які є набором суттєвих переваг перед стандартизованими засобами
розміщення (табл. 1).
Таблиця 1 – Чинники та перешкоди, що впливають на роботу
концептуальних готелів
№
п/п
1.
2.
3.

Сприяючі чинники

Перешкоджаючи чинники

Тематика готелю, що вирізняє його
з поміж інших

Великі матеріальні затрати на початкових етапах
відкриття готелю, велика вартість оснащення
житлових приміщень
Довгий строк відпрацювання залучених коштів

Невелика кількість конкурентів
певної концепції
Реконструкція історичних будівель
та пам’яток архітектури

4.
5.

Преміальний сегмент споживачів
Швидка адаптація до змін на ринку

6.
7.

Персоніфікація обслуговування
Надання додаткових послуг,
відповідно концепції закладу

Високий ризик того, що потенційний гість не
підтримає концепцію та віддасть перевагу
стандартному готелю
Висока вартість проживання
Відсутність законодавчої бази та підтримки
з боку держави
-
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Отже, аналіз даних таблиці вказує на те що, концептуальний готель – це
засіб розміщення з інноваційною складовою, який має більше переваг ніж
недоліків, а світовий досвід доводить, що відкриття такого закладу є
рентабельною справою, яка має попит.
Оригінальні ідеї, несподівані творчі прийоми, інноваційні архітектурні та
дизайнерські рішення від відомих майстрів завойовують серця все нових і
нових подорожуючих по усьому світу.
Завдяки втіленню в життя оригінальних ідей та задумок представників
культури

(фотографів,

художників,

дизайнерів)

готель

набуває

своєї

неповторності, свого власного імені. Інформацію про такий заклад легко знайти
у соціальних мережах, саме там власник може заявити про себе та свій бренд, а
видавництва, що публікують туристичні брошури та путівники, залюбки
розміщують публікацію з фотографіями про нього.
Попри те, що бутік-готелі займають приміщення історичних будівель, вони
виконують ще й важливу соціальну функцію.
Проведення реконструкції будівлі, в якій знаходиться готель, а також
подальша підтримка його технічного стану – це не тільки значні витрати, але й
серйозна відповідальність. Незважаючи на додаткові витрати, це дає змогу
зберегти

культурну

спадщину,

раціонально

використовувати

історичні

пам’ятники архітектури.
Для того щоб охарактеризувати популярні концепції «бутік-готелів»
розділимо їх на певні групи за властивими їм ознаками.
Запропонована класифікація ґрунтується на дослідженні світового досвіду
існування різноманітних концептуальних готелів та наявних на території
України закладах, що зазначені у ДСТУ 4527:2006 [1; 7].
Розподілимо готелі за критеріями, а саме за їх історичним походженням,
місцем розташування, комфортністю, спеціалізованою функцією, екологічною
складовою,

індустріальним

способом

використання

екстремальністю та за будівельними матеріалами.
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приміщення,

Таблиця 2 – Концепції «Бутік-готелів»
Ресурси

Приклади готелів
Історичні
Готель палац
«The Cadogan Hotel» (London) - історичний
готель в Лондоні, Великобританія
Готель в будівлі посольства
«d'Angleterre, Saint Germain des Pres» історичний готель в Парижі, Франція
Готелі, розташовані в колишніх будівлях
«Castel Brando» в Доломітових Альпах,
монастирів, замків, церков
Італія; «Castello» в Петроваці, Чорногорія
Готелі підвищеної комфортності
Готель класа «люкс»
«Le Mathurin Hotel & Spa Paris», м. Париж,
Франція
Клуб готель
«Majestic Club», м. Львів, Україна
Готель з віковими обмеженнями, 18+
«11 Mirrors Design Hotel», м. Київ, Україна
За спеціалізованою функцією
Бізнес готелі
«Гайот», м. Санкт-Петербург, Росія
За екологічністю
Крижані готелі
«Icehotel», Лапландія
Готелі з піску
Готелі Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah
Beach, Jumeirah
Zabeel Saray, Atlantis The Palm на штучному
острові Пальма
Джумейра, Дубай, О
Дерев’яні готелі
«Вінтаж Бутік Готель», м. Львів, Україна

Технологія проектування і облаштування даних дизайнерських готелів
давно визначена і базується на дотриманні десяти основних принципів, таких як
тематичність; раціональність або мінімалізм; меблі і аксесуари на замовлення;
переважно
унікальних

змішання
предметів

стилів;

наявність

оформлення;

оригінальних,

екзотичних

функціональність;

або

максимальна

креативність, виконана професійно; стильна уніформа персоналу; інвестиції в
творчий потенціал персоналу; відмінний сервіс.
Успіх таких готелів говорить про те, що змінюються самі потреби людей, і
той, хто хоче досягти успіху в готельному бізнесі ХХI століття повинен
проявити креатив.
Отже, сучасний готельний бізнес є потужною індустрією. Саме поняття
бутік-готель – це досить нове явище в туристичному світі, але воно стрімко
набирає популярність. Відпочинок в готельному комплексі, який витримано в
єдиному незвичайному стилі, залишає куди більше вражень, ніж відпочинок в
стандартному готелі.
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Власникам готельного бізнесу потрібно пильно спостерігати за інтересами
потенційних відвідувачів і вчасно реагувати на їх зміни, створювати все нові
типи закладів, щоб задовольнити різноманітні потреби в сфері обслуговування.
Наявність

унікальних

готельних

об’єктів

гарантує

високу

конкурентноспроможність в готельній індустрії.
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АНАЛІЗ СТАНУ МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА МІСТА ХАРКОВА
У статті проведено аналіз стану мережі закладів ресторанного господарства
в місті Харків. Доведено необхідність планування маркетингової діяльності
підприємств ресторанного господарства на основі орієнтації на обраний
сегмент ринку з використанням оптимальних інструментів впливу на клієнтів
цільового сегмента.
Ключові

слова:
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ресторанне

господарство,
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закладів

харчування, сегментування, маркетинг.
Діяльність закладів ресторанного господарства все більше ускладнюється
внаслідок негативних тенденцій у світі. В країні відбувається поглиблення
фінансово-економічної кризи, посилюється нестабільність політичної ситуації,
знижується купівельна спроможність населення, а також загострюється
конкурентна боротьба у сфері ресторанного бізнесу, унаслідок чого для
стабільного розвитку закладів ресторанного господарства потрібні дієві та
ефективні маркетингові інструменти.
До закладів ресторанного господарства відносяться ресторан, бар, кафе,
їдальня, закусочна, піцерія, кулінарія, кіоск або інші заклади, які забезпечують
харчуванням невизначену кількість фізичних осіб. При цьому віднесення до
закладів ресторанного господарства не залежить від територіальних ознак
(місця)

здійснення

господарської

діяльності

з

харчування

і

ступеню

доступності харчування будь-яким особам. Сукупність закладів всіх форм
власності, які розташовані в певній адміністративно-територіальній одиниці
(області, місті або районі), прийнято називати мережею закладів ресторанного
господарства.
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Зміни соціально-економічного середовища, як зовнішнього фактору,
впливають на галузь ресторанного господарства. Однак в цьому бізнесі,
незважаючи на уявну нестабільність, існують свої закономірності. Ці
закономірності вивчаються на рівні країни, області, міста і адміністративних
або історично усталених районів великих міст.
Важливі теоретичні та практичні здобутки в області дослідження належать
провідним зарубіжним та вітчизняним ученим, серед яких В. А. Полторак,
Н. В. Карпенко, Л. В. Балабанова, Ф. Котлер, А. Ф. Павленко, В. Руделіус.,
А. В. Войчак, О. Ф. Оснач, Н. Ф. Воронов, О. П. Косенко, І. В. Лилик.
Метою статті є визначення сегментів ринку ресторанних послуг м.
Харкова та, за його результатами, здійснення сегментації споживачів
ресторанних послуг на основі поведінкових, демографічних і соціальноекономічних ознак.
Безумовно, ринок ресторанних послуг України має величезний потенціал і
перспективи розвитку, а перейняття зарубіжного досвіду, в свою чергу,
сприятиме становленню високорозвиненого ресторанного господарства в нашій
країні, що буде об'єднувати у собі як міжнародні, так і національні риси [1].
Місто Харків складається з дев’яти адміністративно-територіальних
одиниць – міських районів:
- Шевченківський (Дзержинський);
- Київський;
- Слобідській (Комінтернівський);
- Холодногірський (Ленінський);
- Московський;
- Новобаварський (Жовтневий);
- Індустріальний (Орджонікідзевський);
- Немишлянський (Фрунзенський);
- Основ’янський (Червонозаводський).
Кожен з районів має свою мережу харчування, яка є сукупністю закладів,
схожих

за

характером

продукції,

однорідності

сировини,

спільності

технологічних процесів, матеріально-технічній базі та формам обслуговування.
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Аналіз мережі закладів будь-якого регіону починається з вивчення
структурних змін в мережі за певний час. Відповідно до вимог норматив
забезпеченості місцями для міста з населенням понад 1 млн. осіб має дві
градації: на першу чергу розвитку мережі він дорівнює 64, на другу – 75. Шість
районів виконують вимогу нормативу для першої черги розвитку, п’ять районів
– для другої черги. Не вкладаються в норматив першої черги розвитку
Московський, Новобаварський і Індустріальний райони. В середньому по
міській мережі виконується норматив другої черги розвитку.
Практичний інтерес представляє порівняння отриманих даних зі станом
мереж харчування в інших країнах. Так, за даними роботи [5] забезпеченість
місцями в Парижі становить 159 місць, в Празі – 111. Ці значення на 44 % і на
20 % відповідно перевищують значення показника для м. Харків. У той же час
мережі харчування двох міських районів (Київського і Шевченківського) мають
забезпеченість, яка порівнянна з рівнем великих європейських міст.
Для ефективної реалізації принципу спрямованості на споживачів
необхідним є сегментація ринку, яку найчастіше здійснюють за результатами
вивчення поведінки споживачів і виявлення споживчих уподобань.
Методом анкетного опитування було проведено дослідження споживачів
ресторанних послуг у м. Харкові [6]. Відповідно до існуючих підходів до
формування вибірки визначено, що оптимальним обсягом вибірки для м.
Харкова, чисельність населення якого коливається на рівні 1,5 млн осіб, є 600
респондентів.
Опитування проводилося шляхом анкетування випадкових перехожих на
вулицях міста, закладах ресторанного господарства, торговельних центрах.
Усього було тиражовано 700 анкет, з яких до аналізу відібрано 627. Серед
респондентів 58% – жінки та 42% – чоловіки, що майже відповідає структурі
генеральної сукупності та свідчить про репрезентативність одержаних
результатів за демографічною ознакою.
Для

планування

виробничої

програми

підприємств

ресторанного

господарства та прогнозування обсягів його діяльності важливою є інформація
щодо частоти відвідування закладів ресторанного господарства.
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За результатами опитування встановлено, що більшість опитаних
респондентів відвідують заклади ресторанного господарства, як правило, один
раз на тиждень або 1-2 рази на місяць – 41 та 34%, відповідно.
За результатами досліджень встановлено, що потенційними відвідувачами
закладів ресторанного господарства є чоловіки та жінки у віці до 35 років,
оскільки саме споживачі цієї категорії найчастіше користуються послугами
ресторанного господарства. Майже щодня відвідують заклади ресторанного
господарства 43,2% споживачів у віці 26–35 років та 46,3% – відвідують
2-3 рази на тиждень, у сукупності їх частка перевищує 60% від тих
респондентів 36-45 років, які відмітили, що майже кожного дня відвідують
заклади

ресторанного

господарства

(33%),

їх

також

можна

вважати

перспективним сегментом. Більша частина молоді у віці до 25 років відвідує
заклади ресторанного господарства 2-3 рази на місяць, та лише 18,3% – 2-3 рази
на тиждень. На наш погляд, це пов’язано здебільшого з обмеженням їх
платоспроможності, оскільки більшість даної вікової категорії – це студенти та
молодь, що тільки починає працювати.
За результатами опитування, більшість споживачів (16%) віддають
перевагу ресторанам з визначеною стилізацією (за мотивами фільмів, книг,
казок), на другому місці – кафе, їх відмітили 75 осіб, або 12% опитаних, по 9%
респондентів віддають перевагу ресторанам та барам. Інші типи закладів
ресторанного господарства є менш популярними серед відвідувачів.
Важливим

напрямом

дослідження

контингенту

клієнтів

закладів

ресторанного господарства є визначення рівня їх задоволення в цілому та
майбутні наміри, тому що саме вони визначають імовірність повторних
відвідувань та бажання рекомендувати заклад іншим (табл. 1).
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Таблиця

1

–

Оцінки

рівня

задоволеності

респондентів

закладів

ресторанного господарства, %
Показник
Відвідування
м закладу
задоволений
Буду
відвідувати
цей заклад
Буду радити
друзям цей
заклад

Абсолютн
о
згоден
32

Частково
Нейтрально Частково не Абсолютно Усього
погоджуюсь
погоджуюсь не згоден
(%)
38

11

13

6

100

17

29

9

38

7

100

12

31

21

24

12

100

У цілому, характеризуючи рівень задоволеності, слід відзначити, що 70%
респондентів певною мірою задоволені (див. табл. 1), але потреби та бажання
третини відвідувачів залишилися не зовсім задоволеними, що свідчить про
неефективну діяльність закладів та їх недостатню клієнтоорієнтованість –
повторно відвідувати заклад ресторанного

господарства мають намір лише

44% респондентів, а рекомендувати його друзям – 43%.
Надання переваги стилізованим закладам свідчить про те, що все більшу
роль дедалі відіграватиме концепція закладу, стандартні кафе та ресторани все
менше будуть приваблювати споживачів, що вимагає від рестораторів
оригінальних рішень та активних маркетингових дій.
Необхідно зауважити, що в теперішній час зросла роль закладів
ресторанного господарства, концепція яких полягала б у пропонуванні якісного
харчування за доступною ціною. Цій вимозі у більшій мірі відповідає такий тип
закладу, як демократичне кафе-ресторан, концепція якого полягає у сполученні
гарного сервісу і демократичних цін.
Під

час

дослідження

мотиву

відвідування

закладів

ресторанного

господарства респондентам було запропоновано такі: сімейне відвідування,
ділова зустріч, обід (бізнес-ланч), зустріч з друзями, романтична вечеря,
важлива подія.
Встановлено,

що

основними

причинами
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відвідування

закладів

ресторанного господарства для 212 осіб, або 33,8% досліджуваної сукупності, є
зустріч з друзями, на другому місці – обід, так відмітили більше 170 осіб
(27,4%); третьою причиною є важлива подія – для 18,7% респондентів. Такі
мотиви, як сімейні від відвідування та романтична вечеря є рідкими, що
свідчить про необхідність інтенсифікації маркетингових зусиль у напрямі
пропаганди саме цих мотивів та створення відповідної атмосфери й
пропонування належних послуг.
Також слід ураховувати те, що найбільш активними відвідувачами є саме
чоловіки, оскільки за результатами дослідження більшість з них відвідує
заклади ресторанного господарства 1-2 рази на тиждень, а більшість жінок –
1-2 рази на місяць.
Дослідження стану мережі закладів харчування м. Харків показало, що
мережа в цілому по місту характеризується позитивним абсолютним приростом
як кількості закладів, так і їх потужності, яка виражається кількістю місць в
торгових залах. При цьому збільшення кількості закладів носить монотонний
характер. Фактична забезпеченість закладами харчування на 10 тис. осіб
населення варіює для різних районних мереж. У Шевченківському, Київському
і Холодногірському районах цей показник можна порівняти з показниками
країн Західної Європи. Забезпеченість закладами в Основ’янському і
Новобаварському районах знаходиться на рівні країн з низькими доходами
населення. Мережі харчування інших районів за цим показником поступаються
країнам з низьким доходом.
З метою визначення сегментів ринку ресторанних послуг проведено
опитування

населення

м.

Харків,

за

результатами

якого

здійснено

сегментування споживачів ресторанних послуг на основі поведінкових,
демографічних і соціально-економічних ознак. При цьому виділено сегменти за
рівнем доходу, за мотивом відвідування та віком.
Встановлено, що мотиви відвідувань закладів ресторанного господарства
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змінюються залежно від віку та рівня доходу, що обумовлює доцільність
використання двофакторного підходу, внаслідок якого виділено такі сегменти
споживачів ресторанних послуг: «Товариські», «Службовці», «Шанувальники
традицій», «Романтики», «Сімейні», «Ділові». Підприємствам ресторанного
господарства, виходячи з обраних сегментів ринку, необхідно планувати
маркетингову діяльність, обираючи оптимальні інструменти впливу на
споживачів цільового сегмента.
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У статті виконано статистичний аналіз туристичних потоків в'їзного і
виїзного туризму в Україні. Виявлено закономірності в співвідношенні виїзних і
в'їзних туристів, оцінено вплив кризових умов на об'єм і структуру
туристичних потоків. Визначено основні тенденції розвитку туризму.
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Туризм є одним з провідних видів діяльності світової економіки, який
найбільш динамічно розвиваються і є одним з найбільш прибуткових. Він
безпосередньо впливає на соціальну, культурну, освітню, економічну сферу
життя народів і їх міжнародні відносини. У багатьох країнах туризм відіграє
важливу роль у формуванні валового внутрішнього продукту, створенні
додаткових робочих місць і забезпеченні зайнятості населення, а також в
активізації зовнішньоторговельного балансу країни. Він має великий вплив на
такі ключові види діяльності економіки, як транспорт і зв'язок, будівництво,
сільське господарство, торгівля та ресторанне господарство, фінансова
діяльність, виступаючи каталізатором соціально-економічного розвитку.
Туризм є видом діяльності, який людство здійснює вже довгі роки, однак
лише відносно недавно туризм одержав визнання як важливе соціальноекономічне явище. Будучи результатом комплексу різних факторів, туризм
впливає на всі сторони розвитку світової спільноти.
Дедалі більше економічне значення туризму сприяло тому, що в 60-ті роки
ХХ сторіччя більшість досліджень по туризму виконувалося економістами, які
працювали за програмами міжнародних організацій: ООН, Світового банку,
ОЕСР. На Всесвітній конференції з туризму, що проходила в Манілі в
1980 році, зазначалося, що туризм є видом діяльності, що має важливе значення
для життя народів в силу його безпосереднього впливу на соціальну, культурну,
освітню, економічну сферу життя народів і їх міжнародні відносини.
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Багато високорозвинених країни Заходу, такі, як, наприклад, Швейцарія,
Австрія, Франція, а в останні роки також Туреччина та Єгипет значну частку
свого добробуту побудували на доходах від туристичного бізнесу. Туризм
отримав розвиток і в Україні, як один з небагатьох видів бізнесу, що динамічно
розвивається та приваблює підприємців невеликими стартовими інвестиціями,
швидким терміном їх окупності, постійним попитом на послуги туризму,
високим рівнем рентабельності. Однак, незважаючи на високий туристичний
потенціал, Україна не займає гідного місця на світовому туристичному ринку.
Проблеми розвитку туризму є предметом наукових досліджень багатьох
авторів, серед яких Аванесова Г.А, Воронкова Л.П., Зорін І.В., Єфремова М.В.,
Каверіна Т.П., Квартальнов В.А., Котлер Ф. , Мальська М.П., Маслов В.І.,
Мочерний С.В., Окладникова Е.А., Папирян Г.А., Сенін В.С., Федорченко В.К.,
Фролов О.І. та ін.
До теперішнього часу визначені основні категорії і терміни, розроблені
критерії оцінки ролі туризму в економічному розвитку країни, розглянуто
зарубіжний досвід розвитку даної сфери. Однак, недостатньо дослідженими
залишаються питання формування системи показників в туризмі на мікро- і
макрорівнях, туристичної інфраструктури в країні та її регіонах Наявні
публікації

в

недостатній

мірі

розкривають

специфіку

інформаційно-

аналітичного забезпечення дослідження туристичного ринку і особливості
використання статистичних методів в обґрунтуванні управлінських рішень.
Метою даної статті є статистичний аналіз в'їзних і виїзних туристичних
потоків, вплив кризових умов на їх динаміку для виявлення закономірностей і
прийняття управлінських рішень.
Діяльність в туризмі пов'язана зі створенням специфічного туристичного
продукту, тобто набору продуктів і послуг спеціального призначення, які
задовольняють різноманітні потреби туристів в плані відпочинку, дозвілля,
відвідування туристичних місць, рекреації, шопінгу, паломництва, освіти,
лікування

та

інших

цілей.

Особливість

туризму

(в'їзного,

виїзного,

внутрішнього) полягає в тому, що він впливає на економіку через попит і
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споживання туристів. Специфіка туристського споживання полягає в тому, що
не товар доставляється споживачеві, а споживач-турист прибуває до місця
виробництва і споживання товарів і послуг [1].
Саме через споживання туризм стимулює господарську діяльність країни
або окремого регіону. Збільшуються доходи готелів, підприємств харчування,
транспортних

підприємств,

спортивних

об'єктів,

установ

культури

стимулюється розвиток сервісу підприємств побутового обслуговування,
зв'язку, автосервісу.
Початок систематичного обліку туристичних потоків було закладено в
першій половині XX в. На основі туристського руху в ряді європейських країн
складається статистика подорожей. Однак тоді вона ще не мала самостійного
значення. Збір та обробка відомостей здійснювалися в інтересах національної
безпеки,

для

контролю

за

міграційними

процесами

та

дотримання

законодавства про оподаткування. Власне туристські цілі відходили на задній
план. Туристи враховувалися поряд з іншими подорожуючими особами, не
виділяючись в якості особливої категорії.
Одиницею обліку в туризмі вважається мандрівник, тобто будь-яка особа,
що мандрує між двома або більше країнами незалежно від мети подорожі і
використовуваного виду транспорту. Мандрівники включають відвідувачів і
інших мандрівників. У свою чергу, відвідувачі поділяються на туристів
(відвідувачі, які ночують) і одноденних відвідувачів. Отже, туристами є не всі
особи, а ті, які подорожують з метою дозвілля, покупок, відпочинку, екскурсій,
здійснюють хоча б одну ночівлю в місцях, призначених для розміщення
туристів (в готелях, кемпінгах, базах відпочинку, спортивних таборах тощо)
[8, с.187].
Виїзний туристичний потік являє собою подорож громадян України в інші
країни світу з різними цілями. За економічною природою виїзний туризм є
імпортом, так як пов'язаний з вивозом грошей за кордон. Тому економічна
проблема зводиться до пошуку шляхів, які знижують суму грошей, що
вивозяться з країни. Разом з тим він відіграє важливу роль - розширення
культурного рівня громадян, знайомство з найбільшими досягненнями різних
культур, а також з природою і звичаями життя людей в різних країнах.
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В'їзний туризм за економічною суттю є експортом для приймаючої країни,
так як забезпечує приплив валюти. Розширювати можливості в'їзного туризму
можна, в першу чергу, за рахунок підвищення якості туристичних послуг, що у
визначальній мірі залежить від рівня розвитку туристичної інфраструктури
країни або відповідних регіонів. Недостатній рівень розвитку туристичної
інфраструктури в Україні призводить до того, що туризм розвивається з
переважною орієнтацією на виїзд, що не сприяє підвищенню ролі туризму для
економіки країни, розвитку наявних рекреаційних зон, призводить до відтоку
валюти з країни, погіршує співвідношення між в'їзними і виїзними туристами
(табл. 1).
Таблиця 1 – Динаміка туристичних потоків України за 2000-2020 рр.
Рік
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

у тому числі, тис. осіб.
Кількість туристів, обслугованих
Співвідношення
туроператорами та турагентами,
в'їзні (іноземні) виїзних і в'їзних
виїзні туристи
усього, тис. осіб
туристів
туристи
2014
285
378
0,75
2175
271
416
0,65
2265
303
417
0,73
2857
344
590
0,58
1890
442
436
1,01
1826
567
326
1,74
2206
868
299
2,90
2864
336
372
0,90
3042
1282
373
3,44
2290
914
282
3,24
2281
1296
336
3,86
2200
1250
234
5,34
3000
1957
270
7,25
3454
2519
232
10,86
2425
2085
17
122,65
2020
1647
15
109,80
2550
2061
35
58,89
2806
2290
40
57,25
4557
4025
76
52,96
6132
5525
87
63,51
1065
365
9
40,56

Виїзний туристичний потік, який в 2000 р. складав 285 тис. осіб на рік,
продемонстрував стабільне зростання, загалом збільшившись у 2019 р. до рівня
5525 осіб на рік (приблизно в 20 разів).
В цілому зростання було досить рівномірне – на рівні 10-20% на рік.
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Суттєве зростання спостерігалося в 2008 році (280%) та у 2018 році (75%).
Певний спад спостерігався в 2009 році – внаслідок світової кризи
2008-2009 рр. та в 2014-2015 рр. – у зв’язку з військовими дія на сході України.
Суттєвий спад спостерігався у 2020 році – через пандемію коронавірусу.
В’їзний туристичний потік в 2000 р. складав 378 тис. осіб на рік, тобто був
більший за виїзний. До 2013 року в’їзний поток зберігава стабільний рівень і
його частка в загальному туристичному потоці поступово зменшувалася – вже у
2004 році він став меншим за виїзний, а у 2013 році співвідношення стало 1:10.
Після початку військових дій на сході україни в 2014 році в’їзний поток
суттєво скоротився – більше ніж у 10 разів. Потім почав поступово
відновлюватись, але в 2020 році, через пандемію коронавірусу знов суттєво
скоротився – менше 10 тис. осіб за рік.
Отже, фінансова і військово-політична криза, пов'язана з російською
агресією, майже не вплинув на число виїжджаючих за кордон. Але кількість
іноземців, які в'їхали в Україну скоротилася досить суттєво.
Разом з тим пандемія коронавіруса та супутні їй карантинні обмеження
значно вплинули на туристичну галузь – спостерігається суттєве скорочення
туристичних потоків, особливо в’їзного.
Отже, нестабільні і кризові періоди в більшій мірі впливають на в'їзні
туристичні

потоки,

обмежуючи

чисельність

іноземних

громадян

для

відвідування України. У стабільні роки потоки в'їзних і виїзних громадян за
чисельністю зближуються.
Позитивну динаміку в'їзного туризму можна мотивувати вигідним
політичним і географічним положенням України. Перебуваючи в центрі
Європи, вона забезпечує зв'язки з великою кількістю країн, через неї йде досить
велика кількість транзитних потоків в Словаччину, Угорщину, Австрію, Чехію,
Румунію, а також через порти в інші країни світу [5].
Складність сучасної соціально-економічної обстановки, її нестабільність в
поєднанні з гальмуванням економічних реформ істотно відбивається на
розвитку вітчизняного туризму. Крім того, джерелами підвищеної складності
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управління в туризмі є високий ступінь невизначеності ринкової ситуації,
сезонна нестабільність попиту на туристичні послуги, посилення конкуренції в
туристичному бізнесі, нестача фінансових ресурсів, відсутність належної
орієнтації на клієнта, невисока якість туристичного продукту.
Туристичні потоки класифікуються як за програмними цілями, з якими
туристи відвідують країну, так і по географічній структурі. І тут важливо
підкреслити, що структура в'їзного туризму в Україну недостатньо ефективна.
Найбільшу питому вагу в структурі в'їзного туристичного потоку за 2019 р.
займають візити з приватною метою (96,5%), які не забезпечують достатнього
припливу валюти в країну . Це, перш за все, поїздки, пов'язані з відвідуванням
родичів і знайомих. На другому місці поїздки по культурному і спортивному
обміну і з релігійними цілями – 2,4%, тобто це поїздки, організовані самостійно
без участі суб'єктів туристичного ринку. На частку чисто туристичних цілей в
2019 р. припало лише 0,3% або 38,9 тис. осіб в'їзного потоку.
В даний час, через пандемію коронавірусу, за кордон з України
виїжджають не більше 2% туристів. Скорочення турпотоків включило
ланцюгову реакцію на ринку туристичних та суміжних послуг, в тому числі
готельного бізнесу: скорочення персоналу, маркетингові витрати, чартерні
ланцюжки. Як наслідок, багато туристичних компаній не змогли вижити в 2020
році і були закриті. Великі туроператори залишилися на ринку завдяки
скороченню своїх обсягів, а нові компанії, відповідно, не з'являються. За
оцінками фахівців, на початок року в Україні налічувалося 3000 туристичних
компаній і приблизно 500 туроператорів, які отримали ліцензії, із загальної
кількості скоротилося приблизно 40% компаній, при чому 30% із них
перепрофілювалися, принаймні на час пандемії, виключно на внутрішній
туризм.
Отже, тільки незначна частина іноземного туристичного потоку припадає
на поїздки організованого туризму, які здійснюються за участю суб'єктів
туристичного ринку, при яких турист і туристична фірма пов'язані один з
одним взаємними вимогами і зобов'язаннями. І ця частина катастрофічно
скоротилася через карантинні явища.
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Туризм неможливий за відсутності туристів. Це жорстка вимога економіки
для будь-якого туристського регіону або центру, для надходження доходів від
прийому туристів і експлуатації своїх туристських ресурсів, здатних
задовольнити потреби подорожуючих.
Після успішного проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 році
Україні вдалося сформувати позитивний імідж привабливого туристичного
напрямку. За підсумками 2012-2013 року Україна вперше потрапила в
міжнародні туристичні рейтинги і путівники – Globe Spots, TripAdvisor, The
National Geographic Traveler, The Lonely Planet та інші.
Але подальші кризові умови значно погіршили стан української
туристичної галузі.
Тому для подальшого розвитку туризму в країні повинна спостерігатися
позитивна динаміка зростання, підвищення рівня життя населення, зростання
доходів, проведення реальних реформ, зниження безробіття, припинення
військових дій, забезпечення безпеки та завершення пандемії.
Будучи частиною економічного комплексу регіону, інфраструктура
туризму виконує ряд важливих функцій: забезпечуючу, інтеграційну та
регулюючу. Забезпечуюча функція туристської інфраструктури – створення
необхідних умов для організації обслуговування туристів. Інтеграційна –
організація та підтримка зв'язків між підприємствами туристичного комплексу,
формування територіальних туристсько-рекреаційних комплексів. Регулююча
функція туристичної інфраструктури проявляється в створенні нових робочих
місць, в наданні впливу на споживчий попит, на розвиток видів діяльності, що
випускають

предмети

споживання,

в

сприянні

зростанню

податкових

надходжень до бюджетів різних рівнів.
Багато регіонів України з низьким рівнем розвитку інфраструктури,
володіючи потенціалом для розвитку туризму, мають слабку інфраструктуру
транспортного забезпечення, торгівлі, ресторанного і готельного господарства.
Це в основному регіони західної і південної частини України. До них
відносяться Закарпатська область, де збережені пам'ятники дерев'яного
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зодчества, багато старовинних замків, самобутня культура гуцулів, угорців,
словаків, їх унікальні звичаї та обряди. Херсонська область, де знаходяться
єдині в світі унікальні крейдяні гори і єдиний в Україні музей води. Полтавська,
Чернігівська та інші, проте недостатня ступінь розвитку транспортної системи,
роздрібної торгівлі, готельного господарства стримують розвиток туризму в
них.
У географічному аспекті в 2019-2020 р. найбільше громадян України
виїжджало в Польщу – 41,1%; в РФ – 17,6%; в Угорщину – 10,6%; в Молдову –
7,5% і Білорусь – 5,7%. За мету візиту це були в основному приватні поїздки,
пов'язані з роботою. Організований туризм в цілому по всіх країнах склав
всього лише 0,9% від загального числа відвідувань громадянами України.
Більшу частину з них склали такі країни, як Туреччина, Єгипет, Білорусь, Росія.
Географія в'їзних громадян мало відрізняється від виїзних: 35,4% - в’їхали
з Молдови; 15,2% – з Білорусі; 9,9% – з РФ; 9,3% – з Польщі; 8,6% – з
Угорщини [5].
Таким чином, зростання обсягів туристичних послуг при дисбалансі між
в'їзним і виїзним потоками, недостатній рівень розвитку внутрішнього туризму,
екстенсивний характер розвитку підприємств туристичного бізнесу свідчать
про економічні, соціальні та екологічні проблеми, що перешкоджають розвитку
туризму. Для розвитку туризму в Україні потрібна розробка довгострокової
стратегії

його

розвитку,

поліпшення

інфраструктурного

забезпечення,

просування туристичного потенціалу окремих регіонів України, розвиток нових
видів туризму, що дозволить залучити більше іноземних споживачів і
диверсифікувати

туристську

пропозицію.

У

просуванні

в'їзних

турів

ефективний Інтернет, який вимагає від туристичних фірм наявності сайту на
декількох мовах. На сайті необхідно розміщувати не тільки перелік доступних
послуг, але і їх вартість, варіанти турів, а також виконувати попереднє
бронювання і можливість онлайн-оплати послуг банківською картою. Інший
напрямок - супровід приїжджих, яким потрібно організувати зустріч, послуги
перекладача, розміщення в готелі, виклик таксі, замовлення та придбання
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квитків, тобто здійснити повноцінний сервіс. Тому необхідно сформувати
власну базу сервісів оренди таксі, автомобілів, знайти гідів, перекладачів,
підібрати готелі та інші засоби розміщення, конференц-зали, укласти з фірмами
договори про співпрацю. У договорах передбачити знижки і бонуси за
розміщення клієнтів, що буде стимулом рекомендувати клієнтам послуги
конкретних туроператорів.
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ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЕСЕРТІВ ТА
СМАКОЛИКІВ
У статті представлені результати аналізу використання нових технологій
та компонентів виготовлення десертів. На підставі отриманих результатів
встановлено доцільність використання обраних компонентів при виробництві
кондитерських виробів.
Ключові слова: десерт, технологія, інновації, бісквіт, крем.
Здорове харчування будь-якого українця передбачає надходження до
організму нутрієнтів, необхідних для життєдіяльності організму, захист від
шкідливих речовин, оздоровчий вплив на самопочуття людини. В сучасних
економічних умовах стан здоров’я населення України погіршується, що
обумовлене зростанням цін на продукти харчування, зниженням доходів,
забезпеченням організму в енергії через споживання жиро-вуглеводної
продукції, що, у свою чергу, призводить до втрати організмом необхідних
мікронутрієнтів. Кондитерські (десертні) вироби займають важливе місце серед
продуктів

харчування

у

дорослого

та

дитячого

населення

України.

Кондитерські вироби характеризуються високими смаковими властивостями та
харчовою цінністю. До них відносять печиво, торти, тістечка, вафлі, рулети,
кекси тощо. Серед великого асортименту кондитерських виробів значним
попитом користуються кремові десерти на тістовій основі. Особливої уваги з
точки зору підвищення харчової цінності заслуговують бісквітні, масляні та
пісочні напівфабрикати, заварні креми, пана-кота, крем-брюле. Вищезазначені
напівфабрикати не піддаються термічній обробці, тому наявні в них біологічно
активні речовини зберігаються і в готовій продукції. Десерти на тістовій основі
є високохудожніми кулінарними виробами, здатними привернути увагу
споживачів як зовнішнім виглядом, так і чудовими ароматом та смаком.
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Основними цілями

даної статті є виклад результатів дослідження

використання нових компонентів в технології приготування десертів та
смаколиків .
Із врахуванням сучасних екологічних умов, раціон харчування повинен
містити

достатню

(незамінних

кількість

амінокислот,

мікроелементів,

вітамінів,

природних

поліненасичених
харчових

біологічно
жирних

волокон),

активних
кислот,

здатних

речовин

макро-

та

підвищувати

резистентність організму людини до впливу негативних чинників довкілля. Був
проведений аналіз публікацій науковців України, спрямованих на підвищення
біологічної цінності кондитерських та десертних виробів. Для підвищення
біологічної цінності десертних виробів, розширення та вдосконалення їхнього
асортименту, вченими-дослідниками використано нові види добавок та
наповнювачів природного походження. При цьому враховувалися вплив
інгредієнтів на органолептичні властивості готового продукту, хімічний склад,
зміни вмісту мінеральних елементів, вітамінів та інших біологічно активних
речовин. Аналіз досліджень вчених показав, що одним із прогресивних
способів підвищення біологічної цінності десертних виробів є використання в
якості наповнювачів продуктів бджільництва, зокрема квіткового пилку
(бджолиної обніжки) [1, 2]. Тривалість технологічного процесу виробництва
десертних виробів на тістовій основі значно скорочується, але біологічна
цінність виробів знижується. Тому виникає потреба у використанні певних
інгредієнтів як збагачувачів.
Виклад основних результатів дослідження. Аналіз літературних даних
показав, що пилок квітковий являє собою складний концентрат багатьох цінних
харчових та лікарських речовин (білків, цукру, жирів, мінеральних солей,
вітамінів, ферментів, фітогормонів, антибіотиків тощо). У пилку міститься від
7 до 30 % протеїнів, амінокислот у квітковому пилку – до 13 %. Квітковий
пилок містить низку гормонів, які конче необхідні при вікових гормональних
спадах, пов’язаних зі старінням організму і патологічними порушеннями
роботи залоз внутрішньої секреції. У квітковому пилку виявлені стимулятори
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росту і антибіотик, який затримує розвиток пухлин. Квітковий пилок підвищує
вміст гемоглобіну та еритроцитів у крові при анемії [3]. Квітковий пилок є
природним концентратом амінокислот, який дозволяє виправити похибки
сучасного харчування (коли продукти при рафінуванні і тепловій обробці
втрачають найважливіші поживні речовини, в тому числі і деякі амінокислоти)
та забезпечувати високий рівень відновлення тканинних білків при зниженні в
раціоні харчування білків тваринного походження. Особливо це важливо для
осіб старшого віку. Він багатий різноманітними природними вуглеводами, які в
поєднанні з найбагатшим набором мінеральних речовин, у т.ч. мікроелементів,
є ідеальними продуктами, здатними дати організму енергетичний матеріал без
тієї шкоди, яку надає вживання чистого цукру [4]. Бджолина обніжка містить
вітаміни групи Р (рутин), які зміцнюють стінки капілярів, сприяють
підвищенню стійкості до інфекцій. У пилку виявлено різні фосфоліпіди –
холінфосфогліцеріди (лецитини), інозітфосфогліцеріди, тощо. Ці речовини
входять до складу напівпроникних мембран клітин організму людини,
вибірково регулюють надходження іонів, беручи активну участь в обміні
речовин. Пилок характеризується високим вмістом фітостеринів (0,6 – 1,6 %).
До складу ліпідів пилку входять парафінові вуглеводні – трикозан, пентакозан,
гептакозан і нонокозан. Відзначено наявність у пилку каротиноїдів (від 0,66 до
212,5 мг в 100 г), які перетворюються в організмі людини на вітамін А і
вітаміну С [5]. Бджолина обніжка містить вітаміни групи В, біотин та зольні
елементи (калій, фосфор, кальцій, магній, мідь, залізо). Крім того, пилок
містить кремній, сірку, хлор, титан, марганець, барій, срібло, золото, паладій,
ванадій, вольфрам, іридій, кобальт, цинк, миш’як, олово, платину, молібден,
хром, кадмій, стронцій, уран, алюміній, талій, свинець, берилій тощо – понад
28 елементів – стимуляторів фізіологічних і біохімічних процесів в організмі. В
20 г пилку міститься добова потреба організму в амінокислотах та інших
хімічних речовинах [5]. У значних кількостях в пилку містяться фенольні
сполуки. Вони володіють широким спектром дії на організм людини
(капілярозміцнювальними,

протизапальними,
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протиатеросклеротическими,

радіозахисними діями тощо). У складі фенольних сполук пилку найбільшу
частку займають окислені форми – флавоноли, лейкоантоціани, катехіни і
хлорогенова кислота [5]. Квітковий пилок у своєму складі містить 83 % сухої
речовини, 23 % білка, 11 % ліпідів, 36 % сахарози (14 % глюкози, 19 %
фруктози), 11 % вологи. Відповідно до Норм фізіологічних потреб населення
України в основних харчових речовинах та енергії потреба у білках становить
50 – 58 г, у жирах 51 – 68 г, у вуглеводах 304 – 368 г від добових енерговитрат.
Споживання вітамінів має становити для аскорбінової кислоти 80 мг, тіаміну
1,6 мг, рибофлавіну 2 мг, вітаміну В6 2 мг, вітаміну РР 22 мг, вітаміну А 1 мг,
вітаміну Е 15 мг на добу.
Враховуючи хімічний склад квіткового пилку та фізіологічні потреби
організму, можна стверджувати, що введення квіткового пилку до нових
кондитерських виробів збільшить їхню біологічну цінність та частково
задовольнить добову потребу організму в необхідних хімічних речовинах. Для
розроблення рецептури нових кондитерських виробів нами була використана
така сировина: борошно пшеничне, цукрова пудра, яєчний жовток, олія
соняшникова, молоко, вершки, сухі кондитерські суміші «Астрі Бісквізіт 100»,
«Астрі Крем» (ТУ У15.8-23708061-004:2007 «Вироби кондитерські борошняні
«Особливі»), квітковий пилок (ДСТУ 3127-95).
Метою наших досліджень було визначення оптимальної концентрації
квіткового пилку до маси бісквітної суміші, яка б не погіршувала
органолептичні показники готових виробів. При приготуванні бісквітних
напівфабрикатів квітковий пилок вносили у кількості від 2 до 10 % до маси
рецептурних інгредієнтів у нативному та подрібненому стані. Подрібнений
пилок

отримали

шляхом

розмелювання

його

впродовж

1

хвилини.

Приготування тістової основи для десерту здійснювалося поєднанням сухої
кондитерської суміші «Астрі Бісквізіт 100» з водою, збиванням інгредієнтів,
формуванням та випіканням. Квітковий пилок додавали до кондитерської
суміші у нативному та подрібненому стані в кількості 2 %, 4 %, 6 %, 8 %, 10 %
до її маси. Формували круглу або прямокутну форму та випікали при 180 °С 15
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хв. Контролем слугував бісквітний напівфабрикат за класичною рецептурою.
Отримане тісто за класичною рецептурою та розроблене нове тісто з квітковим
пилком аналізували за органолептичними та фізико-хімічними показниками.
Результати отриманих показників якості наведені в таблиці 1.
Отримані результати показують, що пилок суттєво не впливає на фізикохімічні показники нової бісквітної основи, але впливає на органолептичні.
Експериментально було встановлено, що введення пилку у кількості більшій 8
% впливає на смак, який стає більш солодким із присмаком пилку, деформація
та вологість стабільна. За органолептичними показниками було визначено, що
найкращі якісні показники отримані при внесені квіткового пилку у
подрібненому стані до кондитерської суміші.
Таким

чином,

ми

встановили,

що

оптимальним

співвідношенням

квіткового пилку до маси кондитерської суміші може становити 4 % (з
профілактичною метою) або 6 % (з лікувально-профілактичною метою). Така
кількість квіткового пилку у рецептурі бісквітної основи для десертних виробів
дозволяє забезпечити готовий виріб біологічно активними речовинами, які
містяться у квітковому пилку. При приготуванні крему використовували
молоко,

вершки,

кондитерську

суміш

«Крем-брюле»,

натуральний

та

подрібнений квітковий пилок. Концентрація пилку від 2 до 10 % до маси
суміші. Контролем слугував класичний десерт крем-брюле.
Таблиця 1 – Показники якості бісквітної основи для десерту з квітковим
пилком
Найменування
показника
Органолептичні
показники тіста

Контроль
Однорідна пишна
консистенція, без
сторонніх запахів

Тісто з квітковим пилком, % до маси суміші
у подрібненому
у нативному стані
стані
4
6
8
4
6
8
Однорідна
Однорідна
Однорідна
пишна
пишна
пишна
консистенція,
консистенція,
консистенція,
без сторонніх
без
без сторонніх
запахів, з
сторонніх
запахів
вкрапленнями
запахів, з
пилку
суттєвими
вкрапленнями
пилку
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Продовження таблиці 1
Вологість тіста, %
38
Щільність тіста,
0,45
г/см3
Органолептичні
Гладка повепоказники
рхня, з незначними
бісквітної основи тріщинами, прави(напівфабрикат)
льної форми,
без сторонніх
запахів, колір
золотистожовтий

Вологість
бісквіту, %
Щільність
бісквіту, г/см3
Пористість
бісквіту, %
Деформація
бісквіту, мм

37,5
0,50

38
0,52

38
0,52

Гладка
Гладка
поверхня, з
поверхня, з
незначним
вкрапленням
вкрапленням
пилку,
пилку,
правильної
правильної
форми, без стоформи, без
ронніх запахів,
сторонніх запазолотистохів, смак
жовтого
солодкий, колір
кольору, з
золотистовідчутним
жовтий
солодким
смаком пилку
26
27
28

26

37,5
0,50

38
0,52

38
0,5
2

Гладка
поверхня, без
тріщин
правильної
форми, без
сторонніх
запахів,
золотистожовтого кольору з
солодким
смаком
26

27

28

0,45

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

77

80

83

83

80

83

0,5
0
83

33

40

38

40

40

38

40

Показники якості кремів наведені в таблиці 2. Дослідження показників
якості крему для десертного виробу показали, що при підвищенні концентрації
квіткового пилку збільшується солодкість крему, смак стає специфічним.
Фізико-хімічні показники крему суттєво не змінюються. Квітковий пилок надає
крему приємного жовтого відтінку.
При

введенні

пилку

в

нативному

стані

спостерігалася

більша

формостійкість крему. Найкращі органолептичні показники мав крем із
квітковим пилком у кількості 6 % до маси кондитерської суміші. Внесення
пилку

збагачує

крем

біологічно-активними

біологічну цінність десертного виробу.
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речовинами,

підвищуючи

Таблиця 2 – Показники якості крему для десерту з квітковим пилком
Найменування
показника

Контроль

Органолептичні
показники

Однорідна
кремоподібна,
ніжна консистенція, без
сторонніх
запахів,
білого кольору,
смак солодкий

Вологість, %
Щільність, г/см3
Деформація, мм

40
0,35
1

Крем з квітковим пилком, % до маси суміші
у нативному стані
у подрібненому
стані
4
6
8
4
6
8
Однорідна
Однорідна
Однорідна
кремоподібна
кремоподібна
кремоподібна
консистенція,
консистенція,
консистенція, без
без
без
сторонсторонніх
сторонніх
ніх запахів, колір
запахів, з
запахів, колір
жовтий, смак
жовтим
жовсолодкий
відтінком, смак тий, виражений
солодкий
солодкий смак
40
42
42
40
42
42
0,36
0,35
0,38
0,36 0,35 0,38
1
1
1
1
1
1

Отже, використання продуктів переробки бджіл, зокрема квіткового пилку,
у виробництві кондитерських (десертних) виробів дає змогу розширити
асортимент десертів із підвищеною біологічною цінністю, покращити споживчі
вимоги

населення

та

їхній

характер

харчування,

вивести

на

ринок

кондитерських виробів конкурентоздатну продукцію.
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В статті охарактеризовано сучасний стан виготовлення ковбасних виробів в
Україні, наведено об’єкт та предмет дослідження, розглянуто технологічну
схему виготовлення ковбасних виробів.
Ключові

слова:

ковбасні

вироби,

нетрадиційна

сировина,

ковбаса,

виробництво, сировина, продукція.
У розвитку агропромислового комплексу України особливе місце
надається стабілізації і подальшому розвитку саме м’ясної промисловості.
М'ясна промисловість – галузь харчової промисловості, підприємства якої
здійснюють заготівлю та забій худоби, птиці, кролів та виготовляють м'ясо,
ковбасні вироби, м'ясні консерви, напівфабрикати (котлети, пельмені та інші
кулінарні вироби).
За вартістю виробленої продукції ця галузь посідає перше місце в харчовій
промисловості.
М'ясні продукти є головним елементом державного стратегічного запасу, а
галузь м’ясної та м'ясопереробної продукції має великий вплив на розвиток
економіки України. Через те, що м'ясний ринок та ринок м'ясопродуктів в
Україні становить значну частку, то пріоритетом у національній продовольчій
політиці мають знаходитись розвиток та підвищення конкурентноспроможності
національних підприємств галузі [1-3].
Підприємства м’ясної промисловості являють собою багатопрофільні
виробництва, ефективність роботи яких визначається рівнем оснащеності
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технологічним обладнанням, станом розвитку технології та якістю виробленої
продукції. Беручи до уваги світовий досвід, планується вивести Україну на
якісно новий рівень, що передбачає підвищення якості та відновлення обсягів
продукції, не менш важливим є значно збільшити асортимент і глибину
переробки сировини.
Для

здійснення

високоефективних
виробництва

поставлених

підприємств,

продукції,

планів,

необхідним

вдосконалення

здійснення

технічного

є

будування

технологічних
переобладнання

процесів
діючих

м’ясопереробних підприємств.
За специфікою приготування ковбасні продукти можна розділити на
наступні види: варена ковбаса, варено-копчена ковбаса, напівкопчена ковбаса,
сирокопчена ковбаса, сиров'ялена ковбаса, сосиски і сардельки, паштети і
сальтисон, м'ясні делікатеси.
На сучасному етапі розвитку вітчизняної м’ясної промисловості, зокрема у
виробництві ковбас, одним із важливих напрямків є науково-технічні проблеми,
пов’язані

із

використанням

принципово

нових

виробничих

процесів,

заснованих на ефективних методах біотехнології.
Виробництво комбінованих м’ясопродуктів в поєднанні з білковмісними
продуктами рослинного та тваринного походження дозволяє впливати на склад
і властивості готових продуктів, а також більш раціонально використовувати
білкові

ресурси.

За

рахунок

такого

поєднання

можливе

підвищення

функціонально-технологічних властивостей, біологічної цінності, покращення
органолептичних показників готового продукту [4-6].
«Птахокомбінат

«Бершадський»

на

сьогодні

потужна

постать

у

птахівничій галузі майже із 40 річним досвідом, відома не лише в Україні, а й
далеко за її межами. Також ПрАТ «Птахокомбінат «Бершадський» перший в
Україні

розпочав

виробництво

напівфабрикатів,

ковбасних

виробів,

копченостей з м'яса птиці –бройлера.
Комбінат випускає майже 100 найменувань якісної, екологічно чистої
продукції. Зокрема, 31 – охолодженого та замороженого м'яса птиці; 6 –
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копченостей; 5 – консервів; 3 – рулетів; 16 – ковбасних виробів; 20 –
напівфабрикатів.

Курячі

делікатеси

з

маркою

ПрАТ

«Птахокомбінат

«Бершадський» можна зустріти у кожному райцентрі Вінницької області, також
в Києві, Донецьку, Львові, Дніпропетровську, Одесі, Миколаєві, в десятках
інших міст України.
На підприємстві функціонує шість цехів з вирощування бройлера на
7,5 мільйона голів птиці, потужний цех забою та переробки, мінікомбікормовий завод, електроцех, ремонтна майстерня. Птахокомбінат має
власний автопарк, який розпочинав свій шлях із семи автомашин, а зараз
налічує 75 транспортних одиниць.
Сировину для виробництва ковбасних виробів поділяють на основну та
допоміжну.

До

основної

належить

яловичина

в

охолодженому

або

розмороженому стані, свинина, шпик хребтовий, жир – сирець яловичий
підшкірний.
Основна сировина.

М’ясо. Основна сировина визначає споживчі

властивості. Яловичина містить значну кількість повноцінних білків, що
зумовлює її високу вологозв'язувальну та вологоутримувальну здатність,
в'язкість та колір фаршу, утворення структури готового продукту, тощо.
Свинина містить більш жирової тканини. Під час соління свинина має здатність
накопичувати попередники смаку і аромату шинкових виробів. Додавання
свинини надає фаршу і готовим ковбасним виробам консистенції соковитості та
смаку.
М'ясо для ковбасних виробів має бути доброякісним, отримане від забою
здорових

тварин

і

допущене

ветеринарно-санітарним

наглядом

до

використання. Якість м'ясної сировини може залежати від відгодівлі, утриманні
худоби, породи, віку, вгодованості та ін. Також велике значення має
транспортування, передзабійне утримання худоби на скотобазі, метод
оглушення, знекровлення, зняття шкіри , нутровка, шпарка, розпиловка,
зачищення
Для

виробництва

ковбасних

виробів

охолоджене, підморожене, або розморожене м'ясо.
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використовують

зазвичай

Свинина.

Для

виробництва

ковбас

придатна

свинина

будь-якої

вгодованості. Бажаного співвідношення жирової і м'язової тканини в ній можна
досягти відповідним обробленням або раціональним використанням окремих
частин півтуші відповідно до їхнього складу. У ковбасному виробництві
використовують переважно свинину другої, третьої, четвертої категорії.
Свинина має рожево- червоне забарвлення різної інтенсивності(м'язи світлого і
темного забарвлення). Колір залежить від віку і вгодованості. М'ясо від менш
угодованих свиней темніше, ніж жирне. Консистенція свинини більш м'яка
порівняно з яловичиною.
Шпик. При виробництві ковбас використовують свинячий шпик, а також
м’язовий жир жирної свинини. Шпик, який використовується у ковбасному
виробництві, на розрізі має бути білого кольору або з рожевим відтінком. Жир,
призначений для виробництва ковбасних виробів, не повинен мати ознак
псування.
Допоміжна сировина і матеріали. Кухонна сіль і цукор. У ковбасному
виробництві для надання смаку і певних функціональних властивостей фаршам.
Поварена сіль – це кристалічний хлорид натрію, використаний в ковбасному
виробництві для посолу м'яса. Використовують кухонну сіль екстра, вищого і
1 сорту (помелу №0,1,2). Не допускається сторонній привкус і запах. Цукор
використовують

у

вигляді

цукрового

піску

–

білого

з

блиском

дрібнокристалічного продукту. Волога цукру не більше 0,14%. Сіль і цукор
гігроскопічні, тому їх зберігають у вологозахисній тарі на стелажах за відносної
вологості повітря до 70%.
Нітрит натрію. Його використовують при солінні м'яса для стабілізації
кольору м'яса. Нітрит натрію - отрута, тому його застосовують у вигляді
розчину не більше ніж 2,5 % концентрації. Розчин готують в умовах лабораторії
і використовують у суворо регламентованих дозах під наглядом ветеринарносанітарної служби. (від3 до 7,5 г нітриту на 100 кг м'ясної сировини).
Прянощі та підсилювачі смаку. Для надання ковбасним виробам певного
смаку і аромату використовують прянощі (спеції)- висушені різні частини
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рослин: плоди (перець, кардамон, коріандр, кмин), квіти (гвоздика), насіння
(мускатний горіх, фісташки, гірчиця), листя (лавровий лист), кора (кориця),
коріння (імбир) та цибулеві овочі (часник, цибуля). Прянощі застосовують у
свіжому або сушеному вигляді. Останнім часом використовують екстракти
прянощів. Сушені і свіжі прянощі перед використанням подрібнюють. Прянощі
сприяють виділення травних соків, що підвищують засвоюваність продукту
організмом людини.
Найчастіше у виробництві використовують заздалегідь підготовлені
суміші прянощів, екстракти пряностей. Суміші в залежності від складу і
кількості пряностей і цукру випускають семи складів. Прянощі мають
відповідні норми стандартів і не повинні містити сторонніх домішок, комірних
шкідників і плісняви. Сухі прянощі зберігають при температурі повітря не вище
ніж 15 0С і відносної вологості до 80%. Як підсилювач смаку в ковбасному
виробництві використовують глутамат натрію.
Вода питна. Для технологічних і технічних потреб у ковбасному
виробництві використовують винятково питну воду. Вона має відповідати
бактеріологічним, хімічним та органолептичним вимогам стандартів щодо
питної води. Вона повинна бути прозорою, безбарвною, без сторонніх запахів і
смаку.
Оболонки для ковбасних виробів. Зовнішній вигляд ковбасних виробів
безпосередньо залежить від використання оболонки. Завдяки оболонці
зберігається форма і розміри продукту. Оболонка повинна бути міцною,
еластичною, щільною, негігроскопічною. Також мати газо- і вологопроникливість (для копчених виробів). Натуральні оболонки вирізняються
венозністю і перестальтичною неоднорідністю діаметру. Вони нестандартні і їх
обробка пов’язана з великими затратами часу і праці.
Нут. Нут містить різні біологічно активні речовини, такі як біофлавоноїди,
аскорбінова кислота, вітаміни групи В, β-каротин, мікронутрієнти, що здатні
підвищувати захисні функції організму.
Розроблена технологія ковбасних виробів, яка дозволяє одержати продукт
збагачений рослинними білками, вуглеводами, вітамінами, мінеральними
речовинами.
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Таблиця 1.1 – Зміни хімічного складу варених ковбас в залежності від
вмісту горіхової пасти
Показники
Вміст, %
Вологи
Білку
Жиру
Золи
Вуглеводів
Енергетична цінність, кКал

Заміна м’ясної сировини на ГБП, %
0
10
12,5
15
62,66
13,08
21,00
2,20
241,32

62,71
12,36
20,92
2,30
1,28
242,84

62,8
12,18
20,90
2,30
1,60
243,22

62,87
12,0
20,87
2,30
1,92
243,51

По мірі збільшення в рецептурах кількості ГБП спостерігається тенденція
до деякого зниження масових долей основних харчових речовин (білка, жиру)
варених ковбас. В той же час при додаванні рослинних білкових компонентів,
до складу фаршу комбінованих варених ковбас додаються вуглеводи та харчові
волокна, що підвищують їх харчову цінність.
Виробництво комбінованих м’ясних виробів, до складу яких входять
білкові добавки рослинного походження, такі як соя, горох, сочевиця, дозволяє
раціонально використовувати сировину, запобігти дефіциту повноцінних білків
у харчуванні.
Таким чином, використання білковмісної сировини, що застосовується при
виробництві харчових продуктів підвищують їх харчову та біологічну цінність.
Підготовка сировини складається з таких етапів: розморожування (при
використанні замороженого м`яса), розбирання, обвалювання та жилкування.
Розбирання туш – це операція по розділенню туші на менші відруби. М’ясні
туші (півтуші) розбирають на відруби у відповідності зі стандартними схемами.
Потім туші і півтуші потрапляють на обвалювання – процес відділення
м’язової, жирової та сполучної тканин від кісток.
Подрібнення та посол м'яса. М'ясо для виготовлення ковбас після
жилування піддають подрібненню та посолу. При посолі м'ясо набуває
солоного присмаку, липкість (клейкість), стійкість до дії мікроорганізмів,
підвищення волого утримуючої здатності при термічній обробці, що важливо
при виготовленні варених ковбас, формується смак.
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При посолі м'яса, призначеного для варених ковбас, вносять 1,7 – 2,9 кг
солі на 100 кг м'яса. В результаті термічного оброблення концентрація солі в
готових виробах підвищується до 4,5 – 6,0 %.
Приготування фаршу. Фарш – це суміш компонентів, що попередньо
підготовлені, в кількостях, які відповідають рецептурі для даного виду та сорту
ковбасних виробів. М'ясо спочатку подрібнюють на вовчках, тоді на кутері або
на інших машинах тонкого подрібнення.
М'ясо з великим вмістом сполучної тканини, свинячу шкуру та сухожилля
подрібнюють на колоїдних вітряках. Перед цим м'ясо подрібнюють на вовчках
з діаметром отворів решітки 3 мм та додають не менше 30% води.
Приготування фаршу відбувається в кутерах (для одноструктурних ковбас) та
фаршмішалках (для ковбас, що містять кусочки шпику). У відповідності до
рецептури до подрібненого м’яса додають шпик, спеції, прянощі та інші
інгредієнти.
Процес формування батонів ковбасних виробів включає такі етапи:
підготовка ковбасної оболонки; шприцювання фаршу в оболонку; в’язання та
штрихування ковбасних виробів, навішування їх на вішала та рами.
Шприцювання

(тобто

наповнення

ковбасної

оболонки

фаршем)

здійснюється під тиском в спеціальних машинах-шприцах. Фаршем варених
ковбас оболонки наповнюють менш щільно, інакше під час варіння, через
об'ємне розширення фаршу, оболонка може розірватися, фарш на пневматичних
шприцах рекомендовано шприцювати під тиском 0,4 – 0,5 МПа, на
гідравлічних – при 0,8 – 1,0 МПа.
Термічна обробка ковбасних виробів. Це заключна стадія виробництва
ковбасних виробів; вона включає осаджування, обсмажування, варіння,
охолодження.
Осаджування. Операція осаджування (витримки) фаршу після формування
батону є необхідною для усіх видів ковбасних виробів, окрім ліверних ковбас.
Проводять короткочасне осаджування при виготовленні варених ковбас, вона
триває 2 – 4 години.
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На більшості підприємств осаджування варених ковбас проводять під час
проходження шляху з відділу шприцювання у відділ обсмажування при
температурі у приміщенні не вище 12 °С. Обсмажування є різновидом
копчення, його проводять димовим газом при 90 °С.
Варіння. Його проводять при температурі 71 ±1 °С. Ковбасні вироби
варять в універсальних та парових камерах, а також у водяних котлах при
температурі 75-80 °С. При варінні в універсальних та парових камерах ковбасні
вироби на рамах або теліжках завантажують в камеру, куди через трубу
потрапляє гострий пар. При варці в водяних котлах ковбасу погружають в
гарячу воду та варять при 85 – 90 °С. Варіння гострою парою менш трудомістке
та

більш

економічне.

Температуру

контролюють

термометрами

та

термопарами. Час варіння залежить від діаметра та виду ковбаси.
Охолодження.

Ковбасні

вироби

після

варіння

направляють

на

охолодження. Ця операція необхідна тому, що після термічної обробки в
готових виробах залишається частина мікрофлори, і при достатньо високій
температурі м’ясопродуктів (35-38°С) мікроорганізми починають активно
розмножуватися.
Ковбасні вироби швидко охолоджують до досягнення температури в
центрі батона 0-15 °С. Щоб знизити втрати, охолодження варених ковбасних
виробів в оболонці проводять спочатку водою. Тоді повітрям. Охолодження під
душем триває на протязі 10 – 15 хвилин, при цьому температура в середині
батону знижується до 30-35 °С.
Ринок ковбасних виробів України попри всі економічні складнощі
демонструє досить стабільний розвиток, зростає тенденція до нарощування
обсягів виробництва ковбасних виробів. Українські виробники виходять зі
своєю продукцією на ринки інших країн, поступово нарощуючи свої експортні
можливості.
Цьому, зокрема сприяє те, що ринок ковбасних виробів України має
великий і різноманітний асортимент, який задовольняє смаки різних
споживачів. Також сировинна база, наявна в Україні, дозволяє забезпечувати
безперебійну роботу підприємств, які виробляють ковбасні вироби.
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Ангеліна Шаповал
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКО-ТРЕНД В СФЕРІ ГОСТИННОСТІ: ЕКОНОМІЧНІ ТА
СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ
У статті розкрито основні тенденції розвитку еко-готелів в Україні,
порівняно з закордонною практикою. Розглянуто основні засоби розміщення з
екологічною спеціалізацією в Україні. Встановлено, що найбільша кількість
схожих готельних установ зосереджена у Західній Україні, Чернігівській і
Полтавській областях та місті Києві.
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Ключові

слова:

готельне

господарство,

еко-готель,

екологія,

сфера

гостинності, екологічне маркування, екологічна сертифікація, екологізація,
інвестування.
Життя нерозривно пов’язане з природним середовищем. В останні
десятиліття ХХ століття у зв’язку із високими темпами науково-технічного
розвитку, небувалим розширенням обсягу матеріального виробництва він став
особливо значним і великомасштабним. Наслідки впливу людини на
навколишнє середовище сумні й хвилюючі: страждає природа, забруднюється
атмосфера,

морські

і

прісні

водойми,

нищиться

ґрунтове

покриття,

зменшуються лісові запаси та кількість видів рослин і тварин, хімічні речовини,
які здійснюють кругообіг у біосфері, завдають шкоди здоров’ю людини та
всьому живому. Виходячи з цього, збереження екології є досить важливою
темою сьогодення.
Сучасні напрями розвитку сфери гостинності вивчали такі вітчизняні та
закордонні автори, як: А.О. Давидова, В.М. Зайцева, О.О. Лупич, Г.В. Довгаль,
М.П.Мальська, Soultana Tania Kapiki, R.Srinivasa Rao, Dejan Djordjevic та інші.
Серед вітчизняних науковців: С.М. Журавльова, О.М. Данілова та інші.
Останніми роками у багатьох розвинених країнах світу все більше
схиляються до впровадження екологічних готелів, що є системою комфортного
життя в гармонії з навколишнім природним світом. Це новий погляд на
розвиток готельного господарства, який дозволяє не тільки дбати про природу,
а й знизити витрати виробництва.
Однією з прагнень інновації розвитку готельного господарства в Україні, і
в усьому світі є орієнтування на екологічність. З кожним днем набуває
популярність рух за охорону навколишнього середовища. Дбаючи про
екологічне життя на планеті, люди почали змінювати свої звички й уподобання.
Багато готелів теж зацікавлені залучитися в цей процес і намагаються
відповідати поняттю "еко-готель" [2].
Еко-готель – заклад гостинності, який працює за правилом гармонії з
природою, не забруднюючи та пілкуючись про навколишнє середовище.
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Запровадження в готелі інноваційних екологічних технологій має зберегти час,
гроші та енергію. Відповідно, що шлях до них лежить через використання
природної енергії.
Основні ознаки, які відповідають екологічністі підприємства готельного
господарства, є такі:
 використання води, енергії;
 використання нетоксичних засобів;
 заборона паління на території готельного підприємства;
 експлуатація еко-автомобілів для потреб гостей готелю;
 впровадження,

вирощування

власних

продуктів

для

харчування

відвідувачів;
 енергозбереження;
 використання сонячних батарей [5].
Екологічний менеджмент – це область науки, яка включає в себе
сукупність принципів, форм, методів, прийомів і засобів управління
виробництвом та виробничим персоналом підприємства, мета якого є
досягнення ефективності виробництва, екологічної згуртованості та соціальної
справедливості у контексті вимог тривалого розвитку.
За

кордоном

велика

кількість

готелів

запроваджують

екологічну

активність, розробляючи різні інноваційні проекти економії ресурсів та
збереження довкілля.
Перший екологічний готель відкрився у Мілані. Це чотирьохзірковий
готель «Hotel Scala», який розташований у замку, що був побудований у кінці
ХІХ століття. У готелі практикується спеціальна система відновлення енергії з
використанням відновлювальних джерел.
Так, готель не використовує паливо і тому не викидає в атмосферу вуглець,
який забруднює атмосферу [1].
Обов’язковою умовою для присвоєння готелю статусу «екологічний» є
сертифікація готелю, на території якої він знаходиться. Україна поступово
крокує на шляху пристосовування системи технічного регулювання до вимог
ЄС,

де

державні

обов’язкові

вимоги

поєднуються

з

добровільними

сертифікаційними системами, що відповідають єдиним вимогам міжнародних
та європейських стандартів.
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Екологічна сертифікація – це система еко-маркування для закладів
готельного господарства, шляхом зменшення тиску на природне середовище
від використання туристичних об’єктів, розповсюдження та стимулювання
розвитку корисних ініціатив і екологічних методів управління туристичною
індустрією.
В останні роки відбулися серйозні поштовхи в сфері екологічної
сертифікації підприємств готельного господарства України.
Таблиця 1 – Готелі України, які отримали сертифікат Green Key
Місто
Київ
Миколаїв
Львів
Дніпопетровськ
Запоріжжя
Харків

Підприємство готельного господарства
Radisson Blu Hotel; Maison Blanche; Maison Blanche (Mytnitsa);
Rus Accord Hotel; Баккара Арт-готель
Reikartz Рівер Миколаїв
Reikartz Dworzec Lviv; Reikartz Medievale Lviv; Дністер Прем'єр
Готель
Reikartz Дніпропетровськ
Reikartz Запоріжжя
Reikartz Харків

На готельний ринок вийшла міжнародна програма екологічної сертифікації
готелів та курортів Green Key («Зелений Ключ»), яка є одним із 5 проектів
міжнародної недержавної незалежної організації Foundation for Environmental
Education (Міжнародної Організації з екологічної освіти), головний офіс якої
знаходиться в Данії, м. Копенгаген.
Проаналізувавши табл.1, ми можемо побачити, що більшість готелів в
Україні належать українській мережі REIKARTZ HOTEL GROUP. Отже, ця
готельна мережа активно веде бізнес в еко-сфері та розвивається.

Рисунок 1 – Кількість сертифікованих готелів програмою Green Key у світі
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З рис.1. ми можемо побачити кількість сертифікованих готелів у світі, та
можемо зауважити, що найбільше сертифікованих готелів знаходяться у
Франції – 226; друге місце посідає Данія – 86; третє місце у Німеччини –
27. Україна займає четверте місце за кількістю еко-готелів, випереджаючи
Латвію, Туреччину, Грецію та Італію.
Щоб втілити програму по створенню екологічного готельного продукту
необхідно

розробити

стратегію

поступового

зменшення

шкідливої

дії

підприємства на довкілля. Така стратегія повинна передбачити ряд екологічних
заходів, які направлені на зміну технологічного процесу надання готельної
послуги та функціонування певних структур готельного підприємства.
Модернізація
технологій:
 Зменшення
використання
комунальних
ресурсів

Матеріали:
 Використання
натуральних
матеріалів при
оздобленні
номерного
фону

Організація
управлінської праці:
 Оптимізація
адміністративного
управління

Виробничий
процес

Кінцевий продукт:
 модернізація

Відходи готельного
підприємства:
 Зниження кількості
побутових та
виробничих
відходів

Рисунок 2 – Структурна схема складових елементів виробничого процесу
під час впровадження екологічних інновацій в готельне підприємство
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Структурна схема створення екологічного готельного продукту, де
зазначено, яким чином мають бути змінені елементи виробничого процесу, з
метою надання готелю статусу «зелений» («еко») ntinental) [4].
Для отримання маркування «Green Key» всі готелі проходять відбір по
понад сімдесяти важливим критеріям в сфері екологічної перевірки, кадрової
політики, адміністрування, інформування гостей закладу, водопостачання,
відходів та енергозбереження. Крім того, є критерії щодо освітлення,
вентиляції, прибирання. В Україні знаком «Green Key» відзначені сім готелів:
Один в Івано-Франківський області (Radisson Blu Resort, Буковель), Один в
Васильківському районі Київської області (Maison Blanche, с. Митниця) та
п’ять в м. Київ (Ecohouse Hotel Galera, Park Inn by Radisson Kyiv, Troyitska
Radisson Blu Hotel, Radisson Blu Hotel Podil та InterCo) [3].
Таке екологічне впровадження є економічно ефективним, оскільки має ряд
конкурентних переваг, а саме: економія комунальних ресурсів (електроенергії,
теплової енергії, природного газу, водних ресурсів, тощо); розширення
контингенту споживачів готельного продукту.
Висновки. На основі проведеного аналізу встановлено, що в усьому світі
спостерігається прагнення до збереження довкілля, зростанням попиту туристів
на екологічно безпечні послуги і товари. Готельне господарство розпочало
активний

розвиток,

запроваджуючи

альтернативні

засоби

збереження

природніх ресурсів. Така сама тенденція спостерігається і в Україні, проте має
слабкий розвиток, що пов’язано, в більшій мірі з економічними проблемами та
нестачею фінансування.
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Денис Шахін
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ
ПОСЛУГ В СФЕРІ РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Проведено теоретико-методологічні дослідження сутності паломницького та
релігійного туризму. Дана характеристика особливостей вищеназваної галузі
на туристичному ринку. Розкрито основні напрямки підвищення якості
надання послуг в сфері паломницького та релігійного туризму в Україні.
Запропоновано шляхи покращення надання послуг в даній галузі туризму.
Ключові слова: релігійно-паломницький туризм, паломницьке обслуговування,
релігійно-паломницькі потоки, підвищення якості надання послуг.
В сучасному туристичному процесі невід’ємною частиною є релігійний
або паломницький туризм. На нього припадає 3-5% обсягу світового
туристичного потоку. Україна має багату релігійну історію та спадщину і тому
може бути активним учасником національного, європейського та міжнародного
релігійного туристичного ринку. Релігійний туризм має особливе значення для
розвитку внутрішнього туризму в Україні, оскільки викликає великий інтерес з
боку не лише віруючих, а й інших верств населення. Адже цілком
закономірним наслідком тривалого панування в суспільстві атеїстичних ідей та
ідеологічних приписів в оцінці релігійних явищ, антирелігійної пропаганди і
порушення конституційного принципу свободи совісті є посилена увага до тих
явищ, які довгий час перебували під забороною [2, c. 283].
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Дослідженню сутності релігійного туризму присвячена велика кількість
наукових праць, зокрема, роботи Дмитриевський А.В., Любіцева О.О.,
Романчук С.П., Маїло Я.В., Христов Т.Т., Биржаков М.Б., Сенін В.С., Муравйов
О.Н., Романчук С.П., Павлов С.В., Мезенцев К.В. та інших вчених. Ці автори
розглядали різні аспекти паломницького туризму.
Актуальність даної роботи пов’язана з тим, що на теперішній час у зв’язку
з поширенням пандемії та унеможливленням пересуватися вільно у закордонні
поїздки, індустрія туризму потребує пошуків нових шляхів розвитку. Одним з
яких, на нашу думку, є вивчення та оптимізація регіональних ресурсів, що
безпосередньо пов’язані з можливість здійснювати паломництво на території
України.

Країна

має

серйозний

потенціал

для

розвитку

релігійно-

паломницького туризму. Це, в свою чергу, потребує послідовного наукового
дослідження цієї проблеми.
Метою

є

визначення

сутності

релігійно-паломницького

туризму,

виявлення проблем та недоліків в даній сфері, а також визначення перспектив
розвитку релігійного туризму в Україні.
Об'єктом дослідження виступають процеси та явища, які пов’язані з
релігійно-паломницьким туризмом та характеризують його. Предметом
дослідження являється вивчення розвитку паломницького та релігійного
туризму в Україні.
На сьогоднішній день в Україні діє близько 120 паломницьких служб, які
займаються організацією екскурсій, поїздок і паломництва по святих місцях
України [3, c.61]. Наша держава може задовольнити потреби не тільки
православних паломників, але й представників інших конфесій [2, с.282]. Це
було б доречно використати задля розвитку релігійного туризму та формування
власного туристично-паломницького ринку, звісно, з урахуванням його
регіональних особливостей.
Не дивлячись на безліч досліджень, публікацій та наукових праць, які
пов’язані з туризмом та туристичною сферою, все одно існує велика кількість
проблем та недоліків, що потребують якомога швидшого вирішення. Розвиток
187

та перспективи релігійного туризму можна вважати важливим компонентом
туристичної галузі. Основними питаннями є популяризація релігійного туризму
серед українців, розробка туристичних пакетів, ведення обліку туристів, які
приймали участь у релігійних турах.
У сучасному світі туризм – це багатогранне явище, тісно пов’язане з
економікою, історією, географією, архітектурою, медициною, культурою,
спортом, релігією. За даними Всесвітньої Туристської Організації, за останні
20 років доходи від міжнародного туризму зростали в середньому на 9% в рік.
Для більш ніж 40 країн світу туристична галузь є основним джерелом
надходжень національного бюджету, а для 70 – однією з трьох його основних
статей [7, с. 1].
Зовсім інша ситуація спостерігається останніми роками, у зв’язку з
поширенням пандемії. Все складнішим стає залучення клієнтів до туристичних
подорожей. Таким чином, необхідно шукати інші шляхи зацікавлення українців
туристичною сферою, зосереджуючись на

інтересах людей, в тому числі і

пов’язаних з питанням віри.
Зародження паломництва пов’язано з формуванням у світі основних
релігійних течій. Паломництво, як і туризм взагалі, буває внутрішнім (в межах
однієї країни) та міжнародним. Вплив релігійного туризму на економіку деяких
країн та районів світу, в першу чергу, на самі релігійні центри, надто великий.
Це пов’язано з тим, що паломники залишають у країні перебування істотну
частку взятих на дорогу грошей. Крім того, паломництво дає заробіток
багатьом тисячам місцевих мешканців. Релігійний туризм, є невід’ємним
пунктом в сучасній індустрії туризму [7, с. 1].
Об’єктами для поклоніння є й інші святі місця в країнах світу та в Україні
зокрема. На території нашої держави розміщені численні історико-культурні та
релігійно-паломницькі об’єкти (монастирі, церкви, каплиці, старовинні ікони,
дзвіниці, цілющі джерела, окремі предмети культу тощо), які притягують до
себе релігійно-паломницькі потоки туристів і паломників, у тому числі й
іноземних. За оцінками фахівців, щорічно до періоду поширення пандемії на
територію України приїжджає від 50 до 200 тис. релігійних туристів як із
близького, так і далекого зарубіжжя [5, с.24].
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Однак слід відмітити, що загалом релігійно-паломницький туристичний
комплекс в Україні є достатньо недосконалим й замало розвинутим у наданні
сервісних послуг. Це проявляється у незабезпеченій на належному рівні
матеріально-технічній базі та інфраструктурі, яка потребує певного розширення
та покращення. Хоча треба відзначити, що найчастіше туристи-паломники є
досить невибагливі, оскільки аскетичний образ життя є основою багатьох
релігій.
Проте

туристи-паломники

з

європейських

країн

звикли

до

комфортабельних побутових умов, і для них є неприйнятна українська сервісна
система обслуговування. Таким чином, виникають певні проблеми не лише
матеріально-господарчого змісту, але й фінансового та правового також.
Причиною цього є той факт, що переважна більшість релігійних святинь є
приватною власністю релігійних конфесій. Згідно законодавства України, вони
відокремлені від держави і не завжди виявляють бажання співпрацювати з
туристичними агентствами та іншими підрозділами туристичної сфери.
Сума іноземної валюти, яку паломники ввозять у країну, буває дуже
значною, що йде на пожертвування релігійним структурам, дає заробіток
місцевим

жителям

[5,

с.

226].

Тому

паломництво

повинно

всіляко

стимулюватися не тільки церковними, а й державними підрозділами. Поряд із
цим кожна держава, на території якої розміщуються відомі релігійні святині,
повинна докладати зусилля для їх охорони та збереження. Тому потрібно
постійно шукати нові форми та методи оптимізації туристичної релігійнопаломницької діяльності в регіонах держави. За оцінками фахівців, частка
іноземних туристів у структурі релігійно-туристичних потоків в Україні
становить лише третину [6, с. 187].
Окрім того, більшість іноземних туристів такого плану не мають
туристичних віз та туристичного супроводу й користуються послугами
релігійних організацій та практикують стихійні (самоорганізовані) релігійнопаломницькі тури, що призводить до значних фінансових втрат в іноземній
валюті. Таким чином, основні релігійно-туристичні потоки в Україні є
внутрішніми, які, на думку експертів, мають слабку базову систему підготовки
та є переважно стихійними [4, с. 224].
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Отже,

в

Україні

переважно

розвивається

внутрішній

релігійно-

паломницький туризм, але умови обслуговування туристів носять дещо
аматорський характер. Стосовно системи організації та проведення релігійнопаломницьких турів необхідно зазначити, що існує занадто низький рівень у
багатьох питаннях паломницького обслуговування й надання релігійнотуристичних послуг. Можемо зробити висновок, що протягом короткого строку
необхідні

активні

дії

щодо

належної

організації

та

вдосконалення

управлінських заходів зі сторони регіональних структур.
Слід зауважити щодо паломницького обслуговування та діяльності
туристичних фірм у нашій державі, то більшість із них пропонують
паломницькі тури 1‒3 денного терміну із відвідуванням Києво-Печерської,
Почаївської та Святогірської лавр, Зарваниці у Тернопільській області,
сакральних об’єктів Чернігова, Львова, Одеси тощо. Практикуються також
одноденні

поїздки

у

досяжному

добовому

радіусі.

Проте

якісного

екскурсійного забезпечення для такого виду туризму вони, як свідчить
практика, не надають [4, с. 76].
Головними проблемами в цьому секторі туризму є відсутність ґрунтовної
професійної підготовки з боку гідів-перекладачів та екскурсоводів-груповодів,
які слабко обізнані зі специфікою проведення таких турів. Тобто туристичним
фірмам і підрозділам різних рівнів структурної організації слід ретельно
підбирати персонал та професійно готувати власні кадри для організації
релігійно-паломницьких турів. Відсутніми є також добре оснащені транспортні
засоби для проведення релігійно-паломницьких турів у регіонах нашої держави,
а також катастрофічним є стан місцевих доріг. Особливо це стосується
сільської місцевості, де часто розміщуються монастирі та інші сакральні
об’єкти, які зазвичай розміщені у віддалених безлюдних територіях.
Міжнародні та міжобласні траси також потребують своєї модернізації та
відповідного інфраструктурного забезпечення дорожніми знаками з позначками
розміщення монастирів тощо [5, с. 30].
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Необхідним є також випуск спеціалізованих туристичних карт та каталогів,
де була б надана уся необхідна інформація про туристично-релігійні об’єкти
України, їх головні святині, графіки прийому та способи транспортного
обслуговування та сполучення з ними. Немає в нашій країні й спеціальних
транспортних засобів для здійснення багатоденних паломницьких маршрутів та
перевезення інвалідів, які бажають такі тури звершувати [5, с. 30].
В Україні недостатньо розвинута система нічліжного та готельного
обслуговування релігійно-паломницького туризму. При великих монастирях
наявні готелі та трапезні, проте вони не в змозі задовольнити весь туристичнопаломницький спектр послуг для туристів такого плану, хоча й останні можуть
бути менш вибагливими порівняно з іншими видами та формами туристичного
обслуговування населення [4, с. 86].
Існуючі паломницькі служби та туристичні агенції рекламують переважно
багатоденні зовнішні тури, наприклад, в Ізраїль, Італію, Грецію, Грузію тощо.
Традиційними

зарубіжними

центрами

християнського

релігійно-

паломницького туризму для України є Свята Земля, а також Свята Гора Афон у
Греції та Росія, що утворює постійний споживчий паломницький ринок зі
значними потенційними можливостями [6, с. 71].
Не менш важливим завданням у розвитку релігійно-паломницького
туризму є формування й внутрішнього ринку туристичних релігійнопаломницьких послуг, адже кожен регіон України володіє потужними
сакральними ресурсами й потребує вдосконалення транспортного та готельнохарчового обслуговування. Окрім того, релігійно-туристичні регіони України
мають свого потенційного зарубіжного релігійно-паломницького споживача
туристичних послуг, правильне спрямування таких туристичних потоків могло
б давати значні валютні надходження до місцевих бюджетів регіонів країни.
Тому в цьому контексті органам місцевої влади є над чим працювати в
питаннях розвитку обслуговуючої інфраструктури з метою надання послуг
релігійно-паломницького

туризму

та

(обслуговування) [1, с.77].
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його

транспортного

забезпечення

На

Заході

нашої

держави

наявні

міжрелігійні

протистояння

та

відбуваються міжконфесійні війни за право користування культовими
спорудами (зокрема, найбільше у Рівненській, Тернопільській та Львівській
областях), що негативно відображається на культурно-духовному іміджі нашої
державі та відлякує іноземних релігійно-паломницьких туристів. Що ж
стосується Сходу України, то тут тривають військові дії та проходяться заходи
АТО, що також є негативним чинником щодо розвитку усіх форм
міжнародного туризму на цій території, включаючи й внутрішнє релігійнопаломницьке переміщення та обслуговування [1, с.78].
Наша держава не може гарантувати безпеки не тільки іноземним туристам,
а й громадянам України, які бажають відвідати релігійні святині окупованого
Криму. Тому державним структурам усіх рівнів необхідно також здійснювати
низку важливих заходів безпекового характеру та гарантувати свободу вільного
переміщення релігійно-паломницьких туристів у різних регіонах нашої
держави. Висновки та перспективи подальших досліджень [5].
Таким чином, зважаючи на всі вищеназвані факти, можемо зробити
висновок, що оскільки в Україні є велика кількість сакрально-релігійних
об’єктів, які цікаві не лише місцевим, а й закордонним паломникам, то
подальший їх розвиток, вдосконалення технічно-матеріальної бази, фінансова
та юридично-правова підтримка галузі сприятимуть підвищенню якості
надання послуг в сфері паломницького та релігійного туризму в Україні.
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УДК 664.664(045)
Михайло Швачко
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗДРІЖЖОВОГО ЖИТНЬОПШЕНИЧНОГО ХЛІБА З КУРАГОЮ
В роботі представлена розробка технології виробництва бездріжжового
житньо – пшеничного хліба з курагою. Досліджено фізико-хімічний склад і
технологічні властивості сировини, наведені вимоги до готової продукції,
проведений аналіз технологій. Розроблена рецептура готового продукту.
Підібране технологічне обладнання. Наведені вимоги до якості розробленого
продукту.
Ключові слова: хліб, продукти, сировина, курага, обладнання, технологія,
рецептура, дослідження, якість.
Україна є однією з найбагатших на чорнозем країн світу. Відомо що
зернові культури на території нашої країни вирощували здавна та випікали з
193

них хліб. Люди культивували: пшеницю, ячмінь, просо, коноплі, бобові
культури. На сьогодні теж вирощують всі перечислені рослини,

але

удосконалені. Селекціонери – агрономии винайшли нові сорти жита, пшениці,
тритикале, яке є помісю жита і пшениці [1].
Завданням роботи є збагачення раціону людей корисними речовинами,
які є в хлібі.
Мета статті: розкрити користь бездріжжового хліба, жита, пшениці,
кураги; запропунувати новостворений різновид хліба; надати дані й аналіз
їх по виробництву хліба.
Бездріжжовий хліб, що приготовлений на розчині, має низку характерних
ознак, які на перший погляд, можуть здатися недоліками.
1. Велика щільність і деяка твердість. Дійсно, хліб на натуральнійрозчині
не буде таким пухким і легким, як дріжджовий. Але все ж він доситьм'який і
під час зберігання не засихає й не перетворюється на сухар.
2. Смакова відмінність. Через відсутність дріжджів смак хліба на розчині
дещо відрізняється.
3. Менший об’єм як наслідок більшої щільності. Порівняйте дріжжовий та
бездріжжовий хліб. За однакової ваги хліб на розчині буде в 2 рази меншим.
Жито містить багато незамінних амінокислот [2].
Зерно жита є джерелом потрібних людині поживних речовин: білків,
вуглеводів, мінеральнихречовин (фосфор, калій, натрій, магній, залізо, кальцій),
вітамінів, зокрема В і Е, ненасичених жирних кислот, біологічно активних
речовин, мікроелементів та харчових волокон. Хліб із житнього борошна
грубого помелу є повноцінним продуктом харчування, що зумовлено
біохімічними показниками зерна. Наукою про харчування доведено, що хліб із
житнього борошна більш корисний, ніж пшеничний. Білка в зерні жита
трохименше, ніж у пшениці, але він містить більше життєво важливих
незамінних амінокислот: лізину, аргініну, треоніну, метіоніну, валіну та
цистину. У зерні жита озимого 1,5 – 3,5% жирів (житняолія).
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Деякі корисні властивості житнього хліба. Житній хліб ситний: клітковина
не збільшує калорій, волокна жита «зв’язують» воду в шлунку, розбухають і
надають відчуття ситості. Споживання житнього хліба запобігає цукровому
діабету і сприяє нормалізації рівня цукру в крові. Клітковина житнього хліба
знижує потребу в інсуліні, тому людина менш втомлюється, ризик захворіти на
діабет значно знижується. Рівень цукру в крові підвищується і тривалий час
залишається стабільним. Харчові волокна, які є в житньому хлібі, поглинають
холестерин та токсичні речовини. Вітаміни групи В та Е, які містить зародок
жита, захищають людину від захворювань серця та кровоносних судин. Житні
волокна зменшують ризик захворіти на рак кишечнику, а споживання їх у
великійкількості – на рак молочної та передміхурової залози [3].
Ще один фактор, який

додає

користі продуктам

з

жита – це

антиоксиданти. Кишкові бактерії посилюють їх позитивний вплив на організм,
сприяючи їх адсорбції в кишечнику.
Завдяки вмісту молочно-кислих бактерій в заквасці і клітковині в
борошні, хліб житній сприяє нормалізації діяльності стінок шлунковокишкового тракту (calorizator). Вживання чорного хліба робить благотворний
вплив на стан шкірних покривів і волосся, одна з найефективніших масок для
зміцнення і зростання волосся з житнього хліба.
Склад і користь житнього борошна. Регулярне вживання виробів на
основі сировини може привести до таких результатів:
 профілактика анемії за рахунок присутності заліза в складімаси.
Продукт стимулює кровотворення, що дозволяє швидше відновлюватися після
перенесених кровотеч, хірургічних операцій.


у житньому борошні міститься лізин, що стимулюють відновлення

тканин на клітин. Ще він знімає запалення і набряки, зміцнює імунітет, активує
роботу мозку, покращує текстуру судинних стінок.
 харчові волокна в складі зерен запускають перистальтику кишечника,
виводять з тканин токсини і інші шкідливі речовини. Це сприяє нормалізації
ліпідного і вуглеводного обмінів.
195

 у жінок, що вживають випічку з цього корисного сировини, знижується
ризик розвитку мастопатії.
Борошно включають в раціон діабетиків, томуб, що воно складається з
повільних вуглеводів.
Корисні

властивості

пшениці. Зерна пшениці

містять

клітковину –

потужний стимулятор моторики кишечника. Пшеничні висівки запобігають
перетворенню вуглеводів в жири в шлунково-кишковому тракті і тим самим
сприяють нормалізації ваги. Пектини в складі пшениці абсорбують шкідливі
речовини, зменшуючи гнильні процеси і прискорюють загоєння слизової
оболонки кишечника.
Солі магнію і калію в злаку активізують вуглеводний обмін, беруть участь
у формуванні кісткової тканини, нормалізують роботу серця і центральної
нервової системи.
Курага – це половинки абрикосів без кісточок, висушені на сонці. На жаль,
сучасні виробники часто грішать правильним рецептом приготування кураги.
Від цього її користь значно зменшується, а вживання великої кількості таких
сухофруктів може нанести шкоду здоров'ю [4].
Користь кураги. До складу кураги входить безліч корисних речовин: вода
в дуже невеликих кількостяхбілки, жири, вуглеводи, клітковина, пектини,
сахароза, органічнікислоти, вітаміни: А, група В, ніацин, холін, Е, К, С, зола,
калій, магній, кальцій, натрій, фосфор, мікроелементи, залізо, марганець, мідь,
селен, цинк.
Зазначимо, що в процесі висушування велика частина

вітамінів,

органічних кислот і інших корисних елементів зберігається у складі кураги.
Тому вона володіє лікувальними й дієтичними властивостями, які широко
використовуються.
Калорійність

кураги. Калорійність кураги становить 215-250 ккал на

100 грамів продукту. Калорійність залежить від якості свіжого продукту.
Сухофрукт є засобом, що стимулює сечовиділення, що корисно при
захворюваннях нирок. Він дає вплив на роботу шлунково-кишкового тракту:
пектин і клітковина сприяють природному і м'якому очищенню кишківника,
виведенню радіонуклідів, солей важких металів, холестерину.
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Сушений абрикос виділяється величезним

вмістом

калію, який бере

участь у нормалізації водно-сольового балансу, який підтримує м'язовий тонус і
роботу серцево-судинної системи. Ароматні ласощі можна включати в
раціондіабетиків

(помірно),

гіпертоніків

і

людей,

схильних

до

тромбоутворення. Вони не тільки не зашкодять, але і приведуть до нормирівень
інсуліну і холестерину.
Користь кураги ще й у тому, що її можна використовувати як м'який
проносний засіб. Вміст магнію істотно зміцнить нервову систему, позбавивши
від наслідків стресів

і

емоційних

перевантажень. Аскорбінова кислота і

каротин допоможуть зміцнити імунну систему. Як показала практика, ті, хто
систематично використовує курагу в їжу, рідше схильні

до

інфекцій

і

простудних захворювань.
Регулярне вживання сушеного абрикоса здатне
старіння

й

активізувати

оновлення

уповільнити

процеси

клітин. Науково доведена здатність

сухофрукту запобігати появі злоякісних новоутворень. Курага цілюще діє на
травлення, очищаючи кишківник і покращуючи обмін речовин. Курага
незамінна в разі анемії, оскільки містить в собі достатню кількість заліза.
Вітамін А живить та коригує зір. Особливо рекомендовано літнім людям для
профілактики вікових патологій очей. Сухофрукт можна сміливо включати в
спортивний раціон для насичення організму

поживними

елементами

та

амінокислотами.
Ми живемо в світі, який постійно розвивається, змінюється останні роки
досить

швидко. Такий динамічний ритм життя й часто перешкодою

правильному харчуванню, що і шкодить нашому здоров'ю. Людям хочеться
мати в своєму раціоні якісні продукти.
Одним із таких є хліб. Основними компонентами якого є: жито, пшениця,
курага,

сіль,

закваска.

Всі знають, що Україна на є найбагатшою

на

чорноземи в Європі. На нацих землях вирощують найбільше зернових культур:
пшениця, соняшник, ячмінь, кукурудза, ріпак, просо, овес, гречку та на
поливних землях Одесщини, Миколаївщини, Херсонщини. Що ж до жита і
тритикале, то їх вирощують фермерські господарства.
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В Україні великим хлібозаводам невигідно випікати хліб на основі
заквасок адже збільшуються витрати часу на випікання і підприємство випече
менше хліба і матиме менший дохід і цим завданням випікання хліба на
заквасках почали

займатися

невеликі

хлібопекарні

їх

називають

крафтовими.
Хлібопекарська галузь дуже різноманітна, випечений хліб розрізняють за
видом борошна, способом випікання і видом мікрофлори (дріжджового,
бездріжжового).
Керуючись метою статті я пропоную такий різновид хліба як;
«бездріжжовий хліб з курагою».
Характеристика бездріжжового житньо-пшеничного хліба з курагою.
Смак, зовнішній вигляд і аромат в значній мірі впливає на засвоюваність
організмом. Хліб, що із житньою, так із пшеничною мукою в більшій чи
меншій мірі виражає кислуватий смак. При довгому зберіганні, відновлений
черствий хліб є менш апетитний за свіжий. На зовнішній вигляд впливає
пропорція житнього з пшеничним борошном. Зовнішній вигляд

вида хліба є

коричневим а в розрізі, а в розрізі світло-коричневий. Також, велику роль
відіграє використана закваска [5].
Отже, даний

вид хліба за рахунок своїх складових спрямований на

покращення здоров'я населення.
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РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ РИБНИХ СТРАВ
З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ СПОСОБІВ ТЕПЛОВОЇ
ОБРОБКИ
В роботі представлена розробка технології виробництва рибних страв з
використанням інноваційних способів теплової обробки. Досліджені фізикохімічний склад та технологічні властивості сировини, проведений аналіз
технологій виробництва. Розроблена рецептура готового продукту. Підібране
технологічне обладнання лінії. Наведені вимоги до якості розробленого
продукту.
Ключові слова: сировина, риба, технологія, рецептура, дослідження, якість.
З давніх-давен значне місце в українській кухні займає риба. Улюблені
страви українців – карасі в сметані, короп з медом, рибні крученики, завиванці,
січеники, товченики, фарширована риба.
Страви з риби є важливим джерелом повноцінних білків, які необхідні для
побудови клітин організму людини (альбумінів – розчинних у воді; глобулінів –
розчинних у слабких розчинах солей і кислот та деяких складних білків, що
містять фосфор). Білки риби засвоюються легше, ніж білки м'яса. М'язова
тканина риби порівняно з м'ясом м'якша і ніжніша, оскільки колаген (білок
сполучної тканини риби) менш стійкий проти нагрівання і швидше переходить
у глютин.
Жир риби легкоплавкий і залишається в рідкому стані при кімнатній
температурі, тому він засвоюється краще, ніж жир яловичини чи баранини.
Завдяки цьому рибні страви вживають також холодними. З жиром в організм
людини надходять цінні ненасичені жирні кислоти та вітаміни А, D, Е. Вміст
жиру у стравах залежить від виду риби, він підвищує калорійність і поліпшує
смакові якості. Відповідно до кількості жиру в рибних стравах необхідно
правильно добирати гарнір і соус до них [1, 2, 3].
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Рибні страви багаті мінеральними речовинами, особливо страви, які
приготовлені з морської риби. Екстрактивні речовини риби збуджують апетит.
Особливо корисна риба хворим на подагру і людям з порушенням обміну
речовин. У літньому віці рекомендується споживати страви з нежирної риби,
особливо з морської (тріски, морського окуня тощо), багатої на йод, що є
профілактичним засобом проти атеросклерозу [4, 5].
Різні види риби відрізняються за будовою, смаком і вмістом поживних
речовин. Тому при приготуванні страв із риби слід правильно визначити спосіб
теплової кулінарної обробки для збереження цінних поживних речовин.
Мета роботи – розробити технологію рибних страв з використанням
інноваційних способів теплової обробки та оцінка якості страв.
Риба – цінний продукт харчування. Завдяки високій харчової та біологічної
цінності, смаковим якостям риба широко застосовується в щоденному раціоні, а
також в дитячому і дієтичному харчуванні [7, 23, 34].
Рибні страви – хороше джерело мінеральних речовин. З метою збагачення
продуктів мінеральними речовинами рекомендуються методи обробки, що
спрямовані на комплексне використання всіх частин тіла риби, у тому числі
кісток, у яких вміст мінеральних речовин вище, ніж в інших тканинах. Риба
багата калієм, кальцієм, магнієм, фосфором, хлором, сіркою. Вміст фосфору в
м'ясі риб становить у середньому 0,20 ÷0,25%. Особливо велике фізіологічне
значення мають елементи, котрі містяться в рибі в дуже малих кількостях такі,
як залізо, мідь, йод, бром, фтор та ін. Рибними стравами можна задовольнити
потребу організму в залізі на 25%, фосфору – на 50 ÷ 70%, магнію – на 20 %
[1, 20, 33].
Риба – відмінне джерело білка. Особливо багата білком біла риба (минтай,
путасу, тріска або хек). В одній рибі може бути до 20 грам білка на 100 грам
риби, при тому що калорійність її не перевищуватиме 80 ккал.
Корисні властивості риби – це ще і йод, різні види вітамінів і мінералів.
Жирна риба, така як лосось, форель і сардини, вважається більш поживною і
корисною.
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Первинна обробка риби складається з наступних операцій [1, 5]:
 відтаювання;
 вимочування;
 обробка;
 приготування напівфабрикатів.
Відтаювання мороженої риби. Більша кількість риби є у замороженому
вигляді. Її відтають на повітрі або у воді. Чим швидше відтає риба тим краще
зберігаються її смакові якості і здатність утримувати вологу. При кімнатній
температурі відтають осетрову рибу, сомів нототенія морозиво філе, укладають
їх в один ряд на столи або на стелажі в заготівельні цеху і витримують
протягом 6-10 годин. Час відтавання залежить від величини риби. Втрати у масі
при відтаванні риби на повітрі складає 2%.
Вимочування

солоної

риби.

Перед

вимочуванням

рибу

частково

обробляють, видаляючи при це луску, голову, плавці. Рибу вимочують двома
способами: в солоній воді та в проточній.
Рибу заливають холодною водою температура 10 - 12 0С, причому води
беруть удвічі більше ніж риби. Воду періодично міняють через 1,2,3 і 6 годин.
Для вимочування у проточній воді рибу укладають на решітку в
спеціальну ванну, в нижню частину якої надходить холодна водопровідна вода
виливається через трубу у верхній частині ванни. Час вимочування солоної
риби від 8 до 12 годин.
Рибу очищають вручну кухарським ножем теркообразнимі і механічними
шкребками.

Оброблення

риби

використовується

цілком

найчастіше

застосовують для дрібної риби вагою брутто 75 -200 грам, з видаленням зябер,
більш велику рибу обезголовлювали. Луску очищають від хвоста до голови,
обрубують ножем плавники, розрізають середнім кухарським ножем черевце
риби від анального отвору до голови, видаляють нутрощі - потім зябра (при
використанні цілком).
Обробка лускатої риби. Процес обробки складається з очищення луски,
видалення плавників, зябер, нутрощів, і промивання. Рибу очищають від луски
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в напрямку від хвоста до голови спочатку з боків, а потім з черевця. Після
видалення луски у риби видаляють плавці. Для цього її кладуть на бік і
прорізають уздовж плавців з двох сторін. Ножем притискають підрізає плавник
і тримають рибу за хвостову частину, відводячи в сторону. Видаляти плавці
слід акуратно, щоб не пошкодити шкіру. Для видалення зябер роблять з двох
сторін надрізи під зябровими кришками. Для видалення нутрощів, рибу кладуть
на дошку головою до себе і підрізають черевце. Обережно виймають нутрощі,
щоб не пошкодити жовчний міхур, і зачищають внутрішню порожнину від
плівки. Рибу промивають в холодній воді і сушать, уклавши на деко.
Оброблення риби на філе. Перед пластування рибу обробляють. Для
отримання філе зі шкірою, реберних і хребетними кістками зрізують половину
риби, ведучи ніж паралельно хребту, але так що б не залишалося зверху м'якоті.
Таким чином, отримують два філе: зі шкірою і реберних кістками (верхнє філе)
і з шкірою, реберних і хребетної кістками (нижнє філе). Що б видалити
хребетних кістка нижнє філе кладуть шкірою вгору. Починають з голови чи
хвоста підрізають м'якоть і зрізають її з хребетної кістки, залишаючи хребет на
дошці. Таки чином отримують обидва філе зі шкірою і реберних кістками. Філе
з шкірою і кістками реберних укладають шкіркою вниз і зрізають реберні
кістки. Що б отримати чисте філе видаляють шкіру. Для цього філе кладуть
шкіркою вниз, нарізають м'якуш до шкіри з боку хвоста, і ніж ведуть в платну
до шкіри, зрізаючи м'якоть.
При первинній обробці риби, крім напівфабрикатів, отримується певна
кількість відходів, які в подальшому можна використовувати для приготування
страв. До них відносяться голови, кістки, шкіра,плавники, ікра, молоки, луска,
візіга, хрящі, жир. Загальна кількість відходів, в тому числі харчових, залежить
від виду, розміру риби і ступеня її обробки. Найбільша кількість відходів
одержують при обробці риби на філе без шкіри і кісток.
Прогресивні технології кулінарної обробки продуктів [4, 5]:
 спосіб теплової кулінарної обробки з використанням інфрачервоного
випромінювання;
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 спосіб теплової кулінарної обробки продуктів об’ємним нагріванням
(струмами надвисокої частоти);
 нові й комбіновані способи теплової кулінарної обробки продуктів
(приготування на сковороді вок, соте, деглясування, папільйот, фламбірування,
приготування у вакуумі, підпікання, інтенсивне охолодження й шокове
замороження).
У зв'язку з цим, обґрунтування рецептури і технології рибних страв з
використанням інноваційних способів теплової обробки є актуальним
завданням
Показники якості контрольованих страв і виробів оцінюються в такій
послідовності: показники, що оцінюються візуально (зовнішній вигляд, колір),
запах, консистенція, потім властивості, які оцінюються в порожнині рота (смак
і деякі особливості консистенції – однорідність, соковитість, щільність,
пружність, густину).
Якість готових рибних страв оцінюють за такими ознаками:
– відповідність виду риби найменуванню страви;
– дотримання рецептури;
– правильність розробки риби;
– правильність нарізування порційних шматків;
– стан паніровки.
На підставі проведених досліджень розроблена технологія та рецептура
рибних страв з використанням інноваційних способів теплової обробки.
В якості інновації теплової обробки риби було застосування сковороди
вок.
Вок, сковорода унікальна, що прийшла до нас зі сходу, вона являє собою
сковорідку з опуклим дном, і одночасно маленьким діаметром. Сьогодні
більшість людей прагне вести здоровий спосіб життя, тому завдяки своїм
особливостям сковорода вок стала дуже часто з'являтися на наших кухнях.
Виробництво сковорід вок продовжує розширюватися, тепер їх випускають з
округлим і з плоским дном, з антипригарним покриттям, прості чавунні чи
сковорода Вок з керамічним покриттям.
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Приготування на сковороді вок. Цей вид посуду здавна широко
використовується в азійській кухні. Наразі завдяки неабиякому приділенню
уваги до кухні Сходу вок активно застосовують і в європейських ресторанах.
Якщо для приготування страв використовується сковорода вок, то
необхідно дотримуватися декількох простих правил. По-перше, необхідно
постійно рухати всі інгредієнти, швидко помішуючи їх на великому вогні. Крім
того інгредієнти важливо нарізати на рівні та маленькі шматочки, найчастіше
рекомендують нарізати соломкою. Завдяки цьому їжа буде готуватися набагато
швидше, через кілька хвилин можна отримати чудове блюдо. При цьому всі
вітаміни в обсмажених рибі та овочах будуть збережені, адже, чим менше часу
тримати їх на вогні, тим більше залишиться корисних речовин. Коли
інгредієнти в вок весь час рухаються, в такому випадку їм потрібно набагато
менше масла. Страви, що приготовлені в сковороді вок не такі жирні, як при
смажінні звичайній сковороді. Все приготовані страви стають смачними і
хрусткими.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Запропоновано алгоритм комплексного аналізу мотивації праці персоналу та
якості обслуговування споживачів на прикладі проведених досліджень у кафебарі «Білий Налив».
Ключові слова: комплексний аналіз, якість обслуговування, дослідження,
мотивація праці, ефективність управління.
Мотивація праці персоналу та якість обслуговування споживачів – дві
важливі взаємопов’язані складові, які чинять вплив на результативність
діяльності підприємства ресторанного господарства. Низький рівень мотивації
праці негативно впливає на ініціативність, відповідальність, творчий підхід
працівників

до

виконання

своїх

обов’язків.

Низький

рівень

якості

обслуговування споживачів є суттєвим порушенням місії підприємства та
свідчить

про

низький

рівень

ефективності

управління

та

конкурентоспроможності.
Отже, проблема комплексного аналізу мотивації праці та якості
обслуговування у ресторанному господарстві є актуальною для кожного
закладу, в тому числі для кафе-бару «Білий Налив», як у стабільних умовах
зовнішнього середовища, так і під час кризи.
Метою наукової статті є розробка алгоритму комплексного аналізу
мотивації

праці

та

якості

обслуговування

для

закладу

ресторанного

господарства кафе-бару «Білий Налив».
Завданнями статті є визначення та обґрунтування основних етапів
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комплексного аналізу; систематизація результатів оцінки мотивації праці та
якості обслуговування у закладі ресторанного господарства кафе-барі «Білий
Налив».
У вивченні сутності понять «мотивація праці» та «якість обслуговування»,
у визначенні шляхів їх удосконалення на підприємствах досягнуто значних
успіхів, про що свідчать наукові праці таких закордонних та вітчизняних
вчених, як М. Мескон, М. Армстронг, Н. Анурова, Н. Кабушкін, Ю. Соболєв,
Г. Аванесова, Н. Коршунова, В. Карнаухова, Л. Столяренко, О. Гірняк,
О. Кузьмін, Г. П’ятницька [1], Н. П’ятницька та багатьох ін. Специфіка та
сучасні проблеми розвитку ресторанного господарства вимагають продовження
досліджень, розробки нових науково методичних та науково-практичних
підходів щодо комплексного аналізу мотивації праці персоналу та якості
обслуговування споживачів у закладах.
Наукова

робота

виконана

за

матеріалами

закладу

ресторанного

господарства м. Вінниці – кафе-бару «Білий Налив». За формою вказаний
заклад належить до власності фізичної осjби-підприємця, за етапом життєвого
циклу – знаходяться на етапі розвитку, за місткістю – заклад розрахований на
10 місць; за кількістю працюючих та показником товарообороту – належить до
малого бізнесу.
Ми вважаємо, що комплексний аналіз мотивації праці персоналу та якості
обслуговування споживачів у закладі ресторанного господарства кафе-барі
«Білий Налив» повинен здійснюватись за наступними етапами (рис. 1).
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І Оцінка якості обслуговування з позиції
споживачів з метою визначення сильних та
слабких сторін
ІІ Оцінка мотивації праці з позицій персоналу та
споживачів з метою визначення сильних та
слабких сторін

ІІІ Конкурентний аналіз та оцінка
конкурентоспроможності систем мотивації праці

ІV Розробка рекомендацій щодо удосконалення
мотивації праці

V Розробка рекомендацій щодо підвищення якості
обслуговування споживачів
Рисунок 1 – Етапи комплексного аналізу мотивації праці та якості
обслуговування у закладах ресторанного господарства
Найважливішим

комплексним

показником

діяльності

закладу

ресторанного господарства є якість обслуговування споживачів. Оцінка якості
обслуговування проводилась у закладі за допомогою анкетування з метою
визначення сильних та слабких сторін. У розроблених анкетах за 5-бальною
шкалою споживачі оцінювали якість продукції, рівень обслуговування, стан
торговельних приміщень, цінову політику закладу. За результатами оцінки
якості обслуговування розраховувались середньозважені бали. Сильні сторони
отримали показники з середньозваженими оцінками – 4-5 балів; слабкими
сторонами визнані показники, що у середньому були оцінені у межах 2-3 балів.
За результатами проведеного анкетування встановлено наступне. У кафебарі «Білий Налив» якість продукції та цінова політика в цілому відповідають
потребам споживачів, але рівень обслуговування є низьким (систематично
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порушуються показники культури та швидкості обслуговування), отримано
високі бали

щодо належного санітарного стану та дизайну торговельних

приміщень.
Рівень продуктивності праці в «Білий налив» залежить від таких факторів:
розміру послуг, що надаються, та їх структури; різноманітність асортименту;
рівень механізації праці тощо.
Підвищується продуктивність праці за рахунок інтенсивних факторів,
впровадження механізації фізичної праці, поєднання професій, скорочення
робочого часу, підвищення кваліфікації та професійного рівня працівників,
вдосконалення окремих операцій, виробничих та експлуатаційних процесів
загалом,

підвищення

матеріального

інтересу

до

праці,

навчання

та

впровадження передового вітчизняного та зарубіжного досвіду.
Зростання продуктивності в «Білий налив» як специфічній галузі
обслуговування туристів та споживачів пов'язане не тільки з інтересами цієї
галузі, але й з інтересами суспільства.
Це пояснює об’єктивну необхідність оцінки роботи «Білий налив»
персоналу не лише виходячи з обсягу послуг, що надаються на одного
працівника, а й за іншими критеріями: за рахунок часу і грошей відвідувачів,
необхідних для отримання послуг, рівня готельних послуг, якості основних та
додаткових послуг та інших – економічних факторів. Тому ефективність витрат
на оплату праці в ресторанному господарстві оцінюється не лише виходячи з
рівня продуктивності праці, а й їх ефективності.
Ефективність,

як

і

продуктивність,

характеризується

відношенням

отриманого результату до витрат. Однак, на відміну від продуктивності,
ефективність характеризує процес формування суспільно необхідних витрат на
робочу силу, пов'язаних із кінцевим результатом - задоволення потреб
споживачів.
Ефективність персоналу «Білий налив» включає оцінку впливу витрат
праці, що відображає збільшення продуктивності праці, економію часу
туристів, високу культуру та якість ресторанних послуг, зниження витрат на
споживання.
208

Сьогодні керівництво «Білий налив» має визнати, що без систематичної
роботи з персоналом (виховання відданості системі, поваги до інститутів
економічної влади) воно все більше і більше буде відчувати відмову
працівників від цілей компанії, отже, протести у формі крадіжок, таємних
страйків та вандалізму.
З цих позицій вважається доцільним проводити формування корпоративної
культури «Білий налив» на основі системного підходу до роботи з персоналом,
що включає:
- комплексну, багатофакторну оцінку наявного персоналу компанії
(професійного, кваліфікаційного, освітнього, трудового та внеску у фінансові
досягнення компанії, особистого професійного потенціалу, включаючи творчий
потенціал тощо);
- планування кар’єри, працевлаштування, забезпечення;
- постановка виробничих та творчих завдань, відстеження результатів;
- створення та впровадження мотиваційних, стимулюючих систем, їх
постійний розвиток;
- створення умов для розвитку персоналу (ротація, навчання, стажування,
навчання,

перепідготовка,

додаткова

освіта,

система

безперервної

багаторівневої професійної освіти тощо);
-

моніторинг

ефективності

практик,

внесення

коректив,

оцінка

ефективності вхідних даних, сертифікація, зміни до проекту розвитку кар’єри;
-

систему

залучення

молоді

до

підприємств

та

виховання

висококваліфікованих спеціалістів;
- набір на основі професійного відбору;
- організація пенсій працівникам.
На підставі викладеного можна визначити основні цілі та завдання
пропонованої програми:
1. Визначити основні методи підвищення ефективності управління.
2. Розробка комплексу заходів, спрямованих на підвищення якості
управління, розрахунок матеріальних витрат кафе-бару «Білий Налив» на
здійснення запропонованої діяльності.
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Ознайомлення керівництва «Білий налив» з розробленою програмою,
пропонування рекомендацій щодо здійснення цього комплексу заходів.
«Білий налив» ширше використовує методи організаційного впливу,
менше уваги приділяється методам адміністративного впливу.
Необхідно ширше застосовувати методи адміністративного впливу, які, на
відміну

від

методів

організаційного

впливу,

відображають

динаміку

управлінської преси і спрямовані на регулювання виробництва та усунення
невдач та перешкод. Вони повинні виконуватися шляхом прийняття
адміністративними та управлінськими актами керівника, використовуючи
спеціальні організаційні заходи.
За допомогою адміністративного впливу можна буде здійснювати
цілеспрямовану налагодження системи, запобігаючи її відхиленню від заданої
програми, забезпечуючи перехід системи з одного стану в інший, об'єднуючи
окремі елементи системи управління.
Оперативна адміністративна діяльність керівника кафе-бару «Білий
Налив» повинна вестись відповідно до таких принципів:
 в межах компетенції інструкція повинна видаватися лише тоді, коли
вона насправді випливає з обставин;
 закупівлі повинні бути науково обґрунтованими;
 накази повинні базуватися виключно на правових стандартах чинного
законодавства;
 до процесу створення та прийняття адміністративних актів слід
залучати економічних фахівців та безпосередніх підрядників;
 форма подання замовлення повинна бути короткою, конкретною,
точною та прозорою;
 інструкції повинні бути присвячені конкретним підрядникам, залежно
від цього вони повинні подаватися з різною мірою категоричності та деталізації
завдання;
 в процесі управління слід виключити можливість «керівництва» тобто
віддавання наказів працівникові без його безпосереднього керівника;
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 підрядник повинен бути попередньо проінструктований, щоб він міг
підготуватися до їх виконання.
За результатами проведених досліджень отримано підстави для розробки
рекомендацій

керівництву

кафе-бару

–

об’єкту

дослідження

щодо

удосконалення системи мотивації праці. Так, керівництву кафе-бару «Білий
Налив» пропонується звернути увагу на недоліки існуючої системи мотивації,
практикувати

надання

працівникам

самостійності

та

відповідальності,

розробити положення про стимулювання праці персоналу та довести його зміст
до відома кожного працівника.
Отже, у науковій статті запропоновано алгоритм комплексного аналізу
мотивації праці персоналу та якості обслуговування споживачів у закладі
ресторанного господарства кафе-барі «Білий Налив. Визначено та обґрунтовано
п’ять взаємопов’язаних етапів: оцінка якості обслуговування з позиції
споживачів; оцінка мотивації праці з позицій персоналу та споживачів;
конкурентний аналіз та оцінка конкурентоспроможності систем мотивації
праці; розробка рекомендацій щодо удосконалення мотивації праці; розробка
рекомендацій щодо підвищення якості обслуговування споживачів.
Запропонований алгоритм є ефективним засобом для подальшого розвитку
та досягнення стратегічних цілей закладом ресторанного господарства.
Використання комплексного аналізу забезпечить більш вигідні умови праці для
персоналу закладу, а також більш повне задоволення споживачів якісною
продукцією та послугами, що позитивно вплине на результативність діяльності
закладу ресторанного господарства.
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Лілія Шнайдер
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ СИРУ
В роботі висвітленні питання класифікації продукту харчування - сиру, що
користується масовим попитом. В матеріалі статті також відслідковується
тенденція до збільшення щоденного споживання історичного натурального
продукту, описані впровадженні у виробництво інноваційні технології та
проаналізовано, які фактори покращать ефективність виробництва.
Ключові слова: молоко, сир, метод хроматографії, фермент «Акселерзайм»,
ензимо модифікованих сир, технологія Tetra Pak, лазер, регулятор.
Молочна галузь займає важливе місце в економіці будь-якої держави і
забезпеченні населення продуктами харчування першої необхідності.
В Україні до складу молокопереробного комплексу входить виробництво,
заготівля, переробка та реалізація молочної продукції. Молокопереробна галузь
включає в себе виробництво сирів, масла, цільномолочної продукції
(пастеризоване молоко, сметана, кисломолочні продукти та ін.), морозива,
молочних консервів.
Обсяги виробництва молока в Україні останнім часом скоротилися більш
ніж у два рази. Основним чинником даної тенденція є зниження виробництва
молока на сільськогосподарських підприємствах. Як наслідок основними
виробниками молока стали господарства населення, на їх частку в 2020 році
припадало приблизно 82 % виробництва.
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Серед окремих видів молочних продуктів найбільше зростання обсягів
виробництва спостерігається серед спредів (зростання на 55 %), молока
обробленого (зростання на 25%), сирів жирних, включаючи бринзу, і свіжих
неферментованих, а також сирів кисломолочних (зростання на 24% і 36%
відповідно) [9].
Серед вищезазначених продуктів харчування найбільш актуальнішим є
сир, оскільки займає одне з перших місць за харчовою та енергетичною
цінністю. Харчова цінність сиру визначається високим вмістом у ньому білка,
молочного жиру, а також мінеральних солей і вітамінів в добре збалансованих
співвідношеннях . У 100 г сиру міститься 20-30 г білка, 32-33 г жиру, близько 1
г кальцію, 0,8 г фосфору. Також у сирі міститься велика кількість вільних
амінокислот, у тому числі всі незамінні [1].
Сир – молочний продукт, вироблений з молока, молочних продуктів і
побічних продуктів переробки молока з використанням спеціальних заквасок,
технологій, що забезпечують коагуляцію молочних білків за допомогою
молокозсідальних ферментів або без їх використання, або кислотним або
термокислотним способом з наступним відділенням сирної маси від сироватки,
її формуванням, пресуванням, солінням, дозріванням або без дозрівання з
додаванням складових частин молока немолочних компонентів або без їх
додавання. Сири виробляють з коров'ячого, овечого та козячого молока.
Виробляють сири жирністю від 20 до 60% в сухій речовині (жирність сиру
змінюється в залежності від вмісту в ньому вологи, тому прийнято виражати
жирність по відношенню до сухої речовини) [7] .
Залежно від технологічних прийомів вироблення і застосовуваних при
цьому мікроорганізмів, отримують сири, що розрізняються за смаковими
властивостями, консистенцією і зовнішнім виглядом. Відповідно до товарних і
споживчих властивостей, сири підрозділяють на наступні групи: сичужні
(тверді, напівтверді, м'які, сичужно-кислотні, сири з овечого молока), плавлені
та перероблені (зі смаковими наповнювачами і спеціями), кисломолочні [8].
На сьогоднішній день відомі більш 700 видів сиру, але до цих пір немає
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визнаної і використовуваної в усіх країнах єдиної класифікації. Це в значній
мірі ускладнює вивчення даного ринку. Причиною такого заплутаного стану є
те, що в різних країнах можуть вироблятися сири з однаковими назвами, але за
різними технологіями, або, навпаки, назви можуть відрізнятися, а технологія
бути однією і тією ж.
Український споживач відрізняється прихильністю до твердих сирів,
вважаючи по праву цей вид продукції найбільш натуральним і корисним.
Головна особливість споживання сиру в Україні – сприйняття сиру як
«додаткового» продукту. У європейських країнах, таких як Франція, Італія,
Голландія, сир є самостійною стравою, а в Україні сир, скоріше, складова
частина бутербродів, компонент салатів, супів, соусів і так далі. Наслідком
цього є набагато менше споживання сиру в Україні в порівнянні з країнами, в
яких традиційно воно високе [10].
В Україні останнім часом спостерігається стрімке зростання обсягів
виробництва сиру, що призводить до великої конкуренції між виробниками.
Така ситуація на ринку сирів ставить перед фахівцями нові завдання. Одним з
головних завдань є пошук недорогих джерел білкової сировини й розробка
ресурсозберігаючих технологій твердих сичугових сирів з високими якісними
характеристиками, біологічною цінністю й тривалими термінами зберігання.
Одним із шляхів рішення даної проблеми є використання рослинної сировини, а
саме соєвих продуктів, що мають підвищену харчову й біологічну цінність.
Також сьогодні українські сировари мають величезний потенціал і
можливості для виробництва сирів, що не поступаються західним аналогам.
Зокрема завдяки інноваційному методу хроматографії був зроблений великий
крок уперед у підвищенні якісного стандарту ферменту мікробного походження
Fromase – в ньому присутня тільки одна протеаза, що здійснює гідроліз казеїну,
усуваючи неспецифічний протеоліз [2].
Аби ще більше зацікавити нових споживачів сировари зацікавились в
покращенні смакових властивостей сиру. Саме тому на підприємствах України
успішно впроваджується новий фермент «Акселерзайм», розроблений фірмою
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DSM. Його застосовують для ліквідації гіркого смаку й прискорення дозрівання
сиру, а також для виробництва ензимомодифікованих сирів. Також серед
інноваційних пропозицій слід згадати про фунгіцидний препарат «Дельвоцид»,
який використовується для запобігання росту плісняви на поверхні сиру [6].
На додаток до основних заквасок компанія розробила унікальну серію
культур для посилення аромату й зміни структури різних видів сирів.
Наприклад, додаткова культура Р 100 надає сирному тісту ніжну консистенцію
за рахунок кращого утримання вологи в білковій матриці [5].
Для виготовлення високоякісної сирної продукції з малими економічними
затратами звичайно ж потрібне

продуктивне та надійне обладнання. Аби

досягти цього виробничі потужності повинні експлуатуватися повністю, а це
передбачає тривалий час роботи і їх високу надійність. І вже сьогодні в Україні
на молокопереробних підприємствах вдало функціонують лінії по виробництву
твердих сирів за технологією Tetra Pak Tebel: повністю закритий, безперервний
цикл виробництва, без контакту з навколишнім середовищем. Такий спосіб
забезпечує високий рівень гігієни й гарантує виготовлення дуже якісного сиру
[11].
Оскільки сир є відмінним живильним середовищем для мікроорганізмів
необхідною умовою стало створення герметичного впакування й збереження її
цілісності аж до надходження до споживача. Світовим лідером по внесенню
новинок в виробництво пакувальних систем стала компанія Cryovac, яка внесла
революційні зміни в процес виробництва сиру, його постачання і маркетингу,
дякуючи досягненням в Україні виготовлення термоусаджуючих пакетів
CRYOVAC OSB® для дозрівання сиру, плівок, ламінатів й нового обладнання
[3].
Також сироробство, як і багато інших галузей виробництва, повинно
відповідати технічному прогресу. Впровадження нових технологій дозволяє
одержувати більш якісні продукти, допомагає зробити їх безпечними й
доступними. Одним із прикладів

застосування високих

використання лазерів [6].
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технологій

є

Лазери широко застосовуються як усілякі датчики й регулятори на
технологічних

лініях,

вони

допомагають

при

виробництві

етикеток,

маркуванню продуктів, за допомогою лазерів здійснюють контроль і
аналізують показники якості в процесі виробництва сирів. Завдяки методу
лазерної

флуоресцентної

діагностики

з’явилася

можливість

експрес-

діагностики (за секунди, хвилини) бактеріальної забрудненості продуктів
мікроорганізмами [4].
Нами зроблено висновок, що стосовно

інновацій в виробництві сиру

можна впевнено сказати – вони значно відчутті. Адже вже впровадженні у
виробництво інноваційні технології, описані вище, винайдені нові види
заквасок та ферментів і в даному напрямку продовжують працювати сировари
та мікробіологи. Також підготовка висококваліфікованих фахівців, збільшення
ринку збуту готової продукції шляхом поліпшення якості сирів – все це лише
доводить, що сироваріння є одним з найбільше перспективних напрямків
розвитку харчової промисловості України.
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СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ
РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
У

статті

встановлено

суть

поняття

сільського

зеленого

туризму.

Досліджено стан, можливості та шанси, а також перспективні напрямки
розвитку даного виду туризму в Україні.
Ключові слова: сільський туризм, зелений туризм, туризм, потенціал,
рекреація, ресурс, історико-культурні пам’ятки, гірські ландшафти, садиба,
фермерство.
Туризм можна назвати найважливішою галуззю економіки світового
господарства.

Адже,

саме

сільський

зелений

туризм

є

одним

з

найприбутковіших видів туризму не тільки в Україні, але і у всьому світі, що
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допомагає підтримувати рівень та якість життя населення. Але проблема стоїть
у тому, що багато людей є некомпетентними щодо такого виду туризму, як
сільський зелений туризм.
Україна

–

це

країна

багата

на

туристично-рекреаційні

ресурси:

сприятливий клімат, гірські ландшафти, родовища лікувальних грязей, багата
природа, історико-культурні пам’ятки, тощо. Саме тому розвиток туризму дає
велику ймовірність рішень різноманітних проблем, таких як: економічні,
екологічні та соціальні. Внаслідок чого можна впевнено сказати, що
дослідження стану та перспектив розвитку сільського зеленого туризму є більш
ніж просто актуальним.
Метою

статті

є

дослідження

сільського

зеленого

туризму

як

перспективного напряму розвитку туризму в Україні.
Передовими дослідниками даної теми були такі вчені, як: О. Бейдик,
Є. Богданова, С. Косенко, С. Мельниченко та інші. Особливості розвитку
сільського зеленого туризму висвітлюють у своїх публікаціях

І. Гришова,

Ю. Зінько, М. Костриця та інші. На даний момент часу потреба у вивченні
теоретичного базису розвитку сільського зеленого туризму нікуди не зникає,
навпаки тільки з’являється.
На теперішній час немає єдиного підходу щодо визначення суті сільського
туризму не тільки в Україні, але і в інших країнах. Це передусім зв’язано з
класифікованими

підходами

в

різних

країнах

до

туризму

як

виду

підприємницької діяльності в сільській місцевості.
Не так давно сільський зелений туризм визначився найбільш пріоритетним
напрямом туризму в Україні. Твердження сільський зелений туризм значиться
доволі відомим терміном, основним завданням якого є надання послуг
гостинності людям, які відпочивають у сільській місцевості, за допомогою
розміщення їх у власній садибі, пропонування власником садиби продуктів
домашнього господарства та трудових ресурсів [1].
Сільський зелений туризм – це своєрідна форма відпочинку в приватних
господарствах сільської місцевості зі застосуванням майна та трудових ресурсів
власного сільського або фермерського господарства, природно-рекреаційних
якостей краю, культурного, історичного спадку регіону.
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Сільська садиба – це житлова будова, що має присадибну земельну площу,
на якій мешкає господар садиби та члени його родини, яким вона належить по
праву власності. Головним досягненням своєї діяльності «Спілка сприяння
розвитку сільського зеленого туризму в Україні» вбачає розуміння сутності та
прийняття

зиску

суспільством

від

сільського

зеленого

туризму.

Не

виключенням є той факт, що сільський зелений туризм як форма діяльності
сільського типу населення та форма відпочинку міського типу населення
поширилася на вагомій частині сільської місцевості України. Сільський
зелений туризм має позитивний вплив на благоустрій села та на вирішення
соціально-економічних проблем села [1].
До можливостей сільського зеленого туризму відносять: збільшення
доходів місцевого населення та регіону; створення додаткових робочих місць;
збільшення об'єктів соціальної інфраструктури села; розширення сфери
зайнятості населення; та інші.
Загрозами

розвитку

сільського

зеленого

туризму

можуть

стати:

недосконалість нормативно-правової бази, що регулює туристичну галузь;
зниження

попиту

платоспроможного

населення

внаслідок

скорочення

прибутковості основних галузей економіки; ризик зниження туристського
потоку при погіршенні політичного стану в країні; соціально-економічний стан
в країні; нестабільність екологічної ситуації; низький рівень обізнаності та
сервісу в сільській місцевості.
Регіони України мають безмежно багату природну, культурно-ресурсну
базу, що формує умови для його використання у відпочинкових цілях.
Сприятливий клімат, живописні ландшафти, приваблива історико-культурна
спадщина, все це є гарантією організації різнобічного відпочинку в сільських
місцевостях України. Саме на початку XXI століття сільський туризм став
одним із багатообіцяючих видів відпочинку у Карпатському, Поліському,
Подільському регіонах. Саме цей вид туризму в Україні пройшов декілька
етапів розвитку і на даний момент перебуває на третьому етапі:
І етап. Формування сільського туризму. Період

характеризується

відпочинком та творчою працею забезпечених людей у приватних садибах.
Тоді ще такий відпочинок не розглядався як туризм.
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ІІ етап. Становлення приватних форм сільського туризму . Період з 60 до
90-х років, коли розповсюдженим був відпочинок в орендованих туристами
кімнатах (квартирах) на гірських курортах або у Криму. Це не був відпочинок
у селі, це була курортна місцевість, проте деякі туристи все ж зупинялася у
сільських будинках.
ІІІ етап. Становлення правових форм сільського туризму. Поняття
сільський туризм з’явилося у 1996 році, із започаткуванням «Спілки сприяння
розвитку сільського зеленого туризму в Україні». Саме організаторами Спілки
були звершені перші кроки

розвитку нового виду діяльності сільського

населення.
Станом на тепер сільський зелений туризм в Україні характеризується
такими проблемами як: недовершена законодавча база; незначний рівень
розвитку інфраструктури; невелика популярність сільського зеленого туризму в
Україні на внутрішніх та зовнішніх ринках; неприсутня система оцінки якості
послуг; Перспективи розвитку сільського туризму в Україні спричинена такими
обставинами: Україна володіє вагомими, але дотепер не до кінця вивченим
рекреаційним потенціалом; збережена культурна своєрідність історичних
околиць України (Буковина, Закарпаття, Волинь, Поділля, Слобожанщина,
тощо) виступає конкурентною перевагою, що дозволить одним із основних
оточень розвитку сільського туризму; розвиток сільського туризму заохочує
мале підприємництво; організація відпочинку для туристів в сільській
місцевості сприяє зміні екологічної свідомості населення, тому це сприяє
збереженню довкілля [3]; створення сприятливого правового середовища для
розвитку сільського туризму; створення системи забезпечення якості послуг,
яка буде базуватися на потребах споживача; створення заохочувальних
механізмів; залучення інвестицій для розвитку сільського туризму; пошук
додаткових можливостей для підвищення знань сільського населення;
поширення інформації щодо відпочинку в українському селі [5]. Позитивну
роль в розвитку сільського зелеого туризму в Україні відіграє високий рівень
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безробіття в сільській місцевості – 47,5% від загальної чисельності
зареєстрованих безробітних у 2020 році, що примушує населення вирішувати
проблеми власної зайнятості шляхом розвитку сільського зеленого туризму [2].
2020 рік в Україні проголошений роком розвитку туризму в регіонах і на
сільських територіях.
Особливо в теперішніх умовах світової пандемії, пов’язаної з поширенням
вірусу COVID-19, посилюються позиції внутрішнього туризму. Зокрема
сільський зелений туризм та його різновиди набирають все більшої
актуальності. Вітчизняні експерти розвитку галузі радять власникам садиб та
фермерам оперативно вивчити попит, підготувати цікаві пропозиції, ефективно
рекламувати свій продукт, налагодити якісний сервіс за помірними цінами,
співпрацювати з туроператорами, адже люди все більше починають цікавитися
внутрішнім туризмом, здебільшого саме сільським зеленим [4].
До прикладу на Херсонщині сільський зелений туризм має достатній
потенціал та всі можливості для успішного й сталого розвитку – це унікальний
природний комплекс, сприятливий клімат, щедрість землі, гостинність місцевих
жителів, 65 об’єктів відпочинку у сільській місцевості: садиби, селянські і
фермерські господарства, комплекси рибалки [4].
Але вибагливість туристів до сучасного інфраструктурного облаштування,
спектру послуг та сервісу, навіть у сільській місцевості, з кожним роком
зростають, тому власники садиб невпинно розвивають та вдосконалюють свій
бізнес відповідно до вимог сьогодення, підвищуючи свій професійний рівень та
рівень персоналу.
Таким чином станом на сьогодні сільський зелений туризм все більшою
мірою набирає популярності і у місцевих жителів і у жителів великих міст.
Сільський зелений туризм (агротуризм, екотуризм) за визначенням – це
відпочинок у сільській місцевості. Найбільше туристів приваблює в даному
виді туризму: екологія, природа, просте сільське життя, не такий швидкий темп,
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як у місті, традиції, тощо. Розвиток сільського зеленого туризму є доволі
перспективним напрямом туристичної діяльності. За результатами дослідження
було виявлено сутність сільського туризму та переваги для його розвитку.
Розвиток та організація сільського відпочинку має хорошу подальшу
перспективу і сприяє поліпшенню соціально-економічної ситуації сільської
місцевості. Розвиваючи сільський зелений туризм, він буде приносити досить
непоганий прибуток. Цей вид туризму відкриває нові можливості для людей з
міста, які їдуть у села пожити зовсім іншим життям, побачити красу сільських
пейзажів, лісів, гір, відсутність стресів та метушні, здорове харчування добре
впливають на людину, зміцнюють її і духовно, і фізично. Це одна з переваг
зеленого туризму
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ХОСТЕЛІВ
Дана стаття присвячена основним тенденціям розвитку хостелів. Стаття
розкриває історичні аспекти формування готельного господарства, описує
класифікацію засобів розміщення. Визначено заходи щодо вдосконалення
роботи українських хостелів для забезпечення їх роботи й захист від впливу
негативних факторів, обумовлених слабкими сторонами їх діяльності.
Ключові слова: заклад розміщення, сфера гостинності, готель, хостел,
готельні послуги.
Багатовікова еволюція розвитку індустрії гостинності показує, що 40 %
потоку туристів бажають зупинятися в малих засобах розміщення. Розвиток
малих засобів розміщення, до яких належать хостели, сприяє політичній,
економічній і соціальній стабільності, гнучкості економічних структур, а також
здійсненню ринкових регуляторів, що позитивно впливають на зростання
конкурентних переваг країни, яка приймає туристів. Сучасні кризові явища в
економіці призводять до зростання популярності серед подорожувальників
бюджетних засобів розміщення – хостелів, але, на жаль, нормативнозаконодавча база, статистичний облік, методичне забезпечення їх діяльності в
Україні практично відсутні.
В економічній літературі питання функціонування і розвитку засобів
розміщення досліджували у своїх роботах відомі вітчизняні та зарубіжні вчені,
зокрема, С. Байлик, М. Бойко, Р. Браймер, Л. Гопкало, Н. Кабушкин, Круль,
А. Мазаракі, М. Мальська, С. Мельниченко, І. Писаревський, П. Пуцентейло,
А. Чудновський, Т. Сокол, Дж. Р. Уокер, С. Шаповал.
Метою статті є визначення концептуальних засад щодо вдосконалення
роботи українських хостелів на ринку готельних послуг України.
Сфера гостинності в Україні розвивається, не дивлячись на кризові явища
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в економіці, будуються нові готелі, відкриваються готельні комплекси, як і
раніше індустрія туризму є однією з найприбутковіших галузей економіки.
Багато українців в змозі дозволити собі відпочинок в дорогих фешенебельних
готелях, де ціна за номер становить суму місячної пенсії окремо взятих
громадян країни. Однак основна маса подорожуючих по країні дозволити собі
цього не може і ринок туристичних послуг, відповідаючи вимогам часу,
повинен бути соціально орієнтованим, а, отже, доступним для соціально
незахищених верств населення. У цьому випадку на допомогу приходять
хостели, будівництво яких бурхливо розвивається в нашій країні в останні роки.
Ці сучасні недорогі молодіжні готелі з мінімальними додатковими послугами
разюче відрізняються від просто малобюджетних готелів. В останньому
випадку це просто засіб розміщення, а в випадку з хостелами – це певна
філософія [2].
Існує ряд ознак, за якими класифікують малі засоби розміщення. За
кількістю номерів виділяють міні-готелі (10-15 номерів в нежитловому фонді);
малі готелі квартирного типу (як правило не більше 6-7 і максимум 10-15
номерів в житловому фонді); малі готелі в окремо розташованих будинках (до
50 номерів).
Залежно від рівня послуг, які надаються в малих готелях їх поділяють на
демократичні (хостели, домашні готелі); готелі економ і бізнес-класу;
апартотелі; бутікотелі. За формою власності малі готелі відносяться, як
правило, до недержавних.
В останні роки хостели розвиваються практично у всіх країнах, ставши
одним із популярних засобів розміщення для бюджетних мандрівників.
Основними відмінностями хостелів від класичних готелів є: продаж не номера,
а ліжко-місць; можливість гнучкого ціноутворення, а також наявність у хостелі
зон загального користування. Хостели належать до бюджетних засобів
розміщення. Тому для України розвивати ринок хостелів є перспективним
напрямом, адже він також дасть можливість розвивати молодіжний та дитячий
туризм у регіонах нашої країни.
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В Україні із 2003 року функціонує Всеукраїнська молодіжна хостельна
асоціація (ВМХА). Вона щорічно проводить перевірку хостелів на предмет
відповідності стандартам IYHF. Стандартні вимоги для хостелів в Україні
розроблені мережею «Молодіжний туризм і хостели України». Відповідно до
цих вимог, подібно до стандартів, розроблених Міжнародною асоціацією,
хостели поділяють на три категорії: стандарт (Standart), покращений (Superior)
та люкс (Luxury) (табл. 1).
Таблиця 1 – Категоризація хостелів
Категорія
Стандарт (Standart)

Покращений (Superior)

Люкс (Luxury)

Як

зазначають

Вимоги
Гарна транспортна розв’язка поблизу хостелу; кімнати
розраховані на 4-14 осіб (чоловічі, жіночі, спільні); кухня та
умови для самостійного приготування їжі, санітарно-технічні
зручності на поверсі; загальна кімната для відпочинку з
телевізором та Інтернетом
Розташовані в пішій доступності до центру міста та крупних
рекреаційних центрів; кімнати розраховані на 2-14 осіб; кухня та
умови для самостійного приготування їжі, чай, кава для
відвідувачів і санітарно-технічні зручності на поверсі; загальна
кімната для відпочинку, телевізор, Інтернет, можливі додаткові
розваги; пральня
Розміщені в центрі міста; мають кімнати на одну та більше осіб;
кухня та умови приготування їжі, санітарно-технічні зручності у
блоці або номері; загальна кімната для відпочинку, пральня,
спортзал

учені,

вітчизняна

законодавча

база

має

низку

невідповідностей. Перша з них виявляється в тому, що хостели зараховують до
категорії «готелі та інші засоби розміщення». А це означає, що в хостелі
повинно бути як мінімум сім номерів. По-друге, цей засіб розміщення повинен
надавати готельні послуги, які не обмежуються прибиранням ліжок та
приміщень. Тобто, відповідно до української класифікації, хостел є одним із
видів готелів, а це не відповідає міжнародній класифікації засобів розміщення.
Хостели пропонують своїм клієнтам набір обмежених послуг і, незважаючи на
те, що в багатьох хостелах є індивідуальні кімнати, зазвичай, вони більше
нагадують гуртожитки, ніж готелі.
Найчастіше, для того, щоб забезпечити регіони напливом туристів,
необхідно залучення достатньої кількості інвестицій. Це обумовлено тим, що
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підприємці вважають за краще будувати великі готельні комплекси середнього
класу і вище, розраховуючи на моментальну окупність. Але дана сфера бізнесу
останнім часом привертає до себе пильну увагу не тільки великих корпорацій
або муніципальних об'єднань, але і досить маленьких фірм і навіть
індивідуальних

підприємців.

При

цьому

все

більшою

популярністю

користуються не багатомільйонні проекти великих готельних комплексів, а так
звані малі готелі [3].
В Україні щороку зростає кількість малих засобів розміщення. За останнє
десятиліття щорічний приріст готельного ринку в Україні склав 15-20% саме
завдяки розвитку малих форм розміщення (від 10 до 50 номерів) в різних
регіонах. Особливо активно подібний формат розміщення розвивався на півдні
України (Одеса, Миколаїв, Харсон), а також в найбільших туристичних містах
(Львів, Київ). В цілому по країні обсяг введення таких об’єктів щорічно зростає
на 50%.
Дана сфера завжди залишається відкритою для нових ідей, перспектив і
можливостей. І, незважаючи на те, що наша країна в цьому сегменті бізнесу
завжди йде на крок позаду провідних країн готельєрів, сьогодні можна з
упевненістю заявити, що готельна справа в Україні розвивається досить
успішно.
Малі форми розміщення зародилися ще за радянських часів. Тоді вони
були досить примітивні, походили скоріше на курники з ліжком, зараз це вже
цивілізовані готелі економ-класу, досить комфортні і бюджетні та число їх
щорічно зростає. З розвитком в країні сільського та екологічного туризму
розвиток малих форм розміщення проникає і в сільську місцевість, і в
найвіддаленіші куточки України, проте в більшості випадків, це просто засоби
розміщення, але не хостели.
Хостели – тимчасове місце проживання з особливою атмосферою, і
особливість цієї атмосфери в тому, що вона створює передумови для
зближення, спілкування і знайомства людей. В цьому і полягає особливість
хостелів, в них завжди існує загальне місце, як правило це кухня або зала, де
можна разом приготувати собі їжу, пограти в ігри, почитати, посидіти в
інтернеті та поспілкуватись разом [5].
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Як підкреслювалося раніше, хостели місця спільного проживання людей,
номери в них різної місткості, вони можуть бути розраховані на десять,
двадцять постояльців. Що стосується зручностей, вони можуть бути в номері,
або в блоці, проте, наявність гарячої і холодної води залишається обов'язковим
в будь-якому хостелі. У різних хостелах існує і різна цінова політика, іноді
необхідно доплачувати за постільну білизну, в деяких хостелах в вартість
входить сніданок, в інших за окрему плату, але в будь-якому хостелі існує
загальна кухня, де їжу можна приготувати самостійно. У будь-якому хостелі
також є індивідуальні шафки, що закриваються на ключ, де можна залишити
безбоязно свої особисті речі. Відмінною рисою хостелів у всьому світі є
чистота, в них іноді існують суворіші правила проживання, ніж в дорогих
фешенебельних готелях.
Підвищення інтересу серед населення до подорожі і пізнання різних країн і
готовність задовольнятися мінімальними зручностями значно збільшила
популярність хостелів.
Хоча в українського населення поняття «хостел» асоціюється зі словом
«гуртожиток», а, отже, з брудом і тарганами, хоча це зовсім не так. Низька ціна
на проживання не означає відсутність комфорту, хостели не економлять на
обслуговуванні, на проведенні прибирання і персоналі. Знизити ціну їм
дозволяє багатомісне проживання і скорочення додаткових послуг, які інші
готельєри включають у вартість проживання. Такий психологічний бар'єр у
населення

досить

легко

подолати.

Для

цього

достатньо

провести

широкомасштабну рекламну компанію, що дозволяє донести до населення
переваги даного виду розміщення, а переваг таких не так мало, починаючи від
демократичної ціни на проживання, закінчуючи особливою атмосферою,
властивою тільки хостелам [1].
Населення відгукнеться на плюси проживання в

хостелі, одним

сподобається ціна, інших спокусить спілкування з людьми з різних країн,
мандрівниками,

чия

невгамовна

енергія

сподобаються заходи для гостей.
227

підкорить

будь-якого,

третім

Незаперечно, що розвиток хостелів в нашій країні вигідно як підприємцям,
так і державі. Відкриття хостелів в заповнить нестачу готельних місць, що
призведе до збільшення потоку туристів, в тому числі приверне і ті верстви
населення, які раніше не могли дозволити собі подорож, збільшиться потік
молоді, самостійних мандрівників. Відповідно, це і є пряма вигода державі.
Адже відкриття хостелів – це нові робочі місця, і, як наслідок, зниження рівня
безробіття. Робота в хостелі, практика в ньому є хорошим стартом для
студентів, що навчаються готельної справи, для початківців адміністраторів,
менеджерів та інших фахівців у сфері готельної справи, це хороша підготовка
кадрів. При роботі в хостелі набагато легше освоїти ази готельної справи і
приступити до роботи у великих мережах, це відмінне навчання для майбутніх
фахівців, що, безсумнівно, вигідно державі [4].
Зрозуміло, що хостели, будучи бюджетними засобами розміщення, не
можуть дозволити собі багато досягнути в науково-технічному прогресі, тому
що це призведе до підвищення вартості готельних послуг. Але для залучення
постояльців в українські хостели необхідним є:
– гнучкі тарифи залежно від сезону;
– розширення спектра додаткових послуг і підтримка постійного зв’язку із
клієнтом; формування мережі хостелів;
– постійна робота з підвищення кваліфікації співробітників, із розвитку
програм мотивації та залученості персоналу в роботу хостелів;
–

створення

асоціації

хостелів,

яка

реально

працюватиме

та

представлятиме на всіх рівнях інтереси її членів.
Розглядаючи переваги створення хостелів в Україні, слід згадати і про
швидкість строків відкриття і окупності хостелів. Витрати на відкриття не
великі, оренда, ремонт та облаштування приміщення займає термін не більше
двох, трьох місяців. Окупитися відкриття хостелу також може в термін від
декількох місяців до двох, трьох років, в той час, як окупність готелю становить
понад 10 років. Ще одна перевага полягає в тому, що малі форми готельного
бізнесу, за рахунок індивідуального підходу до кожного клієнта, швидко
реагують на мінливий попит з боку туристів.
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Розробка заходів з удосконалення роботи українських хостелів на ринку
готельних послуг України полягає у формуванні конкурентоспроможних,
якісних послуг, діяльність яких спрямована на формування ділової й
туристичної привабливості нашої країни для задоволення попиту українських
та іноземних туристів.
У статті сформовані основні завдання щодо вдосконалення діяльності
українських хостелів, які базуються на побудові підтримки розвитку хостелів,
що сприяють поповненню бюджету країни та приносять дохід місцевому
регіону, шляхом відкриття вакансій: визначення перспективних напрямів
розвитку хостел-руху на національному та регіональному рівнях з урахуванням
їхньої специфіки; створення умов для ефективної роботи хостелів на основі
розробки

нормативно-правового,

інформаційного

забезпечення

на

фінансового,
всіх

рівнях

організаційного
управління;

та

формування

маркетингових програм щодо просування послуг хостелів; сертифікація
костелів.
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ОБГРУНТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЦЕПТУР ПЛОДОВОЯГІДНОГО ЗЕФІРУ
У статті досліджено асортимент, рецептуру плодово-ягідного зефіру.
Обґрунтовано доцільність зміни рецептурного складу плодово-ягідного зефіру з
метою надання йому функціональних властивостей, визначено вимоги до
якості сировини та готової продукції згідно нормативної документації.
Ключові слова: зефір, зефірна маса, функціональний продукт, харчова
промисловість, технологія, сировина, якість.
Харчування є однією з основних умов існування людини, а проблема
здорового харчування – однією з основних проблем людської культури.
Кількість, якість, асортимент харчових продуктів, своєчасність та регулярність
прийому їжі вирішальним чином впливає на людське життя в усіх його проявах.
Вихід країни на новин рівень ринкових відносин змінив асортиментну
політику

більшості

підприємств

харчової

промисловості

взагалі

та

кондитерської галузі зокрема.
Аналізуючи асортиментну політику закладів ресторанного господарства
(ЗРГ), можна констатувати, що асортимент десертів типу мармелад маршмелоу,
зефір, пастила та інші вироби власного виробництва обмежений, а обсяги їх
виробництва та реалізації не задовольняють попит. Це зумовлено, з одного
боку, трудоємкістю виробництва, а з іншого – нестабільністю властивостей
сировини та готової продукції [1].
Останнім часом захворюваність серед населення цукровим діабетом
набуває значних масштабів. Чисельність таких людей щорік збільшується на
5-7 %. Лише в Україні вона складає більше 2 % населення. Нажаль,
збільшилася

кількість

хворих

дітей,

які

є

основними

споживачами

кондитерських виробів. Тому використання цукрозамінників у технології
кондитерських виробів, які можна споживати усім категоріям населення, в тому
числі хворим на цукровий діабет, є актуальним завданням.
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Кондитерська промисловість України працює на дуже високому рівні, але
асортимент продукції для людей, хворих на цукровий діабет недостатній, щоб
задовольнити зростаючий попит. Тому метою статті є обґрунтування
удосконалення

рецептур

плодово-ягідного

зефіру

шляхом

додавання

природних цукрозамінників з метою формування функціональних властивостей
продукту.
На сьогоднішній день існує чимало всебічних досліджень проблем
виробництва

зефіру.

Вченими

Магомедовим

Г.О.,

Журавлевим

А.А.,

Плотниковою И.В., Шевяковою Т.А. досліджено можливості оптимізації
рецептури зефіру на желатині функціонального назначения. Вітчизняними
науковцями О.М. Сафоновою, Т.М. Поповою, Л.В. Михайловою покращено
споживчі властивості зефіру з використанням бджолиного маточного молочка.
Вивчено особливості використання у виробництві зефіру соєвих продуктів,
розроблено рецептуру, до складу якої входить сухий курячий білок і соєвий
порошок, стабілізатор та інші добавки. Готовий зефір має оригінальний
приємний смак, аромат із ледь відчутним запахом соєвих продуктів.
На сьогодні в багатьох роботах реалізуються способи оптимізації
рецептурного складу зефіру для забезпечення його функціональності шляхом
внесення різноманітного природного наповнювача. Але в повній мірі
залишається не визначеними вплив природного наповнювача на отримувані
органолептичні та функціонально-фізіологічні властивості готового виробу. Це
обумовлює доцільність даного напрямку досліджень для забезпечення
розширення асортименту функціональних виробів.
Виробництво

кондитерської

продукції

оздоровчо-профілактичного

призначення, розробленої за інноваційними технологіями з використанням
рослинної сировини стає стратегічним напрямком розвитку не лише
промислових підприємств, а також і закладів ресторанного господарства.
Бездоганна якість, вишуканий смак, натуральність, зручна і сучасна упаковка,
своєчасна доставка виправдають очікування навіть найвимогливіших покупців
[11].
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Кондитерські

вироби

здебільшого

перенасичені

легкозасвоюваними

вуглеводами та практично не містять корисних і життєво необхідних біологічно
активних речовин, а наявність цукру в рецептурі унеможливлює їх вживання
людьми, що хворі на цукровий діабет.
Відомо, що регулярне вживання топінамбуру у вигляді порошку
нормалізує рівень цукру крові, відновлює мікрофлору кишечнику, нормалізує
рівень холестерину, виводить з організму токсини та радіонукліди, покращує
обмін речовин, підвищує імунітет і стимулює регенерацію клітин. Цілюща дія
порошку топінамбура обумовлена високим вмістом полісахаридів іншої
природи, присутністю пектинових речовин, вітамінів груп В, вітаміну С,
найважливіших мікроелементів (кремнію, заліза, магнію, калію, кальцію,
цинку, міді, марганцю, нікелю, фосфору та ін.), що знаходяться в біогенному,
тобто найкращому для засвоєння вигляді. До його складу входять також
найважливіші незамінні амінокислоти. Хімічний склад порошку топінамбуру:
полісахариди інсулінової природи – 72-77 %, білки – 7-7,2 %, клітковина –
10 %, пектинові речовини – 1,1 %, калорійність 100 г продукту – 74 ккал [10].
Зефір являє собою різновид клеєвої пастили та є найпоширенішим і
найпопулярішим харчовим продуктом з пінною структурою серед дорослих і
дітей.
Найбільш привабливим драглеутворювачем для зефірних мас із точки зору
здорового харчування є пектин. Крім цінних для харчової промисловості
технологічних властивостей, пектин демонструє корисні для організму людини
функціональні властивості: знижує рівень холестерину в крові, посилює
перистальтику кишківника, посилює всмоктування іонів кальцію та магнію, має
антидіарейний ефект, виводить іони важких металів з організму, утворюючи з
ними нерозчинні комплекси, які не всмоктуються [10]. Саме за рахунок
високого вмісту пектину порошок топінамбура є ефективною функціональною
добавкою до рецептур зефіру для дієтичного харчування.
За ДСТУ 6441 «Вироби кондитерські пастельні» у зефірі масова частка
фруктової (овочевої) сировини становить не менше 11%, масова частка вологи
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– 25%, щільність – не більше 0,6 г/см. Зефір містить як органічні, так і
мінеральні речовини. До перших слід віднести крохмаль, моно- і дисахариди,
протеїн, розчинну клітковину (пектин) і органічні кислоти (яблучну, лимонну
та ін.), вітаміни групи В, зокрема, В2 і РР, мінеральні речовини: кальцій, натрій,
калій, фосфор, йод, магній, залізо [2].
Цукор пісок повинен відповідати вимогам ДСТУ 4623:2006. На смак він
повинен бути солодким, без сторонніх домішок присмаків та запахів, як в
сухому так і в рідкому вигляді. Повинен бути білим, сипучим, під час
розчинення у воді розчин цукру повинен бути прозорим, без нерозчиненого
осаду, механічних та інших сторонніх домішок [3].
Яблучне пюре повинне відповідати вимогам ДСТУ 4084-2001. Повинно
мати однорідну пюреподібну масу, що розтікається по горизонтальній поверхні.
Мають бути відсутні насіння та шкірки. Колір – однорідний за всією масою,
властивий фруктам, з якого виготовлено пюре. Смак має бути солодко-кислим
або кисло-солодким, добре вираженим запах, властивий даному виду фруктів.
Не допускається сторонній присмак і запах [4].
Яєчний білок має відповідати вимогам ДСТУ 2013-91. Зовнішній вигляд
має бути однорідним без сторонніх домішок, порошкоподібний або у вигляді
гранул. Колір – від білого до жовтуватого. Смак і запах – яєчний, без сторонніх
запахів та присмаків [5].
Агар повинен відповідати вимогам ГОСТ 16280-2002. За зовнішнім
виглядом повинен бути сипучим, порошкоподібним. Колір – від світлокоричневого до темно-коричневого. Може мати сіруватий відтінок. Смак і
запах – без сторонніх домішок [6].
Патока повинна відповідати вимогам ДСТУ 4498:2005. На зовнішній
вигляд густа, в’язка рідина. Допустима незначна опалесценція. Льодяник,
отриманий внаслідок варіння карамельної проби повинен бути прозорий. Колір
– від безбарвного до блідо-жовтого. Смак і запах – властивий патоці, без
сторонніх присмаків і запахів [7].
Кислота молочна харчова повинна відповідати вимогам ДСТУ 4621:2006.
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Зовнішній вигляд – прозора сиропоподібна рідина без осаду та муті. Смак –
кислий, без стороннього присмаку. Запах – слабкий, характерний для молочної
кислоти [8].
Вода питна повинна відповідати вимогам ДСТУ 7525:2014 [9].
Характеризуючи основні і допоміжні інгредієнти, що використовуються
для виготовлення зефіру, особливу увагу слід приділити цукру. Цукор у вигляді
спеціально виготовленого сиропу – основний компонент зефіру, який є
вуглеводним джерелом енергії для роботи мозку.
Плодово-ягідне пюре – це солодка маса, що володіє всіма цінними
властивостями плодів і ягід, що містить у собі пектин, клітковину і органічні
кислоти. Для виготовлення зефіру використовується яблучне, абрикосове,
вишневе пюре.
Пектин – натуральний продукт, отриманий з яблук і цитрусових плодів. У
виробництві зефіру використовується як желеутворюючий і стабілізуючий
компонент. Пектин володіє загальновідомими корисними властивостями:
виводить з організму солі важких металів, покращує формулу крові,
збільшуючи зміст червоних кров'яних тілець [1].
Молочна кислота надає продукту м'який смак і підсилює аромат.
Білок свіжих курячих яєць служить піноутворювачем для зефіру, покращує
його смак, утворює його структуру.
Бета-каротин
антиоксидантними,

є

натуральним

барвником,

радіопротекторними,

а

також

вітаміном

антиканцерогенними

з
і

імуностимулюючими властивостями.
Фруктовою сировиною для зефірної маси переважно залишається яблучне
пюре. У кондитерській галузі виробництво і реалізація продукції знаходяться в
постійній і дедалі зростаючій конкуренції. У зв’язку з поширенням ідеї
здорового харчування та попитом на продукти харчування, збагачені цінними
нутрієнтами, останнім часом велика увага приділяється пошуку альтернативної
сировини для фруктової основи зефірної маси [1].
Отже, у подальшому планується проведення більш детальних досліджень
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особливостей використання різноманітної природної сировини, отриманої в
щадних

режимах

виробництва

та

встановлення

термінів

зберігання

отримуваного зефіру з внесенням концентратів. Для досягнення максимальної
конкурентоспроможності отримуваних виробів розробляються нові рецептури з
метою надання їм оригінальних органолептичних та структурно-механічних
властивостей. Плануються дослідження з визначення зміни якості дослідних
зразків на всіх стадіях виробництва шляхом визначення чинників їх
кольороутворення.
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Світлана Яблонська
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ МОЛОЧНИХ
ПРОДУКТІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
В статті висвітлені питання харчової цінності продуктів функціонального
призначення. В матеріалах статті також відслідковується тенденція
розвитку молочної промисловості у світі та в Україні, описані впроваджені у
виробництво інновації, представлено розробку технології виготовлення
сметани функціонального призначення.
Ключові слова: продукти функціонального призначення, молоко, кефір,
сметана, вітаміни.
У розвинених країнах світу постійно працюють над створенням нових
продуктів

функціонального

харчування,

які

мають

широкий

спектр

застосування, а також цільове спрямування. У США, Канаді, Японії, Франції,
Великобританії

та

ін.

країнах

реалізуються

національні

програми

з

оздоровлення населення шляхом розробки й організації виробництва харчових
компонентів,

які

коректують

біохімічний

склад

продуктів

масового

споживання.
Створення функціональних продуктів харчування і їх впровадження у
виробництво є одним із напрямків гуманістичної програми харчування людини,
яку пропагує ООН. Сучасний ринок функціональних продуктів на 65 %
складається

з

молочних

продуктів

функціонального призначення.
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у

загальному

обсязі

продуктів

Молочна галузь є однією з провідних у структурі промисловості України.
Перспективи її розвитку та функціонування завжди є надзвичайно актуальними,
оскільки молочні продукти є особливо цінними і незамінними продуктами
харчування будь якої людини. Тому розробка інноваційних молочних продуктів
функціонального призначення на сьогоднішній день є актуальним завданням
фахівців.
Функціональні молочні продукти на вітчизняному ринку як за якісним
складом, так і за об’ємом виробництва не відповідають сучасним потребам.
Тому актуальною є розробка нових функціональних продуктів для різних груп
споживачів.
Метою статті є визначення стану, проблем і тенденцій технологій
виготовлення

молочних

продуктів

функціонального

призначення,

представлення розробки технології виготовлення сметани функціонального
призначення.
Серед кисломолочної продукції в Україні провідне місце займає кефір як
основний продукт. Це відповідає світовим тенденціям популяризації кефіру у
споживачів .
За останні десять років ліцензії на виробництво кефіру придбано рядом
країн (Японія, Канада, США та ін.). На друге місце з останнього за об’ємом у
структурі виробництва змістився йогурт. Середнє річне споживання йогурту
вітчизняного виробництва склало понад 3 кг на людину. Асортимент йогурту
значно розширився не лише за масовою часткою жиру, видами наповнювачів,
консистенцією, упаковкою, строками зберігання, але й за функціональними
властивостями:

пробіотичними,

пребіотичними,

симбіотичними

і

нутрицевтичними [2].
Проблеми розвитку молокопереробних підприємств, їх адаптація до
ринкового середовища, ефективності виробництва продукції, підвищення
конкурентоспроможності

знайшли

своє

відображення

у

працях

таких

українських вчених: В.Г. Андрійчука, Ю.Д. Білика, В.П. Галушко, О.Є. Гудзь,
В.Н. Зимовця, Т.Л. Мостенської, П.Т. Саблука, О.М. Шпичака та інших.
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У їх працях змістовно розкрито сучасну проблематику розвитку молочної
галузі у теоретичних і практичних аспектах в розрізі країни та світу. Не
зважаючи на численні дослідження науковців, регіональний аспект розвитку
молокопереробних підприємств та світові тенденції галузі залишаються
недостатньо вивченими.
Одним із актуальних напрямків розвитку молочної промисловості є
виробництво кисломолочних продуктів функціонального призначення. До їх
складу входять біфідобактерії, різні молочнокислі мікроорганізми, а також
стимулятори

росту,

біологічно

активні

білки,

пептиди,

амінокислоти,

олігоцукриди, вітаміни, мінеральні речовини, харчові волокна та інші
нутрієнти.
Сьогодні в Україні близько 350 підприємств по переробці молока, з яких
80 виготовляють до 90% суцільномолочної продукції.
У зв’язку зі значною конкуренцією на сировинному ринку виробництво
готової молочної продукції все більшою мірою концентрується на великих
підприємствах, які вкладають значні кошти в модернізацію виробництва,
мобільно реагують на зміни кон’юнктури ринку, постійно збільшують свій
асортимент та, щоб не втратити свою нішу ринку за умов сезонного дефіциту
сировини, розширюють ринок збуту за рахунок експортних поставок [3].
Також зростає імпорт молочної продукції, що призводить до розширення
асортименту продукції на ринку та поліпшення її якості, що свідчить про
покращення рівня життя населення.
У країнах ЄС ринок молочних виробів розвивається з наданням переваги
наступним групам:
- продуктам з більш довготривалим терміном зберігання;
- продуктам, які мають найбільший попит;
- функціональним молочним продуктам з використанням оздоровчих
бактерій.
Перший продукт, якому був присвоєний статус функціонального,
належить молочній групі. Продукт YAKULT, отримав ім’я компанії —
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розробника був створений у 1930 році, а на Європейському ринку появився
лише в 1994 році. YAKUL збагачений пробіотиками і бактеріями Lactobacillus
casei Shirota.
Молочні функціональні продукти можна розділити на три основні групи:
- молочні продукти з пробіотичними і пребіотичними властивостями, до
яких можна віднести традиційні кисломолочні продукти, кисломолочні
продукти,

збагачені

пробіотичними

культурами,

молочні

продукти

з

пребіотиками і молочні продукти із синбіотиками;
- біокоректори і біологічно активні добавки до їжі, які включають БАД нутрицевтики, БАД - пробіотики і БАД - парафармацевтики;
- продукти спеціального призначення: дитячого харчування, геродієтичні,
лікувально-профілактичні.
Частка функціональних продуктів, об’єднаних у першу групу, складає
близько 80 %, а другої і третьої відповідно 12 і 8 %
Функціональні молочні продукти вирізняє від традиційних підвищена
харчова цінність, дієтичні й профілактичні властивості з нормалізації діяльності
шлунково-кишкового тракту.
Це забезпечується наявністю в молочних продуктах вітамінів (А, D, Е, В1,
В2,

В6),

мікроелементів,

молочнокислих

біологічно

мікроорганізмів,

активних

закваски

на

речовин,
чистих

мезофільних
культурах

пропіоновокислих бактерій, біфідо-лакто-ацидофільних бактерій, йодованого
білка, БАД, кальцію, фтору та ін. Заслуговують на увагу низькокалорійні,
знежирені й комбіновані продукти, які містять у своєму складі молочний і
рослинний жири.
Функціональні властивості молока та продуктів їх переробки можуть бути
підвищені додаванням вітамінів A, D, E, каротину, мінеральних речовин, таких
як магній, харчових волокон (наприклад, пектинів), біологічно активних
вуглеводів (наприклад, інуліну). Молочні продукти, збагачені шляхом
додавання немолочних інгредієнтів, відносяться до комбінованих продуктів.
Для

них

використовують: фруктово-ягідну, овочеву, дикорослу сировину,

морські і продукти бджільництва та збагачувачі лікувально-профілактичного
призначення.
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Основні функції і властивості функціональних продуктів:
- компенсація дефіциту біологічно активних компонентів в організмі;
- підтримка нормальної функціональної активності органів і систем;
- зниження ризику різних захворювань, створення дієтичного фону;
- підтримка корисної мікрофлори в організмі людини, і нормальне
функціонування шлунково-кишкового тракту
Незважаючи на велику потребу населення країни у продуктах здорового
харчування, їхній асортимент є недостатньо великим, тому розробка
інноваційних технологій виробництва молочних продуктів діабетичного,
імуномоделюючого

призначення,

удосконалення

існуючих

технологій

молочних продуктів з метою підвищення їх функціонального впливу на
організм людини є важливі в таких аспектах: широке впровадження
функціональних продуктів у фактичному харчуванні хворих і літніх людей
дозволить виправити недоліки їх харчування; вживання молочних продуктів
функціонального призначення здоровими людьми може стати профілактикою
захворювань та передчасного старіння [1].
Для розширення асортименту кисломолочних продуктів з покращеним
складом хочемо запропонувати такий продукт, як сметана функціонального
призначення.
Сметана – кисломолочний продукт, який виробляють сквашуванням
вершків чистими культурами мезофільних молочнокислих коків Lactococcus sp.
з додаванням чи без додавання термофільного молочнокислого стрептокока
Streptococcus salivarius subsp. thermophslus.
Сметана функціонального призначення (20%) — це кисломолочний
продукт, в якому частину молочної сировини замінює овочево-рослинний
компонент (ОРК), з метою підвищення біологічної цінності продукту.
Виготовляють шляхом додавання до продукту овочево-рослинний компонент
(ОРК), який містить пасту із моркви та пшеничні зародки у співвідношенні
8,5:1,5 відповідно та додається в розмірі 10% від маси основного продукту [2].
Пюре моркви додають з метою підвищення споживних властивостей
сметани. Оскільки, овочі за своїм вітамінним складом посідають значне місце
серед продуктів харчування.
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Достатньо доцільний, для вітамінної добавки, склад має морква, оскільки
вона належить до так званих жовто-зелених овочів, що є основним джерелом βкаротину (провітаміну А). У склад коренеплодів моркви, крім каротину,
входять й інші жиророзчинні вітаміни (Д, Е, К), значна кількість водорозчинних
вітамінів В1, В2, РР, С, а також фізіологічно активні речовини: стероли, лізин,
ферменти та деякі мікроелементи – мідь, йод та інші, що ще збільшують її
поживну цінність.
Зародки пшениці є концентратом цінних у фізіологічному та біологічному
відношенні харчових речовин: на 75% складаються з білків, жирів та розчинних
вуглеводів, містять значну кількість легкорозчинних, фізіологічно цінних
азотистих речовин, до 10% альбумінів, до 20% глобулінів.
Додавання овочевого пюре та зародків пшениці до класичної сметани
також здешевлює виробництво за рахунок економії молочної сировини.
Отже, стосовно розробки та впровадження інновацій в виробництві
продуктів функціонального призначення можна стверджувати, що

вони є

необхідними на сьогоднішній день та потребують запровадження на
підприємствах молочної галуз. Рекомендовані інновації здатні покращити
споживчі і функціональні характеристики продукції, підвищити її харчову та
енергетичну цінність.
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ОСОБЛИВОСТІ
На сьогодні вершкове масло є незамінним продуктом в харчуванні людини, що
має високу харчову цінність, чудовий смак та якість, високу засвоюваність.
Саме тому у статті досліджено історію виникнення масла,

технологію

виробництна та особливості у виготовленні. Розглянуто та проаналізовано
основні технологічні операції, які проходить масло методом збивання.
Ключові слова: молоко, вершки, вершкове масло, молочний жир, маслянка,
технологія.
В наш час гонитва за здоровим способом життя часто доходить до абсурду,
тому багато людей, що прагнуть зберегти здоров’я, стали повністю
відмовлятися від вершкового масла – дуже корисного і важливого продукту у
харчуванні, вважаючи, що саме вершкове масло є причиною накопичення в
крові холестерину і спричиняє такі хвороби, як атеросклероз і серцево-судинні
захворювання. Більшість лікарів і дієтологів вважають вершкове масло
абсолютно необхідним для кожної людини продуктом харчування, якщо
вживати його в нормальних кількостях.
Вершкове масло містить такі вітаміни, як А, С, D і E. Вітамін A відповідає
за зір та сприяє покращенню стану слизової шлунка, C – корисний для судин,
D – регулює роботу нервової системи, а Е – запобігає «старінню» клітин. Крім
того, в комплексі ці вітаміни позитивно впливають на шкіру, нігті, волосся, що
особливо важливо для жінок. Також масло прискорює одужання під час застуди
та поліпшує розумову діяльність [1].
Вершкове масло – це харчовий продукт, що виробляється з вершків або
продуктів перероблення молока, має специфічний притаманний йому смак,
запах та пластичну консистенцію. Щорічне споживання масла на людину
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сильно варіюється по всій Європі. Найбільша кількість масла споживається у
Франції, Німеччині, а також в Австрії та Ісландії, а найменше – в Іспанії і в
Угорщині. У нашій країні середньостатистичний українець щорічно вживає
лише 1 кг масла, як в Угорщині та Іспанії, хоча рекомендована норма
споживання даного продукту становить майже 6 кг.
Важливість вершкового масла як незамінного продукту харчування
обумовлює важливість проблеми удосконалення технологічного процесу його
виготовлення та актуальність її подальшого дослідження.
Метою статті поставлено дослідження питання особливостей технології
виробництва масла вершкового та історії його походження.
Дослідженням вершкового масла, удосконаленням технології виробництва
на теоретичній та практичній основі займались такі вченні, як Казанський
М.М., Білоусов А.П, Вергелесов В.М., Рашевська Т.О., Боднарчук О.В.,
Вишемірський Ф.А. У їх працях доосліджено розвиток маслоробства відповідно
до сучасного науково-технічного рівня молочної промисловості [1, 6].
Вченні відносять

вершкове масло до цінних продуктів щоденного

харчування людини з корисними смаковими властивостями та не менш
корисною дією на організм. На сьогодні відомо, що молочний жир містить
низьку компонентів, які гальмують розвиток багатьох захворювань, таких як
серцево-судинні та онкологічні хвороби.
В наш час удосконалення та дослідження технології вершкового масла є
досить актуальною проблемою, так як виробництво масла в Україні невпинно
розвивається та вдосконалюється.
Перша згадка про вершкове масло була в історії Ірландії, де вже в V
столітті стрімко розвивалося молочне скотарство. Пізніші згадки про про цей
молочний продукт можна зустріти в розповідях про норвезьких мореплавців
VIII століття, які брали з собою в плавання бочки з маслом та вважали його
цінним молочним продуктом. Тривалий час було прийнято вважати, що масло –
ласощі переважно для аристократичних осіб, тому що процес його
виготовлення був досить дорогим і трудомістким [2,3].
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Приблизно в IX столітті вершкове масло з'явилося і на території сучасної
України. Для його приготування використовували сметану, вершки або кисле
молоко. З вершків отримували продукт, який мав найвищу якість, а масло,
збите зі сметани чи кислого молока, використовували для приготування різних
страв. У першій половині XIX століття на території України розпочали
промислове виробництво масла, більшу частину якого експортували. В даний
час на Україні виробляють різноманітний асортимент масла: масло вершкове,
шоколадне, фруктове, медове, топлене, плавлене, стерилізоване, пастеризоване,
рафіноване, дієтичне, дитяче, і також в асортименті є масло з додаванням
різних наповнювачів.
На формування властивостей вершкового масла впливають такі фактори,
як вид і якість основної і допоміжної сировини, технологія виготовлення.
Основа масла – це жир молока, тобто вершки. Сировина повинна
відповідати вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове». Молоко повинне
бути натуральним, свіжим, без наявності в його складі чужорідних речовин,
відповідати органолептичним (смак, запах, колір, консистенція), фізикохімічним та мікробіологічним показникам [3]. Також вершкове масло має бути
універсальним у використанні, мати сумісність з іншими харчовими
продуктами, транспортабельність, збереження якості в умовах зберігання,
зручність споживання.
Технологічний

процес

виробництва

масла

–

це

виділення

та

концентрування жирової фази молока, формування структури продукту із
відповідними йому властивостями.
Існує два способи виробництва масла, які розділяють залежно від способу
концентрації жирової фази:
1. збивання підготовлених вершків з вмістом жиру 31-40%;
2. перетворення високо-жирних вершків: 68-82%.
Технологічна

схема

виробництва

масла

високожирних вершків включає наступні операції [5].
Приймання молока.
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методом

перетворення

Очищення. Очищення здійснюють для того, щоб видалити механічні
забруднення та мікроорганізми. Також молоко проходить шлях фільтрування
під дією сил тяжіння чи тиску на сепараторах-молокоочищувачах.
Охолодження. Розвиток мікроорганізмів залежить від тривалості і
температури зберігання молока, вони припиняють свій ріст при температурі
приблизно 10 °С, тому охолоджують молоко до температури 4...6 °С на
охолоджувачі. При таких температурах розвиток мікроорганізмів повністю
припиняється.

Далі

охолоджене

молоко

перекачується

насосом

та

направляється у резервуар.
Зберігання сировини. Здійснюють в ємності для зберігання молока,
призначеній саме для та зберігання охолодженого молока. Оптимальні терміни
знаходження в резервуарах молока охолодженого до 4...6 °С не більше 4,6 год.
Підігрів і сепарування молока. Сепарування молока – це процес розділення
його на вершки і знежирене молоко. Далі молоко подають на пластинчастий
пастеризатор, де нагрівають до температури 40..45°C і направляють на
сепаратор-вершковідокремлювач.
Hагрівання молока до цієї температури забезпечує хороше знежирення.
Саме завдяки співвідношенню мас вершків і знежиреного молока можна знайти
масову частку жиру у вершках, яку встaновлюють у межах 32-38%.
Пастеризація

вершків.

Пастеризацію

вершків

здійснюють

у

пластинчастому пастеризаторі. Пастеризація – це процес, який дозволяє
повністю

знищити

патогенні

мікроорганізми.

При

виробництві

солодковершкового масла першосортні вершки пастеризують при температурі
85...90°С, саме в літній період. У зимовий період, коли смак вершків не такий
виражений, температуру пастеризації вершків підвищують до 92...95°C,
Підвищення температури пастеризації додає маслу присмак пастеризації і
підвищуює його стійкість [4, 5].
Дезодорація вершків. У нашій країні для поліпшення якості вершків
широко застосовують дезодорацію. Цей спосіб застосовуютъ для видалення
водної фази у маслі при температурі кипіння нижче 100°С.
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Після дезодорації вершки направляються на повторне сепарування на
спеціальному сепараторі для отримання високожирних вершків (84...85%
жирності). Сепарування вершків проводиться при температурі 65...95 °C, що на
органолептичні і хімічні показники готового продукту негативного впливу не
має.
Нормалізація по волозі. Для нормалізації беруть пробу високожирних
вершків для визначення в них вмісту вологи, перед цим перемішуючи їх
5..7 хвилин, а потім вже додають маслянку для нормалізації вершків. Маслянку
вносять до того часу, поки вміст вологи не буде 24,2...25%.
Маслоутворення. Нормалізовані вершки з проміжної ванни насосом
подають в маслоутворювач. У маслоутворювачі відбувається одночасне швидке
охолодження і інтенсивна механічна обробка високожирних вершків яка
призводить до перетворення вершків на масло.
Фасувания, пакування. Розфасоване масло випускають у вигляді брикетів,
фасованих у фольгу та в пергамент, масою нетто: брикети в фользі – 200,0 г,
брикети в пергаменті – 450,0 г, 500,0 г.
Зберігання

готового

продукту.

3берігають

масло

на

заводських

маслосховищах. Масло відразу охолоджують після упакування, і чим швидше
воно було охолоджене, тим вища буде його стійкість та якість.
Через погану теплопровідність його потрібно зберігати в камері масла, яка
тримає температуру від -5 до -8 °С. Відповідно вологість повітря в
маслосховищі не повинна перевищувати 80%, оскільки більша вологість
повітря буде сприяти розвитку цвілі [6].
Відмінність та особливість методу збивання підготовлених вершків в тому,
що їх збивають середньої жирності (31-40 %) та концентрують жирову фазу у
холодному стані (при температурі 8…12 °С).
Основні технологічні операції, які проходить масло методом збивання –це
фізичне дозрівання вершків, збивання вершків, механічна обробка масляного
зерна. Тривалість технологічного процесу є більшою та здійснюється протягом
однієї доби [5, 6].
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Отже, відповідно до викладеного в статті матеріалу, можна зробити
висновок, що відмінність та особливіть методів виготовлення масла вершкового
полягає в умовах концентрації жирової фази, основних

технологічних

операціях та тривалості проведення процесу.
Відмінністю вершкового масла, виготовленого методом перетворення
високожирних вершків є виражений смак і аромат, пластична консистенція,
притаманна свіжовиготовленому маслу, та збільшення термінів зберігання при
відповідних температурах.
На сьогодні підприємства України вдосконалюють та впроваджують у
виробництво нові види масла, які користуються популярністю серед
споживачів.
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ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В ГОТЕЛЬНОРЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
У статті розглянуто особливості бізнес-планування в готельно-ресторанному
бізнесі, його структуру, порівняння основних видів бізнес-планування та аналіз
їх

впливу

на

підприємство.

Визначено,

що

формування

бізнес-плану

підприємства вимагає розумного методу, щоб зрозуміти його перспективи та
потенційні можливості для успішної діяльності.
Ключові

слова:

бізнес-план,

бізнес-планування,

готельно-ресторанне

підприємство, структура бізнес-планування, види бізнес-планів.
Останніми роками підприємницька діяльність готельно-ресторанного
сектору процвітає, у зв'язку з чим концепція бізнес-планів зайняла важливу
позицію у світовій практиці. Термін бізнес-план походить від англійської фрази
"business plan", що є описом передбачуваної ділової діяльності. Багато вчених
розкрили концепцію бізнес-планів у своїх роботах. На думку М. М. Алексєєвої
[1], бізнес-план є юридичним документом, що включає план підприємницької
діяльності, що уточнює необхідність та переваги цієї діяльності. І. Ю. Брінк та
Н.А. Савельєва визначили в роботі дуже схожі поняття бізнес-плану. Вони
висувають бізнес-план як детальний план підприємства на певний період і
встановлюють цілі, яких компанія повинна досягти.
Із висловлювання авторів можна зробити висновок, що бізнес-план – це
комплексний план розвитку підприємства. Розробляється бізнес-план зазвичай
на наступні 3-5 років. Він визначає цілі компанії та її політику в галузі
продуктів, маркетингу, виробництва, управління та фінансування. Цей
документ аналізує всі проблеми, з якими можуть зіткнутися компанії, та
визначає шляхи їх вирішення.
Масштаби та зміст плану значною мірою залежать від його мети та обсягу
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бізнесу. Наприклад, щоб відкрити виробництво, потрібно поступово детально
конкретизувати весь виробничий процес, починаючи від складу сировини і
закінчуючи передачею кінцевих споживачів. Для будівництва будь-якого
магазину або нерухомості в оренду можна скласти менш детальний план.
Натомість тут важлива простота, і вам потрібно описати сам проєкт та
розрахований термін окупності [2].
Процес розробки бізнес-плану розпочинається зі збору інформації, що
стосується майбутнього бізнесу. До такої інформації належить маркетингова,
виробнича та фінансова інформація, інформація про загальноекономічні та
галузеві фактори.
Для

ефективної

розробки

бізнес-плану

готельно-ресторанного

господарства можна застосувати різні види планування, вони по різному
впливатимуть на розвиток підприємства та матимуть різний результат. Також
успішність проєктів буде різною, для цього варто визначити види бізнес-планів
та проаналізувати їх вплив на готельно-ресторанне підприємство.
Логіка розробки бізнес-плану передбачає певні етапи. Основний зміст:
 вибір товарів (послуг) на ринку;
 вивчення ринкового середовища майбутнього бізнесу;
 вибір місця розташування компанії;
 прогноз продажі продукції (послуг);
 визначення виробничих параметрів підприємства;
 формування цінової та збутової політики нових продуктів;
 доведення вибору корпоративних організаційних параметрів;
 опис

потенційних

ризиків

майбутнього

бізнесу

та

пошук

дії

мінімізувати (нейтралізувати) їх;
 оцінка очікуваного прибутку та збитків;
 написання короткого змісту (короткий висновок) із викладенням
основних умов бізнес-плану [3].
Вимоги до бізнес-плану такі: документ повинен бути простим для
розуміння, повністю функціональним, інформативним, простим у використанні
і, звичайно, правдивим. Якщо компанія починає з нуля, нерозумно займати
ринок у цій галузі на 80-90%.
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Основна мета бізнес-плану – показати, наскільки реальні шанси на успіх у
конкретній бізнес-ідеї та бізнес-моделі. Зрештою, це місце для розрахунку всіх
можливих ризиків, потенціалу зростання, бухгалтерських ресурсів, попиту на
залучення іноземних інвестицій, тощо.
Титульний лист – це зображення бізнес-плану. Обкладинка книги така ж
важлива, як і сама книга. Перш за все, тут є назва організації та проєкту, адреса,
де розташована компанія, та контактний номер відповідальної особи. Це має
бути ім’я особи, уповноваженої вести переговори. Далі йдеться про творця
бізнес-плану та дату його написання [4].
Важливо те, що для бізнес-плану не існує чітких правил. Однак перелічені
вище пункти є обов’язковими для найбільш поширеного виду бізнеспланування, що часто застосовується в готельно-ресторанному господарстві.
Інвест-проєкт.

Цей

тип

бізнес-плану

складається

для

залучення

фінансового капіталу від зовнішніх інвесторів. Основна увага приділяється
забезпеченню детального дослідження ринку та детальних характеристик
запланованого бізнесу. Детальний опис бізнес-цілей також важливий. Не
кажучи вже про майбутню стратегію розвитку на найближчі кілька років.
Такий детальний бізнес-план буде показаний кінцевому одержувачу:
інвесторам, бізнес-ангелам, банкам, майбутнім акціонерам (якщо ви плануєте
створити акціонерне товариство). Тільки таким чином вони можуть оцінити
перспективи розвитку, можливі ризики та запланований дохід.
Інвест-проєкт сьогодні є найбільш вживаним видом бізнес-планування,
адже він може бути застосований майже всіма підприємствами. Він підходить
як для великого бізнесу, так і для середнього чи малого.
Даний вид бізнес-планування можна вдало застосувати для готельного чи
ресторанного господарства за умови, що в основу береться залучення
додаткового фінансового капіталу від інвесторів. В ньому прописуються всі
аспекти роботи підприємства, перелічуються всі переваги та недоліки як станом
на сьогодні, так і

майбутнього розвитку. Зазвичай також дописуються всі

варіанти проблем, з якими може зустрітись підприємство, та шляхи їх
подолання.
250

Головною перевагою цього бізнес-плану є можливість тверезо і точно
оцінити недоліки ідеї бізнес-проєкту, визначити проблемні області, розрахувати
методи вирішення проблеми та врахувати досвід конкурентів.
Також бізнес-план можна використовувати для управління бізнеспроєктами та управління власною діяльністю компанії без залучення інвесторів.
Такий план допомагає довести економічну доцільність вибору напрямку
розвитку бізнесу, а також визначити джерело коштів для реалізації обраної
стратегії, фахівців та службовців. Формулювання бізнес-планів змушує
підприємців проводити важкий та об’єктивний аналіз своєї діяльності, ніби
дивлячись на себе стороною очима вимогливого експерта, прогнозуючи
проблеми та можливість зіткнутися з проблемами, та мобілізуючи їх. Добре
розроблений бізнес-план допомагає компанії розвиватися, розширювати та
закріплювати свої позиції на ринку [5].
Даний вид бізнес-планування має певні відмінності з інвест-проєктом.
Якщо інвест-проєкт передбачається як докладне резюме для підключення
інвестицій в нього, то бізнес-план, що створюється для управління
підприємством без залучення інвесторів може охоплювати менше пунктів, та
мати більш малий обсяг інформації. Це пояснюється тим, що керівник не має на
меті представити бізнес план, а всього лиш прописати головні моменти для
більшої ефективності.
Оскільки два цих види бізнес-планів різняться своїми цілями та
структурою, провести їх порівняння доволі складно.
Бізнес-планування, що здійснюється без залучення інвесторів також
поширене серед власників готельно-ресторанних господарств. Аналіз завдань
бізнес-плану свідчить про те, що він необхідний підприємцеві навіть в тому
випадку, якщо залучення капіталу ззовні фірма не планує.
Розробляючи

даний

вид

бізнес-плану,

в

першу

чергу,

керівник

підприємства має на меті розглянути та вирішити конкретні проблеми,
пов’язані зі створенням виробництва, збутом, організаційним управлінням та
контролем, а також пошуком партнерів та джерелами фінансування.
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Співробітникам компанії потрібен бізнес-план, щоб чітко розуміти
стратегічний напрямок розвитку та стратегію управління компанією. За
допомогою цієї інформації працівники компанії можуть визначити обсяг своїх
робочих обов'язків при вирішенні загальних проблем компанії.
Бізнес-планування не є новим явищем в українській економіці. Це
незамінний інструмент для ділового середовища з метою створення нових
підприємств або проєктів.
Бізнес-планування України має свої особливості:
- постійно мінливі економічні відносини ставлять менеджерів перед
необхідністю розраховувати власні подальші кроки та вчитися конкурувати з
іншими підприємствами;
- лідери нового покоління не є керівниками бізнес-організацій, вони погано
уявляють всю економічну проблему, яка їх очікує, особливо в ринковій
економіці;
- українські підприємці повинні навчитися доводити раціональність своїх
заявок і доводити інвесторам, що вони можуть прорахувати всі аспекти
використання інвестицій, і вони не будуть гіршими за бізнесменів інших країн
[5].
Варто зазначити, що сьогодні власники готельно-ресторанних господарств
зіткнулись з проблемою впровадження бізнес-планів, які вони розробляли на
основі отриманих знань від Західних спеціалістів, адже стан економіки,
політичні аспекти та інше сильно різняться з Україною.
Таким чином, багато підприємців не можуть ефективно реалізовувати свої
бізнес-проєкти та залучати нових інвесторів.
Варто

розробляти

бізнес-планування

з

врахуванням

економічної,

політичної, ринкової та інших ситуації в країні, тільки завдяки цьому можна
ефективно розробити план, який налагодить роботу підприємства та допоможе
дійти заданих цілей.
Отже, формування та розвиток української системи управління ринком
принципово вимагає нових методів організації управління бізнесом на всіх
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рівнях. Без заздалегідь розробленого бізнес-плану реальна реалізація будьякого комерційного проєкту стане складнішою або навіть неможливою. Цей
письмовий документ є не лише ефективним важелем управління керуючою
компанією (бізнесом), а й інструментом зовнішнього фінансування, необхідним
для початку нового бізнесу або розширення існуючого бізнесу.
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