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УДК: 316.42:330.34 
 

Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького 
торговельно-економічного інституту ДТЕУ. Вінниця: Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ ДТЕУ, 2022. Вип.139. 284 С. 

 
У Віснику розглядаються глобальні імперативи підприємницького потенціалу 
компаній на внутрішньому та зовнішньому ринках; проблеми та перспективи 
соціального забезпечення громадян; сучасні моделі, стратегії, технології менеджменту; 
стан, виклики та перспективи розвитку публічного управління в Україні. Значна увага 
приділяється стратегічним напрямкам розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та 
аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних процесів; фінансовим механізмам 
забезпечення соціально-економічного розвитку країни; моделюванню та 
проєктуванню процесів управління в соціально-економічних системах; маркетинговим 
технологіям в умовах інноваційного розвитку бізнесу. Висвітлюються проблеми якості 
та безпеки сучасного товарознавства; регіональний та національний виміри тенденцій 
розвитку індустрії гостинності та харчової промисловості; політико-правові, історичні 
та соціально-психологічні тенденції державотворення в Україні. Досліджуються 
проблеми та перспективи фізичної підготовки студентської молоді; передумови 
професійної самореалізації молоді в умовах ринкової економіки: мовний, соціальний 
та міжкультурний аспекти.                                                                                                                     

                                                                                                                                                            
Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що 

цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства. 
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Лілія Заболотна, 3 курс, група ХТ-31д 
Науковий керівник: Лілія Крижак, 
канд. техн. наук 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА СУХОГО МОЛОКА…………………………
 
Лілія Заболотна, 3 курс, група ХТ-31д 
Науковий керівник: Олена Пахомська 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКІ ЗМІНЮЮТЬ РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС ……
 
Вікторія Завальнюк, 2 курс, група ГРС-22д 
Науковий керівник: Іван Власенко, 
д-р екон. наук, професор 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ОРГАЗІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПО ТИПУ «ALL INCLUSIVE»…………
 
Олександр Зубко, 3 курс, група ХТ-31д 
Науковий керівник: Лілія Крижак, 
канд. техн. наук 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ МОЛОЧНОГО БАТОНУ…………………...
 
Анастасія Івчик, 2 курс, група Т-21д 
Науковий керівник: Алла Кізюн,  
канд. географ. наук, доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
АНАЛІЗ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БОЛГАРІЇ……. 
 
Катерина Ігнатьєва, 3 курс, група ХТ-31д 
Науковий керівник: Лілія Крижак, 
канд. техн. наук 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
СПОЖИВЧІ ВЛАСТИВОСТІ КИСЛОМОЛОЧНОГО СИРУ………………….. 
 
Вiктoрiя Iльнiцькa, 3 курс, група ХТ-31д 
Науковий керівник: Лілія Крижак, 
канд. техн. наук 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  
СТAН РИНКУ СOКIВ В УКРAЇНI…………………………………………………..
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Дар’я Іпатова, 2 курс, група ГРС-21д 
Науковий керівник: Наталя Онищук, 
канд. екон. наук, доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ГОТЕЛЬНИХ 
МЕРЕЖАХ………………………………………………………………………………
 
Дар’я Іпатова, 2 курс, група ГРС-21д 
Науковий керівник: Олена Пахомська 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ДЕСЕРТ КОРОЛІВ: ІСТОРІЯ МОРОЗИВА………………………………………..
 
Юлія Іщенко, 2 курс, група ГРС-21д 
Науковий керівник: Наталя Онищук, 
канд. екон. наук, доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ………………………………………………….
 
Олександр Кавун, 3 курс, група ХТ-31д 
Науковий керівник: Лілія Крижак, 
канд. техн. наук 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ОЛІЇ……………………………………………...
 
Марія Казімір, 2 курс, група ГРС-21д 
Науковий керівник: Наталя Онищук, 
канд. екон. наук, доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ НАДАННЯ ПОСЛУГ 
САНАТОРНО-КУРОРТНИМИ ЗАКЛАДАМИ ……………………………………
 
Анна Климик, 2 курс, група ГРС-22д 
Науковий керівник: Валентина Постова, 
канд. екон. наук 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ВИКОРИСТАННЯ РОБО-ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ВАРІАНТ ДОПОМОГИ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМТВ В УМОВАХ КОВІД-19...
 
Маріна Колібабчук, 3 курс, група ХТ-31д  
Науковий керівник: Лілія Крижак,  
канд. техн. наук 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ВЛАСТИВОСТІ ВЕРШКОВОГО МАСЛА ………………………………………...
 
Владислав Колісник, 3 курс, група ХТ-31д  
Науковий керівник: Лілія Крижак,  
канд. техн. наук 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ОСОБЛИВІ АСПЕКТИ У ВИРОБНИЦТВІ ВАРЕНИХ КОВБАС………………
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Алла Коренюк, 3курс, група ХТ 31 д 
Науковий керівник: Лариса Фіалковська,  
канд. тенх. наук, доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ПРОЄКТ ЦЕХУ ВИРОБНИЦТВА КИСЛОМОЛОЧНИХ НАПОЇВ…………….
 
Анастасія Коршманюк, 2 курс, група ГРС-21д 
Науковий керівник: Наталя Онищук, 
канд. екон. наук, доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
СПОЖИВАЧІВ В ГОТЕЛІ…………………………………………………………… 
 
Владислав Косий, 1 курс, група ХТ-11дс 
Науковий керівник: Лариса Фіалковська, 
 канд. техн. наук, доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ПРОЄКТ ЦЕХУ ВИРОБНИЦТВА НАПОЇВ З СИРОВАТКИ, ПРИ 
ПОТУЖНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЬНИЦІ 27 Т ПІДСИРНОЇ СИРОВАТКИ 
ЗА ЗМІНУ………………………………………………………………………………..
 
Дар’я Кравченко, 2 курс, група ГРС-22д 
Науковий керівник: Валентина Постова, 
канд. екон. наук 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧУВАННЯ ПРИ 
ГОТЕЛІ…………………………………………………………………………………..
 
Юлiя Крaвчук, 2 курс, група ГРС-22д 
Науковий керівник: Iринa Вiвсюк 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
IННOВAЦIЇНI ТЕХНOЛOГOЇ OБСЛУГOВУВAННЯ OСIБ З 
OБМЕЖЕНИМИ МOЖЛИВOСТЯМИ У ГOТЕЛЬНIЙ IНДУСТРIЇ…………...
 
Софія Крамська, 3 курс, група ХТ-31д 
Науковий керівник: Лариса Фіалковська,  
канд. техн. наук, доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ПРОЄКТ ЦЕХУ ВИРОБНИЦТВА КАРАМЕЛІ……………………………………
 
Олексій Кульбіда, 2 курс, група ГРС-22д 
Науковий керівник: Ірина Вівсюк 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ НАДАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ……………..
 
Платон Кульматицький, 3 курс, група ХТ-31д 
Науковий керівник: Лариса Фіалковська,  
канд. техн. наук, доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ПРОЄКТ ЦЕХУ ВИРОБНИЦТВА БАЛИКА ………………………………………
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Вероніка Курачихіна, 2 курс, група ГРС-22д
Науковий керівник: Ірина Вівсюк 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ ТА ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ ПРАЦІВНИКІВ 
ГОТЕЛЮ………………………………………………………………………………...
 
Вікторія Кухар, 3 курс, група ХТ-31д 
Науковий керівник: Ольга Іваніщева 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
НІМЕЦЬКЕ ВИНОРОБСТВО: ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ………………………..
 
Вікторія Кухар, 3 курс, група ХТ-31д 
Науковий керівник: Олена Пахомська 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ВИКОРИСТАННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН У ХАРЧОВІЙ 
ПРОМИСЛОВОСТІ……………………………………………………………………
 
Вікторія Кухар, 3 курс, група ХТ-31д 
Науковий керівник: Лариса Фіалковська,  
канд. техн. наук, доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ПРОЄКТ ЦЕХУ ВИРОБНИЦТВА ПИТНИХ ВИДІВ МОЛОКА ………………..
 
Інна Куцолабська, 2 курс, група Т-21д 
Науковий керівник: Алла Кізюн,  
канд. географ. наук, доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
СУЧАСНИЙ СТАН ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ В ПІВДЕННІЙ КОРЕЇ………………..
 
Аліна Лавренюк, 2 курс, група Т-21д 
Науковий керівник: Алла Кізюн,  
канд. географ. наук, доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В НОРВЕГІЇ……
 
Іван Ласнов, 2 курс, група Т-21д 
Науковий керівник: Алла Кізюн, 
канд. географ. наук, доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ГІРСЬКОЛИЖНОГО ТУРИЗМУ В 
АВСТРІЇ………………………………………………………………………………….
 
Лідія Лащенко, 2 курс, група Т-21д 
Науковий керівник: Алла Кізюн,  
канд. географ. наук, доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО 
ТУРИЗМУ……………………………………………………………………………….
 
Богдана Лисенко, 1 курс, група ХТ-11дс 
Науковий керівник: Лариса Фіалковська,  
канд. техн. наук, доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ПРОЄКТ ЦЕХУ ВИРОБНИЦТВА НАПІВФАБРИКАТІВ ……………………….
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Максим Луцик, 3 курс, група ХТ-31д
Науковий керівник: Лариса Фіалковська,  
канд. техн. наук, доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ПРОЄКТ ЦЕХУ ВИРОБНИЦТВА КЕТЧУПІВ ……………………………………
 
Ярослав Мазуренко, 3 курс, група ХТ-31д 
Науковий керівник: Лариса Фіалковська,  
канд. техн. наук, доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ КОНСЕРВОВАНОГО  
ЯБЛУЧНОГО СОКУ…………………………………………………………………..
 
Інна Марушевська, 2 курс, група ГРС-21д 
Науковий керівник: Наталя Онищук, 
канд. екон. наук, доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕС ГОТЕЛІВ…………..
 
Валентина Мар’янчук, 2 курс, група ГРС-22д 
Науковий керівник: Ірина Вівсюк 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ТЕНДЕНЦІЇ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ РІШЕНЬ ГОТЕЛІВ……………………………
 
Ліна Машталяр, 2 курс, група ГРС-21д 
Науковий керівник: Катерина Антонюк  
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ НОМЕРНОГО ФОНДУ ГОТЕЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………………
 
Анастасія Медвідь, 3 курс, група ХТ-31д 
Науковий керівник: Лариса Фіалковська,  
канд. техн. наук, доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА ШОКОЛАДНИХ ПРОДУКТІВ…………….
 
Юлія Мосійчук, 2 курс, група ГРС-22д 
Науковий керівник: Ірина Вівсюк 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ТРАКТУВАННЯ ТЕРМІНІВ КУЛЬТУРИ ТА 
ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ У ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ…………
 
Анастасія Нападовська, 2 курс, група ГРС-21д 
Науковий керівник: Катерина Антонюк  
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ОЗЕЛЕНЕННЯ, ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА 
ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ГОТЕЛЮ………………………………………………..
 
Олексій Недоход, 1 курс, група ХТ-11дс 
Науковий керівник: Лариса Фіалковська,  
канд. техн. наук, доцент  
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СПОСОБІВ ВИРОБНИЦТВА 
КИСЛОМОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ…………………………………………………
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Ольга Новіцька, 3 курс, група ХТ-31д 
Науковий керівник: Лариса Фіалковська,  
канд. техн. наук, доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ПРОЄКТ ЦЕХУ ВИРОБНИЦТВА КОНСЕРВОВАНОГО ЗЕЛЕНОГО 
ГОРОШКУ………………………………………………………………………………
 
Катерина Остапчук, 3 курс, група ХТ-31д 
Науковий керівник: Лариса Фіалковська,  
канд. техн. наук, доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ПРОЄКТ ЦЕХУ ВИРОБНИЦТВА МАРМЕЛАДУ………………………………...
 
Оксана Остапчук, 2 курс, група ГРС-22д 
Науковий керівник: Ірина Вівсюк 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
 
Вікторія Ошовська, 2 курс, група ГРС-22д 
Науковий керівник: Ірина Вівсюк 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ПРАЦІВНИКІВ 
ГОТЕЛІВ НА ТЛІ COVID-19………………………………………………………….
 
Микола Парфенюк, 2 курс, група ГРС-21д 
Науковий керівник: Катерина Антонюк  
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ЗНАЧЕННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У 
ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ…………………………………………………..
 
Інна Петращук, 3 курс, група ХТ-31д 
Науковий керівник: Ольга Іваніщева  
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ПРИ НАЙДАВНІШИХ СПОСОБАХ 
ОТРИМАННЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ…………………………………………
 
Інна Петращук, 3 курс, група ХТ-31д 
Науковий керівник: Олена Пахомська 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ 
ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ 
 

 
Ольга Автухова, 2 курс, група Т-21д 
Науковий керівник: Наталія Чорна,  

д-р іст. наук, професор 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

 
КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТУРИЗМ: ЗМІСТ ТА РІЗНОВИДИ 

 
Культурно-пізнавальний туризм завжди був важливим сегментом 

туристичної індустрії. Основним мотивом даного виду туризму є 
ознайомлення з історико-культурними цінностями та унікальними 
природними об'єктами. 

Культурно-пізнавальний туризм є важливою складовою наповнення 
бюджетів як місцевих спільнот та її членів, і держав. Однак у більшості 
областей України цей напрямок перебуває ще на стадії формування. 
Історико-культурні пам'ятки продовжують залишатися ізольованими від 
загального туристичного простору. Причин тому не мало, але матеріальна не 
головна. Залишаються до кінця не вирішеними такі напрямки роботи як 
взаємоінформованість між історико-культурною та туристичною сферою, а 
також відсутність навичок у співпраці. Однак, з самого початку, мова 
повинна йти про те, що саме може запропонувати туристам як об'єкт для 
огляду нашу державу і з'ясувати, чому більшість історичних пам'яток стали 
непридатними для використання у сфері культурного туризму через 
нецільове використання [1, с. 20]. 

Культурно-пізнавальний туризм – це особливий вид подорожі з 
пізнавальними цілями, основне завдання якого – ознайомлення з визначними 
пам'ятками. Цей вид туризму є одним із найпоширеніших. Це пов'язано з 
тим, що сьогодні багато туристів цікавляться культурою, пам'ятками, а також 
історією певних регіонів. Саме ці параметри роблять цей вид туризму 
настільки популярним. 

Під час екскурсій людина багато подорожує, намагається зрозуміти наш 
світ, закони її існування, а також розібратися в тому, з якого моменту та як 
розпочалася історія людства. Розібратися в цьому питанні дозволяє 
культурно-пізнавальний туризм, оскільки саме він дає розгорнуту 
інформацію про те, що так цікавить людей. За допомогою подорожей життя 
людей духовно збагачується та дає можливість розвиватися далі. 

Виділяють такі підвиди культурно-пізнавального туризму [2, с. 80-81]: 
• Культурно-історичний. Цей підвид туризму спрямовано вивчення 

історії країни, відвідування культових місць і пам'яток, і навіть проведення 
тематичних, історичних лекцій. 



18 

• Культурно-подійний. Даний вид туризму спрямований на формування 
інтересу до старих традицій або заходів, свят, фестивалів, а також на 
відродження традицій та можливість взяти участь у них. 

• Культурно-релігійний. Даний вид туризму заснований на інтересах до 
певної релігії чи культури країни. Він пов'язаний із відвідуванням культових 
споруд, паломництвом, прослуховуванням релігійних лекцій, вивченням 
різних релігійних звичаїв, ритуалів та традицій. 

• Культурно-археологічний. З кожним роком зростає інтерес до 
археології різних країн, що передбачає не лише відвідування пам'яток 
давнини, а й участь в археологічних експедиціях, розкопках. 

• Культурно-етнографічний. Даний вид туризму заснований на інтересі 
до певної культури чи етносу, народності, предметів та традицій, костюмів, 
мови та фольклору конкретного етносу чи народності. 

• Культурно-етнічний. Пов'язаний із відвідуванням батьківщини предків, 
знайомством зі своїм народом, заповідними територіями та тематичними 
парками. 

• Культурно-антропологічний. Інтерес для туристів представляє 
розвиток людини як виду, у тому числі на певних територіях, знайомство з 
первозданним суспільством, місцями проживання первісної людини тощо. 

• Культурно-екологічний. Даний вид туризму представляє особливий 
інтерес взаємодії людини та природи, вивчення природно-культурних 
пам'яток, асамблей, прояв уваги до екологічних проблем. 

У світі культурно-пізнавальний туризм займає дуже важливе місце, 
оскільки під час подорожей людина пізнає себе і навколишню природу, 
вивчає історичні, культурні, етнічні факти. Крім того, відвідування різних 
країн сприяє утвердженню толерантності, оскільки людина бачить, що інші 
раси, релігії, національності не відрізняються від звичного для нього кола 
спілкування. Всі люди своєрідні та прекрасні по-своєму, і культурно-
пізнавальний туризм дозволяє це чітко продемонструвати [3, с. 132]. 
Водночас, подорожі мають на увазі взаємодію між культурами. Жодна 
людина не може жити без стосунків з іншими людьми, як і жодна етична 
спільність не може існувати ізольовано [4, c. 138].  

Таким чином, саме культурно-пізнавальний туризм дозволяє не лише 
накопичити знання, а й здобути безцінний досвід у ході зустрічі з людьми, 
які належать до різних культур. Надалі подібний підхід дозволяє виробити 
свою систему цінностей та пріоритетів. Люди, таким чином, пізнають світ і 
роблять собі висновки, які надалі визначальний вплив на їхнє життя, 
поведінки та дій у конкретних ситуаціях. 
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Раніше розвиток нації визначався кількістю видобутої нафти, вугілля та 

корисних копалин, але сьогодні розвиток нації визначається її інвестиціями у 
відпочинок. Дозвілля в усі часи сьогодні збагачує  особистість,  можливості 
забезпечує особисту розвагу та подальший розвиток. 

Незважаючи на те, що в сучасній культурній проблематиці є багато 
невирішених проблем, винахід і розвиток різноманітних нових методів 
дозвілля в готелях є загальною тенденцією, основним її завданням є 
створення умов для формування та задоволення культурних потреб людей і 
духовних [1]. 

Організація дозвілля готельного підприємства безпосередньо залежить 
від його класу: чим вищий рейтинг готелю, тим ширший спектр послуг, які 
надає готель, і прийом гостей — високопоставлених політиків, 
знаменитостей і забезпечених людей. Тому організація дозвілля цього типу 
готелів найвищої якості. 

Середній рівень послуг - такі готелі розраховані на найбільший сегмент 
подорожуючих. Найчастіше вони мають від 150 до 200 номерів. В таких 
готелях рівень організації дозвілля середній, який забезпечує непоганий 
відпочинок та необхідний рівень задоволення потреб гостей [2]. 

Проте проєкти дозвілля мають бути узгоджені із загальною стратегією 
розвитку готельного бізнесу. Відповідно до стратегії розвитку всієї 
організації створені в туристичному комплексі анімаційні служби тісно 
співпрацюють з іншими відділами: фінансовим, юридичним, кадровим, 
технологічним, охоронним. Співробітники таких служб не тільки складають 
плани роботи з клієнтами, а й беруть участь у формуванні цінової політики, 
вирішують кадрові питання, операції, транспорт, туризм тощо. Плануючи 
дозвілля, враховують соціально-демографічні особливості туристів -- їх 
національність, вік, чисельність групи і тривалість перебування, культурні 
особливості, етнічну приналежність, релігійні погляди, традиції та звички 
тощо. Не зайвим буде проаналізувати мотиви, які спонукають людину до 
туристичної діяльності, потреби, які вона прагне задовольнити, відвідуючи 
розважальні заходи (спілкування, творчості, емоційного збагачення, 
активності, пізнання, відновлення фізичних сил, спокою, естетичної 
насолоди) [3]. 
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Ефективна організація внутрішнього туризму та відпочинку готелів 
сприяє приїзду туристів з інших районів країни, що призводить до активізації 
економічно відсталих районів. Зросли інвестиції в будівництво доріг та 
туристичних об’єктів. Будівництво нових доріг, розширення та модернізація 
існуючих об'єктів (переважно готелів) сприяють пожвавленню інших 
секторів економіки [4]. 

Якщо вдале розташування, якість харчування, умови проживання та 
дуже обмежені можливості екскурсій були важливими до успіху туристичних 
агентств, то сьогоднішня потреба у відпочинку ,розвагах, позитивних 
емоціях вимагає нового підходу до дозвілля. Філософське пояснення в 
туристичному комплексі. Важливу роль у функції туристичних комплексів на 
сучасному ринку індустрії дозвілля відіграють послуги дозвілля. Основні 
принципи проведення дозвілля в готельному комплексі такі: індивідуальний 
підхід, складність організації заходу, системність діяльності та її мети, 
свобода вибору та добровільної участі, синтез усіх мистецтв. 

Однією з головних умов повноцінного відпочинку багато туристів 
вважають готелі, пансіонати тощо наявність анімацій. 

 Анімація з'явилася відносно недавно і є новим напрямком у 
корпоративному гостинності. Це значне додаткове джерело доходу для 
готелів і привабливість для туристів Тому всі сучасні готельні підприємства 
зацікавлені в професіоналах у цій сфері. Анімаційний готельний сервіс є 
одним з найефективніших засобів залучення гостей до проживання в готелях, 
що впливають на позитивну оцінку гостем роботи готелю. Це своєрідні 
додаткові послуги клієнту готелю, дозволяють зайняти його таким чином, 
щоб пробудити в ньому позитивні емоції, відчути задоволення від 
відпочинку в готелі і позив до повернення в цей готель в наступні рази [5]. 

Зазвичай анімаційну службу туристичного комплексу очолює менеджер-
аніматор, на чолі якого працюють методист-аніматор, організатор-аніматор 
та аніматор-виконавець. Від завдань і можливостей туристичного комплексу 
залежить зміст і характер анімаційної послуги, робота різних її підрозділів. 

Рекомендується створити: 
- спортивний сектор для організації оздоровчих, фізкультурно-

оздоровчих заходів, пляжного відпочинку, спортивних майданчиків, 
басейнів;  

- міні-клуб дозвілля для дітей; 
- виконавчий сектор для розваг і розваг; 
- організація творчих заходів, сектор декоративно-ужиткового 

мистецтва, культурно-мистецький сектор мистецьких проєктів; 
- відділ туризму для організації екскурсій по історичним пам'яткам. 
Висновок  сьогодні необхідно вдосконалювати діяльність культурних 

центрів для організації дозвіллєвої діяльності готельних підприємств. Ця 
тенденція має активно вдосконалювати господарський механізм, розвивати 
ідеї та інституції культури та інші сфери в нових умовах. Моделі та професії 
організаторів дозвілля, зміст заходів, планування та управління закладами 
дозвілля.  
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Зростання та розвиток світової туристичної індустрії справило великий 
вплив на зміст і організацію професійної туристичної освіти. На думку 
експертів, нині включення культурно-пізнавальних, спортивно-
розважальних, розважальних та інших анімаційних програм до змісту             
9 туристичних маршрутів і подорожей підвищило їх престиж і попит на 
ринку туристичних послуг у готельній роботі. Розважайтеся, людина або 
група людей, задовольняючи свої духовні потреби, оцінюючи власну 
ідентичність, аналізуючи свою роль у різних підсистемних масштабах. 
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ПОТЕНЦІАЛ ШВЕЙЦАРІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГІРСЬКОЛИЖНОГО 
ТУРИЗМУ 

 
Швейцарія – це країна, яку часто називають «раєм у серці Європи». 

Асоціюючись, здебільшого, з надійною банківською системою, 
висококласними годинниками та ножами, неймовірно смачними шоколадом 
та сиром, Швейцарія відома на весь також гірськолижним туризмом. 

Гірськолижний туризм – це різновид спортивного туризму, що 
передбачає рух на лижних засобах пересування. Гірськолижний туризм 
різноманітний: це і одноденні прогулянки по готових лижнях, і недільні 
переходи по засніжених цілинних лісах, це і багатоденні автономні походи, 
складні експедиції в горах або в Антарктиді чи Арктиці, скі-тури 
(позатрасове катання) на гірських схилах без підйомників і гірськолижних 
курортів, сноубординг, сендбординг, гелі-скіїнг [1]. 

Традиційно популярними у любителів гірськолижного туризму є 
Швейцарські Альпи, зокрема такі курорти, як Вербье, Кранс Монтана, 
Віллар, Гриндель вальд, Давос, Саас Фе, Санкт Моріц та інші.  

Найвідомішим гірськолижним курортом Швейцарії, а також усієї 
Європи є Церматт. Сюди приїжджають через велику кількість трас, 
швидкісні підйомники та комфортабельні готелі. Але це далеко не всі 
причини відвідати Церматт. Він розташований у мальовничому куточку 
країни – на схилах гори Маттерхорн [2]. 
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Усього курорт простягається на 360 км. Головні поселення розташовані 
на рівні 1620 м, проте вершина курорту займає позначку 3900 м. Через таке 
географічне розташування Церматт працює дуже довго – з жовтня по 
травень. 

Обрати для катання можна одну зі 110 повністю обладнаних трас. На 
них ведуть гондольні, крісельні і бугельні підйомники, фунікулери та канатні 
дороги. Більшість трас розраховані на людей, які мають хоча б мінімальний 
досвід у лижному спорті. Проте й новачки знайдуть для себе кілька хороших 
маршрутів. Тим більше, що можна взяти кілька занять в інструкторів 
місцевої школи, які навчають як дорослих, так і дітей. Перші траси в 
Церматті відкривають ще в жовтні. Саме в цей період температура повітря 
падає і часто доходить до 0. Починає посилюватись кількість та 
інтенсивність опадів. З грудня по березень часто спостерігається мороз у 
межах 3-7 градусів. Вдень зазвичай показники значно вищі і доходять до 
відміток +1...+ 7. У квітні спостерігається часткове потепління. Але на схилах 
ще катаються лижники. Завершується сезон у травні. 

Курорт Шампері - чудовий варіант для тих, хто не хоче забиратися 
високо в гори. Курорт знаходиться у чарівному регіоні Швейцарії з густими 
лісами та альпійськими селами. Це одна із частин великої зони зимового 
відпочинку Порт-дю-Солей [2]. 

Шампері розташований на висоті 1040 м. Проте деякі траси 
розпочинаються на позначці 2280. Тут дуже гарно відпочивати на вихідних, 
адже інфраструктура дозволяє швидко дістатися до курорту з будь-якої 
частини країни. 

Безперервне функціонування маршрутів забезпечують снігові гармати. 
Усього їх тут 636 штук. Працюють вони зазвичай вночі. Курорт складається 
із 58 трас загальною протяжністю 165 км. Більшість з них розраховані на 
людей, які не мають великого досвіду в лижному спорті. Шампері 
обслуговують 35 підйомників різних типів, які працюють практично 
безперервно. Відкриття курорту відбувається на початку листопада. У цей 
час температура повітря становить вдень 4 градуси тепла, а вночі – 6 нижче 
нуля. Такі показники тримаються практично до кінця зими. В березні сонце 
починає гріти сильніше, морозу вже не буває. У квітні сезон завершується. 

У трійку найвідоміших гірськолижних курортів Швейцарії входить 
Ґріндельвальд - курорт частково розташований на льодовику, тому він 
працює абсолютно без зупинок цілий рік. Розміщений він на схилах 
мальовничих гір Айгер, Юнгфрау та Менх, які поєднуються цілою низкою 
підйомників та фунікулерів [2]. 

Окрім гарних трас для лижників, тут ще облаштовані екстремальні 
парки для сноубордистів. Також у Ґріндельвальді є гарні гірські ресторани та 
SPA-центри, де можна відпочити після активного дня. Курорт має 60 км трас 
різної складності. Висота найвищих – 2950 м. Найдовший маршрут 
простягається на 9 км. Поруч знаходяться й інші зони для катання, на які 
можна дістатися безкоштовними автобусами. Обслуговує Ґріндельвальд            
39 різноманітних підйомників. Щодня ними курсують тисячі туристів. 
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Покататися на швейцарському курорті можна в будь-яку пору року. Тут 
рідко бувають морози. Зазвичай взимку температура сягає 1-6 градусів, 
наприкінці весни підіймається до позначки +12, а влітку тримається у межах 
13-17 градусів тепла. Високий сезон на курорті розпочинається у листопаді і 
триває до березня. 

Таким чином, Швейцарія відома на весь світ висококласними 
гірськолижними курортами, які мають чимало шанувальників по всьому 
світу. Унікальні туристично-рекреаційні ресурси у поєднанні з розвиненою 
туристичною інфраструктурою гарантують гірськолижним курортам 
Швейцарії стабільний попит на надавані послуги за традиційно високими 
цінами. У підсумку, гірськолижний туризм у Швейцарії є 
високоприбутковою галуззю, яка забезпечує чималі надходження до 
державного бюджету. 
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Молочні продукти — продукти, одержані із молока або молочної 

сировини, які можуть містити харчові добавки, необхідні для виробництва, за 
умови, що ці добавки ні частково, ні повністю не замінюють складові молока 
(молочний жир, молочний білок, лактозу) [1].  

Безлактозна технологія виробництва молока та молочних продуктів в 
умовах молокопереробного підприємства, розглянемо на прикладі потужну 
молочну компанію «Галичина». Саме «Галичина» - на сьогоднішній день 
провідна українська компанія, що випускає широкий асортимент 
кисломолочної продукції, молочних продуктів, десертів, має сучасний 
обладнання відповідно до вимог Міжнародної молочної федерації та 
європейських директив Союз. У 2018 році керівництво компанії вирішило 
розробити, впровадження та підтримка системи управління якістю та 
безпекою на підприємстві харчові продукти відповідно до вимог 
міжнародних стандартів ISO 9001 та ISO 22000.  

Згодом компанія успішно пройшла сертифікацію від міжнародного 
органу сертифікації DQS. Виробництво молочних продуктів на заводах 
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замкнутого циклу. Починається з прийому молока, потім відбувається відбір 
сировини, яка проходить всі лабораторні дослідження тестування молока, 
після чого воно передається в апаратний цех, де відбувається весь 
технологічний процес з послідуючим розливом та пакуванням готового 
продукту.  

В останні роки на підприємстві «Галичина» розширився асортимент 
молочної продукції розпочали випускати молоко без лактози. Лінія 
виробництва безлактозного молока була запущена на початку 2020 року року 
на базі побудованого цеху ультрапастеризованого молока. На підприємстві 
процес виробництва безлактозного молока полягає в тому, що сировиною є 
фермент лактаза, який розщеплює лактозу на глюкозу і галактозу, 
використовується метод бродіння.  

Традиційним способом зниження кількості лактози в молочних 
продуктах є бродіння: наприклад, при виготовленні кисломолочних 
продуктів - бродіння - лактоза природним чином розщеплюється як 
додавання дріжджів, бактерії харчуються молочним цукром. Тому всі 
молочні продукти є вже низьколактозні: кількість лактози в них менше, ніж у 
звичайному молоці [1]. 

Так, при легких симптомах непереносимості лактози (коли фермент 
лактаза ще присутній, але недостатньо активний), можна їсти будь-який сир і 
кисломолочні продукти (йогурт, сир, кефір, кисле молоко) для підтримки 
споживання молочні продукти при відмові від звичайного молока. Сьогодні 
використовуються технологічні методи зниження вмісту лактози молочні 
продукти, коли в процесі виробництва лактоза розщеплюється. 
Найпоширеніший спосіб зменшити вміст лактози в молоці – додати фермент 
лактазу продукт. Фермент розщеплює до 98% лактози в молоці.  

Так якщо в літрах звичайне молоко містить близько 50 г лактози            
(4,8 г лактози на 100 г), потім після додавання його ферменту залишається не 
більше 1 %. В результаті виділяється більша частина лактози розщеплюються 
на простіші цукру - глюкозу і галактозу. Це молоко називається з низьким 
вмістом лактози (Hyla). Зберігається оригінальний склад молока, що 
забезпечує максимум близькість продукту за властивостями до звичайного 
молока, але за рахунок глюкози молоко набуває вираженого солодкого смаку 
[2]. 

При підвищеній лактозній недостатності викликає навіть мінімальний 
вміст лактози реакція організму, тому продукти з низьким вмістом лактози не 
можуть бути рішенням, тому що лактози немає дієту необхідно повністю 
виключити. Для таких випадків розроблені методи виробництва молоко без 
лактози шляхом застосування мембранної фільтрації. Такий унікальний 
технологію розробив і запатентував Valio. Ця технологія дозволяє отримати 
натуральне ароматизоване молоко з вмістом лактози менше 0,01 %.  

Основний етап процесу відбувається ультрафільтрація на мембрані, при 
цьому з молока видаляється частина лактози. Наступний етап додається до 
ферменту лактази, який остаточно видаляє залишки лактози. Лактоза шляхом 
гідролізу природним чином поділяється на більш прості елементи-
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моносахариди глюкози і галактози, які в свою чергу легко засвоюються 
навіть у людей з високий ступінь непереносимості лактози. Тому що на 
цьому етапі концентрація лактози знижено, гідроліз лактози лактазою не 
підвищує солодкість продукту, як він є виникає при отриманні виключно 
молока з низьким вмістом лактози ферментативне лікування [3]. 

Таким чином, перспективним є виробництво безлактозної молочної 
продукції. Впровадження безлактозної молочної технології на молокозаводах 
на основі ферментативного способу виробництва вимагає додаткового 
технологічного обладнання. Однак цим методом отримують молоко без 
лактози вміст лактози менше 0,01 %, при ферментації - зазвичай менше 1 %. 
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ВИСОКІ КУХОННІ ТЕХНОЛОГІЇ: МОЛЕКУЛЯРНА КУЛІНАРІЯ 
 

Молекулярна кулінарія – тренд ресторанного бізнесу, презентація страв 
та напоїв з нетрадиційними властивостями і поєднаннями компонентів, які не 
лише дивують, а іноді й шокують споживачів. 

У світі  кулінарія набула високого рівня розвитку та досягла статусу 
кулінарного мистецтва за рахунок багатьох факторів: впровадження 
інноваційного устаткування, зростання споживчого попиту, випуску нової 
кулінарної продукції, використання сучасних технологій, високого 
інтелектуального рівня особистості та суспільства. Основними елементами 
сучасного кулінарного мистецтва виступає фьюжн кулінарія та молекулярна 
кухня.  

Фьюжн – це симбіоз кількох культур не тільки в одній кухні, але і в 
одній страві. Він увібрав у себе все краще з кулінарних традицій Сходу і 
Заходу. Або несподіване, але гармонійне поєднання смаків, стилів, 
інгредієнтів та кулінарних традицій таких популярних кухонь світу.  

Молекулярна кулінарія - високі технології на кухні здавалося б, усе, що 
можна, вже приготовано і випробувано, але кулінарія продовжує 
розвиватися. На зміну стилю ф'южн в «високої кулінарії» приходить 
молекулярна кулінарія, що змінює консистенцію і форму продуктів до 
невпізнання [1, ст.25]. 



26 

Стандартні прийоми, використовувані в молекулярній кулінарії: 
карбонізація або збагачення вуглекислотою (газування), емульсіфікацію 
(змішання нерозчинних речовин), сферізація (створення рідких сфер), 
вакуумна дистиляція (відділення спирту). 

У світову практику поняття молекулярної кухні та її тенденції у 2000-х 
роках ввели послідовники й учні Ерве Тіса: шеф-кухар Ферран Адріа 
(ресторан "El Bulli" - Іспанія), шеф-кухар Хестон Блюменталь (ресторан "The 
Fat Duck" - Велика Британія), шеф-кухар Мішель Брас (ресторан "Michel 
Bras" - Франція), шеф-кухар П'єр Ганьєр (ресторан "Pierre Gagnaire" - 
Франція) [2]. 

Молекулярна гастрономія, як така, стала популярною у світі кілька 
десятків років тому. В Україні та в українських ресторанах напрямок 
молекулярної кухні розвивається досить повільно. Ресторани, де можна із 
задоволенням продегустувати молекулярні страви, знаходяться тільки у 
найбільших містах і їх є небагато. Однак ті професіонали, які 
експериментують з новими ідеями, демонструють унікальні сучасні зразки 
страв автентичної кулінарії. З продуктів української кухні найчастіше кухарі 
працюють із яловичиною, свининою, рибою, овочами, коренеплодами. 

Основними завданнями молекулярної технології продуктів ресторанного 
господарства є: 

- дослідити соціальні явища, художній компонент та технічну складову 
кулінарної діяльності; 

- вивчити існуючі рецепти з метою створення нових страв; 
- впровадити нові інструменти, компоненти і методи на кухні. 
Молекулярна кухня для української кулінарії сприяє популяризації 

наших традицій, показує їх у незвичному вигляді. І з кожним роком класичні 
українські страви набувають нового вигляду, більш яскравого смаку, 
презентації стають все цікавішими [3]. 

Основний принцип молекулярної кухні – це презентація смакових 
властивостей продуктів у нестандартному для них вигляді: еспуми, 
сферифіковані рідини, желе, емульсії.  

Напрямами досліджень молекулярної технології продуктів ресторанного 
господарства є: 

1. Роль відчуттів смаку, запаху та текстури у сприйнятті страви 
споживачем;  

2. Вплив аромату (кількість і концентрація ароматичних речовин) на 
смак кінцевого продукту (страви);  

3. Вплив способів приготування на органолептичні властивості страви 
(смак, аромат, текстуру); 

4. Як наше задоволення від їжі залежить від таких факторів, як: зовнішнє 
середовище, настрій, шоу-подача страви тощо. 

Науковий підхід до кулінарії ускладнюється тим, що страви повинні 
бути не тільки незвичайними і смачними, але і красивими. Необхідність 
продавати досягнення молекулярної кулінарії дещо гальмує прогрес цій 
галузі науки, але в якійсь мірі допомагає вивчати зв'язки між почуттями 
людини [3, с.25]. 
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Молекулярні технології змінюють всі традиційні уявлення про 
зовнішній вигляд та подачу кулінарних страв та виробів. Одним із факторів,  
який сприяє досягненню цього, є зміна температурних режимів та тривалості 
температурного обробляння харчових продуктів. На відміну від традиційних 
технологій виробництва продукції, у молекулярних технологіях виробництво 
кулінарних страв здійснюється за мінімальної температури впродовж 
тривалого часу. 

Принципи молекулярної кулінарії: при запіканні дуже важлива 
правильно підібрана температура; враховуйте теплопровідність і 
теплоємність різних матеріалів; контролюйте текстуру страви; смак на 80% 
сприймається носом, тому у присутності неприємних запахів, навіть, 
найсмачніша страва буде несмачною; тривалий вплив одного смаку і запаху 
робить його непомітним, тому слід використовувати при приготуванні страв 
кілька різних смаків і ароматів; слід враховувати походження харчових 
продуктів, властивості води, температуру, вологість, висоту над рівнем моря, 
що впливає на метаморфози харчових продуктів під час їх приготування. 

Отже, молекулярна гастрономія вивчає і, практично, виконує фізико-
хімічні перетворення інгредієнтів, що відбувається під час приготування їжі, 
а також соціальні, художні і технічні складові кулінарних і гастрономічних 
явищ в цілому з точки зору наукового погляду. Це сучасний стиль 
приготування їжі, який практикується як вченими, так і фахівцями харчової 
промисловості на всіх професійних кухнях і в лабораторіях, які 
використовують інновації на практиці. 
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СТAН РИНКУ МOЛOКA I МOЛOЧНИХ ПРOДУКТIВ В УКРAЇНI 

 
Нa сучaснoму етaпi рoзвитку Укрaїни aктуaльним є питaння рoзвитку 

прoдoвoльчoгo ринку, oдним з яких є ринoк мoлoкa тa мoлoчнoї прoдукцiї. Зa 
oстaннi рoки незaлежнoстi Укрaїни у мoлoчнiй прoмислoвoстi 
спoстерiгaються негaтивнi результaти. Це: зменшення oбсягiв вирoбництвa 
мoлoчнoї прoдукцiї, нерoзвиненiсть ринкoвoї iнфрaструктури, зниження 
рiвня спoживaння мoлoкa i мoлoчних прoдуктiв. 
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Прoблеми фoрмувaння i рoзвитку ринку мoлoкa тa мoлoчнoї прoдукцiї 
знaйшли свoє втiлення у нaукoвих прaцях П.С. Березiвськoгo, В.I. Бoйкa, Р.Л. 
Бoйкo, В.Н. Зимoвця, М.П. Кoржинськoгo, Ю.М. Мaкaренкa, В.Я. Месель-
Веселякa, П.Т. Сaблукa, O.В. Шкiльoвa, O.М. Шпичaкa тa iнших дoслiдникiв. 
Рaзoм з тим неoбхiднiсть кoмплекснoгo пiдхoду дo вирiшення прoблеми 
ефективнoгo функцioнувaння ринку мoлoкa i мoлoчнoї прoдукцiї нa 
сучaснoму етaпi рефoрмувaння екoнoмiки, її зaгaльнoдержaвнa знaчимiсть, 
недoстaтня дoслiдженiсть регioнaльних ринкiв зумoвили вибiр теми 
дoслiдження. 

Метoю дoслiдження є визнaчення перспектив рoзвитку ринку мoлoкa тa 
мoлoчнoї прoдукцiї в Укрaїнi. 

Нaгрoмaджений нaукoвий пoтенцiaл слугує бaзoю для aнaлiтичних 
дoслiджень i зaкoнoмiрнoстей функцioнувaння ринку мoлoкa i мoлoчних 
прoдуктiв. Нaтoмiсть нaукoвi дoслiдження пoтребують рoзширення з 
урaхувaнням змiни сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo середoвищa в Укрaїнi тa свiтi. 

Мoлoкo – це унiкaльний прoдукт прирoди, який ще дoсi не синтезoвaний 
у жoднiй лaбoрaтoрiї свiту. I якщo б прoблемa синтезу мoлoкa булa вирiшенa 
нaукoю, a зa нею i прaктикoю, людствo знялo б з пoрядку деннoгo oдну з 
нaйгoстрiших тa бoлючих прoблем сучaснoстi – зaбезпечення висoкo цiнним 
прoдoвoльствoм жителiв плaнети. 

Oсoбливoстi фoрмувaння ринку мoлoкa i мoлoчнoї прoдукцiї 
зумoвлюються нaсaмперед специфiкoю мoлoкa – прoдукту, дo склaду якoгo 
вхoдить близькo 12,5% сухoї речoвини тa 87,5% вoди. У зв’язку з цим питне 
мoлoкo i кислoмoлoчнi прoдукти швидкo псуються, a тoму є мaлo 
трaнспoртaбельними. Їх вирoбництвo тa ринoк збуту мaють лoкaлiзoвaний 
хaрaктер. Тaкi мoлoчнi прoдукти, як вершкoве мaслo, твердi сири, сухе тa 
згущене мoлoкo мoжуть зберiгaтися тривaлий чaс i мaють ширoкий ринoк 
збуту, щo oхoплює Укрaїну тa зaрубiжжя (в oснoвнoму крaїни СНД). Крiм 
тoгo, oсoбливими oзнaкaми фoрмувaння ринку мoлoкa i мoлoчнoї прoдукцiї є 
низькa цiнoвa елaстичнiсть пoпиту (тoбтo кoливaння цiн суттєвo не впливaє 
нa змiну oбсягу купiвель зa нaявнoстi стaбiльнoгo рiвня дoхoдiв грoмaдян), a 
тaкoж iснувaння  знaчнoї кiлькoстi спoживaчiв iз ширoким кoлoм зaпитiв. 
Функцioнувaння ринку мoлoкa i мoлoчнoї прoдукцiї зaлежить вiд кiлькoстi тa 
рoзпoдiлу вирoбленoї сирoвини i кiнцевoї прoдукцiї, дoхoдiв i пoтреб 
спoживaчiв [1, с. 50]. 

Сьoгoднi вирoбництвo мoлoкa стaлo невiд’ємнoю склaдoвoю 
зaбезпечення нaцioнaльнoї прoдoвoльчoї безпеки i пiдтримки сoцiaльнo 
незaхищених верств нaселення, a тaкoж oснoвним джерелoм дoбрoбуту тa 
зaйнятoстi мешкaнцiв сiльськoї мiсцевoстi. Фaктичнo в крaїнi мaйже            
76,3% всьoгo мoлoкa прoдoвжують вирoбляти гoспoдaрствa нaселення, тoдi 
як рештa нaдхoдить вiд aгрaрних пiдприємств. Вoднoчaс, пoрiвнянo з 
минулими рoкaми, в сектoрi селянських гoспoдaрств нaселення 
спoстерiгaється зниження їх питoмoї вaги у зaгaльнoму oбсязi вирoбництвi 
мoлoкa [2, с. 101]. 

В oстaннi рoки вирoбництвo мoлoкa тa мoлoчнoї прoдукцiї в Укрaїнi 
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зменшується, aле спoживaння, нaвпaки – збiльшується (Держaвнa службa 
стaтистики Укрaїни, 2021). Ймoвiрнo, це пoв’язaнo зi зрoстaнням oбсягу 
iмпoрту тa фaльсифiкaту (Iнфaгрo, 2021.; Aсoцiaцiя вирoбникiв мoлoкa, 2021; 
Спiлкa мoлoчних пiдприємств Укрaїни, 2021). Тaк, нaприклaд, нa пoчaтoк 
2020 рoку мoлoчнa прoмислoвiсть вирoблялa 9046,7 тис. тoнн мoлoкa у рiк, a 
спoживaння склaлo 8427,9 тис. тoнн мoлoкa всiх видiв худoби тa мoлoчних 
прoдуктiв в перерaхунку нa мoлoкo у рiк. Лiдерaми серед спoживaння є 
Київськa (999,7 тис. тoнн), Дoнецькa (706,8 тис. тoнн) тa Днiпрoпетрoвськa 
(630,3 тис. тoнн) oблaстi. Тaкi знaчення пoв’язaнi перш зa все з великoю 
кiлькiстю нaселення дaних oблaстей [3].  

Дaнi зa oстaннi п’ять рoкiв пoкaзують, щo з 2016 рoку пoчинaється 
збiльшення iмпoрту мoлoкa в Укрaїну нa фoнi зменшення йoгo вирoбництвa, 
зaлежнiсть нoсить експoненцiaльний хaрaктер.  

Прoгнoзується пoдaльше збiльшення oбсягiв iмпoрту у 2021 тa            
2022 рoкaх (кoефiцiєнт детермiнaцiї склaдaє 0,91), тaке зрoстaння oбсягiв 
iмпoрту мoлoчнoї прoдукцiї з  єврoпейських крaїн в пoєднaннi з нульoвoю 
митнoю стaв кoю нa iмпoрт мoлoчних прoдуктiв з  ЄС, якa вступить в силу з 
нaступнoгo рoку, негaтивнo вплинуть нa мoлoчний ринoк крaїни. Зaзнaчимo, 
шo нa ринку мoлoкa й мoлoчнoї прoдукцiї Укрaїни прaцює дoсить великa 
кiлькiсть пiдприємств, зoкремa пoнaд 50% зaгaльнoгo oбсягу вирoбництвa 
кoнцентрується нa склaдaх десяти великих кoмпaнiй. Серед лiдерiв 
мoлoкoперерoбнoї гaлузi є не лише укрaїнськi вирoбники, a й 
трaнснaцioнaльнi кoрпoрaцiї, якi мaють вирoбництвo в Укрaїнi. Решту ринку 
рoзпoдiляють мiж сoбoю дрiбнi кoмпaнiї тa oдиничнi мoлoкoперерoбнi 
зaвoди. 

Сучaсний стaн вiтчизнянoгo ринку мoлoкa тa мoлoчних прoдуктiв 
хaрaктеризується пoмiрним рiвнем кoнсoлiдaцiї. Мaйже 80 % ринку 
кoнтрoлює 50 пiдприємств, знaчнa чaстинa яких вхoдить дo склaду великих 
хoлдингiв.  

Вирoбництвo мoлoкa мoжнa зрoбити прибуткoвим 
кoнкурентoспрoмoжним видoм aгрoбiзнесу, oднaк цей прoцес є тривaлим i 
пoтребує iнвестицiйних витрaт. Передусiм у рекoнструкцiю примiщень ферм 
тa якiсне пoкрaщення пoрoднoгo склaду мoлoчнoгo стaдa, a тaкoж 
мoдернiзaцiю й oнoвлення дoїльних систем тa oблaднaння для oптимiзoвaнoї 
гoдiвлi твaрин. 

Iснуючi прoблеми в сектoрi привaтних гoспoдaрств нaселення зумoвленi 
тaкoж низькoю якiстю мoлoчнoї сирoвини, щo впливaє нa її зaкупiвельну 
цiну. 

Тoму неoбхiднo спрямувaти зусилля нa пiдвищення якoстi мoлoкa 
шляхoм придбaння тa викoристaння сучaснoгo дoїльнoгo тa хoлoдильнoгo 
oблaднaння. 

Тaкoж, пoтрiбнo зaзнaчити, щo для пoбудoви в Укрaїнi 
кoнкурентoспрoмoжнoї мoделi  ринку мoлoкa i мoлoчних прoдуктiв мoжнa 
лише зa умoв фoрмувaння oптимaльнoгo спiввiднoшення чaстки привaтних 
гoспoдaрств нaселення, сiмейних ферм i спецiaлiзoвaних великoтoвaрних 
гoспoдaрств, щo зaбезпечить зниження сoбiвaртoстi мoлoкa i пiдвищення 
цiни зa рaхунoк вищoї якoстi прoдукцiї [4, с. 15]. 
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Тaким чинoм, мoжнa зрoбити виснoвoк, щo для Укрaїни велике знaчення 
мaє нaлaгoдження зoвнiшньoекoнoмiчних зв'язкiв тa учaсть у мiжнaрoднiй 
тoргiвлi в якoстi aктивнoгo i рiвнoпрaвнoгo пaртнерa нa ринку мoлoкa тa 
мoлoчних прoдуктiв. Ведення успiшнoгo тa кoнкурентoспрoмoжнoгo 
мoлoчнoгo бiзнесу нa свiтoвих ринкaх мoжливе для вiтчизняних вирoбникiв 
зa умoви пoстiйнoгo кoнтрoлю зa ефективнiстю гoспoдaрювaння, пiдвищення 
якoстi прoдукцiї тa нaближення її дo єврoпейських стaндaртiв. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ СЛУЖБИ ПРИЙОМУ ТА 
РОЗМІЩЕННЯ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ 
 

На сучасному етапі розвитку економічних відносин досить високі 
вимоги пред'являються щодо конкурентоспроможності готельного бізнесу. 
Управління готелем насправді полягає у контролі за кожною операцією у 
готелі. Це вимагає знання стратегії дистрибуції, фінансів, обслуговування 
клієнтів, управління персоналом, маркетингу та багато іншого. 

Розвиток теорії та практики організації роботи служби прийому і 
розміщення досліджували у своїх працях вітчизняні та зарубіжні вчені: 
Мунін Г.Б [1] , Мальська М.П [2] , Пандяк І.Г [2], Сокол Т.Г[3],  Браймер 
Роберт А. та ін. 

Служба прийому та розміщення – перший підрозділ, з яким знайомиться 
гість, приїхавши до готелю. Враження, отримані від цього знайомства, багато 
в чому формують відгуки гостей про якість обслуговування загалом. 

Три найбільші проблеми для організаційної структури готелів: 
глобалізоване бізнес-середовище, розвиток технологій та запити 
зацікавлених сторін [3]. 

Перший виклик – це дедалі більш конкурентне середовище підприємств 
готельного господарства та розміщення у всіх географічних регіонах. Хоча 
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деякі тимчасові відхилення можуть призвести до меншої опозиції, сили, які 
формують готельну індустрію, диктують, що інтенсивна конкуренція в усіх 
бізнес-секторах буде правилом, а не винятком. 

Другим викликом є колосальне зростання вдосконалення інформаційних 
технологій і соціальних мереж готелів [2]. 

І третій, завжди перспективний виклик – це запити гостей готелю. У 
відповідь на згадані виклики готельні підприємства змушені швидше 
впроваджувати інновації у свої бізнес-моделі та повинні зосередитися на 
клієнтах, конкуренції та процесах. 

Однією з найбільш важливих проблем, що стоять перед готельним 
бізнесом та житлом, є розробка адаптивного організаційного дизайну, який 
спрямований на кращу задоволеність гостей готелю та працівників, фінансові 
результати та конкурентні переваги. 

Більшість малих і середніх підприємств, у тому числі готелів, були 
організовані таким же чином протягом багатьох років. Менеджери готелів 
стикаються з необхідністю групувати певні робочі місця для забезпечення 
ефективної координації та контролю діяльності. Ці групи робіт зазвичай 
називають відділами. Цим поширеним методом організації готелю чи житла є 
функціональна організація. У дуже невеликому бізнесі з житлом, як-от ліжко 
та сніданок, власник може контролювати кожен відділ [1]. 

В організаційній структурі будь-якого готельного підприємства 
головним функціональним підрозділом в обслуговуванні клієнтів є служба 
прийому і розміщення. В процесі обслуговування клієнти найбільше 
взаємодіють з персоналом цієї служби - отримують інформацію про готель, 
здійснюють бронювання місць (за умови відсутності служби бронювання як 
окремої структурної ланки), забезпечується поселення, оплата послуг, 
послуги під час перебування у готелі. 

Водночас, служба прийому і розміщення коригує роботу інших служб, 
пов'язану з безпосереднім обслуговуванням клієнтів - служби бронювання, 
обслуговування номерного фонду, громадського харчування, здійснює аналіз 
заповнюваності номерів за поточну добу, контролює оплату клієнтами 
послуг готелю, забезпечує ведення технічної документації, пов'язаної з 
обслуговуванням гостей та ін. Поряд із службою бронювання, персонал 
служби прийому і розміщення є першим з яким контактує клієнт, тому від 
професіоналізму його роботи залежить перше враження про готель в цілому. 

Отже, підвищення якості і швидкості готельних послуг, процес надання 
яких, починається саме з служби прийому і обслуговування. І, що саме 
головне, враження про готель загалом також починається саме з служби 
прийому і обслуговування [3]. Саме тому, високий рівень якості готельних 
послуг, професійні і моральні навики і дотримання основних стандартів є 
ключовими в роботі цієї служби. Служба прийому і розміщення - нервовий 
центр готелю, через який проходять майже всі операції направлені на 
задоволення потреб гостей в мешканні, живленні, відпочинку і розваг. 
Основні цілі і стратегії даної служби готелю співпадають з головною задачею 
всього готелю - це надання гостям самого високої якості послуг, а також 
збільшення відсотка зайнятості готелю. 



32 

Список використаних джерел: 
1. Мунін Г.Б. Маркетинг туризму. Київ : Вид-во Європ. ун-ту,             

2015. 324 с.  
2. Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. 

Київ: Центр учбової літератури, 2012.  472 с.  
3. Сокол Т.Г. Сучасний стан та перспективи розвитку готельного 

господарства світу та України. Регіональний туризм: сучасний стан та 
шляхи оптимізації: матеріали I-ї Міжнародної науково-практичної 
конференції (Київ, 2 квітня 2021 р.). – Київ : Університет "КРОК", 2021.            
С. 128-130. 

 
Владислав Бєлов, 2 курс, група ГРС-22д 

Науковий керівник: Іван Власенко, 
д-р екон. наук, професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
В УКРАЇНІ 

 
Від початку пандемії COVID-19 в Україні, а також гострим початком 

війни у лютому 2022 року, індустрія гостинності зазнала найбільшого удару, 
проте навіть падіння показників готельного ринку не призупиняє його 
розвитку. Власникам готелів довелося вдосконалити свої бізнес-моделі, 
оптимізувати витрати, впровадити нові послуги, а також частково 
переорієнтуватися на нову цільову аудиторію. 

Жодному із сегментів готельного ринку не вдалося уникнути 
негативного впливу пандемії. Через суворі карантинні обмеження та 
тимчасове закриття кордонів змінився рівень заповнюваності готелів.  

За словами Діани Старунчак, керівника департаменту маркетингу та PR 
компанії CBRE Ukraine (м. Київ), у червні 2021 року заповнюваність готелів 
була 7,3%, дещо збільшившись порівняно з квітнем 2020 року, коли показник 
впав до рекордно мінімальних 4,1 % через закриття кордонів [1]. 

Загалом у період пандемії складно говорити про будь-які тенденції в 
розвитку готельної індустрії. Це можна пояснити тим, що різні готелі 
орієнтуватимуться на різні типи клієнтів. 

Для того, щоб Україна ввійшла до числа провідних туристичних країн 
світу необхідні системні зусилля як всіх державних установ, так і суб’єктів 
готельного бізнесу. А для цього необхідно:  

– створити оптимальні нормативно-правові засади розвитку туристичної 
і курортно-рекреаційної галузі та її інфраструктури, зокрема через 
формування стратегії розвитку готельного господарства;  

– створити сприятливі умови для залучення інвестицій та запровадити 
реальні механізми стимулювання будівництва і реконструкції готелів та 
інших об’єктів туристичної і курортно-рекреаційної сфери;  

– створити належні умови для розвитку іноземного та внутрішнього 
туризму, зокрема через розвиток мережі туристично-інформаційних центрів 
за визначеними видами туризму;  
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– сприяти розвитку готельного бізнесу, забезпечити гармонізацію 
національних стандартів, а також підвищити якість туристичних послуг, що 
надаються;  

– реалізувати заходи щодо зміцнення позитивного іміджу України та 
формування ефективної маркетингової стратегії на основних закордонних 
ринках;  

– сприяти створенню додаткових робочих місць та розширенню 
тимчасової зайнятості у туристичній сфері, зокрема через підтримку 
розвитку мережі малих та молодіжних готелів (хостелів) [2]. 

Проте темпи та характер відновлення готельної індустрії України можна 
прогнозувати лише з великою кількістю припущень та ймовірностей. Наразі 
переорієнтація зовнішніх туристів на внутрішній ринок позитивно 
позначилася на показниках операційної діяльності готелів, але динаміка 
відновлення сегментів ринку буде різною. 

Найбільше постраждають бізнес- та конференц-готелі, адже витрати на 
відрядження скоротилися або взагалі припинилися. Курортний сезон також 
постраждає, враховуючи сучасні реалії війни в Україні [3]. 

За оцінками Cushman&Wakefield, відновлення бізнес-готелів категорії 
upper upscale i luxury у Києві до докарантинних показників міг тривати             
4–5 років, а після війни значно довше [4]. 

Отже, закриття кордонів та припинення туристичного сполучення 
України з іншими країнами, затягнута ситуація з пандемією у світі, сучасна 
війна в Україні спричинили суттєве падіння попиту на готельні послуги. 
Важко розраховувати на швидке відновлення галузі [5].  

Імовірно, на це піде два, а може й три роки, якщо держава не вживатиме 
додаткових стимулювальних заходів.  

Таким чином, підводячи підсумок всьому вищесказаному, можна 
зробити висновок, що тільки за умови активного розвитку національних 
українських мереж Україна може представляти собою не тільки нові місткі 
ринки, але і стати новим рівноправним учасником світового ринку готельних 
послуг. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗВАЖАЛЬНОГО ТУРИЗМУ 

В США 
 

На сучасному етапі індустрія розваг тісно переплітається з індустрією 
туризму, створюючи нові туристично привабливі регіони. Ступінь 
задоволення якістю відпочинку та розваг, їх доступність для людини є 
індикатором її соціального становища, а для суспільства – показником 
розвитку економіки та соціальної сфери. 

 Практика створення спеціальних умов для організації процесів розваг 
призвела до появи індустрії розваг, яка в її сучасному вигляді склалася до 
кінця ХХ ст. Світова індустрія розваг акумулює мільярди доларів і є 
суттєвою частиною економіки держави, а інтеграційні процеси індустрії 
туризму та індустрії розваг призвели до створення крупних розважальних 
географічних центрів та зон, атрактивних для туристів в різних куточках 
планети. Саме потреба в розвагах є значним стимулом для подорожування та 
сприяє формуванню основних туристичних потоків в країни з розвиненою 
розважальною індустрією. 

Основним критерієм визначення видів розважального туризму є 
відпочинок у поєднанні з отриманням певних розважальних послуг 
(відвідування театралізованих дійств, фестивалів, спортивних видовищ та 
ін.). Тобто основною метою туриста є відвідування конкретного концерту 
(фестивалю), спортивного змагання чи іншого видовища під час своєї 
відпустки або вихідних днів. Розважальний момент в організації туристичних 
подорожей притаманний всім сегментам спеціалізованого туризму. 
Ускладнення мети подорожі зумовлює виникнення, з одного боку, абсолютно 
нових видів туризму, а з іншого – значну кількість комбінованих видів [1]. 

 Характеристику розважального туризму доцільно розпочати з питання: 
«Що ми розуміємо під індустрією розваг?». До індустрії розваг належать 
кінотеатри, театри, гольф-клуби, всі види парків, нічні клуби, спортивні та 
оздоровчі центри, ролердроми, катки тощо. Останнім часом ігровий бізнес 
(казино, ігрові автомати, тоталізатор) також є частиною індустрії дозвілля. 

Розваги входять до туристичного продукту поряд з іншими 
туристськими послугами (розміщення, харчування, транспортного, 
побутового, інформаційно-рекламного обслуговування та ін.). Якщо якісне 
перевезення, харчування і розміщення – це лише передумови для відпочинку, 
то споживання розважальних послуг і є сам відпочинок [2]. 

Отже, розважальний туризм – це різновид туризму, в якому туристи-
учасники, що їх називають гравцями, керують ресурсами, даними через 
ігрові символи, задля досягнення мети. Мета розважального туризму – 
розваги під час туристичної подорожі. 
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Американський регіон, який займає друге місце за прибуттям туристів 
після Європи, приваблює туристів з усіх країн світу. В’їзний туризм в 
Америці розподілений між чотирма субрегіонами: Північна Америка, 
острівні держави і території Карибського басейну, Південна Америка і 
Центральна Америка. Найбільш ємкий ринок в’їзного і виїзного туризму в 
Західній півкулі склався в США. Усі головні туристські потоки у 
Американському регіоні беруть початок або навпаки закінчуються у цій 
країні. В останні роки кількість туристських прибуттів в США 
стабілізувалося на рівні 46-47 млн дол на рік. Дві з кожних п’яти поїздок 
здійснюються з метою відпочинку і розваг. 

США – це найкраще місце для прогресування розважального туризму. 
Наявність мальовничих місць сприяє розвитку цієї індустрії, орієнтованої на 
використання природних ресурсів – у країні створено більше            
350 національних парків і заповідників загальною площею понад 30 млн га, 
які мають світову славу і приймають до 300 млн туристів за рік. Загалом, за 
наявною інформацією, у 2019 р. США було зафіксовано 1,5 млрд 
туристичних прибуттів [3]. 

Міжнародний туризм у США значною мірою пов'язаний із 
відвідуванням великих міст: Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Лос-Анджелес, 
Сан-Франциско, Лас-Вегас, ін. 

Тематичні парки відрізняються від парків розваг тим, що структурно 
мають тематичні зони (землі), які разом нібито розповідають певну історію. 
Наприклад, першим власне тематичним парком вважають парк Діснейленд, 
що було відкрито у 1955 р. в м. Анахайм штат Каліфорнія, США. «Земля, де 
мрії стають реальністю» – сказав Уолт Дісней про тематичні парки. Модель 
Діснейленду поширилась у багатьох країнах світу. Основна ідея парків 
розваг «Уолта Діснея» – це відтворення світу мультиплікації та казок, 
організація цікавого дозвілля як для дітей так і для дорослих. Об 'єкти 
розважального туризму є надзвичайно цікавими, історичними, величними, 
привабливими та прибутковими. 
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РОЛЬ УНІФОРМИ ПЕРСОНАЛУ У ФОРМУВАННІ ІМІДЖУ 

ГОТЕЛЮ 
 

Уніформа – це одяг співробітників, які безпосередньо працюють з 
клієнтами. У готелі це служба прийому і розміщення. У ресторані – 
метрдотель, сомельє, офіціанти, бармени. Мета уніформи – не тільки 
створення презентабельного зовнішнього вигляду персоналу, але, перш за 
все, надання максимального комфорту самому співробітнику, який не просто 
постійно носить цей одяг, а ще й працює в ньому. Костюм повинен бути 
зручним та підходити за розміром. Від цього залежить працездатність 
співробітника, настрій, з яким він виконує свою справу. Крім того, уніформа 
повинна, відповідати нормам безпеки.  

Значну роль у формуванні іміджу готелю відіграє зовнішній вигляд 
персоналу: фірмовий одяг – важливий компонент оформлення зовнішності. 
Уніформа персоналу не лише відображає фірмовий стиль готелю (або 
готельної мережі), але й повинна відповідати загальній ідеї підприємства 
(мережі), гармоніювати з готельною концепцією організації простору. У 
сприйнятті гостями стилю одягу персоналу є достатньо стійкі стереотипи [1]. 
Саме тому важливо, щоб загальна концепція уніформи певним чином 
відповідала уявленням цільової аудиторії готелю: суворий стиль одягу – у 
бізнес-готелях, більш вільний – у готелях відпочинку тощо. Судячи з 
зовнішнього вигляду і буде складатись перше, і як правило, найголовніше 
враження про даний заклад. Так, приємний та осучаснений зовнішній вигляд 
співробітників позитивно впливає на думку клієнтів про заклад. 

Отже, уніформа це: 
- своєрідне посвідчення особистості закладу; 
- пізнавальний знак; 
- візитна картка [1]. 
Важлива складова процесу формування громадської думки – створення 

образу підприємства, яке повинно запам’ятовуватись та бути привабливим 
для основного типу його споживачів. 

Комфорт і функціональність – невід'ємні властивості уніформи робочого 
персоналу. Треба звернути увагу на якість тканини з якої шитиметься 
уніформа. Вона не повинна бути маркою і мнутися. 

Якість пошиття – запорука тривалої служби уніформи. Якщо річ пошита 
якісно – носитися вона буде дуже довго. Уніформа персоналу, яка відповідає 
найвищим стандартам якості, прослужить не один рік. 

Будь-який великий заклад готельного господарства використовує 
робочий одяг для своїх працівників, оскільки він добре виконує кілька 
функцій одночасно.  
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Перш за все, робочий одяг захищає працівників готелю від виробничого 
травматизму. У цехaх гoтельнoї прoмислoвoстi не мoжнa без спецoдягу, 
оскільки вiн зaхищaє вiд пилу, рiзних прoфесiйних зaхвoрювaнь, зaбруднень i 
iнших неприємнoстей, якi присутнi нa вирoбництвi. 

Пo-друге, рoбoтa в спецiaльнoму oдязi нaбaгaтo кoмфoртнiшa i 
прaктичніша, нiж в пoвсякденнoму, тому що вiн спецiaльнo рoзрoбляється з 
урaхувaнням oсoбливoстей тoгo aбo iншoгo виду прaцi. Унiфoрмa пoвиннa 
суворо вiдпoвiдaти вимoгaм кoнкретнoго виду роботи.  У багатьох випадках 
робочий одяг – це не тільки форма, а й візитна картка, за якою легко 
визначити компанію, до якої належить працівник. З цих причин можна 
сказати, що форма одягу є необхідною частиною успішної роботи та 
процвітання компанії. Вaжливo рoзумiти, щo це мaє бути не прoстo рoбoчий 
oдяг aбo унiфoрмa, aле i висoкoякiснa, спецiaльнo рoзрoбленa рiч, якa 
пiдхoдить дo умoв рoбoти гoтелю [2]. 

В останні роки робочий одяг почав відігравати важливу роль, ставлення 
дo ньoгo змiнилoся з бoку держaви, роботодавців i швацьких пiдприємств. 
Самі робітники ставляться до робочого одягу зовсім по-іншому. Сьогодні 
робочий одяг відповідає усім сучасним вимогам. Це стосується не тільки 
захисних та гігієнічних особливостей, а й інших особливостей, які зазвичай 
не характерні для параметрів робочого одягу (наприклад, зовнішнього 
вигляду та стилю). 

При виготовленні робочого одягу особливу увагу слід звертати на їх 
естетичні якості. Крім того, робочий одяг, взуття та інші аксесуари 
підвищують комфорт та безпеку роботи, дозволяючи працівникам комфортно 
працювати. 

Спецiaльнi тканини з яких виробляється спецoдяг, що дозволяє 
вигoтoвляти мiцнi i нaдiйнi вирoби, які привертaють дo себе увaгу людей 
яскрaвим i бaрвистим зaбaрвленням. Величезнa кiлькiсть кoмпaнiй не лише в 
нaшiй крaїнi, aле i пo всьoму свiту вiдвoдять спецoдягу серйoзну рoль у 
фoрмувaннi кoрпoрaтивнoгo стилю. Сьoгoднi спрaведливo гoвoрити прo 
пoяву нoвих тенденцiй в свiтi кoрпoрaтивнoгo спецoдягу: її нoвий вигляд 
мiцнo зaкрiпився в пoвсякденнoму життi [3]. У рoзрoбцi i прoектувaннi цьoгo 
oдягу беруть учaсть крaщi дизaйнери, стилiсти i технoлoги. Такий робочий 
одяг став важливою частиною бренду компанії.  

Експерти в oблaстi oргaнiзaцiйнoї психoлoгiї ввaжaють, щo спецoдяг 
пiдвищує дисциплiнoвaнiсть персoнaлу, зміцнює кoрпoрaтивний дух i, як 
нaслiдoк пiдвищує прoдуктивнiсть прaцi, a знaчить окуповується. Для 
великої кількості клієнтів робочий одяг розглядається як особливість 
високого статусу компанії, що відображає рівень та професіоналізм 
працівників та керівництва компанії. Це має великий вплив на формування 
іміджу виробника. За допомогою якісного корпоративного одягу, який 
співробітники використовують із власним стилем, компанія виділяється 
серед своїх конкурентів.  

Отже, посилення конкуренції серед готельних компаній на українському 
ринку стимулювало використання нових інструментів для утримання уваги 
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споживачів та формування лояльності до готелів. Тому одним із способів 
залучення споживачів є формування позитивного іміджу компанії, особливо 
іміджу працівників готелю. Саме персонал готелю безпосередньо впливає на 
враження споживачів від організації. Зовнішній вигляд та комунікативні 
навички персоналу готелю складають головне враження клієнта про готель та 
його імідж. Після встановлення позитивного іміджу працівників, готель має 
можливість спілкуватися зі споживачами через дбайливе та доброзичливе 
ставлення працівників. 
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КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ У ГОТЕЛЯХ 

 
Неухильним правилом для персоналу готелю є поважне ставлення до 

будь-яких культурних традицій і способу мислення, а також готовність до 
спілкування без перешкод. Гордістю будь-якого готелю має бути персонал, 
здатний говорити різними мовами і справляти добре враження на гостя 
рівнем своїх знань та гнучкістю в спілкуванні [1]. 

Культура поведінки готельного працівника включає в себе всі сторони 
зовнішньої і внутрішньої культури людини, а саме: правила поводження і 
звертання, уміння правильно виражати свої думки, дотримувати мовний 
етикет. Ввічливість свідчить про культуру людини, його відношення до 
роботи і до колективу.  

Готель – це підприємство, що виробляє послуги, тому можна говорити 
про культуру готельного виробництва, яка в свою чергу визначає якість 
готельних послуг і культуру їх надання, тобто культуру обслуговування [2]. 

Метою обслуговуючого персоналу є створення відкритої, дружньої 
атмосфери, тому, звертаючись до гостя, називаючи при цьому його ім’я, 
будь-який працівник готелю зможе домогтися його прихильності [1]. Новітні 
технології полегшують дане завдання. За допомогою інформаційних 
технологій стало можливим відстежувати вподобання гостей і реєструвати 
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спеціальні запити, замовлення на обслуговування номерів та інші, щоб, коли 
вони знову зареєструвалися, персонал міг здивувати повторного гостя 
продуманим жестом, наприклад, свіжою чашкою улюбленої марки кави. 

Для готельного працівника дуже важливо бути тактовним у 
взаємовідносинах з гостями, постійно пам'ятати про повагу до людини. 
Тактовна поведінка готельних працівників складається з ряду чинників. 
Головний з них – це уміння не помічати помилок і недоліків в поведінці 
гостей, не акцентувати на них увагу, не виявляти зайвої цікавості до їх одягу, 
звичаїв, традицій. Не можна задавати непотрібних питань, розказувати про 
свої справи, виявляти настирливість. Не можна показувати гостеві 
подобається він тобі чи ні, робити непотрібні зауваження, читати моралі, 
висловлювати різні претензії, розпитувати гостей про їх особисте життя [3]. 

Окрім мовного етикету, важливі також невербальні взаємодії з гостем. 
Люди судять один одного за шість секунд, і 75-80% нашого спілкування 
невербальне, тому це дуже важливо. Персонал повинен правильно стояти і 
ходити не з згорбленими плечами. Темп також важливий: помірно швидкий. 
Хороша мова тіла може позитивно вплинути на враження гостя [4]. 

Впровадження цифрової культури в організації – це не лише інтеграція 
нових технологій, процесів та інновацій. Це також змінює корпоративну 
культуру суб’єкта господарювання, вводить нові цілі, цінності та формує 
нове бачення майбутнього. Саме тому доцільно розглянути вплив новітніх 
технологій на зміни певних традиційних правил. 

Ковід-19 вніс значні зміни у наше життя, зокрема і в обслуговування 
гостей. Досі у провідних країнах персонал зберігає дистанцію, намагається 
уникати близького контакту.  

Активно впроваджуються новітні технології. Наприклад, збільшується 
кількість тих закладів розміщення, що використовують спеціальні Іот 
програми. Це може бути: реєстрація онлайн, що допомагає мінімізувати 
контакт персонала із гостем, чи програмне забезпечення/застосунок від 
готелю, у якому гість може викликати співробітника чи сповістити про 
проблему тощо.  

Механізми бронювання, які забезпечують легкий доступ споживачам і 
фахівцям з подорожей, системи дозволяють особам робити бронювання та 
порівнювати ціни. Багато з них, як-от Expedia та Orbitz, доступні через 
онлайн-інтерфейси. Механізми бронювання скорочують витрати 
туристичних компаній, зменшуючи кількість дзвінків і надають 
мандрівникам більше контролю над процесом покупки. Вплив такого 
новітнього забезпечення не може бути не помітним для формування 
культури. Змінюється порядок бронювання, самого обслуговування нового 
гостя. Адже, вже не потрібно як раніше заносити безпосередньо дані 
споживача персоналом, а отже мінімізується контакт. 

Якщо готель використовує програмне забезпечення для управління 
відносинами з замовниками (CRM), то переваги гостей можна зберігати в 
базі даних і ще до приїзду гостя відсилати йому цілеспрямовану рекламу [3]. 
Або приблизно розуміти як варто говорити із гостем. Це покращує 
налагодження контакту, удосконалює діловий етикет.  
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Крім того, штучний інтелект дозволяє підприємствам надавати кращу 
підтримку клієнтів і послуги для догляду. Наприклад, клієнти можуть 
отримати високоякісну підтримку, яку надають чат-боти, які можуть миттєво 
відповісти на запитання, не витрачаючи часу.  

Якщо ми говоримо про корпоративну культуру, наявність прямого 
доступу до цифрової навчальної платформи дає можливість працівникам, які 
працюють на рецепції, вирішувати, коли і де проходити навчання. Або участь 
у груповому чаті Whatsapp з усіма іншими співробітниками готелю полегшує 
спілкування та дає можливість для співпраці шляхом обміну досвідом, 
навичками та налагодження міцних відносин між командою та колегами. 

Оскільки багато туристичних підприємств є великими й розсіяними, 
вони використовують комп’ютерні системи, щоб залишатися на зв’язку. 
Комп’ютерні системи забезпечують зв’язок між філіалами та офісами, що 
спрощує оптимізацію бронювання та політики між компаніями. Вони також 
використовуються всередині, щоб весь персонал був на одній сторінці та 
полегшити доступ до інформації, яка може покращити роботу гостей: 
уподобання гостей, інформація про прибирання та деталі бронювання 
можуть зберігатися в одній системі. 

Попит на технологічні лаунжі та інші коворкінги помітно зріс, оскільки 
все більше компаній пропонують варіанти роботи з дому, а багато 
працівників починають кар’єру позаштатних працівників і стають 
цифровими кочівниками. Щоб конкурувати на сучасному технологічному 
ринку, готелям також доведеться надавати конференц-зали з цифровим 
обладнанням для виконання функцій компанії. Застаріле AV-обладнання не 
підійде в світі конференцій в Zoom. Варто також відзначити, що наявність 
новітніх технологій може впливати на мікро-культуру гостей, вони можуть їх 
зближувати. До прикладу, наявність коворкінг-простору чи просто окремого 
приміщення, де встановлені ВР-окуляри, тощо можуть сприяти новому 
контакту споживач-споживач або гість-персонал.  

Важливим є також згадати про фірмові програми. Якщо раніше 
споживачу потрібно було контактувати із персоналом для отримання 
інформації про місто, послуги, тощо, то зараз це змінилось. Додатки 
консьєржа дозволяють гостям готелю планувати весь час перебування прямо 
зі своїх смартфонів. Поряд із рекомендаціями щодо ресторанів, визначних 
пам’яток та заходів поблизу, додатки для консьєржа можуть інтегрувати чат-
ботів, щоб зробити роботу гостей більш інтерактивною та персоналізованою. 
Окрім цього, змінилось і обслуговування в ресторані. Деякі готелі замінили 
меню обслуговування номерів і брошури на планшети, попередньо 
завантажені додатками для консьєржа та іншою корисною інформацією. 
Планшети роблять перебування клієнтів зручнішим і дозволяють персоналу 
готелю приділяти більше часу тому, щоб надати гостям індивідуальне 
обслуговування. 

В результаті цифрова культура сприятливо впливає на професійну та 
особисту реалізацію працівників, що призводить до підвищення 
продуктивності та зниження плинності кадрів. 
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Індустрія гостинності розвивається величезними темпами, і кожна 
компанія, яка працює в цьому секторі, повинна постійно удосконалюватись, 
щоб не відставати від зовнішнього середовища, що змінюється.  

Впроваджуючи цифрову культуру, компанії вживають постійні зміни 
через технології, що постійно з’являються. І саме це є причиною того, що 
така культура має вирішальне значення для збереження довгострокової 
конкурентної переваги. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПOРТИВНOГO ТУРИЗМУ НA 
ЗAКAРПAТТI 

 
У рoзвитку національного туризму пoмiтну рoль вiдiгрaє спoртивний 

туризм. Пo сутi вiн є oднiєю з нaйдoступнiших i мaсoвих фoрм aктивнoгo 
вiдпoчинку, пiзнaння тa вивчення нaвкoлишньoгo свiту.  

Aктуaльнiсть тa дoцiльнiсть нaукoвoгo пoшуку в дaнoму нaпрямi 
зумoвленi сoцiaльнoю знaчущiстю тa aктуaльнiстю прoблеми фoрмувaння i 
культивувaння здoрoвoгo спoсoбу життя нaселення, зaбезпеченням йoгo 
фiзичнoгo, здoрoв’я.  в свoю чергу, прикoрдoнне пoлoження Зaкaрпaтськoї 
oблaстi iз крaїнaми ЄС зa сприятливих умoв спiвпрaцi мoже зaбезпечити 
рoзвитoк її туристичнoї сфери зaвдяки зaлученню пoзитивнoгo дoсвiду 
реaлiзaцiї туристичнoї дiяльнoстi в держaвaх ЄС тa сусiднiх вiтчизняних 
регioнaх. 

Зaкaрпaття – мaльoвничий крaй, який мaє унiкaльне геoпoлiтичне тa 
геoгрaфiчне розташування, висoкий прирoднo-рекреaцiйний i курoртний 
пoтенцiaл, oригiнaльне нaцioнaльне рoзмaїття нaселення, сaмoбутню iстoрiю 
тa культуру, рoзгaлужену мережу туристичнo-рекреaцiйних, сaнaтoрнo-
курoртних тa гoтельних зaклaдiв, супутню дo туризму iнфрaструктуру. 

Хoчa Зaкaрпaття нaдзвичaйнo перспективний регioн Укрaїни з тoчки 
зoру туризму, рекреaцiї тa вiдпoчинку, aле туристичнa гaлузь регioну лише 
пoчинaє нaбирaти oбертiв з усiмa свoїми мiнусaми i плюсaми [2]. 
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Спoртивний туризм - вид спoрту, в oснoвi якoгo лежaть змaгaння нa 
мaршрутaх, щo включaють пoдoлaння кaтегoрoвaних перешкoд у 
прирoднoму середoвищi (перевaлiв, вершин (у гiрськoму туризмi), пoрoгiв            
(у вoднoму туризмi), кaньйoнiв, печер тa iн.), i нa дистaнцiях, прoклaдених у 
прирoднoму середoвищi й нa штучнoму рельєфi [1, с. 85].  

Спoртивний туризм - рiзнoвид туризму з пoдoлaння певнoгo вiдрiзку 
земнoї пoверхнi, який нaзивaють мaршрутoм. При цьoму пiд «земнoю 
пoверхнею» мaється нa увaзi не лише ґрунтoвa пoверхня Землi, aле тaкoж i 
кaм'янa, i вoднa. Пiд чaс прoхoдження мaршруту дoлaються рiзнi специфiчнi 
прирoднi перешкoди. Нaприклaд, гiрськi вершини i перевaли (у гiрськoму 
туризмi) aбo рiчкoвi пoрoги (у сплaвaх рiчкaми). В Зaкaрпaттi щoрoку в 
урoчищi Дубки прoхoдять мiжнaрoднi змaгaння зi спoртивнoгo туризму, a нa 
гoрi Пiкуй вiдбувaються щoрiчнi спoртивнo-туристичнi aкцiї серед 
прoфесioнaлiв. 

Спoртивний туризм є oфiцiйнo визнaним видoм спoрту в Укрaїни, йoгo 
включенo дo Єдинoї спoртивнoї клaсифiкaцiї Укрaїни з видiв спoрту, щo не 
вхoдять дo прoгрaми Oлiмпiйських iгoр  

Aнaлiз стaну рoзвитку спoртивнoгo туризму в Укрaїнi пoкaзує, щo для 
стaбiлiзaцiї ситуaцiї тa пoдaльшoгo йoгo рoзвитку нaгaльнoю пoтребoю стaлa 
кoнсoлiдaцiя зусиль туристськoї грoмaдськoстi крaїни у ствoреннi пoтужнoї 
грoмaдськoї oргaнiзaцiї як aвaнгaрду туристськo-спoртивнoгo руху.  

Дoклaдний aнaлiз стaну спрaв дaв змoгу рoзрoбити тa зaтвердити 
Прoгрaму дiяльнoстi Федерaцiї спoртивнoгo туризму Укрaїни щoдo рoзвитку 
спoртивнoгo туризму, зoкремa i в Зaкaрпaттi.  

Прaцюючи нaд викoнaнням зaвдaнь Прoгрaми Федерaцiї щoдo рoзвитку 
спoртивнoгo туризму в Укрaїнi, президiя Федерaцiї зaбезпечилa ствoрення 
нoрмaтивнo-прaвoвoї тa iнфoрмaцiйнo-метoдичнoї бaзи пoдaльшoгo рoзвитку 
спoртивнoгo туризму в Зaкaрпaттi, здiйснилa неoбхiднi зaхoди для йoгo 
oргaнiзaцiйнoгo тa кaдрoвoгo зaбезпечення. 

Зимoвий туризм в Кaрпaтaх дaє мoжливiсть скoристaтися знaчнoю 
кiлькiсть пiдвидiв спoртивнoгo туризму – гiрськi лижi тa слaлoм, 
снoубoрдинг тa снoутюбiнг, кoвзaнярствo тa кьoрлiнг, a тaкoж нaсoлoдитися 
в зимoвих туристичних зoнaх купaнням у термaльних купелях Берегoвa i 
Кoсинa пiд вiдкритим небoм. Результaти  aнaлiзу геoекoлoгiчних 
хaрaктеристик теритoрiї дoслiджень дoзвoлили визнaчити мoжливi мiсця 
рoзмiщення гiрськoлижних пoлiв тa прoлягaння oсей гiрськoлижнoгo 
кaнaтнoгo трaнспoрту, зaгaлoм булo видiленo 7 гiрськoлижних зoн, нa яких 
мoжнa рoзмiстити 16 крiсельних, 17 буксирних тa 2 гoндoльнi кaнaтнi 
дoрoги, зaгaльнa прoпускнa здaтнiсть яких стaнoвить пoнaд 29 тис. oсiб/гoд. 
[3]. 

Пiшoхiдний туризм (трекiнг-туризм, легкa хoдa, 
бекпекер)нaйпoширенiший вид спoртивнoгo туризму в крaї, oснoвнoю метoю 
якoгo є пoдoлaння групoю туристiв мaршруту пo мiсцевoстi з мiсця 
вiдпрaвлення дo мiсця мiсця прибуття зa вкaзaний прoмiжoк чaсу. 
Нaприклaд, зaгaльнa дoвжинa Зaкaрпaтськoгo туристичнoгo шляху дoсягaє 
380 км, a зaгaльнa кiлькiсть мaршрутiв перевищує 100.  Нaйбiльш вiдвiдувaнi 
зoни це Бoржaвськi пoлoнини тa Чoрнoгiрський хребет. 



43 

Тaким чинoм, спoртивний туризм нa Зaкaрпaттi є нaцioнaльним видoм 
спoрту, щo мaє бaгaтoрiчнi трaдицiї. Вiн мiстить у сoбi не тiльки спoртивну 
склaдoву, aле й oсoбливу духoвну сферу, i спoсiб життя сaмих aмaтoрiв 
мaндрiвoк. Центрaми рoзвитку спoртивнoгo туризму, як i рaнiше, 
зaлишaються некoмерцiйнi клуби туристiв («турклуби»), хoчa бaгaтo туристiв 
зaймaються ним сaмoстiйнo; рoзвитoк цiєї бaгaтoгрaннoї грoмaдськoї 
дiяльнoстi спoртивнoгo туризму немoжливий без oргaнiзaцiйнo-
теритoрiaльнoї структури; oстaннiм чaсoм спoртивнoму туризму як 
ефективнoму зaсoбу зaлучення нaселення дo здoрoвoгo спoсoбу життя стaлo 
придiлятися знaчнo бiльше увaги з бoку oргaнiв держaвнoї влaди. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ У 

ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 
 

Діловий туризм (бізнес-туризм, MICE-туризм) — це подорожі, що 
здійснюються з метою участі в конгресах, зборах, семінарах і інших 
важливих ділових заходах. У всіх розвинених країнах існують асоціації 
ділового туризму, спеціалізовані видання, навчальні центри, проводяться 
виставки цієї сфери бізнесу. Наприклад, Американська Асоціація ділового 
туризму “SITE” (Society of Insentive and Travel Executives), об’єднує 
авіакомпанії, готелі, круїзні лінії, навчальні установи, конгресні центри, 
консалтингові і страхові компанії, фірми-туроператори інсентив-турів, 
транспортні компанії. Основні напрями роботи “SITE” — це маркетингова 
підтримка своїх членів, узагальнення і розповсюдження досвіду, видання 
спеціалізованої літератури. Business Travel сьогодні — розвинена індустрія з 
обслуговування ділових поїздок. Фахівці зазвичай розглядають поняття 
Business travel як бізнес-систему, що складається з чотирьох підсистем. Це — 
чотирикутник, в кутах якого знаходяться: “компанії-замовники” (вони 
направляють своїх співробітників у ділові поїздки), “компанії-постачальники 
окремого виду послуг” (авіакомпанії, готелі, бюро з оренди автомобілів, 
страхові компанії і ін.), “компанії-постачальники повного комплексу послуг 
(туроператори) у сфері ділових поїздок” і “організації і фірми індустрії 
MICE”. Сьогодні багато туристичних компаній успішно працюють у сфері 
організації і обслуговування конференцій, конгресів і корпоративних заходів. 
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Організація бізнес-турів має і свою специфіку. Як правило, бізнесмени 
планують свої поїздки за декілька місяців, що особливо актуально для 
“високого сезону” у виставковому бізнесі, який припадає на лютий-травень і 
вересень-листопад. Ділові поїздки організовуються, як правило, з повною 
культурною і екскурсійною програмою. У стандартну програму входить 
розміщення, сніданки, трансфери, оформлення візи. Додатково надаються 
такі послуги як: акредитація на виставку або вхідні квитки, послуги гідів, 
перекладачів, оренда автомобіля і багато іншого, що може бути необхідним 
на тому чи іншому заході [1]. 

Особливий розвиток міжнародного ділового туризму простежується в 
Великобританії. Завдяки високому рівню економіки країни, швидку 
урбанізацію, розвиток освіти і передове трудове законодавство. Столиця 
Великобританії – Лондон, є гігантським транспортним вузлом, звідки 
розходяться залізничні й автомобільні дороги в усі частини країни і в 
континентальну частину Європи. В околицях Лондона розташовані кілька 
аеропортів, а в гирлі річки Темзи знаходиться Тілберті – порт, куди щодня 
прибувають круїзні судна. У Лондоні існують величезні можливості для 
організації бізнес-туризму.  

В місті знаходиться науковий центр Великобританії і входять до його 
складу Королівське суспільство, Грінвічська обсерваторія та університет, це 
дає можливість проводити тут конгреси і наукові конференції. Безліч 
різноманітних стадіонів і спортивних майданчиків передбачає проведення в 
Лондоні спортивних зустрічей і змагань. Також Лондон є найбільшим у 
Великобританії промисловим, торговим і фінансовим центром, що сприяє 
проведенню ділових зустрічей і заходів. Висока якість інфраструктури і 
послуг вигідно виділяє Швейцарію серед інших напрямків для організації 
заохочувальних поїздок і міжнародних конференцій.  Світовий туризм за 
останні роки сформувався у глобальний бізнес, що за темпами росту навіть 
випереджає сферу цифрових технологій. На регіональних ринках 
туристичних послуг спостерігаються суттєві зміни, пов’язані з 
трансформацією туристичних потреб та смаків туристів. Однією з 
найпопулярніших серед туристів країн Європи є Велика Британія, зокрема 
Лондон входить до п’ятірки найбільш відвідуваних міст світу. Туризм у 
Великій Британії є однією з найважливіших експортних галузей, а його 
внесок у ВВП країни становить майже 11%. Туризм забезпечує близько            
10% робочих місць в країні. Будучи країною зародження туризму як форми 
культурного дозвілля, Велика Британія на світовому ринку туристичних 
послуг належить до країн, які приймають значні туристичні потоки з-за 
кордону. Успіх туризму сприяє економічному та соціальному добробуту 
країни. Головний інтерес для більшості туристів представляють історико-
культурні та архітектурні об’єкти, зокрема пам’ятки давньоримської епохи, 
середньовічні замки, музеї. Крім цього, значною популярністю серед як 
іноземних, так і внутрішніх туристів користуються національні парки, 
найбільші з яких розташовані в Шотландії, Уельсі та в Північній Англії. 
Сьогодні Велика Британія знаходиться на шляху соціально-економічних та 
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геополітичних змін, що неодмінно позначаться на розвитку туризму. У 
зв’язку з цим постає потреба дослідження сучасного стану та перспектив 
розвитку туристичної сфери країни. Туризм у Великій Британії, як 
внутрішній, так і міжнародний, базується на потужному туристсько-
рекреаційному потенціалі. Велика Британія традиційно для багатьох туристів 
є найбажанішим напрямком для подорожування [2]. 

До основних передумов розвитку туризму у Великій Британії слід 
віднести: 

1) унікальність фізико-географічного положення країни, а саме 
безпосередня близькість до морського узбережжя будь-якого регіону країни, 
що сприяє туристичним прибуттям;  

2) різноманітність та мальовничість британського ландшафту, який 
характеризується поєднанням гірських районів з численними річками та 
озерами;  

3) наявність пам’яток історії й архітектури, що належать до різних 
епох, пам’ятних історичних місць, музеїв, зокрема художніх, історичних, 
літературних, пов’язаних із життям відомих письменників, учених, 
державних і військових діячів; 

4) на території Великої Британії розташовані культурні і природні 
об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО загальною кількістю 31 найменування, 
що становить 2,85% від їх сукупної кількості у світі. Найбільш відвідуваними 
об’єктами цього списку є мегалітичні пам’ятки Стоунхендж, Ейвбері і 
прилеглі археологічні об’єкти в Південно-Західній Англії, замки і фортеці 
короля Едуарда І у королівстві Гвінед, Вестмінстерський палац, 
Вестмінстерське абатство і церква святої Маргарити в Лондоні, Старе і Нове 
місто в Единбурзі, Кентерберійський собор, Абатство Святого Августина і 
церква Святого Мартіна в Кентербері та ін.  

Крім цього, в країні є унікальні міста-пам’ятки: Бат, Честер, Кентербері, 
Оксфорд, Дарем, Йорк і Страдфорд-на-Ейвоні. Це створює значні 
можливості для пізнавального туризму. Розвинена туристична 
інфраструктура, а саме потужний готельно-ресторанний комплекс, 
розгалужена сучасна транспортна система. Наявність у країні світових 
фінансових і торгових центрів, таких як Лондон, Глазго, Ліверпуль тощо, що 
створює можливості для розвитку ділового туризму.  Ділові поїздки, а саме 
відвідування виставок і ярмарків, конференцій, симпозіумів складають 
значну частку перебування іноземних туристів у Великій Британії. Одним із 
найбільших центрів ділового туризму Європи та світу є Лондон, де щороку 
проводиться близько 800 виставкових заходів, які відвідують понад 10 млн 
туристів. Основні споживачі туристичних послуг на території Великої 
Британії – жителі європейських країн, частка яких у загальному 
туристичному попиті становить 71%. Значним споживачем туристичних 
послуг у країні є також країни Північної Америки (13%).  

На інші країни припадає 16% споживання туристичних послуг. Серед 
іноземців, що приїжджають до Великої Британії, переважають громадяни 
США, Франції, Німеччини, Ірландії, Іспанії, Нідерландів, а також Австралії, 
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Канади, Нової Зеландії тощо. В останні роки відзначається зростання числа 
туристів з Японії, а також з країн, що стрімко розвиваються, таких як Китай і 
Індія. Велика Британія займає провідні позиції на ринку туристичних послуг 
Європи та світу в цілому [3]. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА КРУП 
 

На круп’яних заводах України як сировину для виробництва круп 
використовують такі культури: просо, гречку, рис, овес, ячмінь, горох, 
пшеницю, кукурудзу. Державні стандарти визначають вимоги до якості 
круп’яного зерна, яка є визначальним фактором впливу на якість та якість 
готової продукції. Дотримання цих стандартів є запорукою можливості 
отримання встановленого виходу і нормативних показників якості крупи. Під 
технологічними властивостями круп’яного зерна розуміють сукупність ознак 
і показників, які визначають як поведінку зерна в процесі його переробки в 
крупу, так і вихід та якість крупи. Сукупність показників, що визначають 
технологічні властивості круп’яного зерна, можна умовно розділити на            
2 групи: 

 показники, які характеризують загальний стан зерна; 
 показники, які визначають круп’яні властивості зерна. 
До показників, які характеризують загальний стан зерна відносять: 

колір, запах, смак, вологість, засміченість зерна і вміст чистого ядра в зерні 
деяких культур. Під круп’яними властивостями зерна розуміють вихід і 
якість крупи, а також питомі витрати електроенергії для виробництва крупи 
[1]. 

Історично в усі часи крупи мали велике значення в харчуванні населення 
й посідали третє місце після борошна та картоплі. В 70-ті роки минулого 
століття Україна за виробництвом круп посідала одне з перших місць серед 
країн Європи, а кількість їхнього виробництва (з усіх видів культур) сягала 
767 тис. т. У 80-90-ті роки з’явилася стійка тенденція до скорочення 
виробництва - із 773 до 532 тис. т. Особливе зниження круп’яного 
виробництва припадає на 2000-2002 роки, коли в країні виробили лише            
290-300 тис. тон цього продукту. В перерахунку на одного споживача 
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виробництво крупи за період з 1980 до 2006 року зменшилося більше ніж у 
2,5 рази - із 15,3 до 6,0 кг на рік. Вагома частка серед асортименту всіх круп 
припадає на крупи, виготовлені із зерна проса й гречки. 

Згідно зі статистичними даними, через недбале ставлення та 
недотримання технології вирощування гречки й проса, що є основною 
причиною низької врожайності, площі під круп'яними культурами, особливо 
під просом, постійно зменшуються. Якщо у 80-ті роки просо вирощували на 
340 тис. га, то в 90-ті - лише на 200 тис., а за останні 15-17 років площі 
скоротилися до 120-92 тис. га. Посівні площі під гречкою скорочено менше, 
вони сталіші за роками й становлять 310-370 тис. га. За нашими 
підрахунками, для повного забезпечення внутрішніх потреб у крупах гречки 
й проса круп'яні культури слід висівати на площі 750-800 тис. га. Це 
забезпечить валовий збір зерна близько 1 млн. тон, а виробництво крупи - 
600 тис. тон [2]. 

Оцінюючи структуру посівних площ сільськогосподарських 
підприємств, слід вказати, що за науковими рекомендаціями, на частку 
зернових у загальній площі посівів повинно припадати до 50%. Фактичне 
значення перевищує нормативне на 2,7–3,2%. Слід зазначити, що науково 
необґрунтованою є й частка соняшнику в посівах, за розробками науковців і 
практиків, яка має складати не більше 15%. Протягом досліджуваного 
періоду фактичний розмір цього показника був на 80% вищий, ніж вказаний 
вище рекомендований його рівень, а це призводить до швидкого виснаження 
ґрунтів, погіршення екологічного стану навколишнього середовища. Крім 
того, високі частки зернових і соняшнику не дозволяють застосовувати 
науково обґрунтовані сівозміни (оскільки належних попередників для 
вимогливих до них сільськогосподарських культур не вистачає).  

Отже, вузька спеціалізація сільськогосподарських товаровиробників, а 
іноді практично монокультура, посилює ризики як агробіологічного, так і 
економічного характеру. Порушення сівозмін призводить до виснаження 
ґрунту, розмноження шкідників, нестабільної урожайності та суттєвої 
залежності результатів господарювання від погодно-кліматичних умов 
конкретного року [3]. 
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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 
Однією з головних складових туристичної індустрії України є готельне 

господарство. У цьому секторі національної економіки сьогодні можна 
констатувати відсутність висококонкурентних позицій. Засоби розміщення 
не відповідають міжнародним нормам проживання та відпочинку в Україні. 
У більшості готелів відсутні сучасні засоби зв’язку та комунікації, 
конференц-зали (з відповідною аудіовізуальною технікою та технічними 
засобами для синхронного перекладу), ефективні та надійні системи захисту, 
які є передумовою високого рівня якості послуг.  

Головна перспектива українського готельного господарства повинна 
бути провідним чинником активізації туризму, зростання значення 
національної культури, інтеграції держави у світові структури міжнародного 
співробітництва.  

  В Україні, порівняно з провідними країнами, у розвитку туризму, 
недостатня кількість готельних підприємств. На обслуговування певної 
категорії туристів, поряд із традиційними повносервісними готелями, 
потрібно сформувати мережу спеціалізованих підприємств із вузьким 
спектром послуг [1]. Створення спеціалізованих підприємств стосується 
передусім туристичних центрів із чітко виявленою спеціалізацією в 
спортивно-оздоровчому, конгресовому туризмі та іншими видами туризму. 

 З формуванням традиційних у світовій готельній індустрії 
корпоративних структур, вдосконалення спеціалізації та впровадження 
високих стандартів обслуговування у національній сфері гостинності 
пов’язані з міжнародними готельними ланцюгами. Об'єднані у корпорацію 
провідні готельні підприємства здійснюють колективний бізнес, 
перебуваючи під єдиним контролем керівництва ланцюга. Технологічно 
успіхи корпоративних форм у гостинності пов’язані з дотримуванням високої 
якості готельного продукту, ідентичністю послуг та доступністю цін на всіх 
підприємствах мережі. Однак уніфікація послуг і ціни готелів, які входять до 
готельних ланцюгів, остаточно не вирішує проблеми розвитку та 
модернізації готельного господарства в Україні. Тому з регламентованим 
обсягом додаткових послуг мають пропонувати за помірну ціну якісне 
персоніфіковане обслуговування [2]. Невеликі комфортні готелі, повинні 
стати основним сектором готельної індустрії, утворюючи найчисельнішу 
мережу готелів, зосередженим насамперед у невеликих презентабельних для 
туризму населених пунктах чи містечках.   

У соціальній структурі, частки осіб середнього достатку, зумовлюють 
інтенсифікацію ділових, наукових та культурних обмінів, зростання для 
глобалізації світової економіки та трансформаційні процеси у національній 
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економіці. У розвитку ділової інфраструктури України буде збільшуватись 
роль високо-категорійних готелів та попит на високоякісні послуги. Тому, 
важливо у перспективі враховувати принципи створення сучасної 
туристичної інфраструктури, провести маркетингові дослідження шляхів і 
методів підвищення інвестиційної привабливості проєктів будівництва, 
модернізації засобів розміщення, розвитку найбільш економічно 
привабливого – ділового туризму.  

Результати дослідження сучасного стану готельної сфери в Україні 
свідчать, що саме від підвищення її розвитку, інвестування, в значній мірі 
залежить реальний стан туристичної інфраструктури в державі. Для 
ефективного функціонування готельної сфери, сьогодні необхідна гнучка 
система державного стимулювання цієї галузі. Водночас, необхідно 
збільшити кількість засобів розміщення різних категорій з чіткою 
диференціацією у спеціалізації пропонованих послуг гостинності, 
вдосконалити управління готельними підприємствами в умовах динамічного 
соціально-економічного простору та розширення туристичної діяльності, 
покращити якість готельних послуг, ефективність маркетингу і взаємодії на 
туристичному ринку сучасних готелів, на державному рівні максимально 
підтримувати формування національних готельних ланцюгів, які 
впроваджують нові стандарти готельного сервісу, єдині підходи організації 
управління [3]. 

Отже, варто приділити увагу комплексному освоєнні природного й 
історико-культурного потенціалу, найпривабливіших туристичних регіонів та 
локальних центрів рекреації, які є важливим для напряму активізації сфери 
гостинності. Модернізацію сучасних рекреаційних центрів, відкриття нових 
курортів необхідно здійснювати зі створенням малих форм у сфері 
гостинності  сімейних готелів, пансіонатів, спеціалізованих закладів 
розміщення. У центрах туризму з відомими історико-архітектурними 
пам’ятками,  замками, палацами, садибами й іншими об'єктами, а також 
формування мережі готелів, зокрема з використанням приміщень зазначених 
об’єктів. На сьогодні (за відсутності будь-якої туристичної інфраструктури) 
це все становить вагому передумову їхнього туристичного освоєння. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОГО ТУРИЗМУ НА 

ЗАКАРПАТТІ 
 

Внутрішній екскурсійний туризм – це один з різновидів туристичної 
галузі даної країни, подорожі всередині цієї країни з метою ознайомлення з її 
пам'ятками історії та культури, природними пам'ятками, музеями, театрами, 
народними традиціями [1]. 

Діяльність екскурсійного туризму полягає в організації турів історичної, 
культурної, пізнавальної спрямованості. 

Такі тури розробляються туристичними агентствами і операторами і 
можуть представляти різні тематики в залежності від кола інтересів 
потенційних туристів. Наприклад, це можуть бути літературні тури по місцях 
життя відомих поетів і письменників, історичні тури по місцях, пов'язаних з 
певними подіями минулого. Також дуже популярні тури з вивченням 
архітектурних особливостей міст і країн, фольклорні тури, тури з 
відвідуванням картинних галерей, а також тури будь-якої іншої тематики, 
цікаві певному колу людей. 

Організація екскурсійного туризму може здійснюватися за двома 
основними напрямками - це так звані стаціонарні тури, які розраховані на 
перебування туристів в одному місті, а також маршрутизувати тури, які 
передбачають відвідування декількох міст по заздалегідь визначеним 
графіком. 

Інтенсивний розвиток екскурсійного туризму на Закарпатті розпочався з 
1960 року. Обласна рада по туризму та екскурсіях, враховуючи побажання 
туристів та з метою кращого збереження природи, разом з Державною 
інспекцією охорони природи, обласною організацією Українського 
товариства охорони природи, дирекціями Карпатського державного 
заповідника і виробничого лісозаготівельного об’єднання «Закарпатліс», в 
останні роки змінила траси більшості автобусних, гірсько-лижних і всіх 
пішохідних маршрутів. Це спричинилося не лише будівництвом нових турбаз 
у Хусті, в селах Жденеві, Кострині та в сусідній Івано-Франківській області, 
а також створенням заповідників, заказників і приписних мисливських 
господарств [3]. 

Із настанням стабільно теплої погоди, яка зазвичай співпадає з довгими 
весняними святами, у громадян України різко підсилюється інтерес до 
екскурсійних турів. У принципі, це є багатолітньою тенденцією, й туристичні 
компанії готуються до сплеску зацікавленості екскурсійними турами 
заздалегідь. Однак цьогорічний екскурсійний сезон відрізняється певними 
особливостями. У першу чергу, через різке знецінення гривні по відношенню 
до основних світових валют різко впав попит на закордонні подорожі, у тому 



51 

числі на екскурсійні тури. Крім того, російська окупація Криму та війна 
суттєво вплинула як на кількість екскурсійних напрямків, так і на можливості 
платоспроможної клієнтури туристичних компаній. Адже сьогодні багато 
громадян України мобілізовано до зони АТО, або ж беруть участь у 
волонтерському русі, підтримуючи армію, Нацгвардію та добровольчі 
батальйони, допомагають пораненим бійцям – іншими словами, 
пріоритетність туризму й відпочинку для багатьох наших співгромадян 
суттєво знизилась [4]. 

Професійна екскурсійна справа активно розвивалося протягом            
20 століття. У наші дні це багатогранний рекреаційний сектор, що включає в 
себе не тільки знайомство з надбанням історії та культури, а й програму 
розваг, висококласний готельний та ресторанний сервіс.  

Закарпаття надзвичайно перспективний  регіон  України з точки зору 
екскурсійного туризму. Туристична галузь – це потужний чинник  розвитку 
області. Унікальний екскурсійний потенціал, який  сприяє  розвитку  різних 
видів туризму, з кожним роком залучає у Закарпаття  все більше відвідувачів. 

В основному люди відвідують Закарпаття з багатоденними 
екскурсійними турами. Багатоденний тур передбачає подорож, тривалістю 
більш, ніж 3 доби. Однак такі тури продаються лише в сезонних пакетах і, в 
основному, в сезон відпусток потенційних клієнтів. Оператори намагаються 
включити в цей вид екскурсійно-пізнавального туризму найпопулярніші і 
найцікавіші програми, але, в той же час, змушені обмежувати їх тривалість, 
щоб туристи не втомилися і отримали від поїздки позитивні враження.  

Великі екскурсійні можливості Закарпаття обумовлені багатьма 
чинниками. Численні пам’ятки історії та архітектури, пов’язані з 
багатовіковою боротьбою мальовничі гори й полонини, оточені просторими 
хвойними та листяними лісами, прекрасні сади й виноградники, цілющі 
мінеральні джерела, м’який клімат, зручні автомобільні, залізничні та 
повітряні шляхи сполучення з багатьма містами Європейської частини – все 
це дозволяє не лише розвивати екскурсійний туризм, але й підвищувати його 
рівень, вести активне оздоровлення. 

Туристська статистика Закарпаття свідчить про те що саме екскурсійний 
туризм є найперспективнішою у регіоні з його природніми та історико-
культурними ресурсами: сьогодні в регіоні функціонує понад 2 тисячі 
об’єктів ресторанної справи, понад 600 обєктів готельного бізнесу             
(з них 96% до 100 номерів, 4% до 500 номерів, серед оригінальних слід 
виділити готель-ранчо с. Барвінок, мілітарі-отель с. Гукливий, велнес-отель 
м. Ужгород), понад 3 тисячі сільських садиб які надають послуги туристам, 
понад сотня гірськолижних витягів, понад два десятки SPA та велнес-
об’єктів, понад сотня туроператорських та турагентських підприємств.  

На початку ХХІ століття екскурсійний туризм став головною 
стратегічною галуззю народного господарства Закарпаття. Важливо 
наголосити, що майже всі види туризму, які нині культивуються в 
Закарпатській області, почали розвивати ще за часів перебування території у 
складі Австро-Угорської та Чехословацької республіки. Вже на початку 
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розбудови української державності в 90-х роках екскурсійна галузь 
функціонувала базуючись на колишніх радянських санаторно-курортних 
об’єктах та у виїзному туризмі. 

Дедалі популярнішими стають екскурсійні  подорожі до монастирів 
Закарпаття, які позитивно впливають на розвиток релігійного туризму в 
області зокрема, під яким розуміють подорож, метою якої є поклоніння 
святим місцям певної релігії. Найбільш популярними з них є: Свято-
Миколаївський жіночий монастир у Мукачеві, Чоловічий монастир 
"Казанської ікони" Божої Матері в Тишо- ві, Свято-Успенський жіночий 
монастир у с. Домбоки, Свято-Тройце-Кирило-Мефодієвський жіночий 
монастир у м. Свалява, Свято-Серафимівський жіночий монастир в с. 
Приборжавське, Грушівський монастир, монастир в с. Іза, Свято-Різдва-
Богородицький жіночий монастир в с. Липча та ін. [2]. 
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КАПСУЛЬНІ ХОСТЕЛИ – ЗРУЧНИЙ ТРЕНД ЧИ КОПІЮВАННЯ 

ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ? 
 

Молодіжний готель, хостел (youth hostel) – заклади розміщення 
готельного типу, розраховані на осіб студентського та учнівського віку, які 
подорожують, перебувають на навчанні, роботі. Головна відмінність хостелів 
від звичайних готелів полягає у поєднанні економічності та регламентованих 
згідно вартості умов проживання. Молодіжні готелі організовують в будівлях 
з коридорною системою планування. Вони складаються з номерів першої 
категорії і нижчого класу, часто обладнаних двоповерховими ліжками. У 
хостелах надається мінімальна кількість послуг. Кухня, санвузол розташовані 
на поверсі. Передбачені спеціальні кімнати для спілкування (common rooms). 



53 

В більшості хостелів є сніданок, а вартість сніданку включена до вартості 
проживання і забезпечується кафе, їдальнею, буфетом, що функціонують у 
структурі закладу розміщення. Також передбачені розважально-спортивні 
послуги, побутові послуги (зв’язок, камера схову, телебачення) [1]. 

Капсульний готель чи хостел – один з варіантів готелів/хостелів, що є 
невеликими спальними кімнатками, розташованими одна над одною. Таке 
розташування не заважає приватності капсул, оскільки сама капсула має 
окремий вхід та всередині повністю звукоізольована. Знаходяться переважно 
капсульні готелі у центральних районах міст, і надають їм перевагу ті 
туристи, що розглядають готелі/хостели лише як місце ночівлі, а інший час 
бажають використовувати для поглиблення в атмосферу міста [2]. 

Капсульні готелі, які вже широко поширені в Південно-Східній Азії 
протягом майже трьох десятиліть, зараз з’являються у великих містах 
Європи. Очікується, що протягом наступного десятиліття цей тип житла буде 
розвиватися лише далі, оскільки розробники намагаються зробити більше, 
маючи менше місця. Обсяг глобального ринку капсульних готелів у             
2019 році оцінювався в 202,3 мільйона доларів і, за прогнозами, досягне 
276,2 мільйона доларів до 2028 року, реєструючи CAGR 8,2% з 2022 по            
2028 рік [5]. 

Капсульні готелі стали популярними в Японії протягом 1980-х років, 
коли вони служили зупинкою для зайнятих працівників, які намагалися 
уникнути довгих поїздок на роботу. Тепер вони вважаються незвичайним і 
модним місцем для проживання, але при цьому забезпечують ту саму 
перевагу – дешеве ліжко для сну в зручному місці. 

Наприклад, Zip by Premier Inn базується на капсульних готелях, але 
натомість вони розташовані на околицях міст. Номери оцінюються як 
«основні речі зроблені блискуче» і мають площу лише 8,5 м2, менші за 
половину стандартного номеру Premier Inn. Перший був відкритий в 
Кардіффі в 2019 році і пропонує номери всього за £19 за ніч.  

Оскільки економіка досвіду продовжує стимулювати вибір споживачів, 
мандрівники менше цікавляться перельотами з повним набором послуг і 
розкішними готелями – вони вважають за краще витрачати свої кошти на 
відвідування визначних пам’яток, харчування в ресторані та вивчення 
культури своїх місць. 

Той факт, що номери в Zip by Premier Inn були розроблені компанією 
PriestmanGoode, яка розробила першокласні каюти для таких авіакомпаній, 
як Air France та Lufthansa, свідчить про те, наскільки серйозно готельні 
оператори ставляться до розміщення на цьому ринку, що розвивається. Зараз 
компанія також розробляє ще один сайт Zip в Саутгемптоні, на якому буде 
140 кімнат. Якщо вони виявляться популярними, не зайвим буде 
передбачити, що їх буде більше [6]. 

Для того, щоб зрозуміти краще чи такі хостели відповідають 
співвідношенню тренд/не збиткове існування, потрібно розглянути переваги і 
недоліки даного закладу розміщення. 

Головною перевагою проживання в капсульному готелі є ціна: можна 
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отримати затишне ліжко на ніч і гарячий душ вранці дешево. Крім того, 
залежно від споживача, він може розглядати відкритість і комунальний 
аспект капсульних готелів як переваги, оскільки можна зустрітися з іншими 
мандрівниками в подібних ситуаціях і дізнатися більше про околиці через 
соціальну взаємодію. 

Ще однією перевагою капсульних готелів є те, що ванні кімнати, шафки 
та складські приміщення часто неймовірно чисті та впорядковані. Часто одна 
спільна ванна кімната означає, що персонал приділяє більше уваги до місць 
загального користування. 

Ще одним помітним плюсом капсульних готелів є їхнє розташування. 
Часто вони розташовані прямо в центрі мальовничих японських міст, таких 
як Токіо, Кіото та Такаяма. Якщо мандрівник, який прагне оптимізувати свій 
досвід, капсульні готелі поміщають прямо в центр події. 

Мінуси здебільшого стосуються культурних відмінностей між японцями 
та західними людьми. Капсули через свій розмір можуть трохи задушити і 
стати тригером для людей з клаустрофобією. Крім того, конфіденційність 
можна розглядати як іншу проблему. Хоча завжди є якась завіса або запірка, 
щоб закрити відкритий кінець вашої капсули, це майже єдине, що допомагає 
відділити гостей один від одного. 

Шум також можна розглядати як ще один мінус. Оскільки капсули 
розташовані близько один до одного, будь-який шум може бути легко 
посилений структурою самих капсул [3]. 

Одна капсула часто неймовірно незручна для двох людей, тому, при 
подорожі вдвох краще купувати дві окремі капсули.  

Через структуру розташуваня капсул, урбаністи порівнюють ліжка в 
капсульних готелях з трупними ящиками в морзі [4]. 

Варто також відзначити, що сучасні капсульні готелі більше не є 
простими, ізольованими капсулами японської економіки 1970-х років. Ці 
оновлені версії, використовують нові технології та створюють унікальний 
взаємопов’язаний досвід, для заохочення мандрівників. 

Такі місця особливо набирають популярності серед міленіалів, які 
полюбили персоналізацію та користувацький досвід. Новітні капсульні 
хостели використовують в основі технології IoT та коворкінгу. Капсульні 
готелі також переходять у елітні та бутикові сектори. Варто розуміти, що 
звичайну маленьку площу можна обладнати зручними новими девайсами. 
Наприклад телевізором, смарт екраном, додати штучний інтелект, тощо. Це 
все вже буде залежати від ціни на проживання у капсулі. 

Отже, дані хостели можна віднести до трендових. При їх створенні варто 
враховувати потреби цільового споживача та його готовність жертвувати 
простором.  

Капсули виготовляються з використанням металу, дерева та жорстких 
матеріалів, таких як пластик та скловолокно. Капсульні готелі забезпечують 
підвищений комфорт, конфіденційність, безпеку та зручність для 
мандрівників. У порівнянні з бізнес-готелями, капсульні готелі є більш 
економічними і пропонують просторі загальні зони, ванни та театральні зали. 
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Через десятиліття капсульні готелі набувають нової хвилі популярності, 
завдяки відкриттю в Тайбеї, Куала-Лумпурі, Сінгапурі і навіть на курортному 
острові Балі. Замість простої естетики та атмосфери «виспатися, а потім 
вийти», як у класичних капсульних готелях, нові мережі охоплюють дизайн 
інтер’єру, який подобається мандрівникам з усього світу, які мають 
цифровий зв’язок і розуміють стиль. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ НАДАННЯ ПОСЛУГ 
РОЗМІЩЕННЯ В ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТИПУ ХОСТЕЛ 

 
Сфера послуг набуває дедалі міцніших позицій у світовій економіці. 

Багато країн демонструють тенденцію до зростання виробництво послуг, 
більший дохід від послуг, збільшення зайнятості в цьому секторі, посилення 
конкуренції та зростання імпорту та експорту послуг. Готельний бізнес є 
важливим елементом інфраструктури, показником соціального простору в 
місті та об’єктів культури та бізнесу. 

Основним функціональним підрозділом в обслуговуванні клієнтів 
кожного готельного підприємства є служба прийому та розміщення. 

У технологічному процесі головний адміністратор здійснює наступні 
операції:  

- керує збутом номерів;  
- здійснює балансові розрахунки витрат гостей у готелі;  
- надає інформацію щодо роботи різних служб у готелі;  
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- вирішує конфліктні ситуації, які виникають між обслуговуючим 
персоналом та клієнтами готелю [1]. 

Сфера гостинності являє собою комплекс галузей, головне завдання 
яких пов'язується із обслуговуванням туристів під час їхнього перебування 
поза місцем постійного проживання. Готельна сфера в структурі індустрії 
гостинності виконує ключові функції, оскільки пропонує відвідувачам 
комплекс послуг, у формуванні та реалізації яких беруть участь всі сектори й 
елементи індустрії гостинності. Таким чином, доцільно виділити готельну 
індустрію як найбільш комплексну складову індустрії гостинності та 
розглядати її самостійно. 

Готельна послуга – це дія (операція) підприємства з розміщення 
споживача шляхом пропозиції номера (місця) для тимчасового проживання у 
готелі, а також інша діяльність, яка пов'язана із розміщенням і тимчасовим 
проживанням. 

Характерною особливістю сучасного готельного обслуговування є 
децентралізація реалізації послуг. Великі готельні об'єднання формують 
спеціалізовані ланки для реалізації основних послуг.  

Засоби розміщування поділяють на колективні та індивідуальні. В свою 
чергу колективні засоби розміщування поділяють на:  

- готелі та аналогічні засоби розміщування;  
- інші колективні засоби розміщування; 
- спеціалізовані засоби розміщування [2]. 
В той час як індивідуальні засоби розміщування поділяють на:  
- орендовані засоби розміщування; 
- інші типи індивідуальних засобів розміщування.  
Одним із засобів розміщення є хостел – це прототип готелю. Він є дещо 

скромніший у своєму облаштуванні, проте на відміну готелю, де можна 
мешкати в кімнаті самому, удвох чи максимум родиною, у хостелі потрібно 
ділити свій простір із незнайомими людьми, яких можна бачите вперше в 
житті. Деякі хостели пропонують, звісно, і кімнати на двох чи одинарні для 
тих туристів, які хочуть усамітнитися. Це, між іншим, дозволить трохи 
зекономити коштів – все ж таке розміщення дешевше порівняно з готелем. 
Проте зазвичай кімнати розраховані на 4, 6, 8, 10, а інколи і більше осіб [3]. 
Досить поширеним є змішаний формат, коли у кімнаті зупиняються і 
чоловіки, і жінки. Звісно, ділити також потрібно буде душ і вбиральню. 
Проте, на відміну від готелю, є перевага – це кухня. Тож, якщо мешканець 
хоче зекономити трохи коштів на їжі в місті, кухня буде в нагоді.  

Хостели є безпечними, тому можна не хвилюватися за свої речі – 
зазвичай в усіх хостелах є можливість взяти ключ до особистої шафки. 
Інколи така послуга є платною, наприклад, 2 євро. Або береться ключ під 
депозит – сплачується 2 євро, а при виїзді будуть повертати ці кошти.  

Отже, хостел – це такий міні-готель для бюджетного проживання. З цієї 
причини вони дуже популярні серед молоді, у якої немає великих запитів за 
рівнем комфорту і відсутні зайві фінанси. Але варто відзначити і те, що 
хостели користуються попитом і серед більш вікових категорій туристів – 
адже далеко не всім потрібні шикарні апартаменти, а заощадити хочеться 
багатьом. 
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Одне з явних відмінностей хостела від готелю полягає в тому, що тут всі 
зручності, як правило, знаходяться на поверсі. Номери розраховані на 
проживання кількох людей. За чистотою і порядком тут стежать не гірше, 
ніж в готелях. Між іншим, існує навіть міжнародна федерація «International 
Youth Hostel Federation», що займається регулярним інспектуванням і 
перевіркою цих бюджетних міні-готелів на відповідність усім встановленим 
вимогам для хостелів [1]. Зазвичай в готелях є спільне приміщення, де 
увечері збираються для спілкування, знайомств і розваг. 

Обрати хостел дуже просто. Для цього можна скористатися 
пропозиціями туристичних фірм або ж просто замовити номер через 
інтернет. При цьому варто звернути увагу на той факт, що ціни в готелях 
вказані не за номер, а за ліжко-місце. Природно, чим у номері більше ліжок, 
тим дешевше буде кожне з них. В деяких випадках при замовленні через 
інтернет потрібно буде сплатити 10% вартості заздалегідь – це як бронь. Але 
в багатьох випадках передплата не потрібна. 

Отже, в сучасних конкурентних умовах кожна сервісна організація 
повинна функціонувати за принципом «сервіс, доступний для всіх». Інновації 
на відкриття бюджетних та молодіжних засобів розміщення є сучасним 
трендом, який підхоплюють підприємства готельного господарства, 
отримуючи можливість задовольнити максимальну кількість потенційних 
клієнтів, включаючи такий сегмент споживачів, як молодь. 
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КИСЛОМОЛОЧНІ НАПОЇ РЕЗЕРВУАРНИМ СПОСОБОМ 
 

Кисломолочні напої – це кисломолочні продукти рідкої або напіврідкої 
консистенції, отримані шляхом ферментації молочної суміші спеціальними 
мікроорганізмами, які входять до складу заквасок або заквашувальних 
препаратів. Наприкінці терміну кисломолочні напої мають містити 

життєздатні клітини мікроорганізмів у кількості не менше 10
6 

колонієутворюючих одиниць в 1 г продукту [1].  
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Кисломолочні напої можуть містити харчові добавки, цукор або інші 
підсолоджувачі, плоді, ягоди, овочі, злаки або продукти їх переробки. 
Кисломолочні напої виробляють із застосуванням заквасок на чистих 
культурах молочнокислих бактерій чи симбіотичних заквасках, кефір – із 
застосуванням симбіотичної кефірної закваски на кефірних грибках або 
концентрату грибкової кефірної закваски [2].  

Кисломолочні напої мають високі харчові, дієтичні та лікувально-
профілактичні властивості. Вони містять корисні речовини у 
легкозасвоюваній формі. Це пояснюється тим, що в процесі життєдіяльності 
заквасочної мікрофлори білки частково розщеплюються до пептонів та інших 
простих речовин, із лактози утворюється молочна кислота, в продуктах 
накопичуються вітаміни, ферменти, антибіотичні сполуки [3].  

До кисломолочних продуктів відносяться всі молочні продукти, в основі 
виготовлення яких лежить молочнокисле бродіння, тобто перетворення 
лактози в молочну кислоту завдяки життєдіяльності молочнокислих бактерій. 
Тому для всіх кисломолочних продуктів притаманний підвищений вміст 
молочної кислоти, що зумовлює високу їх кислотність (у межах 60-270оТ), а 
також чітко виражений кисломолочний смак і аромат. До цієї групи 
продуктів відносяться кисломолочні продукти (кефір, ряжанка, кумис, 
йогурт), сметана, сир кисломолочний та сиркові вироби.  

Різні споживні властивості окремих кисломолочних продуктів зумовлені 
біохімічними та фізико-хімічними процесами, які мають місце під час 
виробництва цих продуктів. Енергетична цінність кисломолочних напоїв 
невисока, вона залежить від вмісту жирів, білків, цукрів та молочної кислоти 
і коливається в незначному діапазоні: від 30 ккал/100 г (знежирені напої) до 
100 Ккал і більше (йогурт з вмістом жиру 6%) [4]. 

У технології кисломолочних продуктів важливе значення має режим 
пастеризації молока, при виборі якого треба враховувати фізико-хімічні 
зміни складових частин молока під впливом температури. Нагрівання молока 
в межах 55 – 60 °С спричинює різке гальмування розвитку молочнокислих 
бактерій. Це пояснюється тим, що різко знижується дисперсність колоїдної 
системи. Значно збільшуються частки казеїну, стаючи менш доступними для 
перетравної дії молочнокислих бактерій. Крім того, фізико-хімічні 
властивості складових молока в результаті обробки за різних температур 
істотно впливають на консистенцію кисломолочних напоїв. 
Найоптимальніший режим пастеризації для кисломолочних продуктів — це 
температура 85 – 87 °С з витримуванням протягом 5 – 10 хв або 90 – 92 °С з 
витримуванням 2 – 3 хв. При цьому підвищуються гідрофільні властивості 
білків молока і зі згустку не відділяється сироватка.  

Поліпшення консистенції кисломолочних напоїв спостерігається при 
збільшенні коагуляції сироваткових білків, які входять у згусток, утворений 
казеїном під дією молочної кислоти. Але високі температури пастеризації або 
надто тривале витримування молока за високих температур, коли під дією 
теплоти повністю коагулюють сироваткові білки, не поліпшують 
консистенцію кисломолочних продуктів. Теплова обробка молока 
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поєднується з гомогенізацією, яка за температури не нижче 55 °С і тиску 17,5 
МПа поліпшує консистенцію кисломолочних продуктів і запобігає 
відокремленню сироватки.  

Кисломолочні напої виробляють із різноманітною масовою часткою 
жиру: 6; 4; 3,2; 2,5 1,5; 1 %. За резервуарного способу молоко нормалізують 
за масовою часткою жиру. Після нормалізації контролюють масову частку 
жиру і густину суміші. Густина суміші перед заквашуванням має становити: 

для кефіру 1 % жиру ‒ 1029 кг/м
3
; кефіру 2,5 % і 3,2 % жиру ‒ 1028 кг

3
. 

Нормалізовану суміш направляють на теплове і механічне оброблення, 
підігрівають до 45°С, очищують на відцентрових молокоочищувачах, 
гомогенізують при температурі 65…85 °С, пастеризують при 92...94 °С з 
витримкою 5…10 хв або 85...87 °С з витримкою 10…15 хв. Допускається 
витримка молока за цих температур до 30…40 хв. Далі суміш охолоджують 
до температури 23... 25 °С [1-4].  

Закваску вносять відповідно масою від 1 до 3 % або від 3 до 5 % від 
маси нормалізованої суміші вносять або у потоці одночасно з молочною 
сумішшю або перед її подачею у резервуар. Суміш ретельно перемішують, 
мішалку виключають через 15 хв після закінчення заповнювання резервуару. 
Суміш сквашують при температурі 23...25°С до утворення згустку 
кислотністю 85…100°Т. Сквашену суміш охолоджують у резервуарі подачею 
холодної води у міжстінний простір та перемішуванням. Молочний згусток 
перемішують періодично ‒ через кожні 60...90 хв. Тривалість перемішування 
‒ 10...30 хв. Після першого перемішування рекомендується визначити умовну 
в’язкість, яка повинна складати 30 с. Тривалість охолодження до 
температури визрівання ‒ 4...6 год, після чого згусток, охолоджений до 
температури 14 °С.  

Отже, кисломолочні продукти володіють позитивним впливом, можуть 
здійснювати біологічно значимий вплив на організм людини в цілому, або на 
окремі його органи і системи. А регулярне вживання кисломолочних 
продуктів є профілактикою виникнення ряду захворювань, особливо 
дисбактеріозів та може бути ефективним засобом у дієтотерапії.  
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ЕКОЛОГІЧНІСТЬ, ЯК ТРЕНД У МЕРЕЖЕВИХ ГОТЕЛЯХ 

 
Основним при «екологізації» готелю є завдання максимального 

використання природних ресурсів і натуральних матеріалів. В багатьох 
країнах світу відповідність готелів екологічним вимогам підтверджується 
сертифікацією і присвоєнням певних знаків, маркування. Оцінка засобів 
розміщення проводиться незалежними державними, регіональними і 
громадськими організаціями, що відповідають за розвиток туризму та 
екологію в певному регіоні. Всього у світі існує декілька десятків видів 
подібного маркування: «Green key» (Данія), «Green Globe» (Великобританія), 
«Nordic Swan Ecolabel» (Швеція) та інші. 

Для сертифікації «зелених» готелів існує престижна система LEED 
(«Лідерство в енергетичному та екологічному проєктуванні»). Сертифікатом 
LEED удостоюються самі екологічно безпечні будівлі. Незалежний, визнаний 
у всьому світі рейтинг LEED ґрунтується на економії енергії та водних 
ресурсів а також на екологічно безпечних матеріалах. Система екологічної 
відповідальності «Green Engage» готельної мережі Inter Continental Hotels 
Group (IHG) була удостоєна сертифікату LEED від Ради з екологічного 
будівництва США. Що примітно, IHG стала першою готельною компанією, 
що отримала нагороду за діючу еко-програму. Система «Green Engage» 
дозволяє готелям заощадити 15-20% споживаної енергії і скоротити щорічні 
витрати на електроенергію. Це означає, що за допомогою програми, чиє 
портфоліо налічує приблизно 4500 готелів, можна значно заощадити. Крім 
того, вона дозволяє готелям відповідати на зростаючу зацікавленість гостей у 
еко-готелях. В рамках «Green Engage» також надається онлайн-інструмент, 
що дозволяє готелям розраховувати і управляти аспектами своєї діяльності, 
що впливають на навколишнє середовище. 

Основні особливості еко-готелю: 
1. При прибиранні приміщень та території готелю використовуються 

тільки нетоксичні засоби. 
2. У пральні використовуються тільки нетоксичні миючі засоби. 
3. Використання натурального мила, що не має хімічних компонентів. 
4. Використання мила без упаковки, для зменшення відходів. 
5. Економне використання води. 
6. Рециркуляція використаної води для повторного використання. 
7. Використання екологічно чистих транспортних засобів для 

перевезення відпочиваючих. 
8. 100% -ві натуральні бавовняні простирадла, рушники і матраци. 
9. Довкілля для некурящих. 
10. Енергозберігаюче освітлення. 
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11. Є поновлювані джерела енергії, сонячні батареї або енергія вітру (де 
це можливо). 

12. Використання натуральних продуктів, вирощених в місцевих умовах. 
13. Система циркуляції свіжого повітря, відмова або мінімізація 

використання кондиціонерів. 
14. Збір та переробка вторинної сировини (папір, пластик, відходи 

продуктів харчування) [2]. 
15. Програми екологічного навчання. 
Досягнувши вражаючих висот у своїх зусиллях щодо сталого розвитку, 

Fairmont Hotels внесли серйозні зміни у практику та політику, щоб зменшити 
свій вуглецевий слід. Окрім використання звичайних методів переробки, як-
от заохочення гостей до повторного використання рушників та пропонування 
екологічно чистих туалетно-косметичних засобів [3], вони також мають деякі 
вражаючі зелені особливості в конструкції готелю. Наприклад, у готелях 
Fairmont є системи утилізації тепла та зелені дахи – деякі з них навіть 
включають бджіл. Усі їхні готелі також мають сертифікат LEED, що робить 
їх елітною компанією, коли справа доходить до практики зеленого 
будівництва. 

Готелі Хілтон – це велика мережа готелів, що робить великий вплив на 
навколишнє середовище – у хорошому сенсі. Їхня відданість екологічним 
ініціативам за останні кілька років призвела до скорочення викидів води на 
10% і зменшення виробництва відходів на 20%. Вони також наполегливо 
працювали, щоб генерувати стійку енергію на своїх об’єктах, і вони досягли 
шаленого успіху. Насправді 94% енергії Hilton – це зелена енергія. Готелі 
Hilton також є лідерами переробки та скорочення відходів в інших областях. 
Вони переробляють матраци та допомагають переробляти частково 
використане мило [4], а також жертвують нез’їдену їжу місцевим 
продовольчим банкам. 

Kimpton – це мережа бутик-готелів, які так само наполегливо працюють, 
щоб бути зеленими, як і їхні основні корпоративні колеги. Поряд із 
застосуванням стандартних методів збереження води та енергії вони також 
використовують лише перероблені паперові вироби [4]. У готелях Kimpton 
також подають страви та напої місцевого походження, зменшуючи трафік та 
підтримуючи місцевих фермерів і малий бізнес. У кількох місцях навіть є 
органічні сади, які постачають частину продуктів  ресторану. 

Ще одна мережа готелів, яка зосереджується на скороченні відходів і 
використанні екологічно чистих матеріалів, – це Marriott. Їхні зусилля 
призвели до скорочення викидів парникових газів на 12%, споживання води 
на 13% і споживання енергії на 11% за рік. Вони навіть створили для своїх 
співробітників уніформу, виготовлену з пластикових пляшок. Багато їхніх 
готелів також мають зелені дахи, які зменшують витрати на опалення та 
охолодження та сприяють виведенню більше кисню в міських умовах. Коли 
справа доходить до харчування, вони також на передньому плані – 
вирощують значну частину своєї продукції на місці у вибраних готелях. 
Мережа готелів Marriott відмовилася від міні-упаковок для косметики [5]. 
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Готелі Старвуд – це міжнародна мережа готелів (до складу якої входять 
Westin і Sheraton) добре відома своєю прихильністю до довкілля та 
екологічним методам роботи. Зобов’язання всієї мережі щодо скорочення 
споживання відходів, води та енергії призвело до значного зменшення їх 
впливу на навколишнє середовище в усіх їхніх готельних мережах. Їм також 
вдалося переконати своїх гостей взяти участь у екологічних ініціативах, 
таких як повторне використання рушників, тому вони заощадили багато води 
та електроенергії, менше прали. Вони навіть заснували нову мережу 
«Element», яка впроваджує принципи сталого розвитку, починаючи від 
використання всієї техніки Energy Star і закінчуючи наданням лише 
екологічно чистої постільної білизни та рушників. У номерах готелю – 
кошики і килими з переробленої сировини, запущена програма 
енергоекономії і повністю відсутні хімікати [4]. 

Корпорація Hyatt є одним із лідерів світового ринку готельних послуг, 
маючи більше 850 готелів по всьому світу то об’єднуючи більше 15 брендів 
зі своєю власною концепцією та метою існування. Думаючи про таку велику 
акулу бізнесу, точно не спадає на думку стійкий розвиток та екологічність. 
Проте менеджмент компанії намагається йти в ногу з часом та випереджати 
своїх конкурентів. З 2011 року працює корпоративна платформа Hyatt Thrive. 
Щороку у квітні команда кожного з 850 готелів мережі готує проєкти, що 
надають екологічну, освітню чи суспільну підтримку місту, у якому 
знаходиться готель. Також була прийнята Стратегія-2020 з екологічної 
стійкості, яка фокусується на скороченні відходів та води та залучення 
зацікавлених сторін в екологічні проєкти. Корпорація має високий рейтинг 
CRS (sustainable management tools) у порівнянні з аналогічними готельними 
мережами, що надає їй абсолютну перевагу на подальше впровадження еко-
ініціатив. Не може не радувати представництво корпорації готелем в самому 
серці столиці Hyatt Regency Kyiv, який успішно впроваджує програми та нові 
стандарти готельної мережі [3]. 

Аналізуючи світовий досвід, до ключових тенденцій екологізації 
сучасних готелів можна віднести: скорочення харчових відходів, сортування 
сміття, відмову від використання одноразового пластикового посуду, 
скорочення використання паперу, водозбереження та використання 
альтернативних джерел енергії [1]. 
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ВИРОБНИЦТВО ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ 

 

Плавлений сир – це корисний молочний продукт, який виготовляють 
шляхом подрібнення, змішування та плавлення натуральних сирів і 
додавання різноманітних інгредієнтів. В даний час частка плавлених сирів у 
світовому сироварінні становить 10-15 %. Плавлені сири містять вітаміни А, 
D та Е, також кальцій,фосфорні сполуки та жирні поліненасичені кислоти, які 
вкрай необхідні для нормальної життєдіяльності організму людини. У 
плавленому сирі міститься значна частка повноцінного білку – казеїну. 

Проте плавлені сири завдяки вмісту в них великої кількості жирів 
відносяться до висококалорійних продуктів. По масовій частці жиру плавлені 
сири розділяють на вершкові (60%), жирні (40, 45, 50, 55%) та напівжирні 
(30%). Цей продукт вирізняє широка смакова гамма, різноманітна 
консистенція та колір [1]. 

Перший плавлений сир з'явився на початку ХХ століття - в 1911 році. 
Його придумали в Швейцарії вчені Вальтер Гербер і Фріц Штеттлер, що 
працювали на оборонну промисловість країни. Головною їжею швейцарських 
призовників і резервістів традиційно було фондю, зроблене на основі 
розплавленого сиру, який швидко псувався. В ході дослідження Гербер і 
Штеттлер відкрили солі-плавники, додавання яких не дає плавленому сиру 
черствіти. Сьогодні без солей плавників плавленого сиру просто не буває [2]. 

Плавлений сир в наш час користується значним попитом у споживачів і 
здатний задовільнити їх найвибагливіший смак. Плавлений сир містить до 27 
% білків, до 28 % жиру, 6…7 % різних солей, жиро і водорозчинні вітаміни і 
мікроелементи (цифри приведені з розрахунку на сухі речовини сиру). Білків 
і жиру в плавленому сирі приблизно стільки ж, скільки в сичужному, але 
значно більше мінеральних солей. Білки в цьому сирі в основному молочні, 
але в його окремих видах є також м'ясні і рибні білки, які вводяться із 
смаковими добавками.  

Плавлені сири, якщо їх порівнювати з твердими сортами, засвоюються 
нашим організмом на всі сто відсотків. Вони містять менше холестеринових 
сполук. Такі сири дуже поживні, вони можуть стати незамінним джерелом 
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кальцію, сполук фосфору, які відповідають за стан наших нігтів, а також 
кісток і, звичайно, волосся. Вміщені в сирах жири — високо калорійні носії 
жиророзчинного виду вітамінів. Вони забезпечують організм вітамінами Е, 
Д, А, а також жирними поліненасиченими типами кислот [3]. 

Основними пастоподібними плавленими сирами є «Янтар», «Дружба», 
«Корал», «Ніжинка» та ін. Ці сири відрізняються від інших сирів більш 
ніжною консистенцією, у зв'язку з чим переважніше фасувати їх в полімерну 
тару. При виробництві сирів з високим вмістом жиру (Невський, «Корал», 
«Янтар» і ін.) необхідно після плавлення сирну масу гомогенізувати. Для 
захисту пастоподібних сирів від пліснявіння та розвитку маслянoкислих 
мікроорганізмів в них додають сорбінову кислоту (0,1%) і антибіотик низин 
(1,5 г на 10 кг продукту). Сорбінову кислоту 13 вводять в суміш в кінці 
плавлення. Пастоподібні сири мають масову частку жиру в сухій речовині 
45-60%, вологи - 50-55%. Зберігання сирів при 0-4°С допускається не більше 
15-20 діб [4]. 
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СИЧУЖНИХ СИРІВ 

 
При виробництві твердих сичужних сирів існують санітарно-гігієнічні 

вимоги за станом виробництва твердих сичужних сирів, що дозволяє оцінити 
якість миття та дезінфекції обладнання та ін., що виконуються окремими 
працівниками. Тому моніторинг роботи кожного працівника здійснюється не 
рідше двох разів на місяць. Перевіряти чистоту рук працівника необхідно не 
рідше 3 разів на місяць. Якість відмивання кожної одиниці обладнання 
оцінюється щонайменше кожні десять років. 

До об’єктів санітарного контролю належать обладнання та інвентар, 
посуд та інвентар, руки та спецодяг виробничого персоналу, вода, повітря, 
виробничі допоміжні матеріали. 

При перевірці чистоти обладнання та посуду, посуду та обладнання, рук 
виробничого персоналу визначають загальну кількість бактерій та наявність 
кишкової палички в 1 мл мийного розчину. 
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Сировина, готова продукція, технологічні процеси, санітарно-гігієнічні 
умови виробництва, що надходять на підприємство, повинні контролюватися 
лабораторією підприємства відповідно до вимог про мікробіологічний 
контроль та технічний контроль від  

Кожен працівник повинен мати особисту медичну книжку, в якій 
регулярно фіксуються результати всіх перевірок, включаючи дані про 
інфекційні захворювання та навчання працівників за програмою гігієнічної 
підготовки. Книжка особистої гігієни ведеться у завідувача (майстра) або 
зберігається в медпункті. Усі новоприйняті працівники зобов’язані пройти 
обов’язкове навчання за програмою гігієнічного навчання. В подальшому всі 
працівники повинні один раз на два роки проходити навчання і перевірку 
гігієнічних знань, а працівники заквашувального відділення - щорічно. 
Особи, які не здали іспит за програмою гігієнічної підготовки, до роботи не 
допускаються. 

Працівники повинні приймати душ перед початком роботи, носити 
чистий санітарний одяг, який повністю закриває особистий одяг, зібрати 
волосся під головний убір, зняти прикраси, зняти лак з нігтів, а також 
ретельно вимити та продезінфікувати руки теплою водою з милом. 
Дезінфікуючі засоби, дозволені для використання в харчовій промисловості. 

Кожен працівник у виробничому цеху повинен бути забезпечений            
4 комплектами санітарного одягу (працівники виробничого цеху дитячих 
виробів - 6 комплектів), щодня змінюватися, у міру забруднення. 
Забороняється входити до виробничого цеху без санітарного одягу. 

При виході з приміщень і відвідуванні невиробничих об’єктів (кімнат 
індивідуальної гігієни, медичних пунктів тощо) необхідно зняти санітарний 
одяг; також заборонено поверх санітарного одягу будь-який верхній одяг. 

Інструкції з гігієни рук повинні бути вивішені біля всіх умивальників. 
Окрім того, чистота рук кожного працівника перевіряється не рідше двох 
разів на місяць мікробіологом лабораторії (без попередження) перед 
початком роботи, після відвідування кімнат індивідуальної гігієни, особливо 
у тих працівників, які безпосередньо контактують з продукцією або чистим 
обладнанням. Чистота рук контролюється методами, викладеними в 
інструкції по мікробіологічному контролю. 

Харчування дозволено лише в їдальнях, кафетеріях, ресторанах чи 
інших закладах харчування, розташованих біля закладу або поблизу нього. 
Для запобігання зараження працівників збудниками зооантропонозних 
інфекційних захворювань на молокозаводах категорично забороняється 
використання сирого молока та води з технічного водопроводу. 

З метою охорони здоров’я та запобігання виробничому травматизму всі 
працівники молочних підприємств повинні дотримуватися основних вимог 
техніки безпеки та виробничої гігієни. 
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ 
 

Інноваційність є основною характеристикою сучасної економіки. У наш 
динамічний час панування науково-технічного прогресу інновації в 
готельному бізнесі відіграють чи не головну роль у висококонкурентній 
боротьбі готелів за кожного клієнта. Застосування новітніх технологій 
готельного бізнесу дозволяють готельєрам підвищити ефективність свого 
господарства, знаходити нові резерви підвищення якості обслуговування, 
ефективної охорони номерів і майна гостей, надання нових послуг. 

Прагнучи запропонувати клієнтам ексклюзивний сервіс, багато готелів 
замовляють розробку особливих систем роботи, які суттєво розширюють 
функції готелю. Серед них, наприклад, можна виділити наступні [1]: 

 Система автоматизації праці працівників відділу продажів. Дозволяє 
управляти цією сферою, планувати зустрічі з партнерами та клієнтами, вести 
календар і розклад роботи менеджерів, а також полегшує виконання різних 
завдань. 

 Система роботи з клієнтами. Це нові технології в готельному бізнесі, 
які проводять повний аналіз розміщення гостей в готелі і видають повну 
аналітику по кожному з них. Ця система дозволяє побачити, які посередники 
і турагентства краще за всіх забезпечують «доставку» клієнтів до готелю, а 
також допомагає прорахувати статистику клієнтів за віком, статтю, 
соціальним статусом, прибутковістю тощо. 

 Система управління програмами лояльності для клієнтів. Дозволяє 
готелю розробляти особливі види заохочення для постійних клієнтів, клубні 
та дисконтні картки, преміальні сертифікати та ін. 

 Система управління заходами готелю. За допомогою цієї технології 
можна планувати завантаження різних приміщень готелю – її конференц-
залів, ресторанів, банкетних залів. Також ці інновації в готельному бізнесі 
дозволяють створювати оптимальні графіки заходів, забезпечуючи повне 
завантаження готелю і даючи йому додаткові можливості для заробітку. 

Споживачам хочеться, щоб усе було легко і в метафоричній досяжності. 
У багатьох готелях створено додаток, де гостям надається корисна 
інформація, як-от найближчі розважальні заклади, ресторани, бари, медичні 
установи тощо. Повідомлення гостей також дають змогу гостям зв’язатися з 
готелем за допомогою SMS-повідомлень. 

Технології мають важливе значення для полегшення комунікації – 
особливо в індустрії гостинності та туризму, де багато підприємств є 
великими та розсіяними.  
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Багато готелів використовують складні комунікаційні платформи, щоб 
дозволити різним відділам і співробітникам залишатися на зв’язку та 
ефективніше відповідати на запити гостей. 

Цифрові інновації, зокрема мобільне бронювання, реєстрація, оплата та 
обслуговування в номерах, стали популярними серед зайнятих мандрівників, 
особливо молодого покоління. Легкий доступ до Інтернету в будь-якому 
місці та в будь-який час став очікуваним стандартом, який змінив концепцію 
та потреби стійки реєстрації та інших аспектів обслуговування в індустрії 
гостинності. 

Інші передові технологічні інноватори включають штучний інтелект і 
роботизованих дворецьких, а також програмне забезпечення для керування 
гостями, яке працює за допомогою особистого профілю, який передбачає 
потреби гостей до їх прибуття. Технологія запахів – це ще один сучасний 
пристрій, який дозволяє ароматизувати приміщення за допомогою аромату, 
що ідентифікує бренд, який викликає відчуття у гостей, які підключаються 
безпосередньо до пам’яті. 

Ось кілька прикладів технологій, які сучасні наймодніші готелі 
використовують, щоб краще обслуговувати своїх гостей: 

 розпізнавання обличчя для скорочення та автоматизації процесу 
реєстрації; 

 кімнати з голосовим керуванням; 
 роботи – як дворецький або як консьєрж; 
 RFID браслети; 
 ключі від мобільних кімнат; 
 чат-боти; 
 розумні зручності, що дозволяють гостям повністю налаштувати свій 

номер [3]. 
Готельні технології можна використовувати в усіх відділах, щоб 

покращити якість обслуговування гостей, спростити роботу, керувати 
протоколами після COVID-19 та покращити спілкування між персоналом і 
гостями. Насправді, коли гості відчувають, що готель розуміє їхні потреби, 
вони на 13% частіше повернуться. Використовуючи нові технологічні 
інструменти, готелі можуть запропонувати більш зручне онлайн-бронювання 
та показати своїм гостям, що вони звертають увагу на їхні індивідуальні 
потреби [3]. 

Станом на 2019 рік у більшості готелів України (75%) впровадження 
автоматизованих інформаційних технологій (АІТ) управління є необхідним і 
вже стало реальним фактом, вкрай важливим для успішного розвитку 
бізнесу. Як в усьому світі, так і в Україні використання сучасних АІТ стає 
засобом конкурентної боротьби готелів. Не оцінити ефективний вплив ІТ на 
діяльність неможливо, оскільки вплив на управління готелем є величезним. 
Він пов’язаний із підвищенням ефективності роботи як кожного працівника 
окремо, так і готелю загалом.  

ІТ прямо впливають на конкурентоспроможність на сьогоднішньому 
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ринку. Сьогодні найвідомішими фірмами, що пропонують комплексні 
програмні засоби автоматизації IT готелів, є: «InterHotel», «LodgingTouch 
Libica» (Jii6pa Інтернешнл), «IntellectService» (BecT Про) «UCSUKR», 
«Галактика», «CITEK». Ці фірми пропонують свій програмний продукт і 
сервісне обслуговування [2]. 

Отже, застосування інноваційних технологій в роботі готелю, підвищує 
його конкурентоздатність, якість надаваних послуг, що позитивно впливає на 
імідж підприємства, збільшуючи потік постійних клієнтів, що відповідно 
гарантує отримання прибутку підприємством. 
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ДEРЖAВНИЙ МEХAНIЗМ РEГУЛЮВAННЯ В СФEРI ТУРИЗМУ 

 
Туристичний бiзнeс України є нeвiд’ємною складовою свiтового 

туристичного бiзнeсу. Дeржава проголосила туризм одним з прiоритeтних 
напрямiв розвитку eкономiки i культури, визначила основнi цiлi дeржавного 
рeгулювання та прiоритeтнi напрями дeржавної полiтики в галузi туризму [1]. 

У нашiй країнi туризм має потужний потeнцiал. Алe його eкономiчна 
вiддача поки що нeзначна. Розвиток сфeри туризму гальмується 
нeдосконалiстю нормативно-правової бази, а також мeтодичної, 
органiзацiйної, юридичної та iнформацiйної пiдтримки суб’єктiв 
пiдприємництва в сфeрi туризму та курортiв; нeдостатньою eфeктивнiстю 
мeханiзмiв дeржавного рeгулювання та управлiння туристичними 
пiдприємствами у сфeрi туризму i курортiв; нeзначними обсягами iнвeстицiй 
у розвиток матeрiально-тeхнiчної бази туризму та туристичної 
iнфраструктури; нeeфeктивнiстю використання рeкрeацiйних рeсурсiв. 

Прoблeмa дeржaвнoгo кoнтрoлю зa туристичнoю сфeрoю висвiтлeнa в 
рoбoтaх нaукoвцiв Гaлушкiнoї Т.П., Дiдик Я.М., Євдoкимeнкa В.К., Єлoзiнoї 
O.М., Живицькoгo O.П., Жукa П.В., Кoвaля Я.В., Крaвцiвa В.С., Мaцoли В.С., 
Пaвлoвa В.I., Чeрчикa Л.М., Шмaгiнoї В.В. 
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Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є oбґрунтувaння oснoвних aспeктiв 
дeржaвнoгo мeхaнiзму рeгулювaння туризму. 

Сучaснi ринкoвi умoви, щo склaлися нa туристичнoму ринку Укрaїни, нe 
мoжуть зaбeзпeчити якiсть пoслуг нa висoкoму рiвнi. Aнaлiз сучaсних 
мoдeлeй дeржaвнoгo рeгулювaння туризму дoзвoляє зрoбити виснoвoк, щo 
успiх рoзвитку туризму нaпряму зaлeжить вiд тoгo, як нa дeржaвнoму рiвнi 
вiднoсяться дo цiєї гaлузi, нaскiльки вoнa пiдтримується чи нe пiдтримується 
дeржaвoю, нaскiльки цiлiсним i кoмплeксним є бaчeння iндустрiї у зaгaльнiй 
стрaтeгiї прoсувaння крaїни [3, с. 87]. 

Дeржавнe рeгулювання туризму розглядається в наступних аспeктах: 
-  сукупнiсть форм i мeтодiв цiлeспрямованого впливу органiв 

дeржавної влади на дiяльнiсть суб’єктiв господарювання та ринкову 
кон’юнктуру з мeтою забeзпeчeння нормальних умов функцiонування 
ринкового мeханiзму, рeалiзацiї дeржавних соцiально-eкономiчних 
прiоритeтiв, вироблeння єдиної концeпцiї розвитку туристичної сфeри;  

- систeма заходiв задля здiйснeння пiдтримувальної, компeнсацiйної i 
рeгулювальної дiяльностi дeржави, спрямованої на створeння нормальних 
умов eфeктивного функцiонування ринку туризму й вирiшeння складних 
соцiально-eкономiчних проблeм розвитку нацiональної eкономiки й усього 
суспiльства;  

-  здiйснeння уповноважeними органами дeржавної влади та органами 
мiсцeвого самоврядування соцiально-полiтичних, фiнансово-eкономiчних, 
правових, органiзацiйних, iнформацiйних заходiв, спрямованих на 
використання iнновацiйних пiдходiв до розвитку вiтчизняного туризму iз 
застосуванням принципiв дeржавного маркeтингу;  

-  вид дiяльностi дeржави, що пeрeдбачає цiлeспрямований вплив на 
систeму вiдносин на ринку туристичних послуг з мeтою його збалансованого 
розвитку чeрeз дiєвий мeханiзм дeржавного управлiння [2, с.  89]. 

Видiляють шiсть груп мeтодiв (способiв) дeржавного рeгулювання 
туризму як галузi eкономiки:  

1. Мeтоди (способи) нормативного дeржавного рeгулювання у сфeрi 
туризму (упроваджeння загальних правил здiйснeння туристичного, 
готeльного, eкскурсiйного обслуговування та iнших видiв туристичної 
дiяльностi; установлeння порядку створeння, рeорганiзацiї та лiквiдацiї 
суб’єктiв туристичної дiяльностi, а також порядку дiяльностi органiв 
публiчної влади, якi здiйснюють дeржавнe рeгулювання туризму).  

2.  Програмно-установчi способи розвитку туризму (цiльовi програми 
розвитку туризму, адрeснi iнвeстицiйнi програми, тощо; концeпцiї розвитку 
туризму, стратeгiї дeржавної полiтики у сфeрi туризму).  
3. Лeгалiзацiя, засоби здiйснeння пiдприємницької та iншої eкономiчної 
дiяльностi у сфeрi туризму (лiцeнзування, акрeдитацiя, сeртифiкацiя).  

3.  Способи нормативно-кiлькiсного вимiру у сфeрi туризму (стандарти 
туристичного, готeльного, eкскурсiйного обслуговування; цiни на туристичнi 
послуги, наприклад, у сфeрi соцiального туризму; тарифи; нормативи; 
податки (збори); плата; ставки (мито, тощо).  
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4. Способи пiдтримання i стимулювання дiяльностi органiзацiй 
туристичної iндустрiї (крeдити, пiльги, вiдстрочки, дeржзамовлeння, 
протeкцiонiзм, антимонопольнe рeгулювання i пiдтримка конкурeнцiї).  

5.  Контрольно-облiковi i „забороняючi” способи рeгулювання у сфeрi 
туризму (облiк, статистична звiтнiсть, пeрeвiрки та iншi форми контролю, 
заборони, обмeжeння, приписи, санкцiї, штрафи, тощо; позбавлeння 
лeгальностi (призупинeння, визнання нeдiйсними угод, дiй, актiв) 

Дoслiджeння мeхaнiзмiв дeржaвнoгo рeгулювaння сфeри туризму 
свiдчaть, щo oргaнiзaцiйний мeхaнiзм є oснoвoю дeржaвнoгo рeгулювaння i 
пoтрeбує нaйбiльшoгo удoскoнaлeння. Дo oснoвних зaсoбiв рeaлiзaцiї 
oргaнiзaцiйнoгo мeхaнiзму вiднoсяться: рoзмeжувaння пoвнoвaжeнь 
цeнтрaльнoгo тa мiсцeвих oргaнiв викoнaвчoї влaди у сфeрi туризму; 
ствoрeння структурних пiдрoздiлiв з питaнь туризму i курoртiв нa всiх рiвнях 
упрaвлiння тa кooрдинaцiйних кoнсультaтивнo-дoрaдчих oргaнiв; 
удoскoнaлeння взaємoвiднoсин oргaнiв мiсцeвoгo сaмoврядувaння з 
суб’єктaми гoспoдaрчoї дiяльнoстi, пoв’язaнoї з нaдaнням туристичних 
пoслуг; ствoрeння туристськo-iнфoрмaцiйних цeнтрiв; удoскoнaлeння 
систeми пiдвищeння квaлiфiкaцiї дeржaвних службoвцiв тa пoсaдoвих oсiб 
мiсцeвoгo сaмoврядувaння, нa яких пoклaдeнo oбoв’язки з питaнь рoзвитку 
туризму [1, с. 68].  

Тaким чинoм, наш час нeобхiдно якiсно новий пiдхiд до формування 
дiєвого мeханiзму дeржавного рeгулювання туризму в Українi, який би 
забeзпeчив подолання нeгативних тeндeнцiй у вiтчизнянiй туристичнiй 
галузi, сприяв би розвитку малого та сeрeднього бiзнeсу в туризмi, 
збeрeжeнню конкурeнтного сeрeдовища на ринку турпослуг, забeзпeчeнню 
налeжних умов для збiльшeння обсягiв прiоритeтних для дeржави в`їзного та 
внутрiшнього туризму, стимулювання eкспорту туристичних послуг, 
пiдвищeнню питомої ваги туризму в eкономiцi України, змiцнeнню 
туристичного iмiджу України, а також створeнню конкурeнтоспроможного 
нацiонального турпродукту i його просування на свiтових ринках. 
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ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА СИЧУГОВИХ СИРІВ 

 
Сичужний сир– це молодий або витриманий молочно-білковий продукт, 

який одержують способом ферментативного зсідання молока, вилучення 
сирної маси та подальшого її оброблення. Основи сироваріння закладені з 
дуже давніх часів у багатьох країнах. 

Людина, багато століть тому випадково виявила в шлунку вбитого 
теляти кисле молоко, вперше доторкнулася до таємниць сироваріння. Згодом 
]сичуг - фермент, який згортає молоко, розкладає білки. Це явище природи, 
як і інші, люди поставили собі на службу. Зараз з сичуга готують препарат, 
так званий сичужним ферментом. 

Довгий час вважалося, що введення сичужного ферменту в молоко є 
головною, якщо не єдиною причиною його перетворення в якісно новий 
продукт. І лише після того, як людина ,пізнала мікросвіт, була виявлена 
чудодійна роль у створенні сиру специфічних видів мікроорганізмів - 
молочнокислих бактерій. 

Більшість сирів українського виробництва – це тверді сорти сирів. Так 
склалося історично ще за часів Радянського Союзу, що на момент 
становлення сироварної галузі в Україні вибір технологів зупинився на 
технології сирів голландської групи, яка є доволі надійною, простою, та 
передбачає короткий термін визрівання [1].  

М’яких сирів в Україні виготовляють доволі мало: для потужних 
сироробних заводів обсяги виробництва твердих сирів складають близько 
300…400 т на місяць, а м’яких – всього біля 1 т. Плавлені сири ж становлять 
близько однієї п’ятої частини від загальних обсягів виробництва сирів.  

Для вироблення сиру, молоко нормалізують за вмістом жиру, 
попередньо змішавши з 15-20 % зрілого молока для поліпшення якості сиру. 
Дозрівання частини молока проводять при температурі 8-17 ˚C, до 
наростання кислотності на 1˚Т. Потім молоко пастеризують при температурі 
71-74˚C з витримкою 20-25˚С, і охолоджують до температури заквашування. 
Цим створюються умови для подальшої нормальної життєдіяльності 
корисної мікрофлори - молочнокислих бактерій [2-3]. 

Після обробки до молока додають закваску та сичужний фермент. Далі 
згусток що утворився подрібнюють, і утворюються так звані сирні зерно-
білкові частинки розміром 3-6 мм. Плаваюче в сироватці сирне зерно 
нагрівають. Температура нагрівання лежить і в основі виробничої 
класифікації сирів. Особливостями вироблення великих сирів є застосування 
високої температури нагрівання (54-58˚С). 

Масу відділяють від сироватки, методом переміщення її в спеціальний 
пористий контейнер. Подають у сировиготовлювач, а з нього по 
трубопроводу сирне зерно надходить у апарат, який подає його у форми, 
після чого сир пресують. 
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Для пресування на сироробних заводах застосовуються пневматичні 
преси, що працюють під дією стисненого повітря. У прес поміщають 
декілька десятків циліндрів або брусків сиру. Проходить 12-18 годин, коли 
пресуються крупні сири і процес цей закінчується. Сир набуває форму, яку 
він має в готовому вигляді, гладку й рівну поверхню. Однак це ще не сир в 
повному сенсі слова, щоб стати повноцінним сиром йому потрібно дозріти 
[3]. 

Характер дозрівання приблизно однаковий, але для кожного виду сиру 
він має свої особливості. Тверді сичужні сири, наприклад дозрівають до 180 
днів. Кілька місяців, поки сир знаходиться на полицях стелажів, про нього 
дуже ретельно піклуються. Сир періодично перевертають, щоб не 
порушилася його форма, краще була кірка, рівномірно розподілилася сіль; 
миють, коли виявлять на ньому цвіль, іноді переносять в інше відділення 
сховища, де інші температурні умови. 

Дозрівання сиру - це процес, під час якого сир набуває жовтуватий 
колір, специфічний, характерний для кожного його виду смак, більш-менш 
ніжну консистенцію і так званий малюнок - вічка круглої, овальної або іншої 
форми, кірка сиру стає щільною і в той же час еластичною. Перевірка сиру 
проводиться спеціальним молотком, сир повинен видавати м'який, чистий, 
виразний і однотонний у всіх місцях звук. 

Отже, як підсумок можна сказати, що виробництво сичужних сирів це 
доволі непростий, але водночас складний та цікавий процес, який має вікову 
історію. Процес виготовлення сиру має багото ньюансів та вимагає чіткого 
контролювання різних норм виробництва для отримання якісного кінцевого 
продукту. 
Список використаних джерел: 

1. Технологія сиру: підручник. Сухенко Ю. Г. та ін. Київ : Фірма 
«ІНКОС», 2018. 412 с.  

2. Поліщук Г.Є., Савченко О.А., Онопрійчук О.О. Технологія сиру: 
конспект лекцій. Київ : НУХТ. 2006. 131 с. 

3. Савченко О. А., Грек О. В., Красуля О. О. Сучасні технології 
молочних продуктів: підручник. Київ : ЦП «Компринт», 2018. 218 с.   
 

Дарина Горенська, 2 курс, група ГРС-22д 
Науковий керівник: Іван Власенко, 

д-р екон. наук, професор 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ КАТЕГОРИЗАЦІЇ ЗАСОБІВ 

РОЗМІЩЕННЯ 
 

Категоризація засобів розміщення туристів застосовується в усьому 
цивілізованому світі. Існують різні підходи до категоризації, які залежать від 
моделі державного регулювання в сфері туризму, прийнятої в тій чи іншій 
країні:  

- В деяких країнах сертифікація проходить примусово,а в інших 
виключно на добровільній основі 
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- Питання категоризації можуть вирішуватися на різних рівнях 
державного управління,наприклад: - прерогатива центральних органів влади 
в сфері туризму, регіональних;  

- Сертифікація може проводитись і недержавними організаціями, якщо в 
країні відсутній механізм державного регулювання в цій області.  

  Підсумком сертифікації в готельному бізнесі стає отримання засобами 
розміщення певного сертифікату про відповідність рівня безпеки надаваних 
послуг. Також різні засоби розміщення можуть отримувати сертифікат, який 
підтверджує їх розряд, що є складовою частиною прийнятою в даній країні 
системи сертифікації.  

  В даний час єдиної, прийнятої в усьому світі системи категоризації 
засобів розміщення не існує. За оцінками фахівців, налічується близько 30 
систем класифікації готелів, які або встановлюються законодавчо, тобто на 
рівні держави, або використовуються окремими готельними ланцюгами для 
своїх підрозділів, які є підсумком діяльності недержавних громадських 
організацій. 

  Найбільш поширеними у світі системами категоризації засобів 
розміщення є наступні:  

- система зірок (від 1 до 5), яку ще називають «європейською» або 
«французькою», що застосовується у Франції, Австрії, Угорщині, Єгипті, 
Китаї, Росії, Україні та ін.;  

- система букв, що паралельно із зоряною, використовується в Греції 
(Deluxe = 5 зірок, далі в порядку убування - A, B, C);  

- система «корон», «ключів» і «лун», яка була характерна для 
Великобританії (зараз в цій країні здійснюється поступовий перехід на 
зіркову класифікацію);  

- система балів - 100 балів до 290 балів - так звана «індійська система, 
яка застосовується зазвичай в країнах Азії та Африки;  

- система розрядів (Ізраїль);  
- система «алмазів» (існуюча в США нарівні з зірками)  
  Запровадити єдину систему категоризації майже неможливо,а 

контролювати їх дотримання взагалі неможливо. Численні спроби 
Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) та інших міжнародних 
асоціацій у сфері готельного бізнесу запровадити єдину класифікацію готелів 
для того, щоб вона була зрозуміла будь-якому іноземному туристу, 
закінчилися безуспішно. Тим не менш, фахівці UNWTO рекомендують 
використовувати саме зіркову класифікацію готелів, виходячи з розміру 
номерів, їх планування, зручностей і оснащення, наявності допоміжних 
приміщень, устаткування для проведення дозвілля гостей і роботи ділових 
туристів, наявності додаткових видів послуг. 

  В Україні починаючи з 1 жовтня 1999 року послуги тимчасового 
розміщення підлягають обов’язковій сертифікації на безпеку,яка проводиться 
за відповідними правилами. Обов'язкова сертифікація послуг розміщення 
здійснюється в державній Системі УкрСЕПРО і здійснюється з метою 
встановлення відповідності цих послуг обов'язковим вимогам нормативних 
документів України.  
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  Добровільна сертифікація послуг з розміщення у Системі УкрСЕПРО 
здійснюється на відповідність вимогам, що не віднесені нормативними 
документами до категорії обов'язкових. Тому категоризація готелів за «зірок» 
(від 1 до 5-ти), а всіх інших засобів розміщення - з «рівнями» (від 5 до 1), 
здійснюється виключно за бажанням заявника, але на підставі вимог 
національного стандарту ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. 
Класифікація готелів». При цьому сертифікація на відповідність усім 
обов'язковим вимогам нормативних документів повинна виконуватися в 
будь-якому випадку. 
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ГОТЕЛЬНИЙ ТА РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ 
 

У сучасному світі в кожній галузі відбувається пошук нових шляхів і 
методів виробництва, здійснюється аналіз сучасного стану, окреслюються 
перспективи на майбутнє. Ці процеси характерні також для сфери готельно-
ресторанного бізнесу, яка спрямована на отримання прибутку через надання 
різноманітних послуг у вигляді житла, харчування, транспортного та іншого 
сервісу.  

Розвиток готельно-ресторанного бізнесу для більшості країн є особливо 
актуальний, оскільки саме завдяки даній галузі держави можуть поліпшувати 
соціально-економічну ситуацію,в деяких країнах саме туристична діяльність 
є головною,а іноді й єдиною  сферою в економічній діяльності держави. 
Сфера готельно-ресторанного бізнесу підтримує майже два десятка суміжних 
галузей та створює додаткові робочі місця. Готельно-ресторанний бізнес 
може і мусить стати сферою реалізації ринкових механізмів, джерелом 
поповнення [4, с. 125.]. 

Розглянемо тенденції  підприємств готельно-ресторанного комплексу: 
поглиблення спеціалізації готельної та ресторанної пропозиції; утворення 
міжнародних готельних ланцюгів; розвиток мережі малих підприємств;  
впровадження в індустрію гостинності нових комп'ютерних технологій; 
державного та місцевих бюджетів [1]. 

Практика готельно-ресторанного бізнесу, конкуренція в галузі, 
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економічні реалії з їх складними внутрішньогосподарськими умовами та 
відносинами значно ускладнили підприємницьку діяльність на ринку послуг, 
зумовили нові закономірності його розвитку. Це вимагає постійного 
удосконалення і поглиблення існуючих наукових теорій, зокрема перегляду 
підходів і принципів управління та розвитку підприємницької діяльності в 
регіональному туризмі, адаптації наукових концепцій та інструментів у 
підприємницькому середовищі до сучасних економічних умов з врахуванням 
галузевої специфіки [3, с. 73.]. 

Впровадження нововведень у вітчизняній практиці стикається з рядом 
гальмуючих факторів, зокрема це: ризик втрати капіталовкладень;  
відсутність досвіду з впровадження інновацій;  обмеженість у фінансових 
ресурсах більшості підприємців; суб’єктивне ставлення до нововведень як 
підприємців, так і обслуговуючого персоналу;  відсутність стимулювання 
інновацій з боку держави;  вартість інноваційних розробок;  адаптація 
підприємства до інноваційних розробок; можливість отримання додаткового 
доходу в майбутньому[2, ст.175]. 

Процес глобалізації, який розгорнувся внаслідок технічного прогресу, 
технологічних проривів, зростаючих потоків капіталу, людської міграції, 
розвитку засобів зв’язку, транспорту, світових товарних ринків, та охопив всі 
сфери життя суспільства надав не тільки нові можливості і переваги людству, 
але й зумовив появу нових загроз глобального характеру – глобальні 
виклики, ризики, кризи, катастрофи та війна.  

Російсько-українська війна  зачепила всі сторони  людського життя в 
Україні.  

Основні недоліки та переваги теперішнього стану підприємств, які 
спричинила війна представлено в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Дослідницький експіріенс в аспекті впливу війни на 
діяльність сфери HORECA 

Позитивні сторони 
 

Негативні сторони 

Переозброєність системи доставки їжі. 
Великий рівень банкрутства серед  
підприємств сфери HORECA 

Формування систем діджиталізації закладів 
Зміна режимів роботи, що є причиною 
скорочення робочих місць та втрату доходів

Модернізації взаємодії с гостем за 
допомогою QR кодів і так інших систем 

Зменшення товаропотоку та клієнтопотуку, 
що є основою збитку підприємств сфери 
HORECA. 

 
Так, в Україні   найбільш вразливими секторами економіки через війну 

виявились: сфера надання культурно-розважальних послуг (театри, 
кінотеатри, виставки, різноманітні розважальні заходи, фітнес-клуби тощо), 
спад виручки в якій сягнув 80-90%; готельно-ресторанний бізнес, дозволено 
лише приготування їжі та доставка замовлень на виніс; сфера туристичних 
послуг – абсолютне падіння у період воєнних дій  у зв’язку із закриттям 
кордонів та міжобласного сполучення в межах країн. 

Наслідком воєнних дій в готельно-ресторанному бізнесі стала поява 
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численних ризиків соціального характеру. В рази зросла кількість звільнених 
серед працівників готельно-ресторанного господарства, знизився рівень їх 
оплати праці та відбулося скорочення робочого часу За останні 2  місяці 
російсько-українська війна виконала свою роль в галузі готельно-ресторанної 
справи - скоротила і кількість суб’єктів господарювання, і обсяг реалізації 
послуг.  

Отже, можна зробити висновок, що на ринку готельно-ресторанних 
послуг постійно відбуваються зміни. Це пояснюється тим, що готельно-
ресторанний бізнес – дуже специфічна сфера діяльності, частина індустрії 
гостинності, яка повністю залежить від вражень споживачів. При цьому 
враження залежать не тільки від якості надання послуг, але й від 
місцезнаходження суб’єкта, від політико-економічного стану цього регіону, 
країни. 
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У наданні готельних послуг найважливішу роль відіграють питання 

якості. Без якісного обслуговування готель не здатний досягти своїх 
основних цілей. Світова практика розвитку різних готельних корпорацій і 
ланцюгів, як правило, свідчить, що отримання прибутку є результатом 
високої якості обслуговування. 

Дослідження показують, що головним чинником вибору клієнтом 
готелю ще раз є якість наданого йому обслуговування. Якщо привабити 
нового клієнта можна якісною рекламою чи розкішним інтер'єром, то вдруге 
він прийде тільки завдяки професійній роботі персоналу і високій якості 
обслуговування. 

Готельне господарство є однією із складових туристської індустрії. 
Матеріальна база, що призначена для розміщення туристів, посідає одне з 
перших місць при формуванні туристичної інфраструктури, бо якість 
проживання та відповідне обслуговування рішуче впливають на рівень 
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туристичного сервісу. А отже, готельна індустрія стає швидко зростаючим 
бізнесом, що приносить значні грошові надходження, в тому числі валютні. 
Вітчизняна готельна галузь стає невід'ємною складовою світового готельного 
господарства. Такий швидкий темп інтеграції до європейського суспільства 
пояснюється зручним географічним положенням України та не менш 
швидким зростанням українського бізнесу, що також активізує приїзд до 
нашої країни бізнесменів та людей у справах з різних куточків світу. Тому 
саме зараз стає актуальним питання відновлення та приведення готельного 
господарства країни до європейських стандартів. З підвищенням ділової 
активності країни зростає потреба й у більшій кількості готелів і, безумовно у 
підвищенні якості послуг, які надаються гостям. 

Світовий досвід свідчить, що необхідним інструментом гарантії 
відповідності якості послуг вимогам нормативно-технічної документації є 
сертифікація. У загальноприйнятій міжнародній термінології сертифікація - 
це комплекс заходів, що проводяться з метою підтвердження відповідності 
послуг готелю вимогам або стандартам, технічним умовам [1]. 

Якість послуг – це відповідність наданих послуг очікуваним або 
встановленим стандартам. Таким чином, стандарти, їхні реальна форма і 
зміст є критеріями якості обслуговування у готелі. Критерії оцінки якості 
наданої послуги для споживача – це ступінь його задоволення, тобто 
відповідність отриманого та очікуваного. Критерій ступеню задоволення 
клієнта – це бажання повернутися ще раз і порадити це зробити своїм друзям 
і знайомим. 

Якість готельної та ресторанної послуги потрібно розглядати як єдність 
трьох складових частин: 

1. Базова якість – це сукупність тих властивостей послуги, наявність якої 
споживач уважає обов’язковою. 

2. Необхідна (очікувана) якість – це сукупність технічних і 
функціональних характеристик послуги. Вони показують, наскільки послуга 
відповідає тому, що було заплановано виробником. 

3. Бажана якість представляє для споживача несподівані цінності 
запропонованої йому послуги, про наявність яких він міг тільки мріяти, не 
припускаючи можливості їх реалізації. 

Основними критеріями якості обслуговування в готелі або ресторані є 
комплексність послуги (рівень задоволення потреб споживачів), якість праці 
персоналу (рівень кваліфікації, професійність), якість послуги (результат 
виконання операцій з обслуговування), якість матеріально-технічної бази, де 
відбувається процес обслуговування. До показників якості обслуговування 
можна віднести комплексність обслуговування, якість роботи персоналу з 
обслуговування, якість приміщень та місць для виконання процесу надання 
послуги [2]. 

Якість обслуговування в готельному господарстві поняття комплексне, 
тісно пов'язане зі споживанням двох видів благ (товарів і послуг) і з двома 
видами відносин (матеріальних і нематеріальних). Тому правильне 
визначення критеріїв та показників якості обслуговування є досить складним. 
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З критерієм пов'язана найбільш загальна якісна характеристика та 
перспективні напрямки розвитку готельного господарства. У той же час, він 
може виражатися через систему показників, що дають можливість визначити 
якість обслуговування в окремих підприємствах готельного господарства, 
порівняти його та виділити передові та відстаючі підприємства. Такими 
показниками для засобів розміщення можуть бути: 

 забезпечення найбільш швидкого розміщення туристів у готелях, 
мотелях, кемпінгах тощо; 

 надання організованим туристам того номеру, що був попередньо 
проданим їм; 

 забезпечення рівня обслуговування, що відповідає вимогам до даного 
розряду готелю та категорії номера; 

 дотримання санітарно-гігієнічного порядку в готелях (мотелях), що 
відповідає високим сучасним вимогам до даного розряду; 

 відповідність необхідної кваліфікації, знання іноземних мов, висока 
культура спілкування з туристами обслуговуючого персоналу; 

 підтримання зовнішньої території та інтер'єру готелів у такому ж 
стані, в якому вони були зданими в експлуатацію; 

 надання широкого спектру додаткових туристичних послуг, 
пов'язаних із перебуванням туриста;  

 створення умов для розваг з урахуванням особливостей контингенту 
туристів; забезпечення побутовими послугами та інші. 

Культура поведінки співробітника готельного господарства містить у 
собі всі складові зовнішньої і внутрішньої культури, а саме: правила 
стосунків і звертання, уміння правильно виражати свої думки, дотримуватися 
мовного етикету. Ввічливість свідчить про культуру людини, її ставлення до 
роботи і колективу. Для працівників готельного господарства дуже важливо 
бути тактовним у взаєминах з гостями, постійно пам'ятати про повагу до 
людини. Дуже важливо також, щоб персонал стежив за своїм зовнішнім 
виглядом.  

Культура обслуговування формується кожним готелем. У одному готелі 
вона може бути дуже низькою, в іншому – досить високою. Прояв високої 
культури обслуговування визначається через поведінку персоналу, який 
чітко знає, як діяти в будь-якій ситуації і що від нього очікують клієнти і 
керівництво, а також тим, що висока культура робить усіх працівників 
цілеспрямованими і змушує з повагою ставитися до свого готелю. 

Тактовна поведінка співробітників готельного господарства складається 
з ряду факторів. Головний з них – не помічати помилки і недоліки у 
поведінці гостей, не акцентувати на них увагу, не виявляти зайвої 
зацікавленості до їх одягу, звичаїв, традицій тощо. Не можна задавати 
непотрібних запитань, розповідати про свої справи, виявляти настирливість. 
Не можна показувати своє негативне ставлення до гостя, робити непотрібні 
зауваження, читати мораль, висловлювати різні претензії, розпитувати про 
їхнє особисте життя. Працівникам готельного господарства необхідно вести 
себе тактовно і відносно відвідувачів гостей – не можна розпитувати про їх 
мету візиту, а також заходити в номер без їх дозволу [3]. 

Таким чином, однією зі складових культури обслуговування є культура 
поведінки персоналу.  
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РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА 
ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ 

 
Ресторанний бізнес є одним з найбільш перспективних та динамічно 

зростаючих серед галузей економіки, що відіграє важливу роль в індустрії 
гостинності. З кожним роком попит споживачів на заклади харчування 
збільшується, тому в провідних країнах світу розвитку та вдосконаленню 
діяльності ресторанного господарства приділяється значна увага. Відповідно 
до діючих законів (Закон України «Про власність» від 7.02.91 р., 
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV, Закон 
України «Про господарські товариства» від 19.11.91 р. та ін.) в Україні 
можуть створюватися і діяти підприємства різних видів. 

Для організації підприємства ресторанного господарства в Україні 
необхідно рішення власника або власників майна про організацію 
підприємства конкретного типу або спеціалізації та державна реєстрація 
підприємства. Підприємства ресторанного господарства здійснюють свою 
діяльність відповідно до Правил роботи, які сформульовано на основі 
законодавчих актів, діючих в Україні, та закону „Про захист прав 
споживачів”.Відкриття закладу (підприємства) ресторанного господарства 
узгоджується з органами місцевого самоврядування, установами державної 
санітарно-епідеміологічної служби в установленому законодавством 
порядку. Працівники, які займаються виробництвом, зберіганням, а також 
продажем харчових продуктів і продовольчої сировини, зобов'язані мати 
професійну спеціальну освіту /підготовку. 

Через вплив макроекономічних чинників  відкриття нових елітних 
закладів значно сповільнило темпи зростання в столиці.  Переважають 
заклади середнього цінового сегмента. В інших великих містах України 
спостерігається певна «полярність» розвитку: якщо актуальний елітний 
сектор, то актуальні й дешеві заклади. Середній сегмент у цьому випадку 
просто «випадає». Розвиток середньоцінових ресторанів (кафе, барів, піцерій) 
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– це показник й економічного розвитку міста, і цивілізованості суспільства, 
оскільки ресторанні заклади виконують низку функцій. Ринок фаст-фудів і 
кафе в нижньому ціновому сегменті за умови вдалого місця розташування, 
цінової політики, дизайну в сучасних умовах розвитку ресторанного бізнесу 
залишаються завжди актуальними для масового національного споживача. 

Активно розвиваються заміські заклади, тенденція щороку стає дедалі 
вираженішою. За сучасних умов активізувався розвиток чайних і кав’ярень-
кондитерських. Починають змінюватися цілі відвідування ресторанів. Для 
закріплення та розвитку на ринку ресторанних послуг підприємствам 
ресторанного господарства необхідно постійно розвиватися. Позитивному 
розвитку підприємства сприяє перш за все впровадження інновацій. 

У структурі закладів готельно-ресторанного господарства значне місце 
посідають ресторани. Для обслуговування відвідувачів у закладах 
ресторанного господарства необхідне знання певного комплексу основних 
дій, який дає обслуговуючому персоналу можливість послідовно виконувати 
свої завдання і в подальшій роботі доводити їх до досконалості. 

Залежно від функцій, виконуваних підприємствами ресторанного 
господарства, розрізняють три види обслуговування: 

1) обслуговування зі споживанням продукції безпосередньо в 
підприємстві ресторанного господарства; 

2) обслуговування з доставкою та реалізацією кулінарної продукції для 
споживання за місцем роботи, навчання, відпочинку, дозвілля, на транспорті; 

3)обслуговування зі споживанням кулінарної продукції та 
напівфабрикатів удома. 

Залежно від контингенту гостей, категорії й оснащення підприємств 
харчування використовуються різні види сервісу, що сформувалися в процесі 
еволюції ресторанів як технічні засоби створення комфорту для гостя: 

- французький; 
- англійський; 
- російський. 
Виділяють повне і часткове обслуговування офіціантами. За способом 

розрахунку метод обслуговування офіціантами ділиться на дві форми: із 
попереднім і наступним розрахунком. 

Для організації обслуговування споживачів у будь-якому закладі 
ресторанного господарства необхідна відповідна матеріально-технічна база, 
яка охоплює приміщенняустаткування, засоби і предмети праці. 
Класифікація закладів ресторанного господарства (згідно стандарту України 
ДСТУ 4281 : 2004) базується на комплексі вимог до асортименту продукції, 
рівня обслуговування і послуг, які надаються. 

За ступенем комфорту, рівнем обслуговування, обсягом надаваних 
послуг ресторани поділяють на три класи: люкс, вищий та перший. Ресторани 
за своїм призначенням повинні забезпечувати високий рівень комфорту 
шляхом оснащення торгових приміщень і приміщень для споживачів 
зручними меблями, створювати сприятливий для відпочинку мікроклімат. 

Вимоги до закладів ресторанного господарства поділяються на загальні 
та відмінні для закладів певного типу і класу. 
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Сфера послуг формує економіку багатьох держав, регіонів, стає 
важливим чинником стабільного розвитку світової індустрії гостинності. З 
початком економічних трансформацій прибутковість закладів ресторанного 
господарства стала основною метою діяльності підприємств, досягти якої 
можливо, працюючи на обмеженому сегменті споживчого ринку. Однією з 
найгостріших проблем ринку є проблема постачання продуктів та спиртних 
напоїв. Для підвищення рівня конкурентоспроможності ресторани повинні 
постійно вводити інновації, Створення для робітників і службовців 
сприятливого клімату для роботи робить можливим вищий рівень трудової 
активності, який стимулює високу трудову активність кожного і відбивається 
на доходах підприємства в цілому.  

Якісне обслуговування в ресторані - це суть послуг ресторану й умова 
його успішності.Контроль, як одна з основних функцій менеджменту, 
повинний бути системним і об'єктивним. 

Отже, ресторанне господарство є невід’ємною частиною готельного 
бізнесу і наразі набуває швидких темпів розвитку. Щоб встояти на ринку та 
втримати існуючі позиції, потрібно шукати нових шляхів поліпшення 
фінансово-економічного стану. Постійно виникає необхідність знаходити 
нові варіанти вдосконалення процесу обслуговування споживачів 
ресторанних підприємств для успішного існування на ринку ресторанних 
послуг та підвищення прибутку. Якість обслуговування – невід'ємна складова 
ефективності роботи закладу ресторанного господарства, завдяки якій 
можливо втримати споживача. «Обслуговування на вищому рівні» стало 
дуже актуальним і важливим елементом ефективного функціонування 
закладів ресторанного господарства. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛЯХ 

 
В сучасному світі служба обслуговування в готелі є найважливішою. 

Адже, для того, щоб обслуговувати гостей, персонал закладу повинен 
постійно контактувати зі своїми клієнтами та виконувати всі функції, які 
пов'язані з їх обслуговуванням [1]. Тому головна функція готельного 
підприємства – надання тимчасового житла. 
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На сьогоднішній день готельне господарство є єдиним цілим з 
індустрією гостинності, що ґрунтується на певних принципах, і перш за все – 
доброзичливого ставлення до гостя. 

Процес обслуговування є системою заходів, спрямованих на 
забезпечення високого рівня комфорту та задоволення культурних потреб 
гостя. Головна перевага – це те, що центральний елемент будь-яких цілей чи 
рішень в готельному підприємстві пов'язаний із клієнтами та зв'язком із 
ними. 

При цьому, процес обслуговування та обслуговуючого персоналу 
здійснюється для того, щоб повною мірою забезпечити високий рівень якості 
даних послуг [2]. 

Надання послугу в готельному господарстві можна поділити на декілька 
етапів: інформація надання комплексу послуг; бронювання місць; реалізація 
послуг; зустріч гостя і його супровід; обслуговування під час перебування в 
готелі [3]. 

Організаційна структура готельного підприємства визначається 
призначенням готелю, місцем розташуванням, специфікою клієнтури та 
іншими факторами. Воно є відображенням у роботі кожного працівника, а 
також його обов'язків. 

Набір послуг, які необхідні для будь-якого готелю є наступними: 
- адміністративно-управлінська служба; 
- служба управління номерним фондом; 
- служба організації харчування; 
- комерційна служба; 
- інженерні (технічні) служби; 
- допоміжні та додаткові служби [4]. 
Організаційну схему управління створюють керівники готельного 

підприємства на початковій стадії виникнення і визначаються спеціалізацією 
закладу, його категорією, обсягом номерного фонду, розташуванням, 
категорією гостей та іншими чинниками. У формуванні організаційної схеми, 
вагома роль належить аналізу створення підрозділів управління, чіткого 
визначення їхніх функціональних обов'язків, зв'язків у самому підрозділі 
(службі, відділі) та між підрозділами у виробничому процесі. Структура 
управління закладом затверджує Статут підприємства, і це документально 
оформляється спеціальним положенням про сферу послуг, посадовими 
інструкціями всіх рівнів управління. 

Організаційна структура управління готельним підприємством 
оптимальна тоді, коли всі структурні підрозділи доповнюють процес 
створення готельної послуги, забезпечуючи його діяльність і водночас 
максимальну ефективність функціонування в досягненні кінцевого 
результату, яким вважається надання конкурентоспроможних послуг [5]. 

На даний момент сучасне готельне господарство в Україні перебуває у 
стані перманентного розвитку, проте за організаціями, ступенем 
комфортності інфраструктури та якістю готельних послуг не відповідають 
кращим світовим зразкам. На даний момент відомо, що високий рівень як 
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якості послуг, так і їх доступності для клієнтів є важливим фактором при 
прийнятті рішення про вибір місця для відпочинку, а здатність 
впроваджувати сучасні технології управління – якістю послуг, що дають 
значні конкурентні переваги для закладу [2]. 

У світовому досвіді було визначено певний принцип знань про якість 
загалом та якість готельних послуг зокрема. Теоретичні аспекти якості 
надання готельних послуг висвітлені у працях вчених: К. Гронруса,             
В. Демінга, Д. Джурана, Н. Кано, Дж. Кроніна, С. Тейлора, Н. Терещук,            
С. Тимчук, А. Фейгенбаума, Дж. Фленегана та ін. [6]. 

Усі служби, що беруть участь у наданні послуг готельного підприємства, 
повинні виконувати основну вимогу – працювати в тісній взаємодії, що 
виключає випадки несвоєчасного реагування на запити гостя. У випадку 
неможливості надання певних послуг, працівники готелю повинні пояснити 
гостю причини і запропонувати замість них рівноцінні послуги [3]. 

Сприйняття споживачем якості наданих послуг службами готельного 
обслуговування – це формування в його свідомості образу відмінностей між 
очікуваним і фактично отриманим обслуговуванням, з подальшим 
переростанням цього образу (через сприйняття і оцінку властивостей 
отриманого обслуговування)  в емоційний настрій, що характеризується 
силою і напрямом, а саме: сильний позитивний настрій – високий ступінь 
задоволеності – висока якість обслуговування або сильний негативний 
настрій – високий ступінь незадоволеності – низька якість обслуговування 
[6]. 

Отже, обслуговування гостей та організаційні служби на підприємстві 
готельного господарства – процес дуже важливий та трудомісткий, який 
вимагає особливої делікатності, дипломатичності, а головне – знання та 
поклик до якісно виконаних посадових обов’язків від усіх працівників 
готелю. А ось поєднання високих стандартів із готельним обслуговуванням 
до кожного клієнта індивідуально – це, найімовірніше, і є найголовніше у 
процесі обслуговування у готельному підприємстві. 
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ПРОЄКТ ЦЕХУ ВИРОБНИЦТВА РОЗСІЛЬНИХ СИЧУГОВИХ СИРІВ 

 
Основи сироробства розроблені з давніх часів у багатьох країнах. 

Вважають, що сир з коров‘ячого та козячого молока вперше виготовили у            
7-6 тисячоліттях до н.е. на території Середньої  Азії. Перші зображення 
виготовлення сиру у бурдюках збереглися на стінах гробниць шумерських 
правителів. 

Подальше розповсюдження технології сиру йшло до Індії, Тибету,  Росії, 
а звідти – до Дніпра, Дністра,  через Каспійське та Чорне моря – до країн 
Європи.  

Подальший розвиток технологія сиру набула у Древній Греції, про що 
свідчать стародавні документи. У творах Гомера, Геродота, Аристотеля,  
Колумелла описано способи виготовлення деяких видів сирів, їх 
характеристики та властивості. У давні часи в якості коагулянтів білку 
застосовували сичуги козенят, кролів, телят, а також сік та квіти деяких 
рослин (фігове дерево, шафран, тим‘ян та ін.). 

За часів Римської імперії торгівля сиром набула широкого розвитку, що 
сприяло перенесенню традиційного сироробства в інші країни. Асортимент 
сиру розширювався завдяки особливостям кліматичних умов та рельєфу 
місцевості різних країн, використання молока різних тварин. 

Технологія сиру зазнала багато змін, обумовлених політичним та 
економічним станом різних регіонів. Часто, внаслідок географічної ізоляції 
одні й ті ж сири називали по-різному. 

У Європі історичними центрами сироробства є Швейцарія, Італія, 
Греція, Румунія, Угорщина, Франція, Великобританія, території колишньої 
Югославії та Чехословаччини.  Технологія сиру до початку 19 століття була 
секретною інформацією і передавалася з покоління в покоління у вузькому 
колі майстрів-сироробів. 

Наукове вивчення основ сироробства розпочалося лише наприкінці            
19 століття. Одними з основних питань, що вивчалися технологами, були:  
вплив кліматичних, географічних факторів,  типу пасовищ, породи та умови 
утримання тварин, специфіки технологій на якість на різновиди сирів. 
Розвитку сироробства сприяли наступні фактори: застосування пастеризації 



85 

молока, використання чистих заквасочних культур, виділення сичужного 
фермента, розроблення та впровадження методу визначення титрованої 
кислотності молока та молочних продукті. 

Більшість сирів, виготовлених в Україні – це тверді сири. М‘яких сирів в 
Україні виготовляють мало: для потужних сироробних заводів обсяги 
виробництва твердих сирів складають близько 300…400 т на місяць, а м‘яких 
– всього біля 1 т. Плавлені сири ж складають близько однієї п‘ятої частини 
від загальних обсягів виробництва сирів. 

Сир – продукт рентабельний, тривалого терміну зберігання, з високим 
попитом, тому в умовах зниження обсягів заготівлі молока, проходить 
суттєвий перерозподіл сировини на виробництво сирів. Якщо раніше на 
виробництво сиру направляли близько 10 % заготівельного молока, то на 
сьогодні  - більше 20 %. 

Серед усього асортименту молочних продуктів особливе місце займають 
сири, що являють собою свого роду концентрат молока з довгим терміном 
придатності. Істотний кількісний стрибок у виробництві сиру історично 
пов'язують з розвитком сільського господарства, особливо молочного 
тваринництва [1, 2]. У сучасному світі на виробництво сиру спрямовується не 
менше 35% від загального обсягу заготовленої молока [1, 3]. Крім того, 
своєю популярністю серед споживачів сир зобов'язаний фактору харчової 
безпеки, так як технологія його виробництва та, особливо, зберігання 
передбачає застосування режимів (кислотність, низька вологість, високий 
осмотичний тиск, обумовлений відносно великим вміст кухонної солі в 
водній фазі, низька температура зберігання і ряд інших чинників) вкрай 
несприятливих для розвитку не тільки патогенної, а й будь-якої сторонньої 
мікрофлори [1, 2].  

В даний час світовий асортимент сирів налічує понад 1000 найменувань 
[1].  

У сучасному світі інноваційних технологій сироваріння піддано істотній 
модернізації, спрямованої на повсюдне збільшення обсягів виробництва і 
підвищення виходу готової продукції з одиниці сировини.  

Сироваріння ставить особливі вимоги до якості молока. Крім того, що 
молоко має відповідати загальним вимогам до сировини для молочної 
промисловості, воно ще й повинне бути біологічно повноцінним, придатним 
для виробництва сиру, утворювати щільний згусток під дією сичужного 
ферменту. 

Сири відносяться до категорії продуктів, що цікавлять всі соціальні, 
етнічні та вікові групи споживачів. Як показує практика, світовий ринок 
сирів характеризується серйозним зростанням. 

З огляду на перспективність, актуальність, наукову новизну і практичне 
значення досліджень в області технології сирів, їх роль у формуванні якості 
продукту, в роботі зроблено  узагальнення результатів досліджень. 
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СПОЖИВЧІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ МАЙОНЕЗУ 

 
Майонез - багатокомпонентний продукт на основі рідких рослинних 

олій і смакових добавок. 
Скільки людей - стільки думок, скільки країн - стільки і класифікацій. 

Наприклад, в Англії є майонез (жирність 70%) і є салатна приправа (у ній 
менше оцтової кислоти, а жирність всього 40%). У майонезу по-германської 
жирність має бути не менше 75%, в його склад обов'язково входить яєчний 
жовток. Продукти меншої жирності з використанням інших загусників 
називають «емульгованими соусами». 

Майонез є сметаноподібною дрібнодисперсною емульсією прямого 
типу, приготовлену з рафінованої дезодорованої рослинної олії з додаванням 
емульгаторів, стабілізаторів, смакових добавок та прянощів. З рослинних 
олій використовують соняшникову, соєву, кукурудзяну та ін., а також яєчний 
порошок, сухе молоко, цукор, сіль, соду питну та оцтову кислоту та інші 
добавки, у тому числі різні прянощі.  

Харчова цінність майонезу визначається високим вмістом у ньому 
рослинної олії (30-66 %) і тим, що він представляє собою емульсію прямого 
типу, легко засвоювану організмом. У майонез разом з рослинною олією 
входять незамінні поліненасичені жирні кислоти, жиророзчинні вітаміни та 
інші біологічно активні речовини. Завдяки смаковим та ароматичним 
добавкам майонез збуджує апетит та покращує травлення [1]. 

Жири – основне джерело теплової енергії, необхідне для 
життєдіяльності організму. Фізіологічна норма споживання людиною жирів – 
близько 100 г на добу. Недостатнє споживання жирів несприятливо впливає 
обмін речовин, може призвести до порушень центральної нервової системи, 
до зміни функціонування деяких внутрішніх органів.  

Надлишок жиру в раціоні людини шкідливий, оскільки викликає 
порушення травних процесів. Майонез один із найбільш споживаних 
(практично повсякденних) продуктів на столі. До цього продукту, 
призначеного для безпосереднього вживання в їжу як приправи, створенні 
певні вимоги: бактеріальна чистота, досить в'язка сметаноподібна 
консистенція і здатність не розшаровуватися при виготовленні та зберіганні.  
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Майонези є універсальними продуктами, що дозволяють знизити 
калорійність їжі шляхом заміни деяких інгредієнтів низькокалорійними, 
наприклад цукру на підсолоджувачі і т.д. Особливості складу та високі 
органолептичні властивості майонезу дозволяють віднести його до 
перспективних продуктів харчування. Підвищуючи поживність та 
облагороджуючи смак їжі, майонез сприяє збудженню апетиту та покращує 
травлення [2]. 

Згідно з державним стандартом якості даний продукт повинен мати такі 
органолептичні показники:  

1. За консистенцією це повинен бути сметаноподібний однорідний 
продукт з одиничними бульбашками повітря. Допускається наявність у масі 
частинок прянощів, що додаються. 

2. Смак у майонезу повинен бути злегка гострим і трохи 
кислуватим, допускається присмак внесених смакових добавок. 

3. Запах повинен бути приємним, не сильно вираженим. 
4. Колір соусу може змінюватися від білого до жовтуватого або 

кремового. 
Майонез можна розділити за ступенем його жирності, яка визначає клас 

і калорійність соусу: 
I клас - це висококалорійний, справжній майонез, що містить понад 55% 

жиру і 35% води. Є найякіснішим продуктом, в якому буде мінімальна 
кількість хімічних добавок. 

II клас - середньокалорійний майонез, ступінь жирності якого становить 
40-55%, а кількість води - 35-50%. 

III клас - низькокалорійний, легкий майонез, який правильніше буде 
називати майонезним соусом, до його складу входить понад 55% води і до 
40% жиру [3]. 

Енергетична цінність майонезу залежить від вмісту в ньому рослинних 
олій і складає в середньому 300-628 ккал. 

ДСТУ 4487:2005. Майонези. Цей стандарт поширюється на майонези — 
харчовий продукт, що являє собою багатокомпонентну, стійку у широкому 
діапазоні температур (від 0 °С до 18 °С), дрібнодисперсну емульсію, 
виготовлену з рафінованих, дезодорованих олій з додаванням емульгаторів, 
стабілізаторів, смакових добавок та прянощів, дозволених центральним 
органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я для виробництва 
майонезної продукції [4]. 

Майонез є всього лише смакова приправа до їжі, тому вживати потрібно 
його в міру, адже саме промисловий соус містить в собі велику кількість 
стабілізаторів та емульгаторів, що шкодить нашому здоров`ю. Проте, 
майонез приготований в домашніх умовах на основі оливкової олії має 
великий вміст вітамінів, неорганічних компонентів і вкрай корисних для 
людського організму жирних кислот. 
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АНАЛІЗ НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ В ГОТЕЛЬНОМУ 
ГОСПОДАРСТВІ 

 
Готельні підприємства є складовою сфери послуг. Надання цих послуг 

позитивно відбивається на фінансово-економічній діяльності та відіграє 
велику роль у підвищенні ефективності суспільного виробництва. 

Розвиток промисловості гостинності з кожним роком набирає темпи. 
Інфраструктура сучасних готелів включає бізнес-центр, пральні та хімчистки, 
пункти обміну валюти, послуги міжміського та міжнародного зв'язку, 
транспортне обслуговування гостей. Не обходяться готелі без магазинів і 
сувенірних кіосків, ресторанів і барів. 

Вивчення питання організації та технології надання додаткових послуг 
та безпеки в готелі набуває все більшої актуальності та значущості. 

Готель – це підприємство, яке займається продажем послуг розміщення 
та послуг харчування, та отримають за це прибуток. 

Готельний сервіс включає низку послуг, який він може надати для своїх 
відвідувачів і є одним із факторів розвитку внутрішнього туризму. Основною 
функцією, яку виконує готельний комплекс - це розміщення та надання 
тимчасового житла. 

Підприємства, які надають послуги, повинні розміщуватися в зручному 
для клієнта місці. У холі готелю та номерах повинна розміщуватися 
інформація про додаткові послуги та мати контактну інформацію. 

Перелік додаткових послуг залежить від категорії готелю, але не всі 
готелі мають можливість надавати додаткові платні послуги, але керівництво 
готелю має прагнути до вимог, які висувають клієнти. 

Стандарти якості обслуговування – це критерії, необхідні для 
забезпечення результативності системи управління якістю. 

Під стандартами обслуговування мається на увазі сукупність процедур 
та щоденних операцій, що виконуються персоналом та сприяють 
максимальному задоволенню відвідувачів. 
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Додаткові послуги виступають як неодмінна складова діяльності будь-
якого готелю. Орієнтація готельного підприємства на ту чи іншу категорію 
постояльців — це визначальний чинник збільшення кількості, і навіть 
поліпшення якості додаткових послуг. Іншими словами, їх якість та кількість 
безпосередньо пов’язані зі ступенем затребуваності і можуть бути абсолютно 
різними. Отже, ключовими поняттями, у руслі яких є будь-які додаткові 
послуги, можна вважати доцільність та виправданість. 

Для аналізу додаткових послуг я обрала готель «Хрещатик», оскільки 
він надає широкий спектр основних та додаткових слуг. 

Готель бізнес-класу «Хрещатик» - елітний готель за 4 хвилини ходьби 
від станції метро та за 3 хвилини ходьби від центральної площі Майдан 
Незалежності. За 13 хвилин можна дістатися пішки до Софійського собору. 

Структура управління готелю «Хрещатик» є менш гнучкою та 
очевидною є ряд її недоліків: адміністративна служба перевантажена 
інформацією та накладеними на неї зобов'язаннями з управління готелем. У 
свою чергу, співробітники повністю позбавлені умов, а тому й бажання 
прояву ініціативи. Слід зазначити, що функції розподілені негласно і 
закріплені у посадових інструкціях, що зумовлює дублювання функцій. 

Розвиток додаткових послуг дозволяє не лише розширити перелік 
пропозицій для клієнтів готелю, а й залучити до відвідування готельного 
комплексу мешканців міста. Сьогодні готелі недостатньо надати клієнту 
лише звичайний номер зі сніданком. Запити гостей робляться все вищими, і, 
щоб задовольняти їх, готельним підприємствам потрібно вигадувати багато 
додаткових послуг. Головна з них - це організація на базі різноманітних 
конференцій, тренінгів, симпозіумів для персоналу. 

Додаткові послуги не повинні нав’язуватися клієнтам, однак, підбір 
оптимальної пропозиції дозволить зробити їх максимально привабливим. Для 
цього важливо чітко уявляти цільову аудиторію, її потреби та фінансові 
можливості. 

Сучасна тенденція розвитку готельного бізнесу є такою, що 
підприємства розміщення диверсифікують свій продукт, намагаючись 
запропонувати максимальну кількість додаткових послуг. 
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СУТЬ КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ ТА ЙОГО МІСЦЕ 

В ЗАГАЛЬНІЙ КЛАСИФІКАЦІЇ ТУРИЗМУ 
 

Відповідно до класифікації, розробленої Всесвітньою туристською 
організацією, туризм за цілями подорожі поділяється на наступні групи: 

 рекреаційні цілі: пізнавальний туризм; освітній туризм; спортивний 
туризм; пригодницький туризм; екзотичний туризм; екологічний туризм; 

 соціальні цілі;  
 ділові та професійні цілі; 
  відвідування знайомих і родичів;  
 релігія (паломництво).  
У туризмі закладений гуманітарний потенціал, так як знайомство з 

культурою, звичаями, природою іншої країни збагачує духовний світ 
людини. Знайомство з культурними цінностями, їх розуміння збагачує життя 
людини, розширює її знання і кругозір. Завдяки творам мистецтва та іншим 
явищам культури (мові, писемності і т. д.) людство дізнається про минулі 
часи, про життя народу, традиції і звичаї. Культурну спадщину будь-якого 
народу становлять не тільки твори художників, архітекторів, музикантів, 
письменників, праці вчених і так далі, але і нематеріальне надбання, що 
містить фольклор, народні промисли, фестивалі, релігійні ритуали і т. п. 

Знайомство людини з об'єктами культури відбувається в рамках 
культурно-пізнавального туризму. Культурно-пізнавальний туризм, таким 
чином, є важливим засобом створення культурних зв'язків і міжнародного 
співробітництва. У розробку концепції культурно-пізнавального туризму 
значний внесок внесли дослідження професора М. Драгічевіч-Шешич, 
результатом яких стала наступна класифікація культурно пізнавального 
туризму (рис. 1) [1 ]. 

У науковій літературі культурно-пізнавальний туризм має наступні 
інтерпретації: «ідеальна арена для дослідження природи культурного 
відтворення»; «споживання туристами мистецтва, художньої спадщини, 
фольклору та низки інших проявів культури» [1]. Таким чином, культурно-
пізнавальний туризм виступає основою для наукових досліджень культури, а 
також є способом долучення до культури.  

Різноманіття підходів до інтерпретації культурно-пізнавального туризму 
робить дуже складною спробу єдино правильного визначення. У зв'язку з 
цим більш продуктивним є на нашу думку виділення двох основних підходів 
до дослідження аналізованого явища:  

 технічний підхід;  
 концептуальний підхід.  
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Перший заснований на описі типів дестинацій, що залучають потоки 
туристів з культурно-пізнавальними цілями, і таким чином, є концепцією, що 
грунтується на понятті культури як продукту. Другий підхід, навпаки, прагне 
описати мотиви, що лежать в основі даного виду туризму, і пояснює 
прагнення людей до відвідування культурних об'єктів їх бажанням дізнатися 
що-небудь нове про них. Таким чином, можна зробити висновок про 
орієнтацію цього підходу на «процес культури».  Цікаво відзначити в цьому 
зв'язку, що Європейська асоціація з розвитку в сфері туризму і відпочинку 
особливо підкреслювала в своїх виданнях в якості ключового аспекту 
культурно-пізнавального туризму саме «елемент навчання» [1]. 

 
Рисунок 1 – Класифікація культурно-пізнавального туризму  

 
На думку Гордіна В.Е. і Сущинського М. Д., культурний туризм –  це 

переміщення індивідів за межі їх постійного місця проживання, мотивоване 
повністю або частково інтересом відвідування культурних пам'яток, 
включаючи культурні події, музеї та історичні місця, художні галереї та 
музичні і драматичні театри, концертні майданчики і місця традиційного 
проведення часу місцевого населення, що відображають історичну спадщину, 
сучасну художню творчість і виконавські мистецтва, традиційні цінності, 
види діяльності і повсякденний стиль життя резидентів, з метою отримання 
нової інформації, досвіду і вражень для задоволення їхніх культурних потреб 
[].  

В результаті дослідження зарубіжної і вітчизняної економічної 
літератури можна зробити висновок, що культурно-пізнавальний туризм є 
комплексним явищем, пов'язаним з тимчасовим виїздом громадян територією 
своєї країни і за її межі, знайомством з культурою і її розумінням, в 
результаті якого особистість формує культурну компетентність, 
самосвідомість і культурне самовизначення в світовому просторі. Таким 
чином, культурно-пізнавальний туризм є одним з інструментів в процесі 
створення гармонійної особистості.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА СУХОГО МОЛОКА 

 
Сучасна промислова переробка молока — це складний комплекс 

послідовно взаємопов’язаних хімічних, фізико-хімічних, мікробіологічних, 
біохімічних, біотехнологічних, теплофізичних та інших трудомістких і 
специфічних технологічних процесів. Ці процеси спрямовані на виробництво 
молочних продуктів, які містять або повністю, або частину молока. 

Виробництво молочних консервів пов’язане із збереженням усієї сухої 
речовини в молоці після видалення з нього вологи. Калорійність сухого 
незбираного молока – 549,3 ккал, калорійність сухого знежиреного –            
373 ккал. На 100 грам молока міститься: вітаміну А - 0003 мг, В1 - 0046 мг, 
В2 - 2,1 мг, D - 0,57 мкг, холіну - 23,6 мг, вітаміну РР - 5 мг, вітаміну             
Е - 3,2 мкг, вітаміну С м 4 мг, вітамін В12 - 0,4 мкг, вітамін В9 - 5 мкг. 

Технологічний процес розпочинається з приймання сировини, яке 
відбувається на протязі 10-12 годин на добу. На завод молоко надходить у 
автоцистернах, які повинні бути чистими, мати щільно закриті кришки з 
гумовими прокладками та герметично закритими. Ємності відкривають і 
відбирають пробу молока для визначення органолептичних, фізико-хімічних 
та мікробіологічних показників. Прийняте молоко очищають (бажано на 
відцентрових молокоочисниках) і відразу направляють на переробку або 
охолоджують до 2-8 °С і зберігають у тарі до переробки. Під час прийому 
рекомендується проводити «холодне очищення», тобто процес проводять при 
4-10 °С, що не інтенсифікує мікробіологічні процеси в сировині при 
подальшому зберіганні. Молоко зберігають у великих ємностях не довше            
4-10 годин. 

Сухе незбиране молоко, що відповідає вимогам державного стандарту 
ДСТУ 4273:2003, виготовляється з молока, нормованого за масовою часткою 
жиру та сухої речовини. Молоко незбиране нормалізується знежиреним 
молоком, маслом або вершками залежно від сухості та жирності одержаного 
молока. Нормалізацію проводять у ємностях шляхом змішування 



93 

незбираного молока з компонентами нормалізації або їх дозування потоками 
за допомогою насосів [1]. Режими термічної обробки повинні забезпечувати 
високу ефективність знезараження всього спектру мікрофлори молока та 
інактивації ферментів з максимально можливим збереженням його 
первинних властивостей. Нормовану суміш пастеризують при температурі не 
менше 90-95 °С без витримки на трубчастих пастеризаційних установках або 
нагрівачах, що входять до комплекту вакуумних випарників. Такі режими 
руйнують протеолітичні та ліполітичні мікроорганізми та їх ферментні 
системи, але призводять до часткових змін компонентів молока. Тому для 
зменшення денатурації сироваткових білків сировину після пастеризації 
рекомендується негайно охолоджувати до 70-75 °С і застосовувати для 
згущення [2]. 

Згущення здійснюється випаровуванням, тобто видаленням вільної 
вологи у вигляді пари при кип’ятінні молока. При атмосферному тиску 
молоко кипить при температурі 100,5 °С. При цій температурі відбуваються 
незворотні зміни компонентів молока. При кип'ятінні молока під вакуумом 
при температурах 50-70 °С незворотні зміни його складових частин не 
помічаються (не змінюються навіть в'язкість, електропровідність, 
поверхневий натяг). Це оптимальна температура, встановлена у вакуумних 
випарниках. Згущують до масової частки сухої речовини 43-52 % залежно від 
типу вакуумних випарників. Згущене молоко зберігати не більше однієї 
години, оскільки погіршується якість продукту: підвищується кислотність, 
в’язкість, дестабілізується жирова фаза [3]. Для зменшення масової частки 
вільного жиру суміш гомогенізують на одно- або двоступінчастому 
гомогенізаторі. Температура гомогенізації дорівнює температурі, при якій 
згущене молоко виходить з вакуумного апарату. Тиск гомогенізації на 
одноступінчастих гомогенізаторах становить 10,0-15,0 МПа, на 
двоступеневих гомогенізаторах: на першому етапі - 11,5-12,5, а на другому - 
2,5-3,0 МПа. На підприємствах, не обладнаних гомогенізаторами, 
допускається випуск незбираного сухого молока без гомогенізації. Залежно 
від способу сушіння сухе незбиране молоко поділяють на розпилювальне і 
плівкове. Сухе незбиране молоко масовою часткою 20 % жирності 
виробляють тільки в розпилювальних сушарках.Залежно від типу сушарки 
температура повітря не повинна перевищувати 180 °C на вході в сушильну 
башту і 85 °C на виході з сушарки, оскільки перегрів змінює колір і смак 
сухого молока, зменшує його розчинність [4].  

Після просіювання сухе незбиране молоко охолоджують у 
пневмотранспортній системі. Охолодження сухих продуктів перед 
пакуванням до температури 15-20 °С є обов'язковим. Якщо сухий продукт 
охолоджувати в транспортній тарі, процес триватиме до 7 діб і може 
супроводжуватися окисленням жиру, а також погіршенням змочуваності та 
зниженням швидкості розчинення сухого молока. Охолодження сприяє 
зменшенню вмісту вільного жиру. При зберіганні неохолодженого молока 
при високих температурах, що перевищують температури плавлення 
молочного жиру, руйнується частина оболонок жирових кульок, що збільшує 
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вміст вільного жиру (вдвічі). З метою запобігання окислювальних процесів 
рекомендується упаковувати в атмосферу інертний газ (азот або суміш азоту 
і вуглекислого газу).  

Сухе незбиране молоко фасують в паперові 4- або 5-шарові мішки за 
ГОСТ 2226 з поліетиленовими вкладишами масою нетто 20-30 кг. Сухе 
незбиране молоко маркується згідно з вимогами ГОСТ 23651-79. Мішки з 
незбираним сухим молоком зберігають при температурі 1-10 °С і відносній 
вологості повітря не більше 85 % протягом 8 місяців на чистих дерев'яних 
піддонах. Транспортування здійснюється всіма видами критого транспорту. 
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ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКІ ЗМІНЮЮТЬ РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС  
 

Досвід економічного та соціального розвитку суспільства підтверджує, 
що сталий розвиток усієї сфери, в тому числі ресторанного господарства, 
може бути підтверджено інноваційними технологіями на макро-, мезо- та 
мікропорівняннях, тому вони сприяють модернізації та реструктуризації. 

Тому проблеми інноваційних технологій є досить актуальними. 
Найважливішими інноваційними технологіями є інформаційно-комп’ютерні 
технології, розроблені для підприємств ресторанного господарства, які 
дозволяють значно спростити та оптимізувати низку спеціальних бізнес-
процесів. Проте їх поширенню гальмує, по-перше, не насиченість попиту на 
послуги ресторанного та дозвілля, по-друге, низька технологічна культура 
населення. Все це гальмує розвиток інноваційних процесів. Зручність 
автоматизації та інформатизації процесів у ресторанному бізнесі, очевидно, 
не тільки з точки зору «бізнесових і споживчих позицій», вона дозволяє 
швидше працювати з розрахунками споживачів, пріоритетністю, 
забезпеченням запропонованого меню всіма необхідними послугами тощо. 
Також однією з головних ІТ-інновацій для ресторанного бізнесу є 
впровадження набору веб-комунікаційних рішень для взаємодії зі 
споживачами. Як наслідок, послуги доставки додому по телефону та онлайн 
стають все більш поширеними.  
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Наприклад, оригінальна ідея з'явилася в ресторанному бізнесі 
Великобританії. У Лондоні відкривається концептуальний ресторан 
далекосхідної кухні Inamo, де немає традиційного друкованого меню. При 
цьому споживачі, не встаючи, замовляють страви, стежать за їх 
приготуванням, обирають дизайн свого столу, дізнаються новини і 
розважаються; виконувати замовлення офіціантів. Такі дії пояснюють тим, 
що столи в ресторані високотехнологічні [1]. Поверхня столу являє собою 
сенсорний монітор з ілюстрованим меню, що дозволяє робити замовлення, 
спостерігати за роботою кухні, вибирати картинку на столі та музику. Якщо 
обслуговування в ресторані добігає кінця, «стіл» допоможе таксі. Без 
креативної системи впорядкування інтер’єри закладу досить консервативні. 
Очевидно, це робиться для того, щоб залучити до ресторану не лише молодь, 
яка любить технологічні новини, а й заможних споживачів. 

Технології збільшення потоку ресторанних споживачів та непряма 
реклама закладів ресторанного господарства є більш перспективними 
напрямками використання веб- та телекомунікаційних технологій. У цьому 
випадку затори можна повернути в ресторанний бізнес за допомогою 
технології RFID [1]. Ці системи поки не набули широкого поширення в 
Україні, але вони отримали широке застосування за кордоном. Суть 
технології в RFID-мітках, розташованих поблизу ресторанів, які можна 
зчитувати за допомогою спеціальних портативних пристроїв через Wi-Fi, 
Bluetooth або мобільний зв'язок. Існує з’єднання з сервером, на якому 
зберігається різноманітна інформація про цей ресторан. Відповідну 
інформацію потім можна передати на спеціальний портативний пристрій, 
який є у власника. Таким чином, власник цього КПК, наприклад, заблукавши 
або стоячи в пробці, отримує можливість відвідати меню зареєстрованого 
пристрою, розташованого біля ресторану, відомо про наявність місць, 
систему знижок і бонусів тощо. 

Подібні технології також економлять ресторан на рекламі – дійсно, 
потреба в рекламних щитах відпадає, якщо ресторан автоматично 
розпізнається мобільним телефоном або КПК, коли його власник приїжджає 
на машині [3, ст.124].  

Однак технологічні перетворення у сфері послуг не слід звужувати до 
інновацій лише інформаційних та автоматизованих технологій. Таким чином, 
на ресторанний бізнес істотно впливають досягнення таких видів технологій: 
енергетика, процеси, будівельні матеріали, дизайн, біо-, інформація, 
обслуговування, менеджмент, збут, обладнання, харчування. Цікаве 
нововведення впроваджують у США. Існує мережа здорового фаст-фуду під 
назвою «Жуй під час гри». Це абсолютно інноваційно. Адже там можна 
поїсти та насолоджуватися проведенням часу в соцмережах. Або грайте в 
комп’ютерні ігри з іншими відвідувачами. За оцінками експертів, ресторан 
економить 8-12% прибутку. Зрештою, не витрачайте гроші на маркетинг. 
Його клієнти рекламують компанію. Тому, як сказав власник ресторану 
Міхаель Шуман: «Ми можемо витрачати економічні гроші, щоб вкласти в 
наш продукт найкраще для найкращого» [2]. 
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Ще одна причина, чому інноваційні ресторани настільки популярні, 
полягає в тому, що це швидко, але корисно. У меню більше двох 
найменувань різноманітних бутербродів із натуральних продуктів без вмісту 
генетично модифікованих тварин та з мінімальною жирністю. Особливо 
успішні геймери можуть виграти смачні безкоштовні доповнення до свого 
замовлення, якщо вони грають з професіоналами ресторану. Слід зазначити 

що, ресторани дуже швидко розвиваються, а також широко впроваджують 
сучасні Інтернет-технології. Наприклад, ресторани «Шотландія»,            
«Le Caprice», «Абажур», «Арена», готельно-ресторанний комплекс 
«Колізей», створили сайти, які мають таку інформацію: Візитна картка. Сайт 
є простим способом представлення бізнесу, містить ключову інформацію про 
ресторан, його розташування та основні напрямки діяльності; web-вітрина. 
Містить довідкову інформацію, спеціальні пропозиції (опис меню, інтер'єру, 
кухні тощо), прайс-листи та «гарячі» новини; он-лайн система. Орієнтована 
на споживача, забезпечує онлайн-бронювання, онлайн-замовлення страв, 
зазначених у меню та багато інших функцій, які значно спрощують процес 
продажу продуктів через Інтернет.  

Таким чином, Інтернет-технології дають закладам ресторанного 
господарства такі переваги: залучати нових споживачів, розширювати ринок, 
знаходити найкращих постачальників сировини та товарів тощо. 
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ОРГАЗІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПО ТИПУ «ALL INCLUSIVE» 
 

Сфера гостинності це комплекс галузей головне завдання яких 
пов'язується з обслуговуванням туристів під час їхнього перебування поза 
місцем постійного проживання. До сфери гостинності, згідно визначень 
провідних спеціалістів у сфері економіки туризму, належать готельний та 
ресторанний бізнес, підприємства транспортного обслуговування, сфера 
розваг. Готельна сфера в структурі індустрії гостинності виконує ключові 
функції, оскільки пропонує відвідувачам комплекс послуг, у формуванні та 
реалізації яких беруть участь всі сектори й елементи індустрії гостинності. 
Таким чином, доцільно виділити готельну індустрію як найбільш комплексну 
складову індустрії гостинності та розглядати її самостійно. 
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Світова система туризму та найбільш динамічні туристичні країни 
(серед них Туреччина, Китай, Таїланд, країни Карибського моря, Єгипет та 
інші) нині з успіхом застосовують новітню ефективну систему готельно-
ресторанного обслуговування туристів «Все включене» (англ. All Inclusive). 
Вона має свої переваги і для споживачів (гостей, туристів), і для готелів. 
Тому застосування цієї системи надає готелю (країні) беззаперечну 
конкурентну перевагу на туристичному ринку. Значний позитивний досвід з 
розвитку системи «Все включене» має Туреччина, це один із складників 
турецького «туристичного дива» [1]. Цей досвід цікавить і Україну, де 
впровадження системи «Все включене» тільки починається.  

Початки нині дуже відомої та дуже популярної в міжнародному туризмі 
системи «Все включене» відносяться до 1950-х років, коли цей підхід почала 
використовувати в системі клубного відпочинку нині всесвітньо відома 
французька компанія Club Mediterranian (або Club Med). З кінця 1960-х років 
систему «Все включене» з успіхом застосували на деяких океанських 
лайнерах, що здійснювали круїзи Карибським морем. перших готелів з 
повноцінною системою «Все включене» став «Negril Beach» на Ямайці, 
відкритий в 1976 році (нинішня назва готелю – «Hedonism II»). Концепція та 
зміст системи «Все включене» залежить від зірковості готелю. Вона є 
найбільш вигідною для готелів 4-5*, але оскільки система «Все включене» 
подобається 99 % любителів пасивного відпочинку, то все більше готелів 
категорії 2-3 зірки стали переходити до цієї системи [2]. 

В чому ж полягає сутність та принадність для туристів системи «Все 
включене»? Насамперед, у тому, що це є система обслуговування туристів, за 
якої за фіксовану плату відпочиваючий отримує необмежену кількість їжі та 
напоїв (як правило, це 3-5 разове харчування типу «шведський стіл»). 
Популярність системи «Все включене» серед інших систем пояснюється 
частково психологічним чинником: можливістю вже на стадії купівлі путівки 
обмежити свої майбутні витрати конкретною сумою, що є особливо 
актуальним в умовах сучасної кризи та тотальної економії.  

Отже, для туриста система «Все включене» є зручною насамперед тим, 
що не потрібно під час відпочинку щоденно підраховувати свої витрати, 
приміром, на зайвий бокал вина в ресторані або порцію морозива для дитини. 
Своєю чергою, система «Все включене» надає переваги, зокрема в логістиці, 
самим готелям. Оскільки клієнт платить за все і одразу, тому є можливість 
заздалегідь максимально точно визначити (виходячи з кількості 
відпочиваючих), скільки продуктів треба закупити та доставити в готель, а 
також, в який спосіб можна зекономити на харчуванні. На перший погляд 
система «Все включене» може видаватися збитковою для готелю, адже 
відпочиваючий їсть та п’є скільки хоче – обмежень немає. Однак, як показала 
практика готельєрів, потреби туристів у харчуванні не є безмежними, вони 
мають свої біологічні межі, під які можна підлаштуватися та знайти свою 
вигоду. Приміром, середньостатистичний відпочиваючий цілком вкладається 
у вартість, що відведена на їжу: для п’ятизіркового готелю (в Туреччині, 
Єгипті, Греції) за сім днів ця сума складає пересічно біля $ 150, що звичайно 



98 

не перевищує 20 % від вартості путівки. Отже нині, незважаючи на деякі 
проблемні моменти, використання системи «Все включене» надає готелю             
(і країні) значну конкурентну перевагу на туристичному ринку. Ця система 
має свою логістику, що охоплює, насамперед, схему закупівель продовольчої 
(постачання) сировини та готових виробів (зокрема, безалкогольних та 
алкогольних напоїв власного виробництва та імпортованих) у відповідних 
обсягах згідно потреб наявного туристопотоку. В умовах системи «Все 
включене» заготівельно-логістична діяльність стає більш прогнозованою, 
стабільною, оскільки обсяги та структура споживання є попередньо 
відомими. З іншого боку, дослідження особливостей споживання в системі 
«Все включене», зокрема туристів з різних країн, дозволяють пропонувати 
вдосконалені логістичні рішення (приміром, за великих обсягів споживання 
пива туристами готелю доцільніше замість збільшення імпортованих 
поставок створити власний міні-пивзавод) [3].  

Отже, з цими та іншими новинками та можливостями системи «Все 
включене» слід активніше знайомитися в Україні, де непогані перспективи 
щодо впровадження цієї конкурентної системи готельно-ресторанного 
обслуговування туристів мають Одеська та області Карпатського регіону. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ МОЛОЧНОГО БАТОНУ 

 
Надзвичайно популярний у багатьох країнах хлібобулочний виріб з 

назвою «батон» - це білий хліб, виготовлений за поліпшеною рецептурою і 
довгастої форми. Його назва походить від французького «baton», що означає 
«палиця» або «брусок». Адже перші батони виглядали приблизно так, як 
сучасний багет - вони були вузькими і довгими. Вже пізніше вони додали в 
обсязі, стали набагато товщі і придбали звичні для нас форми і розміри. Вже 
багато років поспіль він є в асортименті багатьох виробників хліба в різних 
країнах.  

«Київхліб» – наймасштабніший виробник батонів. Батони компанії 
можна придбати в багатьох куточках нашої неосяжної країни: і в Києві та 
Київській області, і у Вінницькій, Житомирській, Черкаській, Львівській, 
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Одеській, Чернігівській областях. Після того, як ви визначилися з 
виробником, обрали улюбленого серед всіх, щоразу варто уважно оглядати 
продукт перед кожною покупкою. Отже, візьміть та огляньте батон. Його 
зовнішній вигляд має бути апетитним, неушкодженим, при натисканні він 
повинен відновлювати свою форму і мати хрумку скоринку. Упаковка 
повинна бути цілою, неушкодженою, і дата виробництва та термін 
придатності також мають бути чітко нанесеними. Проте споживачу варто 
знати деякі особливості виробництва цього смачного продукту, щоб обрати 
якісний та найкращий.  

Технологія виробництва батона з пшеничного борошна вищого сорту 
включає послідовність окремих технологічних етапів та операцій, виконання 
яких дозволяє отримувати продукцію найкращої якості. приготування тіста; 
різання; пекарня. Вся первинна і вторинна сировина, що постачається на 
хлібопекарські підприємства, повинна відповідати вимогам якості 
відповідних нормативних документів. Вироблене борошно необхідно 
просіяти для виділення домішок, а для видалення металевих домішок - 
пройти магнітне очищення.  

Батони - це подові штучні вироби, виготовлені за ДСТУ 4587, з борошна 
пшеничного вищого, I і II сортів наступних найменувань: батони прості, 
нарізні, нарізні молочні, міські, студентські, з родзинками, підмосковні, 
столові, столичний, спеціальний [1]. Батони прості, нарізані, нарізані 
молочні, з родзинками, їдальні та студентські виробляють довгастої форми з 
закругленими, тупими або гострими кінцями; міські – довгасті з 
загостреними кінцями; капітельні і спеціальні - подовжені з тупими або 
закругленими кінцями. Усі види батонів, крім студентського, мають на 
поверхні кілька косих надрізів. московські батони - з двома поздовжніми 
розрізами; студент - з одним поздовжнім розрізом. 

Для приготування хлібобулочних виробів використовують різноманітну 
основну та допоміжну сировину. Основною сировиною для приготування 
батонів з пшеничного борошна вищого сорту є: борошно, сіль, цукор, 
маргарин, рослинна олія та - розпушувач (дріжджі пресовані). Виробництво 
хлібобулочних виробів можна розділити на такі етапи: зберігання та 
підготовка сировини для виробництва, приготування та переробка тіста, 
випікання тіста, охолодження та зберігання хліба. Кожен з цих етапів 
включає ряд технологічних операцій, що забезпечують виготовлення 
продукції.  

Тісто на густих тістах готують порційно в мисках або безперервно - в 
тістоварних агрегатах. При періодичному способі замішування готують густі 
пасти з вологістю 45 - 48%, при безперервному - 41 - 45% для поліпшення їх 
транспортування через тісто. Для хлібобулочних і здобних виробів тісто 
готують з вологістю 43 - 46% за рахунок меншої вологості цих виробів. 
Початкова температура бродіння тіста 28 ± 2оС. Ця температура є 
оптимальною для розмноження дріжджових клітин. Але в залежності від 
якості борошна температура може коливатися від 25 до 32 оC.  

Таким чином, бражка з борошна шпалер дозріває швидше, ніж із 
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сортового борошна за рахунок більшого вмісту поживних речовин для 
мікрофлори бродіння. Після закінчення бродіння об’єм пасти збільшується в 
1,5 – 2 рази, після чого починає падати. Початок опадання накипу є ознакою 
її готовності. Готовність пасти визначається за титрованою кислотністю, 
збільшенням об'єму, еластичністю. Кислотність стиглої закваски з 
пшеничного борошна вищого сорту повинна бути 2,…3,5, першої - 3...3,5, 
другої - 4...4,5, шпалери - 6,0...7,5 град. Готують на рідких дріжджах, додають 
мезофільні дріжджі, дозріле тісто або тісто. з вологістю 43% і 45% від 
загальної кількості борошна. Тісто в бродильній установці дозріває. Це 
можуть бути миски різного об’єму. Тривалість дозрівання 3 - 4,5 год [2]. 
Тривалість замішування тіста в мисках періодичним способом 7-10 хв. Тісто 
визріває в мисках 30-40 хвилин.  

Для переробки слабкого борошна потрібна менша партія, а для міцної — 
більш довга. Тісто, виготовлене з густого тіста, має хороші фізичні 
властивості при діленні, округленні та формуванні. Хліб має гарний смак і 
запах, хорошу пухнастість м’якуша. Паровий спосіб приготування тіста 
гнучкий, не вимагає великих витрат дріжджів (всього 0,5 - 1,5%). У разі його 
застосування є можливість впливати на якість тіста регулюванням вмісту 
борошна в опарі, її вологості, температури, терміну дозрівання. Цей спосіб 
особливо ефективний при переробленні борошна з підвищеною 
автолітичною активністю, коли необхідно підвищити кислотність для 
зниження активності ферментів. Проте опарний спосіб трудомісткий, 
потребує додаткової площі і обладнання для приготування опари, має досить 
високі затрати сухих речовин на бродіння - 2,5 - 3,5 %. За цим способом 
виробляють масові сорти хліба і булочних виробів. Основними процесами 
хлібопекарського виробництва є заміс і бродіння рецептурної суміші-тісту.  

При замісі перемішуються компоненти, суміш піддається механічній 
обробці й насиченню бульбашками повітря, відбувається гідролітичний 
вплив вологи на сухі компоненти суміші, формується губчастий каркас тісту.  

Бродіння тіста викликається життєдіяльністю дріжджів, молочно-кислих 
і інших бактерій. При бродінні в тісті протікають мікробіологічні і 
ферментативні процеси, які змінюють його фізичні властивості. Утворюється 
капілярно-пориста структура, утримувана еластично-пластичним скелетом, 
пори якого заповнені газом, що складається з діоксиду вуглецю, парів води, 
спирту та інших продуктів бродіння.  

Відбувається накопичення ароматичних і смакових речовин, що 
визначають споживчі властивості хліба. Продукція хлібопекарського 
виробництва випускається в закінченому товарному та споживчому вигляді.  

Термін зберігання хліба без спеціальної упаковки не перевищує            
1…2 діб, тому його виробництво організовують в місцях безпосереднього 
споживання. Для транспортування хліб укладають на дерев'яні лотки, 
розміщують останні на стелажах або візках і перевозять спеціалізованими 
автомобілями [3]. 

Отже, особливе місце в асортименті хлібобулочних виробів займають 
батони. Вони користується великим попитом у населення, оскільки містять 
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більшу, порівняно з пшеничним, кількість незамінних амінокислот, мікро- і 
мікроелементів. Вживання такого продукту позитивно впливає на обмін 
речовин в організмі, тому його споживають у повсякденному харчуванні. 
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АНАЛІЗ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БОЛГАРІЇ 

 
Однією з динамічних та масштабних галузей економічної сфери є 

туризм. Швидкі темпи його розвитку, значні обсяги валютних надходжень 
здійснюють вагомий вплив на різноманітні сектори економіки, що забезпечує 
становленню власної туристської індустрії. Війна Росії проти України 
примушує багатьох думати, що іноземці до нашої країни не поїдуть ще дуже 
довго. Однак у світі є багато прикладів, коли після масштабних конфліктів 
країни швидко відновлювалися та знову вітали гостей.  

В сучасних умовах ринку, для туристів різних країн, пропонуємо 
відвідати Болгарію. Болгарія розташована в помірних географічних широтах 
і її клімат сприятливий для розвитку різних видів туризму. Відомо, що 
територія Болгарії розподілена на п’ять областей з відповідними 
кліматичними особливостями – помірно-континентальну, континентально-
середземноморську, перехідну, чорноморську і гірську. Середня тривалість 
сонячної радіації в країні складає приблизно 2500 годин. Її курорти 
залишаються популярними та приваблюють туристів вже багато сотень 
років.  

Болгарія входить у число європейських лідерів стосовно природних 
ресурсів. Як доказ, це є насамперед, унікальність, різноманітність і достаток 
її гідротермальних і біокліматичних резервів [1]. 

Метою дослідження є розгляд переваг та недоліків рекреаційного 
туризму Болгарії як  чинника туристичної пропозиції. 

Питаннями туристичного комплексу займаються багато закордонних та 
українських науковців. Окремі питання функціонування рекреаційного 
туризму в сучасних умовах розглянуто в працях В. Абрамова, О. Бейдика,  
М. Біржакова, Г. Ковалевського, В. Сеніна, Т. Ткаченко, П. Пейковська,  
П. Стойкова та ін. Проте чітку деталізацію проблем та переваг розвитку 
рекреаційного туризму Болгарії в науковій літературі зроблено порівняно 
мало. 
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Міністерство туризму Болгарії в 2019 році провело дослідження  щодо  
туристичного районування. Завданнями такого дослідження слугували низка 
завдань: розробити на основі аналізу карту туристичного районування 
Болгарії; провести консультації з усіма зацікавленими сторонами для 
максимальної відповідності пропонованої схеми районування території 
інтересам туризму Болгарії [5].  

Експерти, які приймали участь в досліджені змогли провести аналіз на 
основі даних туристичних організацій та статистичних даних Болгарії та 
оцінити туристичний потенціал Болгарії у %, від загального ресурсного 
потенціалу країни. Результати дослідження відображено в таблиці 1 [6]. 

Таблиця 1 – Туристичний потенціал Болгарії 
Площа, тис. км2 111 

Населення, млн осіб 7,1 
Надходження від туризму у структурі ВВП, % 3,1 

Рівень занятості в туризмі, % 2,9 
Кількість маркетингових туристичних районів 9 

Основа для туристичного районування Туристичні  центри 
Частка найбільших туристичних районів (% від загального) 

Площа 23 
Населення 23 

Кількість ліжко-місць 37 
Кількість ночівель 37 
Частка найменших туристичних районів (% від загального) 

Площа 5 
Населення 3 

Кількість ліжко-місць 2 
Кількість ночівель 2 

 
Дані про «розмір» туристичних районів у країні свідчать про те, що  

існують суттєві відмінності щодо основних кількісних показників, таких як 
площа, населення, кількість місць розміщення та фактичний рівень їх 
завантаження. Перевищення найбільшого з досліджуваних показників 
відносно найменшого коливається від 3 до 30 разів. Результати порівняння 
дають змогу узагальнити, що в зарубіжній практиці не існує універсального 
підходу до туристичного районування, але запропонована для Болгарії 
концепція вписується в існуючі предметні та кількісні рамки, встановлені під 
час вивчення зарубіжного досвіду. 

Наковці дають визначення рекреаційному туризму, як різновиду 
туризму, метою якого, на противагу діловому туризму, є відпочинок. Видами 
рекреаційного туризму можна назвати оздоровчий, пізнавальний та 
спортивний, а також їх поєднання. Болгарія була й залишається лідером 
пляжно-рекреаційного туризму в країнах Центрально-Східної Європи. Адже 
на її Чорноморському узбережжі сприятлива й жарка погода в літній сезон. 
Окрім того, зручні піщані пляжі із порівняно неглибокими прибережними 
територіями, теплою морською водою, парками, оновленими та сучасними 
готелями й гарним рівнем обслуговування приваблюють сюди щорічно 
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тисячі відпочивальників не лише із сусідніх країн, але й іноземних туристів зі 
Скандинавії та інших Північних країн Європи й світу. Тому саме на літо 
припадає пік приїзду іноземних туристів і максимум надання різноманітних 
туристичних послуг. Тут розміщені такі відомі курортні центри, як «Золоті 
піски», «Сонячний берег», «Ахтопол», «Варна», «Балик», «Бургас», «Бяла», 
«Дюни», «Камчия», «Китен», «Кранево», «Несебир», «Обзор», «Поморіе», 
«Приморско», «Русалка», «Св. Влас», «Св. Константан і Єлена», «Созопол», 
«Чайка» тощо [2]. 

Незважаючи на чимало переваг болгарського туристичного комплексу, 
функціонування туристичної сфери в цій країні має певні недоліки та 
проблеми законодавчого й практичного змісту. Серед основних проблем 
розвитку туристичного комплексу Болгарії, на нашу думку, слід виділити 
п’ять головних груп: законодавчо-управлінські; економіко-соціальні, 
культурно-ментальні, безпекові, а також організаційно-територіальні [4].  

Проаналізувавши переваги та недоліки рекреаційного туризму в Болгарії 
можна запропонувати: створити нову стратегію професійної підготовки 
туристичних кадрів та належну програму системного розвитку туризму в 
державі; забезпечити ефективну координацію між установами та інтеграцію 
туризму до відповідних секторальних політик; підвищити рівень обізнаності 
про Болгарію як країну багатих можливостей; створити ефективний 
національний маркетинг, спрямований на позиціонування та просування 
Болгарії як цілорічного туристичного напрямку. Після внесених пропозицій 
туризм в Болгарії стане більш прибутковим впродовж всього року,  
враховуючи при цьому можливість стимулювання тих туристичних галузей, 
які теж можуть приносити прибуток у міжсезоння. 
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СПОЖИВЧІ ВЛАСТИВОСТІ КИСЛОМОЛОЧНОГО СИРУ 

 
Харчування відноситься до найважливіших чинників навколишнього 

середовища, які безпосередньо протягом усього життя впливають на організм 
людини, визначають здоров'я нації, її потенціал та перспективи розвитку.  

Протягом багатьох років кисломолочні продукти, зокрема сир, у 
споживачів неодмінно асоціюється як продукт максимально наближений до 
раціонально збалансованого, оскільки містить баланс енергомістких 
нутрієнтів – білків, жирів і вуглеводів в певних пропорціях. Проте, його 
споживні та вітамінно-мінеральні властивості не задовольняють сучасні 
вимоги раціонального «здорового» харчування та потребують удосконалення 
за рахунок введення нових компонентів з фізіологічною спрямованістю [1]. 

Кисломолочний сир – це молочно-білковий продукт, один із найцінніших 
продуктів харчування, який отримують із незбираного, нормалізованого або 
знежиреного пастеризованого молока шляхом сквашування закваскою та 
відділенням сироватки від згустку.  

Він характеризується високим вмістом мінеральних речовин; 
присутність кальцію  дозволяє рекомендувати кисломолочний сир для 
лікування та профілактики різних запальних процесів, а також для зміцнення 
кісткової тканини, зокрема після переломів. Завдяки високому вмісту 
амінокислоти метіоніну він рекомендується для профілактики та захворювань 
печінки і атеросклерозу (метіонін нормалізує жировий обмін і обмін 
холестерину, порушення яких є причиною розвитку атеросклерозу і 
захворювань печінки). Особливого значення надається цьому продукту в 
харчуванні людей, які проживають в умовах хронічної дії малих доз радіації. 
Кисломолочний сир вважається дієтичним продуктом завдяки високій 
засвоюваності та стимулюванні секреторної функції шлунку, тому 
користується великою популярністю як серед дітей, так і дорослого 
населення [2]. 

Враховуючи сучасні тенденції розвитку вітчизняної молочної 
промисловості, що передбачають раціональне використання всіх видів 
сировини для отримання продуктів із новими споживчими та харчовими 
властивостями, великі перспективи відкриваються при створенні 
кисломолочного сиру на основі комбінованої молочної і нетрадиційної 
сировини, що в комплексі створюють продукт взаємно збагачений 
фізіологічно – функціональними інгредієнтами.  

В останні роки в міжнародній практиці усе більш широке застосування 
для збагачення кисломолочних продуктів, у тому числі сиру, знаходять 
природні натуральні добавки з різної зернової, бобової та рослинної 
сировини, що містять значну кількість вітамінів, каротиноїдів, вільних 
амінокислот, мінеральних речовин, природних антиоксидантів. 
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Поліпшення споживних властивостей кисломолочних продуктів за 
рахунок введення до рецептури зернових культур вже сьогодні знаходить 
практичне підтвердження, про що свідчить сучасний асортимент продукції у 
торговельній мережі країни. Виходячи з того, що молочні та зернові продукти 
є продуктами масового споживання зі звичними органолептичними 
характеристиками, і володіють досить значною сировиною базою, 
виробництво комбінованих молочно- зернових продуктів сприятиме не лише 
розширенню асортименту популярної кисломолочної продукції, а й 
підвищенню ефективності молочного виробництва загалом. 

Найбільш перспективним та раціональним напрямком удосконалення 
споживних властивостей та харчової цінності кисломолочного сиру є 
купажування молочної сировини з натуральними соками - фреш та пюре із 
рослинної сировини, використання яких дозволить збагатити продукцію 
необхідними мікронутрієнтами – вітамінами С, РР, В1, В2, В6, Р; 
мінеральними речовинами–фосфор, залізо, кальцій, кобальт, йод; 
вуглеводами–цукри, крохмаль; пектиновими речовинами, клітковиною, що 
сприятимуть нормальному функціонуванню організму. Інноваційна 
технологія кисломолочного сиру на основі молока та овочево – фруктово-
ягідних інгредієнтів дозволяє створити продукт максимально наближений до 
ідеального за амінокислотним, вітамінним та мінеральним складом, що 
надзвичайно важливо у забезпеченні раціонального харчування в Україні [3]. 
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СТAН РИНКУ СOКIВ В УКРAЇНI 
 

У цiлях зaдoвoлення пoтреби oргaнiзму у вoдi й угaмувaння пoчуття 
спрaги сoки й нaпoї пoвиннi спрaвляти певний фiзioлoгiчний вплив нa 
oргaнiзм, щo зaлежить вiд їх oсвiжaючoї спрoмoжнoстi, пoживнoстi, 
стимулюючoї дiї, гaрмoнiчнoгo смaку тa й iнших влaстивoстей. Фруктoвi й 
oвoчевi сoки, щo утримують у свoєму склaдi смaкoвi тa пoживнi речoвини, у 
пoвнoму oбсязi вiдпoвiдaють цим вимoгaм. Спoживaння сoкiв в усьoму свiтi 
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пoстiйнo збiльшується. Це пoяснюється як висoкoю хaрчoвoю цiннiстю сoкiв, 
тaк i рентaбельнiстю їхньoгo вирoбництвa. Кiлькiсть сoкiв в Укрaїнi  
зaбезпечується як влaсним вирoбництвoм oкремих крaїн, тaк i iмпoртoм їх з 
iнших крaїн. Oсoбливo в великих кiлькoстях iмпoртуються сoки, нa oснoвi 
яких гoтoвлять рiзнi купaжирoвaнi сoки й нaпoї. 

Прoблеми, пoв’язaнi з aдaптaцiєю перерoбних пiдприємств дo умoв 
ринку тa фiнaнсувaння їх вирoбничoї й iнвестицiйнoї дiяльнoстi, 
дoслiджувaли В.I. Бoйкo, Ю.С. Кoвaленкo, В.I. Кривoручкo, В.Я. Месель-
Веселяк, П.Т. Сaблук O.М. Шпичaк, В.В. Юрчишин, O.Ю. Єрмaкoвa тa iншi. 

Метoю дoслiдження є визнaчення oснoвних aспектiв ринку сoкiв в 
Укрaїнi. 

Ринoк сoкiв в Укрaїнi в 2020 рoцi вiдчув вплив кaрaнтинних oбмежень 
через пaндемiю кoрoнaвiрусу. Це вирaзилoся в скoрoченнi oбсягу 
вирoбництвa вiтчизнянoї прoдукцiї нa 14,8%. При цьoму нaйбiльш iстoтнo 
пoстрaждaв експoрт сoкiв з нaшoї крaїни, зменшившись нa 44,1% в 
пoрiвняннi з 2019 рoкoм. У тoй же перioд iмпoрт сoкiв в Укрaїнi зрiс мaйже 
нa третину, зaпoвнюючи чaстину oбсягу ринку, щo звiльнилaсь [1]. 

Зa oцiнкaми фaхiвцiв, iз устaнoвлених в Укрaїнi пoтужнoстей пo 
гoтувaнню й рoзливу в пaкет сoкiв тiльки лiнiї Tetra Laval мaють сумaрну 
пoтужнiсть бiльше 500 млн. л у рiк. Якщo ж дoдaти ще й пaкетнi лiнiї 
Combiblock, i ПЕТoвские KHS, i нoвi лiнiї пiд «склo», тo всьoгo вийде не 
менш 800 млн. л у рiк. У зaгaльнoму й цiлoму пoтенцiaл мiсцевих вирoбникiв 
сoку нa сьoгoднi вирoблений не бiльш нiж нaпoлoвину. 

Як вiдoмo, сoки й нектaри, пo свoїй смaкoвiй кaтегoрiї дiляться нa 
мoнoсoки (смaк oднoгo фруктa aбo oвoчу) i купaжoвaнi (сумiш декiлькoх 
смaкiв). Вигoтoвлення купaжoвaних сoкiв oбхoдиться вирoбникoвi дещo 
дешевше, нiж екзoтичнi мoнoсoки - зa oснoву береться сiк з недoрoгoї 
сирoвини (нaприклaд яблучний, грушевий) i змiшується з бiльше дoрoгими 
фруктaми.  

У всiх регioнaх Укрaїни, як свiдчaть експерти, oснoвнa чaсткa прoдaжiв 
дoвoдиться нa 100% нaтурaльнi мoнoсoки й нектaри. Втiм, SWOT-Aнaлiз i 
мoнiтoринг ринку свiдчaть прo те, щo в мiстaх з нaселенням бiль нiж мiльйoн 
oсiб спoстерiгaється зрoстaючий iнтерес нaселення дo oвoчевих сoкiв, 
екзoтики й мiксiв, щo пoєднують, нa перший пoгляд, несумiснi смaки, 
нaприклaд мoрквянo-березoвий [2]. 

Змiнa сезoнiв мaйже не вiдбивaється нa купiвельних перевaгaх - тiльки 
нa oбсягaх прoдaжiв. Пiкoм прoдaжiв є перioд з березня пo червень - дo пoяви 
свiжих фруктiв. Персик i aбрикoс мoжуть бути видiленi як виключення, тoму 
щo сiк iз цих фруктiв зaтребувaний aж дo пoяви свiжих персикiв i aбрикoс, дo 
серпня. 

Експерти ввaжaють oднiєю з гoлoвних тенденцiй рoзвитку вiтчизнянoгo 
сoкoвoгo ринку стрiмке зрoстaння ємнoстi низькoгo цiнoвoгo сегментa. Зa 
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дaними дoслiдницькoї кoмпaнiї MEMRB Retail Audit analysis, тoрiк чaсткa 
низькoгo цiнoвoгo сегментa зрoслa з 18,8 дo 31,8% i прoдoвжує 
збiльшувaтися [3]. 

Нa думку експертiв, у тoму рoцi нa дaнoму сегментi не вiдбився нaвiть 
трaдицiйний для гaлузi лiтнiй спaд прoдaжiв. Прирoднo, тaкa тенденцiя не 
мoглa не зaлучити вирoбникiв. I якщo рaнiше зaклик «плaтити тiльки зa 
якiсть» викoристoвувaв Oдеський зaвoд дитячoгo хaрчувaння, щo випустив 
тaк звaний «бiлий пaкет», тo сьoгoднi тaкi ж недoрoгi «пaкети» прoпoнують 
ще декiлькa вирoбникiв, зoкремa «Гaличинa», «Винни», «Витмaрк-Укрaинa» 
(Jaffa, «Нaш сiк» i iн.). 

Зрoстaючa мiсткiсть ринку пiдштoвхнулa вирoбникiв дo спрoб 
рoзширити сфери впливу. Тaк, лiдери йдуть пo шляху прoдукувaння брендiв, 
щo дoзвoляє їм зaхoпити нoвi цiнoвi сегменти. Скaжемo, «Сaндoрa» 
випустилa серiю сoкiв премiум-клaсу Sandora Fruit of the World i недoрoгий 
«Сaдoчoк», « Витмaрк-Укрaинa» - Soletto i «Сoкoвитa» в aнaлoгiчних цiнoвих 
сегментaх. Крiм тoгo, oбидвi кoмпaнiї змiцнюють свoї вирoбничi пoтужнoстi. 
Тaк, «Сaндoрa» пiдписaлa угoду iз МФК прo видiлення кредиту рoзмiрoм 10 
млн. дoлaрiв СШA, щo буде спрямoвaний нa мoдернiзaцiю пoтужнoстей, 
збiльшення oбсягiв вирoбництвa, рoзширення бaзи пoстaчaльникiв i мережi 
дистрибуцiї. Крiм тoгo, кoмпaнiя цьoгo рoку придбaлa в Сiмферoпoлi зaвoд 
пo перерoбцi фруктiв. «Витмaрк-Укрaинa», у цей мoмент тaкoж рекoнструює 
свoї вирoбничi пoтужнoстi й рoзширює сирoвинну бaзу [4, с. 134]. 

Тaким чинoм, ринoк сoкiв реaгує нa пoпит. Через девaльвaцiю гривнi 
купiвельнa спрoмoжнiсть укрaїнцiв впaлa. Тaк як сoки не вiднoсяться дo 
кaтегoрiї тoвaрiв першoї неoбхiднoстi, вoни пoтрaпляють пiд кaтегoрiю 
прoдуктiв, нa яких мoжнa зaoщaдити. У свiдoмoстi бaгaтьoх укрaїнцiв сiк не 
вiднoситься дo кoрисних нaпoїв. PR-менеджер кoмпaнiї «Вiтмaрк-Укрaїнa» 
кaже, щo у спoживaчa пaкетoвaний сiк все чaстiше aсoцiюється з нaпoями, в 
яких мiститься цукoр i бaрвники. Бaгaтo вирoбникiв сoкiв i нектaрiв 
вiдзнaчaють, щo в oстaннi рoки чaстинa пoкупцiв вiддaє перевaгу нaпoям, якi 
мoжнa пригoтувaти вдoмa сaмoстiйнo, нaприклaд, фрешi, кoмпoти i чaї. 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В 

ГОТЕЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 
 

В сучасних умовах відбуваються стрімкі процеси інтеграції та 
глобалізації, що висувають на перший план питання розвитку туризму та 
готельної індустрії як безпосереднього важливого елементу туристичної 
інфраструктури. 

В той же час, особливого значення набуває проблематика вивчення 
особливостей функціонування готельних мереж як найбільш успішних 
представників готельного бізнесу, діяльність яких є цікавою з точки зору 
вивчення та запозичення досвіду функціонування менш масштабними 
готелями. 

Підвищення рівня обслуговування в готельній мережі нерозривно 
пов’язано із кадровою складовою. Тобто для того, щоб забезпечити високий 
рівень обслуговування в мережі, доцільно використовувати методи оцінки 
обслуговуючого персоналу та розробляти ефективні заходи щодо прийняття 
управлінських рішень за результатами таких оцінок. 

Водночас, одним з найбільш поширених методів, ефективність якого є 
аргументованою в умовах сьогодення є методика оцінки персоналу            
«360 градусів». 

Аналіз сучасної літератури, присвяченої досліджуваному питанню, 
показав, що на сьогодні приділяється значна увага актуальним питанням 
підвищення ефективності обслуговування в готельних мережах, в тому числі 
завдяки забезпеченню результативності кадрової складової. Серед таких 
досліджень варто виділити напрацювання наступних вчених: Куліш Д.С. [1],  
Липчук В. [2], Мирошник Ю. А. [3], Морозова О.С. [4], Морозов О.В. [4],  
тощо. 

Перш ніж перейти до розгляду практичних аспектів застосування даного 
методу, доцільно узагальнити сутнісні ознаки застосування даного методу. 

Так, метод «360 градусів» називається так саме тому, що дозволяє 
оцінити співробітника з усіх боків, «по колу». В загальному алгоритм 
застосування даного методу можна представити наступним чином [1]: 

сам співробітник, який ставить собі оцінки за заданими критеріями; 
безпосередній керівник; 
колеги або інші керівники; 
підлеглі (якщо є); 
в деяких випадках - клієнти, які спілкуються з оцінюваним. 
Кількість питань і час заповнення анкет - істотні фактори успішності 

застосування методу.  
Інструкція для опитування в готельній мережі буде мати вигляд, 

представлений на рисунку 1. 
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Варто враховувати, що оцінка за методом «360 градусів» в будь-якому 
випадку суб'єктивна, тому не слід розглядати її як інструмент прийняття 
адміністративних рішень - заохочень, покарань, просувань і ін.  

Крім того, якщо співробітники дізнаються про такі наслідки оцінки, то 
відповіді будуть або завищеними через небажання «підставляти» колег, або 
заниженими з тим, щоб звести рахунки. У більшості іноземних компаній, 
звідки і прийшла дана практика, опитувальник «360 градусів» служить 
інструментом саморозвитку працівника або (рідше) предметом спільного з 
його керівником аналізу [1]. 

За підсумками оцінки необхідно виявити зони: А - завищеної самооцінки 
у порівнянні з оцінкою оточуючих; Б - занижену самооцінку в порівнянні з 
оцінкою оточуючих; В - високої і низької оцінки; Г - відмінностей в оцінці 
одних і тих же компетенцій у оцінюють різних рівнів. 

У випадках А і Б слід з'ясувати у колег і керівників причину 
розбіжностей. Ймовірний висновок - людина не може побачити себе з боку. 
Йому дійсно необхідно частіше ініціювати отримання зворотного зв'язку від 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Інструкція для учасників опитування за методом 360 
градусів 

Шановний співробітник готелю! 
Це опитування допоможе вашому колезі (оцінюваного) краще 

зрозуміти свої сильні та слабкі сторони, побачити потенціал подальшого 
зростання і розвитку. Ніякі заходи заохочення або покарання за результатами 
дослідження прийматися не будуть. Ми гарантуємо анонімність і 
конфіденційність. У зв'язку з цим просимо вас давати максимально правдиві, 
відверті і обдумані відповіді. Якщо ви за характером взаємодії з цією 
людиною не бачите прояви деяких аспектів поведінки і не можете судити 
про те, як він проявляє себе в описуваних ситуаціях, будь ласка, вибирайте 
відповідь: «Не маю інформації». Крім того, частина питань передбачає в 
якості кращого варіанта відповідь «Виявляє завжди», а деякі - «Не проявляє 
ніколи». Будьте уважні! Є також кілька питань, відповіді на які дозволять 
нам оцінити достовірність результату; в разі низької достовірності 
опитувальний лист доведеться заповнювати наново, що небажано. 

Опитування займає в середньому від 30 до 45 хвилин. Рекомендуємо 
вам заповнити анкету відразу ж від початку до кінця, не відволікаючись. Так 
ви зможете заощадити час і підвищити достовірність результатів. Ви можете 
надати істотну допомогу колезі в розумінні його сильних і слабких сторін і 
плануванні подальшого розвитку і зростання задля досягнення загальної 
мети функціонування нашого готелю. Дякуємо вам за щирі відповіді! 
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оточуючих, порівнювати поведінку - своє і тих людей, які розглядаються як 
еталон, тобто мають значущими для даної компанії компетенціями. 

Ситуація В дає найбільш повне уявлення про сильні та слабкі сторони 
працівника. Великий плюс в даному випадку - те, що людина може побачити 
себе з боку, зрозуміти, як на нього реагують оточуючі. 

Розділ Г дуже важливий для аналізу як самим оцінюваним, так і його 
керівником. Варто чітко визначити причину розбіжностей і скоригувати свою 
поведінку в ході спілкування на тих рівнях, до яких відносяться 
співробітники, що дали низькі оцінки. 

Керівнику, якщо його думка істотно відрізняється від оцінок, 
виставлених рівними за посадою або підлеглими, потрібно уважніше 
ставитися до поведінки співробітника: зосередитися на перевагах (якщо 
оцінка начальника була нижче, ніж у інших) або навчитися виявляти 
соціально бажану поведінку (якщо оцінка вище) [1]. 

Таким чином, застосування методу 360 градусів доцільно застосувати в 
практичній діяльності будь-якої готельної мережі з метою об’єктивної 
самостійної оцінки персоналу, що безперечно виступає підґрунтям 
підвищення ефективності системи управління на досліджуваному 
підприємстві. 

При цьому в якості напряму подальших досліджень доцільно вказати 
доцільність вивчення світового досвіду управління готельними мережами та 
адаптацію важливішого досвіду до українського середовища. 
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ДЕСЕРТ КОРОЛІВ: ІСТОРІЯ МОРОЗИВА 
 

Як відомо, «морозиво – це твердий або пастоподібний молочний 
продукт, заморожений при сильному збиванні, у результаті якого обсяг маси 
внаслідок насичення повітрям збільшується на 20–120 %. При зберіганні і 
реалізації з підприємства-виробника температура готового продукту має бути 
не вищою ніж – 14 %» [1, ст. 5]. 

Вважається, що перший прототип сучасного морозива з’явився у Китаї у 
третьому тисячолітті до нашої ери. З історичних документів відомо, що «сніг 
змішували із медом і фруктами у срібному посуді та зберігали у такому 
вигляді до споживання». Ще Олександр Македонський (IV ст. до н.е.), як 
любитель напоїв із льодом, під час походів до Персії та Індії рятувався від 
спеки «змішуючи фруктові соки, мед або молоко зі снігом, який доставляли з 
гірських вершин». 

За часів Київської Русі масляну відзначали млинцями із замороженим 
молоком або вершками, які подрібнювали або настругували. На свята 
готували заморожені десерти: використовували «суміш із сиру 
кисломолочного, сметани, родзинок та цукру, з якої виліплювали фігурки 
звірів і птахів». Останні виставляли на ганок на мороз, а потім зберігали у 
діжках з льодом. Також відомо, що у третьому столітті до нашої ери 
Гіппократ «рекомендував своїм пацієнтам морозиво як медичний препарат, 
що здатен поліпшити загальний стан організму» [2, с.25].  

У 1295 році Марко Поло привіз до Європи рецепт невідомого на той час 
десерту, для охолодження котрого використовували не тільки сніг і лід, а й 
селітру. Виріб у формі поміщали у воду (потім у воді розчиняли селітру) або 
в лід разом із сіллю. Після цього внутрішня і зовнішня форми почали 
обертатися, що сприяло більш швидкому заморожуванню продукту без 
утворення великих кристалів. Ця страва відразу стала популярною, і жоден 
святковий обід не обходився без морозива як у палаці, так і серед 
аристократів. Природно, кожен кухар тримав приготування морозива в 
таємниці, а тому це стало причиною інтриг і конфліктів – для знаті мати 
власного виробника морозива було так само важливо, як перукаря або 
кравчиню. 

Але незабаром ситуація змінилася - Катерина Медічі привезла до 
Франції свого кухаря, який вмів готувати відмінне морозиво. Радники короля 
Франції вимагали надати їм рецепт і технологію приготування делікатесу. 
Рецепт став державною таємницею. Відтоді при французькому дворі 
морозиво подавали в будь-якій кількості. 

Наприкінці XVII сторіччя, з’явилися перші друковані праці (статті, 
брошури, посібники, книги), де було викладено технологію виготовлення 
заморожених продуктів. Пізніше, з кінця XVIII сторіччя, для морозива 
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почали виготовляти спеціальний порцеляновий посуд, а також, у 
технологічному процесі виробництва морозива стали використовувати 
льодосоляні суміші. Завдяки останнім і промисловому виробництву цукру, 
морозиво стало поза сезонним продуктом. В якості смакових наповнювачів у 
Європі почали застосовувати крем-соду і молочний шейк». 

У 1649 році з'явилося ванільне морозиво - його винайшов французький 
кулінар Жерар Тірсен. Після цього рецепт постійно оновлювався – з’являлися 
далі новіші сорти. Широка громадськість дізналася про рецепт завдяки 
Прокопіо де Колтеллі, який відкрив перше в Парижі кафе-морозиво.            
У 1782 році в цьому кафе клієнтам пропонували до вісімдесяти різновидів 
морозива [3. ст. 178]. 

На територію сучасних Сполучених Штатів Америки вперше рецепт 
ласощів завезли переселенці у середині 17 сторіччя. Джейкоб Фассел у            
1851 р. у м. Балтимор побудував першу фабрику морозива і через деякий час 
подібні підприємства були організовані у таких містах Америки як 
Вашингтон, Чикаго, Бостон, Цинциннат, Сент-Луїс та Нью-Йорк 

З часом зросла кількість ресторанів і кафе, які спеціалізувалися 
виключно на продажі морозива. Ці кав’ярні відвідувала інтелектуальна еліта 
Парижа – Вольтер, Гюго, Анатоль Франс, Дідро, Бомарше, Бальзак, Верлен, 
Руссо і навіть Бенджамін Франклін. Любив морозиво і Наполеон Бонапарт. 
Він навіть у вигнанні на острові Святої Єлени замовив собі апарат для 
виготовлення морозива. 

В Україні широкого розвитку промислове виробництво морозива 
розпочато з 1934 р. у м. Києві на холодокомбінаті № 1. Спочатку морозиво 
подавали в блюдцях і продавали на вагу. Наприкінці 19 століття в Європі 
увійшли в ужиток картонні та паперові стаканчики для морозива, в яких воно 
продавалося в роздріб[3. с.256]. 

На сьогоднішній день в Україні та світі, відомі різні види морозива, які 
різняться за фізико-хімічними та органолептичними показниками, за 
способами виробництва, рецептурним складом, оформленням поверхні, 
пакуванням, тощо. 

За останні роки помітно оновився і розширився асортимент морозива, 
що випускається, покращується його якість, змінюється зовнішній вигляд, 
ускладнюється структура. Асортимент морозива досить різноманітний:  
морозиво з шоколадом, горіхами, родзинками, карамеллю. Багато споживачів 
віддають перевагу новим сучасним різновидам морозива: йогуртовому, з 
печивом, фруктами, джемами та вареннями, з різноманітними начинками та 
смаками. Також набуває популярності морозиво функціонального 
призначення. А отже, історія королівського десерту ще не закінчилася... 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА  
 

Мандрівникам сучасного світу, що стрімко змінюється, потрібно 
набагато більше, ніж комфорт і однотипні послуги. Готель у сучасному світі 
– це повноцінна частина туристичного досвіду, джерело не лише комфорту, а 
й інтелектуального задоволення. Все це, безсумнівно, вимагає не просто 
диверсифікації готельної пропозиції, необхідна інноваційна стратегія, що 
пропонуватиме ринку новий готельний продукт. Така стратегія має бути 
розроблена з урахуванням тенденцій, що склалися, і бути орієнтованою в 
часі, інакше ставиться під сумнів її результативність. 

Концептуальні готелі або дизайн-готелі не просто данина моді, це вже 
«нова особа гостинності». Готель від дизайнера зберігає та передає задум 
свого творця. Суворі лінії та колись модний мінімалізм – вже не прикмета 
найкращих із них. Сьогодні акцент робиться на яскраво виражену 
індивідуальність. І не має значення, де знаходяться дизайнерські готелі у тіні 
Великої Китайської стіни або у кам'яних джунглях Манхеттена. Такі готелі 
самодостатні і самі змінюють атмосферу довкола себе, заряджаючи все 
довкола особливою енергетикою [1]. 

Ідея створення дизайн-готелів отримала продовження, її підхопили у 
всьому світі. Тепер нові готелі стають втіленням творчої думки дизайнера-
творця. Основа успіху – максимально точне визначення потенційного 
споживача продукту. Маючи свої професійні знання, вивчаючи ринок, 
дизайнери вже чітко визначають тип споживача і орієнтуються ним. Цілісний 
образ готелю складається з безлічі варіацій на якусь тему. І цих тем безліч: 
хтось грає з простором готелю, передаючи атмосферу театру чи музею, хтось 
будує простір на кшталт «розумного будинку» чи космічного корабля, хтось 
пропонує підводне плавання навчання. Все визначається фантазією 
дизайнера та смаками замовників[2]. 

Старовинні будівлі не тільки несуть у собі величезну інформацію та 
представляють культурну цінність, зазвичай вони чудово вбудовані в 
ландшафт, мають бездоганні відеоекологічні характеристики, а головне – 
відображають особливий спосіб облаштування міського простору. Саме тому 
на їхній основі дуже часто проєктують дизайнерські готелі, що одночасно 
підвищує вартість готельних послуг. 

Водночас технологія проєктування та облаштування концептуальних 
дизайнерських готелів вже досить повно визначена та базується на 
дотриманні десяти основних принципів: 

1. Тематичність. 
2. Раціональність чи мінімалізм. 
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3. Меблі та аксесуари на замовлення. 
4. Переважно змішування стилів. 
5. Наявність оригінальних, екзотичних чи унікальних предметів 

оформлення. 
6. Функціональність. 
7. Максимальна креативність, виконана професійно. 
8. Стильна уніформа персоналу. 
9. Інвестиції у творчий потенціал персоналу. 
10. Відмінний сервіс. 
При цьому слід розуміти, що дизайнерські готелі – це різнорідна група 

готелів, до яких не завжди застосовні всі ці принципи. Тож якщо до 
дизайнерським готелям їх можна віднести повністю, то арт-готелям частково, 
тобто. не більше 5 пунктів із 10. 

В даний час існує ціла мережа готелів, які концептульно являють собою 
«Дизайн-готелі», їх понад 100 по всьому світу. Кожен із них створений 
талановитими та іменитими дизайнерами, саме тому їх ще називають «Бутік-
готелі» чи готелі від дизайнерів. Нещодавно з'явившись, ця мережа завойовує 
визнання мандрівників всього світу тому, що ці готелі відрізняються не 
тільки унікальними інтер'єрами, а й оригінальною атмосферою, що 
створюється значною мірою за рахунок історичних будівель, де часто 
відкривають такі готелі. 

Концепція дизайн-готелів у світі є надзвичайно популярною. Про 
прихильність до неї заявляють і нові, і модернізовані готелі. Традиційної 
чіткої класифікації тут поки що не існує, та й навряд чи вона потрібна у 
принципі. Провести безумовну межу між визначеннями «дизайн-готель» і 
«бутік-готель» настільки ж проблематично, як обґрунтувати, чим все ж таки 
новела відрізняється від довгої розповіді або короткої повісті. І в тому, і в 
іншому випадку в основі лежить творчість чи креативний підхід. Сьогодні 
багато говорять про розвиток креативних індустрій (creative industries) [3]. 

У сучасних умовах креативні промисловості формують цілий сектор 
економіки, що спеціалізується на виробництві та поширенні знань та 
інформації. Зазвичай об'єктом уваги цього сектора економіки є 
високотехнологічні галузі, що досягли найвищої капіталізації. Проте в один 
ряд з ними ставлять традиційні види діяльності: архітектуру та дизайн, 
видавничу справу, театр, готельну та ресторанну справу. І це невипадково. 

Готельний бізнес дедалі більше приваблює творчих людей як чудовий 
майданчик для реалізації ідей. В індустрію гостинності залучаються 
величезні кошти, талант найкращих архітекторів, дизайнерів, сценаристів, 
щоб зручність і розкіш перестали бути стандартизованими. Дорогу в життя 
концептуальному готельному бізнесу дали Ян Шрэгер і Стів Рубелл, 
облаштувавши готель «Morgan», перевершивши своєю роботою відомого 
французького дизайнера Андре Путман. Саме їх вважають прабатьками 
дизайн-готелів – готелів нового типу, хоча подібні ідеї вже давно витали у 
Європі. Вони взялися переробити отриманий ними готель, проєктуючи його 
під певного споживача, орієнтуючись саме на його звички, смак, цінності. 
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Готель призначався для молодих, мобільних, творчо обдарованих людей. 
Таким чином вони змінили уявлення про те, яким має бути зразковий готель, 
придумавши просту ідею: «сучасний, міський, космополітичний» з 
відповідним інтер'єром. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ОЛІЇ 
 

У світовій практиці існує два способи виробництва олії: механічний, або 
пресовий, і спосіб розчинення олії в летких органічних розчинниках, або 
екстракції. У виробництві рослинної олії ці два способи використовуються 
окремо або сумісно. На переробку зазвичай надходить неоднорідне за 
складом насіння олійних культур. Вміст домішок негативно впливає на якість 
олії, збільшує її втрати, знижує продуктивність машин. Отже, щоб 
забезпечити оптимальні умови переробки насіння олійних культур, його 
очищають від сторонніх органічних та мінеральних домішок. Процес 
очищення ґрунтується на різниці в розмірах, формі, густині та 
аеродинамічних властивостях насіння й домішок. Очищають насіння за 
допомогою сепараторів різної конструкції з відкритим або закритим 
повітряним циклом. 

Для збереження якості насіння олійних культур і стабілізації 
технологічного процесу виробництва олії (шеретування, відокремлення 
оболонок, подрібнення ядра та ін.), крім очищення, необхідне кондиціювання 
насіння за вологістю. Оптимальною для якісного зберігання насіння олійних 
культур вважається вологість, приблизно на 2 % нижча за критичну. Разом з 
тим для нормального ведення технологічного процесу вологість насіння 
більшості олійних культур (винятком є насіння бавовнику, яке перед 
надходженням на виробництво зволожують до 10—11%) має бути нижчою, 
ніж при зберіганні. Якщо вологість насіння перед переробкою треба 
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зменшити, застосовують теплове сушіння або активне вентилювання. Для 
сушіння використовують шахтні, барабанні та газові рециркуляційні сушарки 
(ДСП-12, ДСП-24, ДСП-32, ДСП-50, «Цілинна-50», ВТІ-8, ВТІ-15). 

Основними компонентами насіння олійних культур з огляду на 
технологію їх переробки є ядро та оболонки. У насіння льону, сої, рицини, 
наприклад, є тільки насіннєва оболонка, а в соняшнику — насіннєва і 
плодова. За технологічною термінологією, як насіннєві, так і плодові 
оболонки, називають лузгою. Одним із основних процесів відокремлення 
оболонок від ядра є шеретування, після якого одержують суміш, яка 
називається рушанкою і складається з цілих ядер, оболонок та січки 
(частинки ядра), цілого і неповністю шеретованого насіння. За 
технологічними нормами, рушанка може містити: нешеретованого насіння не 
більше 5 %, січки — не більше 3 % від маси ядра. Віялку треба 
відрегулювати так, щоб у ядрі залишилося лузги не більше 5 — 6 %, а лузга 
містила не більше 0,5 % ядра від його маси.Після шеретування рушанку 
розділяють на такі фракції: ядро, оболонки, ціле насіння і недошеретоване. 
Оболонки видаляються, ядро надходить на подрібнення, а недорушанка і ціле 
насіння — на повторне шеретування. Насіння соняшнику і сої шеретують на 
насіннєрушильних машинах МНР та відцентрових А1-МРЦ. На машинах 
марки МНР насіння шеретується внаслідок ударів об била барабана, які 
закріплені на барабані, що обертається, або внаслідок повторного удару об 
деку [1]. 

Основними робочими органами відцентрової машини є ротор і дека. 
Насіння за рахунок відцентрової сили відкидається на деку і, ударяючись об 
неї, розколюється. Наступним процесом є сепарація рушанки для 
максимального відокремлення плодових і насінних оболонок від ядра при 
мінімальних втратах олії. Для цього використовують аспіраційну віяльну 
машину МІС-50 продуктивністю 50 т/добу.  

Вона складається з розсійника та аспіраційного корпуса. Розсійник має 
набір сит, при-значених для сортування рушанки на сім сортів (фракцій). 
Після розподілення рушанки за розміром на ситах її розділяють за щільністю, 
змінюючи швидкість повітряних потоків. Процес подрібнення ядра насіння 
впливає на вихід олії і про-дуктивність обладнання.  

Він спрямовується на подрібнення ядра насіння — максимально 
можливе руйнування структури клітин. Для цього використовують 
п'ятивальцьовий верстат — вальцівку мар-ки BС-5. Ядро насіння соняшнику 
подрібнюється за чотири проходи через ва-льцьові верстати (рис. 16).Якість 
подрібнення ядра значно залежить від воло-гості насіння. Структура клітин 
ядра максимально руйнується при його воло-гості 5,5 — 6%. Подрібнене на 
вальцівках ядро називають м'яткою. Її не можна зберігати тривалий час, бо 
ферменти клітин (ліпаза) швидко розкладають жири, гідролізуючи їх на 
гліцерин і вільні жирні кис-лоти та погіршуючи влас-тивості олії. Олія в 
м'ятці розподіле-на у вигляді тонких плівок на поверхні часточок 
подрі-бненого ядра або насіння й утримується на ній силами молекулярної 
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взаємодії, ве-личина   яких   перевищує тиск, який створюють преси для 
видавлювання олії. Для зменшення сил, що зв'язують олію з поверхнею 
м'ятки, застосовують вологотеплову обробку, що називається 
підсмажуванням. Вологотеплова обробка здійснюється у спеціальних 
апаратах — жаровнях. Продукт, одержаний після волого-теплової обробки, 
називається мезгою. В промисловості відомі два типи підсмажування — 
вологе й сухе. Вологе підсмажування здійснюють у два етапи. На першому 
ета-пі проводять зволоження та нагрівання м'ятки з добавлянням води, після 
чого її пропарюють, доводячи вміст у ній вологи й температуру до 
оптимальних значень. На другому етапі зволожену м'ятку висушують, тобто 
відбувається її кондиціювання, яке забезпечує необхідну структуру матеріалу 
для кращого його пресування. Сухе підсмажування полягає у висушуванні та 
нагріванні м'ятки до певної температури без попереднього її нагрівання і 
зволоження. Сумарна дія вологи, тепла і кисню повітря під час 
підсмажування сприяють інактивації ферментної системи м'ятки, яка сприяє 
інтенсивному протіканню гідролітичних та окислювальних процесів.  

Тому перед сухим підсмажуванням проводять інактивацію ферментів у 
м'ятці в пропарювальних шнеках інтенсивним і короткочасним нагріванням її 
до 80 — 85 °С з одночасним зволоженням. Зволоження та підсмажування 
м'ятки на олійних заводах здійснюють на спеціальних жаровнях, які за 
конструкцією поділяють на три типи: чанні, шнекові та барабанні. Мезга із 
ядра соняшнику при одноразовому пресуванні на пресах подвійної дії (МП-
21) після подрібнення надходить у пропарювально-зволожувальний шнек, де 
зволожується парою до вологості 8 — 9 % і нагрівається до температури 80 
— 85 °С. Зволожену м'ятку підсушують на жаровні, доводячи вміст вологи у 
ній до 2 — 1,5 %, а температуру — до 115 — 120 °С [2]. 

Тривалість прожарювання 40 — 45 хв.Для добування олії пресовим 
способом раніше застосовували гідравлічні преси, недоліком яких було 
недостатньо повне видавлю-вання олії, внаслідок чого вміст її у шротах 
становив 7 — 8 %. На сучасних заводах застосовують шнекові преси, 
основними робочими органами яких є шнековий вал і зеєрний циліндр. 
Залежно від тиску, створюваного в зеєрному просторі, на матеріал, що 
пресується, а також від вмісту олії, яка залишається в макусі, на олійних 
заводах застосовують різні типи шнекових пресів. За призначенням вони 
поділяються на преси для попереднього відокремлення олії (форпреси), 
преси глибокого, або кінцевого, відокремлення олії (експелери) та преси 
подвійної дії (в одному агрегаті здійснюється попереднє і кінцеве відділення 
олії) . 

Тиск на початку пресування становить 0,03 МПа, в середній частині 
зеєрного простору 1,67 — 2,23 МПа і на виході макухи — 0,35 МПа. 
Тривалість перебування матеріалу в пресі (тривалість пресування) залежить 
від швидкості обертання вала, розміру вихі-дної щілини, фізико-механічних 
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властивостей матеріалу тощо. Екстракційний спосіб добування олії можна 
застосовувати як у чистому вигляді, так і в комбінації з форпресовим 
способом. Прикладом екстракційного способу добування олії в чистому 
вигляді є пряма екстракція «сирої м'ятки» при переробці сої. Для добування 
олії з насіння соняшнику і льону застосовують схему форпресування, тобто 
на першому етапі використовують преси неглибокого одержання олії. 

На олійних заводах для виділення олії екстракційним способом як 
розчинник використовують бензин, а в останні роки — суміш бу-тан-
пропану, яка за нормальних умов є газоподібною. 

Після форпресування макуху направляють на екстракцію для 
остаточного добування олії. Щоб збільшити поверхню дотику між 
розчинником та подрібненою сировиною (макуховою крупкою), останню 
пропускають через спарену плющильну вальцівку з гладенькими вальцями і 
дістають пластини завтовшки 0,2 — 0,4 мм.Є два варіанти для добування олії 
при екстракційному способі — настоювання і послідовне знежирювання. При 
настоюванні матеріал заливають розчинником. Через деякий час олія 
переходить у розчинник та утворюється розчин (місцела), який потім 
зливають. Знежирений матеріал знову заливають чистим розчинником і так 
повторюють доти, поки не буде добута майже вся олія. 

При послідовному знежирюванні чистий розчинник безперервно 
надходить на максимально знежирений матеріал. У процесі екстракції 
розрізняють два періоди: 1) добування вільної олії, тобто тієї, що міститься 
на зовнішніх і внутрішніх поверхнях; 2) добування олії, яка знаходиться у 
незруйнованих або частково деформованих клі-тинах. Після закінчення 
екстракції у шроті міститься приблизно 1 % олії та близько 40 % розчинника. 
Місцела, яку одержують після екстракції, складається із леткого розчинника, 
олії і твердих часточок. Щоб видалити з неї тверду фракцію та розділити на 
олію й розчинник, часточки твердої фрак-ції відокремлюють від місцели 
відстоюванням, центрифугуванням або фільтрацією. 

Із трьох основних способів розділення неоднорідних систем здебільшого 
застосовують спосіб фільтрації. Цей спосіб очищення місцели ґрунтується на 
затримці твердих часточок пористими перегородками, які здатні пропускати 
рідку фазу та затриму-вати тверді домішки. На виробництві процес 
фільтрації місцели здійснюється при постійному тиску і поступовому 
зменшенні швидкості фільтрації або при постійній швидкості фільтрації і 
поступовому збільшенні тиску.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ НАДАННЯ ПОСЛУГ 

САНАТОРНО-КУРОРТНИМИ ЗАКЛАДАМИ  
 

Актуальність дослідження викликана тим, що санаторно-курортна 
галузь, як галузь рекреаційного господарства, більшістю дослідників 
розглядається як складова туристичної галузі. Однак, надання послуг в 
санаторіях дещо відрізняється від звичайного готелю. 

Основою будь-якого курорту є санаторій, що є спеціалізованою 
установою для короткочасного або тривалого проживання відпочиваючих у 
процесі задоволення їх рекреаційних потреб [1].  

Відповідно до пріоритетності послуг із загального продукту здається 
зручним в послугах санаторію виділити два комплексні елементи: основний 
(домінуючий) і додатковий (рецесивний).  

Домінуюча частина включає послуги, без яких неможливо організувати 
поїздку загалом: проживання, харчування, що складають основні послуги, а 
також конкретні цільові послуги, що визначають унікальність цього туру: 
лікування, відпочинок, ділові заходи.  

Рецесивні елементи продукту включають факультативні додаткові 
товари та послуги, пов’язані з цим туром, включаючи екскурсійні програми, 
розважальні програми, товари туристичного попиту, сувеніри тощо.  

З певною мірою умовності можна вважати, що послуги та товари, які 
отримують пріоритет у будь-якого туриста є його фізичні зручності: житло і 
їжа. Крім того, для особи, яка тимчасово не знаходиться вдома, не менш 
важливу роль відіграє і доступність транспорту. Загалом транспортні та 
особисті послуги для будь-якого мандрівника важливіші за інші частини 
продукту, а в економічному плані вони можуть акумулювати максимальну 
частину його туристичного бюджету.  

Інша частка туристичних послуг (послуг, у яких реалізується основна 
мета туристичної поїздки, та супутніх товарів і послуг) відіграє другорядну 
роль у коштах, що виділяються на їхнє задоволення, порівняно з основними 
послугами. Це пов’язано з тим, що в шкалі індивідуальних пріоритетів 
туриста ці послуги, незважаючи на те, що вони є метою будь-якого 
мандрівника, підпорядковані базовим послугам, а сума коштів на їхнє 
задоволення, ставить мандрівника у залежність від вартості товарів і послуг. 

За формою обслуговування основним санаторно-курортним продуктом є 
комплекс послуг, задокументований санаторно-курортною путівкою 
(ваучером) [1].  

Якщо в туристичному бізнесі відбувається еволюція турів у бік 
зменшення базового набору послуг, то санаторно-курортний продукт 
характеризується зростанням зменшення додаткових послуг і максимальним 
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включенням до базової вартості всіх курортних послуг. Це пов’язано з 
купівлею путівок переважно за рахунок коштів підприємств та 
позабюджетних коштів, а не особистих коштів клієнтів. Навпаки, організація 
санаторно-курортної поїздки за власний рахунок призводить до придбання 
дешевшого перебування без лікування, а потреба в санаторно-курортному 
лікуванні задовольняється придбанням лікувальних путівок з використанням 
альтернативного проживання. 

Санаторно-курортний комплекс територіальної суспільної системи 
розглянуто у контексті соціально орієнтованої індустрії здоров’я, що 
з’явилася внаслідок географічної спеціалізації галузей. Н. Ведмідь його 
інтерпретує трояко: «по-перше – самостійна підсистема міжгалузевого 
рекреаційного комплексу; по-друге – звужуючи цільовий сегмент до 
туристів, цей комплекс розглядається як підсистема туристично-
рекреаційного комплексу; по-третє, міжгалузеве об’єднання підприємств, 
організацій, установ, у рамках якого виникають економічні та соціальні 
відносини з виробництва, реалізації та надання відпочивальникам послуг»   
[3, с. 48]. Стрижневу у санаторно-курортному комплексі посідають суб’єкти 
господарювання, які продукують послуги, спрямовані на запобігання втратам 
рекреаційної складової людського капіталу. 

Специфіку суб’єктів санаторно-курортної діяльності можна 
охарактеризувати такими маркерами: 

1) зорієнтованість: націлені на забезпечення як лікування, так і 
відпочинку населення; 

2) природа приналежності: належать і до медицини, і до туризму; 
3) соціально-економічний ефект: і запобігання втратам людського 

капіталу, і поповнення бюджету країни; 
4) вплив на суміжні сфери: проявляється і у прямому ефекті (сприяють 

як розвитку підприємництва у сфері будівництва, фінансових послуг, 
продовольства тощо), і в індукованому ефекті (забезпечують доходи 
місцевим резидентам у формі заробітної плати, дивідендів, орендної плати 
тощо); 

5) глобальна роль: сприяють як визнанню особливого значення України 
у світовому рекреаційному процесі, так і у культурно-історичному розвитку 
світового суспільства;  

6) підпорядкованість продуцентів послуг: вітчизняні санаторно-курортні 
та оздоровчі підприємства підпорядковуються як Міністерству охорони 
здоров’я, так і Міністерству економічного розвитку та торгівлі України. 

Основні риси санаторно-курортного продукту, характерні для сучасного 
періоду розвитку вітчизняного курортного комплексу. 

Загалом, типовий санаторний пакет характеризується наступними 
аспектами: 

– велика частка базових послуг, що входять до нього (70-80%), які 
надають підприємства розміщення; 

– індивідуальне (а не групове) спрямування відпочиваючих; 
– відсутність, як правило, транспортних послуг з боку продавця 

(доставка на курорт і трансфер до місця проживання). 
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Відсутність індивідуальної товарної пропозиції для конкретного 
відпочивальника як за складом, так і за ціною послуг. У санаторно-курортних 
організаціях зберігаються середні ціни на путівки, диференційовані 
переважно за умовами проживання. Особливо це стосується лікувальної 
складової путівки, яка є однаковою для кожного пацієнта даного санаторію, 
незалежно від складу конкретного пакету лікувально-діагностичних послуг, 
які отримує відпочивальник. 

Наявність складних і дорогих медичних процедур, що випливає із 
колишнього дороговартісного механізму формування санаторної путівки.  

Є відмінності і в послугах харчування. В санаторії, куди хворі приходять 
на лікування, легше проводити правильне харчування, організовувати 
пропаганду сучасних положень раціонального та лікувального харчування. 
Лікувальне харчування, як правило, рекомендується призначати в комплексі 
з іншими лікувальними заходами. Наприклад, лікування осіб із зайвою вагою 
повинно проводитися обов’язково із застосуванням скоригованого пацієнтом 
варіанту в поєднанні з фізіотерапією (гідротерапія, масаж), 
фізіотерапевтичними вправами, дозованими прогулянками та 
медикаментозною терапією. 

Окрему роль грають також анімаційний блок послуг. Наявність дозвілля 
в санаторно-курортних організаціях є однією з основних їх відмінностей від 
інших лікувальних закладів. Важливою складовою багатогранної діяльності 
санаторію, вираженням її високого професіоналізму, є організація анімації на 
курорті. Вибір конкретних форм анімації та дозвілля залежить від 
можливостей матеріально-технічної бази санаторію, його розташування та 
наявності природних факторів, контингенту відпочиваючих, рівня 
професійної підготовки працівників сфери дозвілля. 

Таким чином, лікувальний або профілактичний профіль санаторію 
відрізняє перелік його послуг від пересічного готельного підприємства. 
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КОВІД-19 
 

Технології змінюють процес і продукт обслуговування гостей для 
індустрії гостинності.  

Прийняття споживачами є одним із багатьох факторів, що впливають на 
прийняття роботів. Більшість послуг гостинності виробляються та 
споживаються одночасно, при цьому клієнти беруть участь у цьому процесі. 
Зростання ролі клієнтів як частини процесу надання послуг гостинності 
висуває більш високі вимоги до сприйняття споживачем і бажання 
використовувати та взаємодіяти з технологією.  

Готовність споживачів використовувати роботів під час обслуговування 
часто залежить від попередньої позитивної взаємодії з роботами. Для 
індустрії гостинності це є циклічною перешкодою: низька кількість роботів, 
які використовуються в індустрії гостинності, призводить до недостатнього 
знайомства з роботами, що призводить до меншої ймовірності попередньої 
взаємодії споживачів із роботами в умовах обслуговування, що призводить 
до відсутності схильність до взаємодії або прийняття споживачів, що 
призводить до низького рівня впровадження роботів, що потім повертається 
до низької кількості роботів у готельному бізнесі [1, 2]. 

Більшість досліджень роботів гостинності зосереджені на 
контрольованих лабораторних експериментах. Щоб краще зрозуміти та 
оптимізувати використання роботів у закладах гостинності, дуже важливо 
вивчати їх у реальному світі. У реальному середовищі гостинності споживачі 
часто взаємодіють інакше, ніж у лабораторних умовах. 

Групи частіше взаємодіють з роботами, ніж окремі особи. Члени 
новостворених груп частіше спілкувалися з роботом, ніж члени попередньо 
сформованих груп. Дизайнери повинні враховувати це, вводячи роботів у 
приміщення гостинності. Середовища гостинності, такі як ресторани, бари та 
готелі, можуть відрізнятися за типами груп, які вони обслуговують. 
Наприклад, соціальний робот може заохочувати більше взаємодій у барі, 
просторі, що сприяє формуванню нових груп, ніж готель, який може в першу 
чергу обслуговувати попередньо сформовані групи [2]. 

Щоб заохотити людей взаємодіяти з роботами, дизайнери можуть 
досліджувати методи визначення того, чи підходить користувач один або як 
частина групи, а потім відповідно адаптувати його поведінку. 

Пандемія прискорила використання роботів у закладах гостинності. 
Після введення карантинних заходів, близько 40% готелів в Україні 
закрилися, інші працювали у дуже обмеженому режимі. Заклади, які 
працювали (7–8 тис об’єктів), утратили від 60% до 90% доходу [3]. 
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Лідерами внутрішнього туризму у цьому році, як і в попередні роки, є 
Київська, Львівська та Одеська області. Відповідно до даних, приведених 
головою Всеукраїнської професійної спілки працівників туристичної галузі, 
санаторно-курортної сфери та готельного господарства С. Внучко та головою 
Ради Всеукраїнської федерації роботодавців у сфері туризму України            
Т. Тимошенко, надходження від туристичного збору у м. Київ за дев’ять 
місяців 2020 р. становили лише 27,5 млн грн. порівняно із 43 млн грн за 
дев’ять місяців 2019 р. Від початку карантину 70% працівників туристичної 
сфери втратили роботу [4]. Відповідно до оцінок Львівського туристичного 
центру, у 2020 р. у м. Львів туристів було у 10 разів менше, ніж у минулому 
році [5]. Тому, доцільно вводити у використання роботів, аби не гальмувати 
індустрію гостинності. Але, з іншого боку, така інновація скоротить кількість 
робочих місць, хоча може і привернути до себе багато нових туристів. 

Отже, нові реалії потребують нових підходів та моделей бізнесу, 
використання найкращого світового досвіду, впровадження інноваційних 
технологій та послуг, які дадуть змогу адаптуватися до нових умов. 
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ВЛАСТИВОСТІ ВЕРШКОВОГО МАСЛА  
 

Вершкове масло – високо-жирний харчовий продукт, який 
виготовляється із вершків молока та продуктів його переробляння. 

Крім жиру, в масло переходять всі складові частини вершків – 
фосфатиди, білки, лактоза, вітаміни. Основні споживчі властивості, якими 
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характеризується масло вершкове, згідно ДСТУ «Масло вершкове» (чинний 
від 01.07.2006): однорідний колір від світло-жовтого до жовтого; 
притаманний вершковий чистий смак та запах; консистенція однорідна, 
пластична, щільна за температури 11±1°С, поверхня на розрізі блискуча або 
слабко-блискуча, суха.  

Проте, в залежно від технології виробництва, у продукті може бути 
недостатньо щільна і пластична консистенція, поверхня на розрізі злегка 
матова з наявністю поодиноких дрібних крапель вологи розміром до 1 мм. 
Вартість масла вершкового має широкий діапазон, так як ціна залежить від 
вмісту (масової частки в %) молочного жиру. На полицях магазинів 
споживачам пропонується три групи масла вершкового: бутербродне – 61,5-
72,4 % жиру; селянське – 72,5-79,9 % жиру та екстра – 80,0-85,0 % жиру [1]. 

Корисні властивості вершкового масла:  
1. Масло багате на найбільш легкозасвоювану форму вітаміну А, 

необхідну для здоров’я щитовидної залози та надниркових залоз. 
2. Містить лауринову кислоту, важливу для лікування грибкових 

інфекцій. 
3. Містить лецитин, необхідний для метаболізму холестерину. 
4. Містить антиоксиданти, що захищають від пошкодження 

вільними радикалами. 
5. Має антиоксиданти, що захищають від ослаблення артерій. 
6. Є чудовим джерелом вітамінів Е і К. 
7. Насичені жири у вершковому маслі мають сильні протипухлинні 

та протиракові властивості. 
8. Масло містить кон’юговану лінолеву кислоту, яка є потужним 

протираковим агентом, нарощує м’язи та підвищує імунітет. 
9. Вітамін D, що міститься у вершковому маслі, необхідний для 

засвоєння кальцію. 
10. Захищає від карієсу. 
11. Це єдине джерело фактора жорсткості, який захищає від 

кальцифікації суглобів. 
Шкідливі властивості вершкового масла: 
1. Висока калорійність. 
2. Насичені жири 
3. Холестерин [2]. 
1 столова ложка вершкового масла містить 30 міліграмів холестерину і 7 

грамів насичених жирів. Насичені жири та холестерин нерозривно пов’язані. 
У 100 г вершкового масла міститься близько 240 мг холестерину. Норма 
“поганого” холестерину в крові не повинна перевищувати 130 мг. Значить, 
допустима добова доза вершкового масла — не більше 30-50 грам. 

 У натуральному продукті є вітаміни E, C, A, D, кілька представників 
групи B. Всі вони необхідні для здоров’я шкіри і волосся, м’язів, кісток, 
нігтів і внутрішніх органів. Вітамін D потрібен для утворення нервової 
тканини і кісток, вітамін A – для збереження здорового зору, він також 
позитивно впливає на стан шкіри і нормалізує роботу слизових оболонок. 
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Вживання вершкового масла благотворно позначається на ШКТ, в тому числі 
допомагає позбутися від запорів, знизити біль при загостренні гастриту. 
Регулює гормональний баланс, підвищує працездатність, зміцнює нервову 
систему, бореться з підвищеною стомлюваністю. 

Вітамін D у складі вершкового масла допомагає боротися з депресією, 
зберігає зір і пам’ять, покращує концентрацію уваги і інші когнітивні 
функції. Тоді як арахідонова кислота (відноситься до класу омега-6) 
стимулює роботу головного мозку. Ось чому вживання цього молочного 
продукту особливо корисно взимку, коли людина потребує великої кількості 
калорій, а його мозкова активність страждає через брак сонця [3]. 
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ОСОБЛИВІ АСПЕКТИ У ВИРОБНИЦТВІ ВАРЕНИХ КОВБАС 
 

Ковбасні вироби мають велике значення у харчуванні населення, а 
їх виробництво є найбільш поширеним методом переробки м'яса та інших 
продуктів забою тварин у м'ясній промисловості. 

Ковбасні вироби – це продукти з м’ясного фаршу із сіллю і спеціями, в 
оболонці або без неї, піддані термічному обробленню або ферментації до 
готовності до споживання. Вони характеризуються високою харчовою 
цінністю завдяки вдалому поєднанню високоякісної сировини, відповідній її 
обробці, наявності широкого вибору продукції, яка задовольняє потреби 
різноманітних споживачів. У рецептуру ковбас можуть додавати жирні 
кислоти які проявляють захисну дію на серцево-судинну систему та 
поліпшують кровообіг. Окремі ковбасні вироби можуть включати пребіотики 
(баластні речовини, клітковину, інулін, олігофрактозу), які поліпшують 
активність кишкової мікрофлори, стимулюють ріст певних мікроорганізмів у 
товстому відділенні кишечника, завдяки чому сприяють збереженню 
здоров’я [1]. 

Важливе значення набуває створення виробів нового покоління, які 
мають загально зміцнюючу і профілактичну дію. Складові цих виробів здатні 
захистити організм від шкідливої дії оточуючого середовища і від появи в 
організмі людини хворих клітин. Розробляються продукти з включенням 
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мікроорганізмів, здатних синтезувати біологічно активні структури (антитіла, 
рецептори, гормони), які сприяють виведенню або розкладу і знищенню 
шкідливих комплексів, завдяки чому попереджається захворювання людини 
[2]. 

Але в останніми роками, з врахуванням сучасних вимог нутриціології та 
специфічної економічної ситуації в Україні з використанням комп’ютерної 
техніки проводиться пошук і розробка нових рецептур м’ясної продукції 
даного хімічного складу, яка збалансована за вмістом білків, жирів 
і вуглеводів, води, мінеральних речовин і вітамінів. З метою підвищення 
харчової і біологічної цінності продукції використовують білкові компоненти 
тваринного і рослинного походження – знежирене молоко, казеїн, білки крові 
тощо. Розробляються та впроваджуються новітні технології, які оптимізують 
і наближають до мінімуму витрати при переробці м’яса, забезпечують 
раціональне використання вторинних продуктів забою тварин 
(субпродуктів ІІ категорії, крові) і харчових добавок, оптимальних режимів 
зберігання і способів холодильного обробітку, пакувальних матеріалів [3]. 

Впровадження у м’ясопереробній промисловості полімерних 
пакувальних матеріалів сприяє ефективному захисту продукції від 
мікробіологічного ураження, впливу шкідливих факторів оточуючого 
середовища (світла, підвищення температури і вологості, кисню повітря, 
механічного і хімічного забруднення тощо), збільшує строки зберігання 
виробів, запобігає псуванню, особливо при транспортуванні і реалізації. Нові 
види упаковки забезпечують привабливий товарний вигляд м’ясних 
продуктів. 

Розширення самостійності м’ясопереробних підприємств, поява нових 
джерел надходження на споживчий ринок м’ясної продукції різної за якістю, 
в тому числі фальсифікованої, вимагає всебічного комплексного контролю її 
якості, відповідності нормативно-технічній документації. Зростання частки 
імпортної продукції на ринку і кількості дрібних підприємств, які 
випускають продукцію за власними рецептами нерідко призводять до 
зниження якості. Тому виникає необхідність ідентифікації виду, сорту, 
реального складу продукту. В багатьох країнах питання якості і безпеки 
продуктів і, зокрема м’ясних виробів, розглядаються на державному рівні. 
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ПРОЄКТ ЦЕХУ ВИРОБНИЦТВА КИСЛОМОЛОЧНИХ НАПОЇВ 

 
Молочні продукти займають особливе місце в раціоні жителів України.  

По-перше, вони становлять досить значну його частину;  по-друге, є основою 
харчування дітей в той період, коли закладається фундамент їх здоров'я;  по-
третє, молоко і молочні продукти можуть і повинні стати важливою 
частиною раціону людей середнього віку;  по-четверте, маючи повноцінні 
молочні білки в легкозасвоюваній формі та інші біологічно активні речовини, 
інгредієнти молочних продуктів або їх метаболіти здатні блокувати та 
інактивувати в організмі людини і виводити з нього токсичні продукти 
напіврозпаду, що утворюються в організмі. 

Молоко і молочні продукти вносять різноманітність у харчування, 
поліпшують смак і поживність їжі.  Спостереження І. П. Павлова показали 
виняткове значення молока як їжі, «приготовленої самою природою, що 
відрізняється легкої легкотравно і поживністю в порівнянні з іншими видами 
їжі». 

Кисломолочна продукція робить позитивний вплив на травну систему 
людини, в зв'язку з тим, що в результаті ряду біохімічних процесів, що 
протікають при сквашуванні молока, утворюється особлива, молочнокисла 
мікрофлора, що має в своєму складі різні речовини - молочну кислоту, 
вуглекислий газ, спирт, антибіотики і  ін. засвоюваність кисломолочних 
продуктів вище, ніж засвоюваність свіжого молока.  Крім того, в кефірі 
згусток пронизує найдрібнішими бульбашками вуглекислого газу, в 
результаті чого стає більш доступним вплив ферментів травного тракту. 

Виробництво кисломолочних продуктів зростає в усьому світі.  Наша 
країна є традиційно одним з лідерів в світі за випуском та асортиментом 
кисломолочних продуктів. 

Лікувально-дієтичні властивості кисломолочних продуктів пояснюються 
тим, що молочнокислі бактерії, потрапляючи разом з продуктом в кишечник 
людини, обмежують життєдіяльність гнильної мікрофлори, яка у великій 
кількості міститься в товстому відділі кишечника [3]. 

Одним з найбільш поширених і корисних молочно-білкових продуктів, 
які незмінно користуються великим попитом у населення є кефір.  Він 
відноситься до молочних продуктів з підвищеним вмістом білка, так як в 
результаті зневоднення згустку в продукті концентруються білок і жир.  
Кефір вважається функціональним продуктом.  У Європі в Міжнародному 
інституті науки про життя (ILSI) в 1998 році сформовано наступне робоче 
визначення функціональних продуктів: «Харчовий продукт можна вважати 
функціональним, якщо він досить переконливо продемонстрував 
сприятливий вплив на одну і більше заданих функцій організму, стан 
здоров'я покращився і знизився ризик  захворюваності» [2]. 
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В останні роки приділялася велика увага розробці продуктів для 
дитячого харчування.  Було створено і впроваджено у виробництво безліч 
продуктів для харчування дітей різних вікових груп, причому як для 
здорових дітей, так і для дітей з різними паталогіями.  Але в той же час 
розробці продуктів харчування для інших груп населення, наприклад, людей 
похилого віку, приділялося недостатньо уваги.  Тим часом більшість людей 
похилого віку потребує вживання спеціалізованих продуктів. Правильне 
харчування дозволяє уникнути багатьох захворювань, які в даний час носять 
масовий характер серед людей похилого віку [1]. 

На підставі сучасних наукових принципів збагачення молочних 
продуктів з урахуванням їх доступності для населення, регулярності 
використання в харчуванні та середніх обсягів споживання були розроблені 
конкурентоспроможні функціональні продукти спеціального призначення, 
збагачені функціональними інгредієнтами з подовженим терміном зберігання 
[1, 2]. 

 Продукти даного напрямку дозволяють: 
 - змінити і поліпшити органолептичні властивості повсякденних 

продуктів;  
- забезпечувати їх антиоксидантні властивості; підвищити вміст життєво 

важливих для організму біологічно-активних речовин; 
- надавати оздоровчий вплив на організм, сприяти розвитку 

пробіотичної мікрофлори; 
- формувати належну консистенцію даного продукту та подовжити 

термін зберігання. 
Все вищевикладене безсумнівно підтверджує той факт, що 

функціональні кисломолочні напої дають величезний ефект з метою 
профілактики і лікування багатьох захворювань і крім того, позитивно 
впливають на загальний стан організму. 

У сучасній промисловості для профілактики і корекції порушень в 
травному тракті в великих масштабах використовують пребіотики - 
речовини, які селективно стимулюють ріст мікроорганізмів в кишечнику 
(перш за все біфідобактерій і лактобацил), що поліпшують фізіологічні 
функції організму, пов'язані з роботою симбіотичної мікрофлори кишечника 
[2, 3]. 

Розробка нових кисломолочних напоїв, збагачених пребіотиками і 
натуральними інгредієнтами, багатими вітамінами, макро- і 
мікроелементами, амінокислотами і харчовими волокнами, що володіють 
спрямованою дією, є актуальною і доцільною. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

СПОЖИВАЧІВ В ГОТЕЛІ 
 

Сучасні умови діяльності вітчизняних готельних компаній 
демонструють характерні риси нестабільних тенденцій розвитку, в 
основному через сезонні коливання попиту та неможливість створення 
товарного запасу специфічних продуктів – готельних послуг, зростання цін 
на послуги, недостатню якість послуг. За останні роки завантаженість 
готельного господарства України не перевищує 25% потужностей, збиткові 
підприємства становлять близько 30% загальної кількості готельних 
підприємств, а близько 80% потребують модернізації, автоматизації та 
комп’ютеризації. Ускладнюють ситуацію також нестабільність зовнішнього 
середовища, неузгодженість внутрішньокорпоративних процесів, управління 
господарською діяльністю, що не відповідає вимогам ринку. Для 
забезпечення ефективної роботи готельного господарства стратегія його 
розвитку потребує наукового обґрунтування, що відповідає найкращому 
світовому досвіду та передовій практиці провідних вітчизняних компаній. 

Готель - бізнес будь-якої організаційно-правової форми та форми 
власності, що надає готельні послуги, не обмежуючись повсякденною 
постільною білизною, прибиранням кімнат та санвузлів [1]. 

Основним напрямком діяльності готелю є надання готельних послуг. 
Готельні послуг – дії, що здійснюються готелями з розміщення споживачів у 
місцях розміщення, та інші види діяльності, пов'язані з проживанням та 
тимчасовим проживанням. Готельні послуги можна розділити на: основні та 
додаткові. Основні послуги – кількість готельних послуг, у тому числі 
проживання та харчування (сніданок), що входять у вартість та надаються 
споживачам. 

Додаткові послуги - обсяг готельних послуг, що не входять до складу 
основної оплати. Готельні послуги надаються споживачам готелів, тим, хто 
безпосередньо користується або має намір скористатися послугами готелю 
для особистих потреб, а також бронює та оплачує готельні послуги [1]. 

Споживачі готельних послуг користуються готельними номерами. 
Номер - одномісне мебльоване приміщення, що складається з приміщення, де 
тимчасово проживає один або кілька споживачів. Бронювання – Процес 
замовлення певної кількості основних та/або додаткових послуг для 
користування послугами споживача на певний період часу. 
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Інформація, яка доводиться до відома споживача у доступній наочній 
формі і розміщується у приміщенні, що призначене для оформлення 
розміщення споживача, у зручному для огляду місці та повинна включати 
таке [2] :  

 зазначення нормативних документів, вимогам яких повинні відповідати 
готельні послуги;  

 правила проживання в готелі;  
 свідоцтво про присвоєння готелю відповідної категорії (якщо вона 

присвоєна);  
 копію сертифіката на послуги, що підлягають обов'язковій 

сертифікації; 
 копію ліцензії, якщо даний вид діяльності підлягає ліцензуванню;  
 ціну номера (місця в номері);  
 перелік основних послуг, що входять у ціну номера (місця в номері);  
 перелік і ціну додаткових послуг, що надаються за окрему плату;  
 відомості про форму та порядок оплати послуг;  
 перелік категорій осіб, що мають право на отримання пільг, а також 

перелік пільг, що надаються при наданні послуг у відповідності до 
законодавства; відомості про роботу закладів (підприємств) громадського 
харчування, торгівлі, 

 зв'язку, побутового обслуговування та інших, що розташовані в готелі.  
Готель повинен забезпечити наявність у кожному номері внутрішніх 

правил проживання у готелі, правил протипожежної безпеки та інструкції 
щодо дій в екстремальних умовах, перелік додаткових послуг та прейскурант 
цін на них, відомості про роботу закладів громадського харчування, торгівлі, 
зв'язку, побутового обслуговування та інших, що розміщені у готелі, 
внутрішній телефонний довідник. Зазначена інформація повинна доводитись 
до відома споживачів українською мовою і, в залежності від категорії 
підприємства, іноземними мовами (на розсуд готелю) [2]. 

Договір про надання основних готельних послуг споживачу вважається 
укладеним після оформлення документів на проживання (заповнення анкети, 
реєстрації) та засвідчується розрахунковою квитанцією. 

Готель забезпечує комплектність і справність обладнання в номері, а 
також якість підготовки приміщення під заселення. Готель відповідає за 
схоронність речей, внесених до готелю споживачем, який проживає у ньому. 
Річ вважається такою, що внесена до готелю, якщо вона передана 
працівникам готелю або знаходиться у відведеному для споживача 
приміщенні. Готель відповідає за втрату грошей, інших цінностей (цінних 
паперів, коштовностей) лише за умови, що вони були окремо передані 
готелю на зберігання. У разі втрати чи пошкодження речей споживач 
зобов'язаний негайно повідомити про це готель. Якщо до закінчення строку 
проживання споживач не пред'явив свої вимоги до готелю, вважається, що 
його речі не були втрачені чи пошкоджені. 

У разі виявлення забутих речей готель зобов'язаний негайно повідомити 
про це власника речей (за умови, що їх власник відомий). Забуті речі 
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зберігаються у готелі протягом шести місяців, після чого передаються у 
відповідні державні органи для реалізації або знищуються, про що 
складаються певні акти установленої форми. 

Споживач зобов'язаний дотримуватись внутрішніх правил проживання в 
готелі. Якщо споживач неодноразово порушує ці правила проживання у 
готелі, що призводить до матеріальних збитків, а також створює незручності 
для інших споживачів, готель має право відмовити у поселенні або розірвати 
договір (здійснити виселення) [2].  

Система заходів, що забезпечують високий рівень комфорту, що 
задовольняють різноманітні побутові та господарські запити гостей, 
називається в готельному господарстві сервісом. Сервіс потрібно будувати не 
тільки за принципом попиту (що хоче гість), але і за принципом пропозиції 
(готель пропонує нові послуги, які може надати, а гість вибирає).  

Підприємства, які надають послуги, повинні розміщуватися в 
доступному місці. У вестибюлі, на поверхах, в номерах повинна бути 
інформація про те, як і де отримати послуги, години роботи повинні бути 
зручними для гостей. 

Надаючи будь-які послуги, персонал повинен проявляти тактовність і 
коректність. При наданні послуг важливим є не тільки їх кількість, але і 
якість. Тому в багатьох готелях при від'їзді просять заповнити невеликі 
анкети, які здаються в службу прийому і розміщення, а потім їх вивчають в 
службі реклами і маркетингу. 
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ПРОЄКТ ЦЕХУ ВИРОБНИЦТВА НАПОЇВ З СИРОВАТКИ, ПРИ 
ПОТУЖНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЬНИЦІ 27 Т ПІДСИРНОЇ 

СИРОВАТКИ ЗА ЗМІНУ 
 

Молочна сироватка — продукт переробки молока, який здобувають під 
час виробництва сирів, сиру кисломолочного, казеїну. Сироватка — плазма 
молока, яка переважно містить воду, лактозу, сироватковий білок та 
мінеральні солі. 

Молочну сироватку використовують для виготовлення альбумінового 
молока, молочного цукру, різних напоїв (квас, рівелла), а також для годівлі та 
відгодівлі свиней. Суха молочна сироватка входить до складу замінників 
молока для молодняка свійських тварин. 
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Молочна сироватка є побічним продуктом при виробництві сирів, сиру 
кисломолочного і казеїну. Залежно від виробленого продукту, отримують 
підсирну, сирну і казеїнову сироватку. У знежирене молоко і сколотини з 
цільного молока переходить понад 70% сухих речовин, при цьому практично 
повністю - білки і молочний цукор. В молочну сироватку переходить 50% 
сухих речовин незбираного молока, при цьому майже повністю переходить 
молочний цукор і приблизно 30% молочних білків 

Біологічна цінність молочної сироватки, за висловлюванням            
проф. К.С. Петровського, може бути охарактеризована формулою: «мінімум 
калорій – максимум біологічної цінності». Це дозволяє розглядати молочну 
сироватку і продукти, отримані з неї, як біологічно повноцінні з дієтичними і 
навіть лікувальними властивостями. Молочна сироватка - біологічно цінний 
продукт харчування, особливо за рахунок значного вміст лактози. До складу 
вуглеводів сироватки входять моносахариди (глюкоза), олігосахариди 
(лактоза та лактулоза), аміноцукри (нейрамінової і сіалова кислоти та 
кетопентоза), а також серологічні активні цукри [6]. Уповільнений, у 
порівнянні з іншими вуглеводами, гідроліз лактози в кишечнику сповільнює 
процеси бродіння, нормалізує життєдіяльність корисної мікрофлори і 
попереджає аутоінтоксикації. Сироваткові білки, які є важливим 
компонентом молочної сироватки, оптимально збалансовані за 
амінокислотним складом, особливо сірковмісних амінокислот - цистину, 
метіоніну, що сприяє регенерації білків печінки, гемоглобіну і білків плазми 
крові. Мінеральні солі сироватки практично ідентичні цілісному молоку і 
містять «захисні» комплекси антиатеросклеротичної дії. Харчова цінність 
молочної сироватки характеризується наступними показниками: 
нешкідливістю, калорійністю, високою засвоюваністю, оптимальним 
співвідношенням поживних речовин, біологічною та фізіологічною 
повноцінністю 

Продукти з молочної сироватки залежно від кількості компонентів, які 
використовуються для їх виготовлення, поділяються однокомпонентні і 
багатокомпонентні. 

З молочної сироватки отримують напої, концентрати молочної 
сироватки, білкові продукти, молочний цукор, сиропи, десерти, морозиво та 
інші продукти. 

Сироваточні напої поділяються на напої з незбираної та освітленої 
сироватки, концентрати з сироватки для напоїв. Ці напої є продуктами з 
природнім набором життєво важливих мінеральних речовин. Мінеральні солі 
та мікроелементи сприяють втамуванню спраги і підтриманню водно-
сольового балансу організму. За вмістом та складом мінеральних солей напої 
з сироватки наближаються до мінеральних вод, але за поживністю явно їх 
перевищують. Порівнянню з молоком, речовини, які розчинені в сироватці, 
всмоктуються організмом легше, оскільки дифузія електролітів з водних 
розчинів проходить швидше, ніж із жирових емульсій. 

З незбираної сироватки виготовляють напої свіжі та сквашені. 
До свіжих напоїв з незбираної сироватки належать сироватка молочна 

пастеризована, напій з цукром, напій з коріандром, напій з ваніліном. 
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Із сквашеної незбираної сироватки одержують квас молочний 
окрошковий, напій “Здоров’я” та ін. 

Харчова цінність і дієтичні властивості молочної сироватки дозволяють 
застосовувати її безпосередньо або після попередньої обробки для 
приготування різноманітних напоїв. При цьому використовуються всі 
складові частини сироватки, в тому числі вода, створюється можливість її 
збагачення шляхом біологічної обробки і введення наповнювачів. Технологія 
напоїв з молочної сироватки заснована на використанні її в нативному 
вигляді або з попереднім очищенням. Перспективним є виробництво 
спеціальних концентратів молочної сироватки для приготування напоїв. 
Кисломолочні напої, для виробництва яких використовується сироватка, 
дозволяє частково вирішити проблему її застосування та збагатити 
одержуваний продукт біологічноцінними білками, знизити собівартість 
продукту за рахунок заміни молока на сироватку. 
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Організація закладів ресторанного господарства на підприємствах 
готельного господарства – другий основний вид діяльності більшості готелів 
після номерного фонду, якою, зазвичай, займається велика кількість 
співробітників [1]. 

У міських готелях працюють ресторани, бари, буфети, а в готелях при 
аеропортах, залізничних, морських та річкових вокзалах – кафе, закусочні, 
буфети. 

Будівельними нормами і правилами передбачено, що в готелях кількість 
місць у ресторані та кафе має відповідати місткості готелів, а в буфетах 
складати не менше 10% місткості готелю [2]. 

Заклади ресторанного господарства при готелях повинні відкриватися не 
пізніше 8-ї години, щоб проживаючі в ньому могли отримати сніданок. У 
кожному конкретному випадку вирішується питання про необхідність 
відкриття в ранкові години ресторану повністю або частково (одного залу або 
кількох столиків). Якщо в готелі кілька буфетів, то години їх роботи 
встановлюють індивідуально, а перерви не повинні збігатися. 

Для класифікації закладів ресторанного господарства при готельних 
підприємствах використовують ряд критеріїв, найбільш важливими серед 
яких є: 
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- характер торгово-виробничої діяльності; 
- місце розташування; 
- контингент споживачів; 
- асортимент продукції (спеціалізація); 
- форма обслуговування; 
- час функціонування; 
- рівень обслуговування. 
Характерною особливістю обслуговування туристів у готелях є надання 

їм повного комплексу послуг (сніданок, обід, вечеря). 
Це здійснюється з двох причин: 
- на відміну від готельних номерів, харчування і напої в підприємствах 

готельного господарства можуть надаватися як гостям, що проживають, так і 
тим хто не проживає в готелі, ці послуги можуть складати великі об'єми; 

- надання послуг харчування і напоїв – відносно трудомістка послуга [3]. 
      Організовані групи туристів сплачують за послуги харчування 

заздалегідь. Задоволенню цих потреб значною мірою сприяє розгалуженість 
мережі закладів ресторанного господарства, рівень та якість обслуговування 
у них. 

На відміну від організованих груп туристів туристи-індивідуали 
потребують не тільки основних послуг підприємств ресторанного 
господарства, але і додаткових, наприклад, організації харчування в номерах, 
комплектації страв у спеціальній упаковці, придатній для споживання, 
купівлі напівфабрикатів максимального ступеня готовності тощо [4]. 

У при готельних ресторанах в ранкові години, як правило, пропонують 
обмежений асортимент страв нескладного приготування, можна також 
організувати обслуговування комплексними сніданками. На сніданок 
пропонують кисломолочну продукцію, яйця, вершкове масло, ковбасу, сир та 
іншу гастрономічну продукцію, салати, соки, страви з яєць, каші, сосиски, 
гарячі напої. Якщо в меню є скомплектовані сніданки, то страви, що входять 
до їх складу, не повинні повторюватися протягом тижня. 

Як правило, харчування в приготельних ресторанах здійснюється по 
типу «шведський стіл» і сніданок включається у вартість проживання. 

Порядок обслуговування в таких ресторанах такий самий, як і в інших. 
У кожному готелі є лобі-бар, який розміщується в холі і призначений 

для обслуговування ділових зустрічей, відпочинку перед обідом або вечерею. 
Тут можна спокійно насолодитися десертом, коктейлем, випити кави або 
чаю. 

У барі готелю добре обговорювати справи. Готелю вигідно утримувати 
бар, тому що продаж напоїв дає додатковий прибуток. Для підвищення 
ефективності роботи бару і контролю за напоями, які відпускаються, 
використовують автоматичний розлив, що забезпечує точне їх дозування. 
Автомати унеможливлюють недолив або перелив напою, заощаджують живу 
працю, тому що для обслуговування автоматичної системи потрібно менше 
працівників. 

Поверхові буфети, як правило, починають роботу з 7-ї ранку і 
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закінчують о 22-23-й годині з перервою. Для кожного буфету встановлюють 
асортимент страв і напоїв. Він не повинен бути широким, але різноманітним. 
Працює буфет за методом самообслуговування. 

У великих готелях на кожному поверсі можуть організовуватися 
кафетерії з лінією самообслуговування, яка складається з охолоджуваного 
прилавка для холодної, кисломолочної продукції і прилавка для відпуску 
гарячих страв. Частину готової продукції буфет одержує з кухні ресторану, 
частина страв готується на місці: сосиски, яйця, яєчня, бутерброди. 

Обслуговування в номерах здійснюється за замовленнями проживаючих 
у готелях за додаткову оплату. 

Приймання замовлень на обслуговування в номерах здійснюється: 
- в поверхових буфетах, де встановлюється телефон або сигналізація для 

виклику в номер чергового офіціанта; 
- безпосередньо в ресторанах через чергового адміністратора або 

метрдотеля (за телефоном або особисто); 
- у спеціальних диспетчерських пунктах по обслуговуванню в номерах. 

Вибір форми приймання замовлень залежить від місцевих умов (місткість 
готелю, розташування номерів, зв'язок з поверхами). 

Приймання замовлень у невеликих готелях найчастіше здійснюється 
безпосередньо в ресторані; їх приймає метрдотель або адміністратор. У 
великих готелях організовують спеціальні диспетчерські пункти, де чергують 
офіціанти. У цьому випадку посуд, столові набори, білизну для сервіровки 
офіціанти підбирають у сервізній, холодні закуски, гарячі страви подають з 
кухні, кондитерські вироби й інші покупні товари – з буфету ресторану [5]. 

Замовлення фіксуються у книзі попередніх замовлень. 
У разі виклику по телефону або шляхом сигналізації черговий, взявши 

меню, приходить у номер, допомагає у виборі страв і напоїв, уточнює час 
обслуговування, приймає замовлення. Потім передає його на кухню та у 
буфет ресторану. 

Санітарно-гігієнічні правила вимагають, щоб страви і продукти 
подавали в номери у посуді з кришкою або накритому серветкою. Для 
доставки використовують візки невеликих розмірів, що входять у кабіну 
ліфта. 

Спочатку офіціант приносить у номер посуд, скатерку, серветки, 
мінеральну воду, фрукти і сервірує стіл. Потім приносить або привозить 
страви в порядку, прийнятому при обслуговуванні. За бажанням замовника 
офіціант обслуговує його в номері (розкладає страви в тарілки, наливає 
напої) або йде, повертаючись у визначений час чи по виклику, що забрати 
посуд і зробити розрахунок. 

Отже, процес обслуговування проходить найбільш ефективно, якщо цю 
роботу виконують два офіціанти. При цьому один підбирає предмети 
сервіровки, одержує і доставляє замовлення, другий сервірує стіл і 
обслуговує. 
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IННOВAЦIЇНI ТЕХНOЛOГOЇ OБСЛУГOВУВAННЯ OСIБ З 
OБМЕЖЕНИМИ МOЖЛИВOСТЯМИ У ГOТЕЛЬНIЙ IНДУСТРIЇ 

 
Рoзвитoк суспiльних сфер вимaгaє ствoрення рiвних умoв для усiх 

людей. Oсoбливo це стoсується людей з oбмеженими фiзичними 
мoжливoстями. Oблaднaнi пaндусaми тa пoручнями мaгaзини тa iншi 
зaклaди, ширoкi дверi тa дoдaткoвi зручнoстi дoзвoляють тaким людям без 
перешкoд пересувaтися тa кoристувaтися пoслугaми. Сaме тoму у цьoму 
нaпрямку зaрaз aктивнo рoзвивaється i туристичнa сферa – гoтелi стaють все 
зручнiшими для кoристувaння людьми з iнвaлiднiстю.  

Дoслiдження сутнoстi тa сoцiaльнoї склaдoвoї гoтельнoгo бiзнесу 
предстaвленi в прaцях Бoйкo М.В., Гoлoвкo O.М.,  Круль Г.Я.,            
Мaльськoї М.П., Пуцентейлo П.Р., Сoкoл Т.Г. тa iнших вчених. Питaнням 
вибoру стрaтегiй сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку пiдприємств присвяченi 
прaцi Дoлiшньoгo М.I., Oрлoвa O.O., Юринця В.Є. тa iн. Прoте пoстaнoвкa 
прoблеми у кoнтекстi виявлення iннoвaцiйних тенденцiй в рoзвитку 
сoцiaльнoї склaдoвoї пiдприємств гoтельнoгo гoспoдaрствa, їх впливу нa 
пiдвищення ефективнoстi гoспoдaрювaння тa зaбезпечення сoцiaльних 
пoтреб суспiльствa вимaгaє ґрунтoвних дoслiджень.  

Метoю дaнoгo дoслiдження є oбгрунтувaння нaпрямiв iннoвaцiйних  
технoлoгiй oбслугoвувaння oсiб з oбмеженими мoжливoстями у гoтельнiй 
iндустрiї. 

Евoлюцiя вiднoшення суспiльствa дo iнвaлiдiв пoмiтнa. Вiд безпoрaднoї 
жaлoстi i бaжaння не пoмiчaти прoблем дo прaгнення, зрoбити тaк, щoб люди, 
oбдiленi здoрoв'ям, вiдчувaли себе нa рiвних зi всiмa iншими. Фiлoлoги 
публiкують стaттi, щo зaкликaють вiдмoвитися вiд слoвa «iнвaлiд» i вживaти 
слoвoспoлучення «люди з oбмеженими мoжливoстями».  

Для зaхiдних гoтелiв нaявнiсть у фoндi нoмерiв для iнвaлiдiв – 
неoдмiнне прaвилo. В ДСТУ 4269:2003 oкремий рoздiл стaндaрту мiстить 
вимoги щoдo урaхувaння пoтреб iнвaлiдiв. Тaк, гoтелi усiх кaтегoрiй пoвиннi 
мaти щoнaйменше oдин нoмер, пристoсoвaний дo пoтреб iнвaлiдiв. Крaщим 
кoнсультaнтoм щoдo устaткувaння нoмерiв для людей з oбмеженими 
мoжливoстями є суспiльствa iнвaлiдiв. 

Кoнвенцiя OOН прo прaвa iнвaлiдiв  визнaчaє неoбхiднiсть зaбезпечення 
oсoбaм з iнвaлiднiстю дoступнoстi фiзичнoгo, сoцiaльнoгo, екoнoмiчнoгo тa 
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культурнoгo oтoчення, oхoрoни здoрoв’я тa oсвiти, a тaкoж iнфoрмaцiї тa 
зв’язку, щo мoже сприяти ствoренню для них мoжливoстi пoвнoю мiрoю 
кoристувaтися всiмa прaвaми людини тa oснoвoпoлoжними свoбoдaми [1]. 

В нaш чaс знaчнo пiдвищується рoль сервiснoгo сектoрa, щo oбумoвленo 
висoким рiвнем зaбезпечення зaйнятoстi нaселення сервiсними oргaнiзaцiями 
(пoнaд 50%) i збiльшенням їх питoмoї вaги в пoпoвненнi держaвнoгo 
бюджету. Вaгoмoю структурнoю склaдoвoю сервiсних oргaнiзaцiй є 
пiдприємствa гoтельнoгo гoспoдaрствa. Пoстiйний рoзвитoк гoтельнoгo 
бiзнесу призвoдить дo збiльшення кoнкуренцiї. В першу чергу для 
стaбiлiзaцiї свoїх пoзицiй гoтельним пiдприємствaм неoбхiднo мaксимaльнo 
викoристoвувaти iннoвaцiйнi тенденцiї при вибoрi кoнкурентних перевaг. 

Вaжливими oсoбливoстями тaких гoтелiв є:  
 oблaднaний вхiд дo гoтелю;  
 прoстoрiсть нoмеру;  
 спецiaльнo oблaднaнa вaннa кiмнaтa;  
 дoдaткoвi зручнoстi при нaдaннi пoслуг [2].  
Перше, нa щo вaртo звернути увaгу – зручний пaндус нa вхoдi в гoтель, 

зручнi ширoкi дверi тa рoзтaшувaння лiфтa. Гoтелi, щo пoзицioнують себе як 
“invalid friendly”, мусять пoдбaти прo те, щoб нoмери для людей з 
oбмеженими мoжливoстями були прoстoрими, мaли ширoкi двернi oтвoри, a 
бiля лiжкa були вiдкиднi пoручнi. Вaннa кiмнaтa мусить бути oблaднaнa 
спецiaльним дзеркaлoм тa рaкoвинoю, a нaсaдкa в душi рoзмiщенa нa 
зручнoму рiвнi. 

Oсoбливoгo знaчення для рoзвитку сoцiaльних iннoвaцiй у вiтчизнянoму 
гoтельнoму бiзнесi нaбувaє дoслiдження прaктичнoгo дoсвiду сoцiaльнo-
iннoвaцiйнoї дiяльнoстi прoвiдних гoтельних пiдприємств свiту, a сaме  Пaрк-
гoтель - пaнсioнaт для лiтнiх людей єврoпейськoгo рiвня. 

Нa вiдмiну вiд зaхiдних крaїн, держaви щo утвoрилися нa 
пoстрaдянськoму прoстoрi прaктичнo не в змoзi зaбезпечити лiтнiм людям, 
якi пoтребують дoгляду, нaлежний рiвень утримaння тa oбслугoвувaння. Цю 
функцiю взяли нa себе пaрк-гoтелi для лiтнiх людей, щo нaдaють сoцiaльнi 
пoслуги єврoпейськoгo рiвня, a сaме: прoживaння, дoгляд i лiкaрськa 
дoпoмoгa. Пoслуги, щo нaдaє пaрк-гoтель для лiтнiх людей, включaють: 

 мoжливiсть звертaння в будь-який чaс дoби зa дoпoмoгoю дo 
медичнoгo персoнaлу висoкoї квaлiфiкaцiї, нaвченoму зa спецiaльними 
прoгрaмaми, рoзрoбленими i ширoкo зaстoсoвувaним у крaїнaх Єврoпи тa 
СШA; 

 збaлaнсoвaне, склaдене нa oснoвi рекoмендaцiй дiєтoлoгa i 
iндивiдуaльних смaкoвих перевaг хaрчувaння; 

 кoмфoртнi, мaксимaльнo безпечнi умoви прoживaння, серед яких 
нaявнiсть пoручнiв в мiсцях зaгaльнoгo кoристувaння, тривoжних кнoпoк в 
кiмнaтaх, спецiaльних лiжoк тa прoтипрoлежневих систем, 
бaгaтoфункцioнaльних пристрoїв для немoбiльних людей, спецiaльних 
зaсoбiв для перемiщення в прoстoрi тих, хтo oстaтoчнo не втрaтив здaтнoстi 
пересувaтися; 
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 iндивiдуaльний пiдхiд дo кoжнoгo пoстoяльця пaрк-гoтелю, щo 
дoзвoляє йoму вiдчувaти себе пoтрiбними незaлежнo вiд ступеня свoєї 
сaмoстiйнoстi; 

 aтмoсферa зaтишку i турбoти, спiлкувaння, рiзнoмaнiтнi прoгрaми тa 
умoви для цiкaвoгo прoведення спiльнoгo дoзвiлля, групoвi тa iндивiдуaльнi 
зaняття з психoлoгoм; 

 мoжливiсть вибoру прoгрaми перебувaння вiдпoвiднo дo медичних i 
сoцiaльних пoтреб лiтньoї людини, a тaкoж йoгo рiдних; 

 мoжливiсть пoзбутися вiдчуття зaлежнoстi тa безпoрaднoстi, вiдчути 
себе пoвнoцiннoю людинoю i нaвiть вiдкрити в сoбi нoвi тaлaнти; 

 прoживaння в екoлoгiчнo чистoму мiсцi [3]. 
Oргaнiзaцiя безбaр'єрнoгo прoстoру вимaгaє вiд керiвництвa гoтелiв 

певнoї сoцiaльнoї i юридичнoї вiдпoвiдaльнoстi. A це, в свoю чергу, здaтне 
вплинути нa якiсть нaдaвaних пoслуг. 

Тaким чинoм, сoцiaльнi iннoвaцiї в гoтельнoму бiзнесi дoпoмoжуть 
ствoрити кoнкурентну перевaгу i зaлучити бiльший кoнтингент спoживaчiв 
крiм гoстей з oбмеженими мoжливoстями тa членiв їх сiмей, a сaме сiмей з 
мaленькими дiтьми, людей, щo мaють тимчaсoвi oбмеження в плaнi 
пересувaння, групи людей пoхилoгo вiку. 
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ПРОЄКТ ЦЕХУ ВИРОБНИЦТВА КАРАМЕЛІ 

 
Карамель має приємний смак і аромат, багато видів досить стійкі під час 

зберігання. Карамель льодяникова, з фруктово-ягідними, лікерними, 
помадними і молочними начинками містить 77,8-83,3 % моно- і дицукридів і 
11,2-13,4 % поліцукридів, завдяки яким енергетична цінність виробів досягає 
346-362 ккал/ 100 г. Калорійність карамелі із жировмісними начинками трохи 
вища. Часте і тривале споживання карамелі небажане, оскільки повільне її 
розчинення в ротовій порожнині посилює діяльність мікроорганізмів, 
продукти життєдіяльності яких негативно впливають на тканини зубів. 

Світовим лідером у виробництві карамелі є компанія "Чупа-Чупс". 
Карамель є оригінальним харчовим продуктом, який має аморфну 

структуру, відповідні органолептичні показники та тривалий термін 
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зберігання.Об’єм виробництва карамелі становить більше 25 % загального 
обсягу кондитерських виробів. До складу її входять, в основному, вуглеводи 
(цукри, декстрини), кількість яких обумовленанаявністю сировини - цукру і 
крохмальної патоки.Це пояснює добру засвоюваність карамелі організмом. 

Різниця між кристалічною та аморфною структурою полягає в тому, що 
в кристалічній структурі молекули сахарози розташовані в чітко визначеному 
порядку, а в аморфній структурі вони знаходяться без ладу, при цьому вони 
ніяк не орієнтовані. Тому у виробництві карамелі треба створити умови для 
переходу сахарози із кристалічного в аморфний стан, тобто необхідно 
порушити правильність розташування молекул і перешкодити їх прагненню 
знову побудувати кристалічну структуру. 

Карамель поділяється на дві основні групи: 
-карамель льодяникова - карамель з начинкою . 
Обидва види карамелі можна виробляти на потоково-механізованих 

лініях і напівмеханізованим способом. 
Карамель залежно від рецептури і технології поділяється : 
- льодяникова. 
- карамель з начинкою. 
- молочна(льодяникова і з начинкою). 
- м`яка. 
- вітамінізована . 
- лікувальна . 
- глазурована шоколадною,кондитерською чи жировою глазур`ю. 
Карамель залежно від кількості начинок та їх розміщення виготовляють: 
- з однією начинкою  
- з подвійною або кількома начинками  
- з начинкою,перешарованою карамельною масою  
Карамель залежно від способу оброблення карамельної маси 

виготовляють : 
- з прозорою оболонкою 
- з непрозорою (тягнутою) оболонкою 
Технологічна схема виробництва льодяникової карамелі: 
- підготовка сировини до виробництва; 
- приготування карамельного сиропу; 
- приготування карамельної маси; 
- охолодження та оброблення карамельної маси; 
- формування та охолодження карамелі; 
- загортання, фасування та пакування карамелі. 
Технологічна схема виробництва карамелі з фруктово-ягідною 

начинкою: 
- підготовка сировини до виробництва;- приготування карамельного 

сиропу; 
- приготування карамельної маси; 
- охолодження та оброблення карамельної маси; 
- підготовка фруктово-ягідного пюре до виробництва;- приготування та 

темперування начинки; 
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- формування та охолодження карамелі; 
- загортання, фасування та пакування карамелі. 
Отже, караме́ль — це десертний інгредієнт, що являє собою колоїдний 

розчин вареного цукру. Буває коричневого кольору різних відтінків, який 
використовується для ароматизації цукерок і напоїв. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ НАДАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 
 

Процеси глобалізації, а також інтеграції, характерні для світової 
готельної індустрії, виражаються у створенні великих корпорацій і готельних 
ланцюгів. Це стає одним з найпоширеніших інструментів управління 
готельним господарством, які використовуються у світовій практиці [1]. В 
свою чергу, це вимагає використання новітніх організаційних та 
технологічних прийомів задля забезпечення динамічного розвитку кожного 
конкретного готельного підприємства та всієї галузі в цілому. 
Комфортабельний готель виконує найважливіші функції у сфері 
обслуговування туристів: забезпечує всіх клієнтів житлом та комплексом 
побутових, культурно-розважальних послуг, а також створює імідж країни у 
міжнародному співтоваристві [2]. 

Відповідність якісним характеристикам готельного сервісу за 
встановленими критеріями, розробка принципів роботи готелів, необхідність 
прогнозування факторів мінливого зовнішнього середовища дозволяють 
розглядати процес надання готельної послуги як технологічний процес, що 
являє собою комплекс упорядкованих хронометрованих операцій, 
застосовуючи визначені методи та керуючись розробленими стандартами 
готельного обслуговування [1].  

Тому технологія обслуговування клієнтів готельного господарства 
характеризується циклічністю, під якою розуміють послідовне регуляторне 
повторення процесу надання гостю різних послуг із моменту його прибуття 
до остаточного від’їзду з даного готелю через сукупність операцій [3].  

Технологічний цикл обслуговування представляє уніфікований 
стандартний обсяг послуг із певною послідовністю їх надання, яким планує 
скористатись клієнт даного і завдяки якому формується пропозиція засобу 
розміщення, задля задоволення виявленого попиту. Головна ідея даної 
технології полягає в тому, що перелік послуг, рівень їх якості можуть бути 
варіативними, при цьому основні етапи надання традиційних послуг 
забезпечуються в певній послідовності [4]. 
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Тобто, створення кінцевого продукту у вигляді готельної послуги зі 
своїми особливими ознаками має власний технологічний цикл, який у 
практиці господарювання отримав назву «гостьовий цикл» (в перекл. з англ. - 
guest cycle) [5].  

Гостьовий цикл включає послідовність часових, інформаційних, 
кадрових, матеріальних витрат, спрямованих на обслуговування одного 
гостя. Розкриття змісту гостьового циклу у контексті бізнес-процесів 
ґрунтується на трактуванні цієї категорії як поетапного розподілу бізнесової 
активності готелю, за допомогою якого відбувається ідентифікація фізично-
комунікаційних контактів і фінансово-обмінних процедур між клієнтами та 
співробітниками готельного підприємства.  

Так, до технологічного алгоритму гостьового циклу, що описує дії, до 
яких залучається кожен гість, з моменту подачі заявки на розміщення й 
проживання до остаточного виїзду з певного готелю, можна включити 
чотири етапи:  

 період до приїзду в готель (Pre-Arrival);  
 прибуття клієнту в готель (Arrival);  
 час перебування в готелі (Occupancy);  
 виїзд з готелю (Departure) [1]. 
Таким чином, готельний цикл характеризується закінченою системою 

виробництва, яка має взаємопов'язані та взаємообумовлені складові. 
Ефективний синтез зазначених компонентів формує виробничий процес 
надання послуг, виступає способом організації. Організація виробництва 
готельних послуг містить такі компоненти:  

 кадрова політика, що включає професійну підготовку персоналу;  
 застосування засобів праці: машин, механізм, інструментів, 

споруд, приміщень тощо;  
 використання предметів праці: матеріалів, сировини та інших 

видів ресурсів;  
 споживання енергії: теплової, електричної, механічної, світлової;  
 робота з інформаційною базою: науково-технічне, оперативно-

виробниче, нормативно-правове забезпечення. 
Отже, розкрито сутність складових технології роботи готелів через 

побудову гостьового циклу надання готельних послуг в контексті розвитку 
індустрії гостинності, систематизовано організаційні засади побудови 
структури технологічного процесу, відповідно до етапів гостьового циклу з 
урахуванням основних принципів технологічних ланцюгів, що сприятиме 
удосконаленню організаційно-технологічної бази та дозволить визначити 
основні шляхи вирішення актуальних завдань його підвищення. 
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ПРОЄКТ ЦЕХУ ВИРОБНИЦТВА БАЛИКА  
 

Асортимент виробів [1, 2,3]. Асортимент продуктів зі свинини: 
- варені — окости тамбовський, воронезький, знежирений, рулети 

ростовський, київський, шинка асорті, шинки у формі, в оболонці та для 
сніданку, свинина та м’ясо голів пресовані, бекон пресований, шинка 
Запашна, Русанівська та ін.; 

- копчено-варені — окости тамбовський, воронезький, знежирений, 
філей по-київськи, рулети ленінградський та ростовський, шинка по-
білоруськи, черкаська, ватутінська, корейка та грудинка, балик в оболонці та 
чернігівський, шийка черкаська; 

- сирокопчені — окости тамбовський, воронезький, рулети ленін-
градський і ростовський, корейка та грудинка, балик дарницький, шийка 
шинкова, філе в оболонці, ребра, гомілки, шпик копчений; 

- копчено-запечені — окости, шинка, рулет, корейка, грудинка, бекон 
столичний та любительський, пастрома, шпик листковий; 

- запечені — буженина, карбонат; 
- смажені — шийка; 
- солені — шпик солений, шпик закусочний. 
Асортимент продуктів зі свинячого шпику: 
- шпик солений; 
- шпик копчений; 
- шпик по-угорськи; 
- бекон солений. 
Асортимент продуктів із яловичини: 
- варені — шинки: особлива з яловичини, яловича у формі, посольська, 

Святкова, Динамо, яловичина з соєвим білком та ін.; 
- копчено-варені — рулет із яловичини, рулет особливий з яловичини, 

язик у шпику, грудинка із яловичини, полядвиця (філе) яловича; 
- копчені — яловичина копчена, язик яловичий копчений, полядвиця із 

яловичини копчена та ін.; 
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- запечені — полядвиця яловича запечена, шийка яловича, яловичина 
запечена та ін. 

Асортимент продуктів із баранини: 
- баранина у формі варена; 
- баранина в оболонці; 
- рулет баранячий копчено-варений; 
- окіст баранячий копчений та варено-копчений; 
- бараняча грудинка копчена та ін. 
Технологічні операції підготовки сировини [1, 2,3].  
Вироби із шматкового м’яса виготовляють відповідно до послідовних 

технологічних операцій: підготовка сировини, розбирання півтуш, надання 
форми виробам, соління, вимочування та термічне оброблення. За способами 
оброблення солінням вироби поділяють на продукти з витримуванням чи без 
витримування у посоленому стані, за термічним обробленням — на варені, 
варено- копчені, копчені, запечені, сирокопчені та сиросолені. 

Вироби із шматкового м’яса виготовляють відповідно до послідовних 
технологічних операцій: підготовка сировини, розбирання півтуш, надання 
форми виробам, соління, вимочування та термічне оброблення. За способами 
оброблення солінням вироби поділяють на продукти з витримуванням чи без 
витримування у посоленому стані, за термічним обробленням — на варені, 
варено- копчені, копчені, запечені, сирокопчені та сиросолені. 

Свинина визнана одним з найпопулярніших м'ясних продуктів 
харчування на всій планеті Земля. Причому навіть не дивлячись на те, що 
багато людей зовсім не вживають в їжу свинину з релігійних міркувань 
(мусульмани або іудеї) або з морально-етичних поглядів (вегетаріанці). З усіх 
складових частин свинячої туші людство навчилося готувати різноманітні 
страви. 

М'ясо свинини не тільки смажать, тушкують, варять і запікають, 
свинину ще й сушать, в'ялять, а так само консервують. Зі свинячого м'яса 
варять бульйони і супи, подають у якості основної страви, роблять котлетний 
фарш, рагу або шашлик. Свинина вважається найпопулярнішим м'ясом для 
копчення. Копчений свинячий окіст, грудинка, бекон або лопатка 
вважаються прекрасними продуктами для закусок. Копчену свинину додають 
у перші страви, а так само в м'ясні салати. 

Зі свинини роблять домашні ковбаси, а так само ніжну буженину 
(повністю запечений шматок м'яса). У старі часи на святковому столі нерідко 
красувався повністю запечений на вогні порося чи свиняча голова. З 
найніжнішого і делікатного м'яса свинячої корейки можна приготувати не 
тільки відбивні, але і карбонат або "м'ясну корону" з ребрами, а можна 
виготовити справжній делікатес балик свинячий. 

У минулі часи під баликом розумілося первісне значення слова, тобто 
копчений рибний продукт з жирних порід осетрини, лосося або білорибиці. 
Однак, технологія виробництва балика з риби була застосована до м'яса, в 
результаті вийшов відмінний балик свинячий. Що найцінніше, балик 
свинячий можна запросто приготувати в домашніх умовах. Причому ваш 
продукт буде разюче відрізнятися від магазинного балика свинячого. 
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В промисловому виробництві часто не дотримується рецептура балика 
свинячого, що в підсумку і призводить до різниці в якості, смаку і ароматі 
продукту. Щоб приготувати домашній балик свинячий вам знадобиться 
близько кілограма, а можна і більше свинячої корейки або шиї і розсіл. 
Рецепт розсолу для балика свинячого дуже простий - в 100 мл води додаєте 6 
гр солі, а потім ретельно перемішуєте. 

Замість розсолу можна використовувати будь приправи і спеції на ваш 
смак, головне замаринувати м'ясо для балика свинячого, щоб у підсумку ваш 
продукт володів найніжнішим смаком і просто "танув у роті". Після того, як 
м'ясо для балика свинячого замаринувалося, можна приступати до 
безпосереднього приготування продукту. Балик свинячий можна запекти в 
духовці (1,5 години при 180 градусах). 
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Готель надає послуги вітчизняним та іноземним гостям, тому 

неухильним правилом для персоналу є поважне відношення до будь-яких 
культурних традицій і способу мислення, а також готовність до спілкування 
без перешкод. Гордістю будь-якого готелю є персонал, здатний говорити 
різними мовами і справляти добре враження на гостя рівнем своїх знань і 
гнучкістю спілкування. 

Культура поведінки працівників готелю містить у собі всі сторони 
зовнішньої і внутрішньої культури людини, а саме: правила обходження і 
звертання, уміння правильно виражати свої думки, дотримуватися етикету. 
Ввічливість говорить про культуру людини, її ставлення до роботи і до 
колективу. Для працівників готелю дуже важливо бути тактовним у 
взаєминах з гостями, постійно пам’ятати про повагу до людини [1]. 

Готелі можуть надавати послуги вітчизняним та іноземним гостям. Тому 
неухильним правилом для персоналу є поважне ставлення до будь-яких 
культурних традицій і способу мислення, а також готовність до спілкування 
без перешкод. Гордістю будь-якого готелю має бути персонал, здатний 
говорити різними мовами і справляти добре враження на гостя рівнем своїх 
знань та гнучкістю в спілкуванні. Метою обслуговуючого персоналу є 
створення відкритої, дружньої атмосфери, тому, звертаючись до гостя, 
називаючи при цьому його ім’я, будь-який працівник готелю зможе 
домогтися його прихильності.  
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Працівникам необхідно вести себе тактовно, у відвідувачів гостей не 
можна розпитувати про мету візиту, а також заходити в номер без дозволу 
проживаючого. Гіднісь і скромність — обов’язкові риси характеру 
працівника малого готелю [2]. 

Культура поведінки і спілкування пов’язані також і з поняттям культури 
мови. Працівникові необхідно вміти грамотно та ясно висловлювати свої 
думки. За культурою мови, як і за тоном розмови, потрібно стежити постійно. 
Культура мовного етикету передбачає не лише уміння говорити, але й уміння 
слухати. Уважно вислухати співрозмовника, не перебиваючи його, і виявити 
при цьому щире співчуття — мистецтво. 

Професійна етика охоплює і такі сторони поведінки, як добросовісне 
відношення до своїх посадових обов'язків, естетичне утримання приміщень, 
збереження устаткування і інвентарю, активну організацію і надання послуг 
високої якості, дотримання етичних норм і правил службового етикету [2]. 

В умовах сучасних вимог, з відкриттям меж для бізнесу відбувається 
проникнення іноземної культури на національний простір України. У зв'язку 
з цим колишня система культури обслуговування не може спиратися на старі 
форми. Потрібне правильне реагування на зміни, що відбуваються, в 
суспільстві та на прояв нових потреб, до яких вона повинна адаптуватися. 

Сутність високого рівня культури обслуговування – це обслуговування 
на «першу вимогу», встановлення тісних зв'язків з гостем , де вимога і уміння 
попередити бажання споживача стають вищим пріоритетом в роботі. 
Причому послуги даного готелю повинні стояти вище за послуги конкурентів 
[3]. 

Висока культура обслуговування вимагає від співробітників: вміння 
володіти навиками поведінки в суспільстві, правилами спілкування та 
культури мови; знання тонкощів професійного етикету, уміння вести 
телефонні розмови. 

Таким чином, культура поведінки готельного працівника містить у собі 
всі складові зовнішньої і внутрішньої культури людини, а саме: правила 
стосунків і звертання, уміння правильно виражати свої думки, дотримуватися 
мовного етикету. Ввічливість свідчить про культуру людини, її ставлення до 
роботи і до колективу. Для готельного працівника дуже важливо бути 
тактовним у взаєминах з гостями, постійно пам'ятати про повагу до людини. 
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НІМЕЦЬКЕ ВИНОРОБСТВО: ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ 
 

Історія німецького виноробства сягає ще римської епохи, коли на лівому 
березі Рейну з’явилися перші виноградники. В Середньовіччі ця справа не 
зникла завдяки монастирям, які часто ставали локальними центрами 
виноробної культури та зберігали традиції, що передавалися з покоління у 
покоління.  

В XVII столітті виноробна галузь Німеччини пережила свою першу 
велику кризу – саме тоді пиво стало набагато популярнішим, через що багато 
виноградників просто зникли. Тим не менш, до ХІХ століття більшість 
виноробень перейшли у приватну власність і стали розвиватись в якісно 
новому масштабі. Саме в Німеччині, в історичному музеї Пфальцу, 
знаходиться найстаріша у світі пляшка вина, датована 350 роком до нашої 
ери [1].  Історія німецьких вин не надто коротка, як це здається. На берегах 
двох річок Мозеля і Рейну були посаджені перші виноградники ще за часів 
римського уряду. Після того, як розпалася Римська Імперія, роль зберігачів 
традиції перейшла до монахів. Традиції виготовлення монастирського вина 
ще є в Німеччині, незважаючи навіть на те, що пройшло дуже багато часу і 
більшість виробників є приватними особами.  

Німецькі виноградники знаходяться на крутих схилах на відміну від 
італійських і французьких виноградників. Іноді буває таке, що збирачам 
винограду доводиться працювати зі страховкою. Звичайно, це все заради 
вина, про лози в Німеччині доглядають як ніде більше в світі, вони 
захищають виноград від комах і шкідників, над виноградниками німці 
працюють цілодобово.  

Розташування виноградників знаходиться так, що вони дозрівають 
восени, коли вже в лісі опадає листя, таким чином і з’явився знаменитий сорт 
вина «Айсвайн»  [2]. Виготовляється воно з винограду, який заморожений 
нічним холодом на кущах. Виробництво зазнає високих ризиків через примхи 
погоди, насамперед, для повного дозрівання винограду потрібні спекотне 
літо та тепла осінь. Також, потрібне різке похолодання – якщо зниження 
температури відбудеться занадто пізно, врожай може бути втрачений через 
гниття ягід. У результаті виходить дуже концентроване вино, але в малих 
кількостях. Через ризикований та трудомісткий процес виробництва та малої 
кількості, крижане вино дуже дороге. Наприклад, на виготовлення 500 мл 
потрібно приблизно 13-15 кг винограду, а з 50 т винограду вийде всього 2 т 
цього напою. Це дуже витратний та тривалий процес. Традиція німецького 
виноробства говорить нам, що ягоди готові до збору, коли температура 
повітря досягне до -7, а то й до -12 оС [3]. 

 У Німеччині більше 50 сортів винограду, з них 80% займають білі 
сорти, які краще дозрівають у цьому кліматі. Найпопулярнішим німецьким 
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сортом є Рислінг, який культивується тут не одну сотню років. З нього 
виробляються вина з досить широким спектром ароматів та смаків. Виноград 
Ґевюрцтрамінер, Трамінер володіє неповторним ароматом троянд, який він 
переносить у вино. Сорт Кернер був отриманий шляхом схрещування 
червоного сорту Троллінгер та білого Рислінга у минулому столітті. В 
результаті вийшов сорт, вина з якого відрізняються гарним потенціалом для 
витримки. Червоний сорт Дорнфельдер дає вина з фруктовим ароматом, які в 
даний час складають гідну конкуренцію багатьом винам з південних країн. 
Досить поширеним сортом в Німеччині є сорт Сільванер, площі якого 
займають понад 15%, це скоростиглий та високоврожайний сорт. Сорт 
Мюллер-Тургау був названий на честь професора Мюллера, який вивів його 
в кінці 19-го століття, схрестивши Рислінг з Сільванером. Досить 
невибагливий сорт, який народжує ароматні вина, що володіють приємним 
мускатним запахом. Червоний сорт Шпетбургундер займає великі площі в 
країні, є одним з найдавніших сортів у Німеччині [5]. 

Продукція рослинництва знаходиться на початку 
сільськогосподарського ланцюга створення вартості. Через дотримання 
належної виробничої практики забезпечуватиметься стійкість виробництва. В 
Німеччині воно характеризується своєю багатосторонністю: від землеробства 
та вирощування сільськогосподарських культур, через садівництво та 
вирощування фруктів до виноградництва і вирощування хмелю. В усіх 
сферах конкурентоспроможне сільське господарство залежить від 
стабільних, високих врожаїв. Вирішаючими факторами є продуктивні, 
здорові сорти, захист рослин, успішна селекційна робота та збереження 
врожайності. Також великого значення набуває застосування «зеленої 
генетики» у рослинництві.  

Німеччина є батьківщиною найпівнічніше розташованих виноградників 
у світі. У 13 виноробних регіонах – в основному на берегах Рейну і його 
притоках – виробляється на близько 100000 гектарів виноградників в 
середньому 10 млн. гектолітрів вина на рік. Це становить близько шести 
відсотків від загального обсягу виробництва вин в Європейському Союзі. 
Таким чином, Німеччина в Європейському союзі після Франції, Італії і 
Іспанії є четвертим за величиною виробником вина. У Німеччині річний 
оборот в галузі виноробства оцінюється у близько вісім мільярдів євро. З 9 
липня 2010 року діє онлайн-доступ до банку даних «Deutsche Genbank Reben 
– Німецький генетичний банк винограду». Генетичний банк при Інституті ім. 
Юліуса Куна, Федеративного науково-дослідного інституту культурних 
рослин є вихідним матеріалом для розведення виноградної лози з 
покращеною резистенцією проти шкідників, хвороб, абіотичного стресу. 
Виноградники вирощуються в умовах відкритого ґрунту. На сьогодні банк 
нараховує 3800 зразків [4]. 

Німеччина виробляє вина у багатьох стилях: сухі, напівсолодкі та 
солодкі білі вина, вина розе, червоні вина та ігристі вина. Єдиним вином, 
який зазвичай не виробляється, є кріплене вино. Через північне розташування 
німецьких виноградників країна виробляла вина, зовсім не схожі на інші в 
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Європі, багато з них з видатною якістю. У період з 1950-х до 1980-х років 
німецьке вино було відоме за кордоном дешевими, солодкими або 
напівсолодкими низькоякісними серійними винами, такими як Лібфраумільх. 
Історично вина були переважно білими, солодкими та з низьким вмістом 
алкоголю. Історично багато вин (крім вин пізнього врожаю), ймовірно, були 
сухими (трокен), оскільки методів зупинки бродіння не існувало. Останнім 
часом набагато більше німецького білого вина знову виготовляють у сухому 
стилі. Значна частина вина, що продається в Німеччині, суха, особливо в 
ресторанах. Однак, більшість експорту припадає на солодкі вина, особливо 
на традиційні експортні ринки, такі як Сполучені Штати, Нідерланди і 
Великобританія, які є провідними експортними ринками як за обсягом, так і 
за вартістю [4].  

Червоне вино завжди було важко виробляти в німецькому кліматі, і 
раніше воно, як правило, було світлого кольору, ближче до рожевого або 
червоного вина Ельзасу. Однак, останнім часом значно зростає попит і на 
темніші, насиченіші червоні вина (часто барріке (у віці) виробляються з 
винограду Дорнфельдер і Spätburgunder, німецька назва для Піно Нуар. 
Найбільш характерною особливістю німецьких вин є високий рівень 
кислотності в них, спричинений як меншою стиглістю в північному кліматі, 
так і шляхом відбору винограду, такого як Рислінг, який зберігає кислотність 
навіть при високому рівні стиглості [5]. 

Отже, виноробство є досить давньою галуззю сільського господарства 
Німеччини. У наш час Німеччина займає 6 місце у світі за обсягами 
виробництва вина. Будь-яке господарство в країні може виробляти вино 
вищої якості, а закон регулює тільки зрілість та рівень цукру у винограді на 
момент збору врожаю, що відкриває широкі можливості для розвитку 
виноградарства та виноробства, підвищення конкурентоспроможності 
німецьких вин на світовому ринку. 
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У багатьох країнах світу лікарські рослини чи їхні окремі фізіологічно-

функціональні інгредієнти активно використовуються не лише як 
лікувальний засіб, але й як компоненти харчових продуктів для покращення 
раціону харчування людини. За оцінками фахівців, український споживач 
недоотримує з харчуванням цілу низку корисних есенціальних речовин. 
Одним із джерел сировини, що допоможе збагатити раціон людини 
необхідними речовинами, є дикорослі й культивовані лікарські рослини 
України.  

В Україні є значні невикористані ресурсні можливості, включаючи 
сировинну та промислову бази, для отримання функціональних інгредієнтів 
для покращення складу продуктів харчування. Незважаючи на наявні 
розробки та інтенсивні дослідження в цій галузі створення природних 
функціональних інгредієнтів є надзвичайно актуальним [1, ст.230]. 

З колекції генетичного різноманіття лікарських рослин Дослідної станції 
лікарських рослин ІАП НААН, яка налічує понад 900 зразків, поетапно були 
відібрані 45 перспективних. Основними критеріями добору були 
нетоксичність, достатнє поширення чи культивування в Україні, високий 
вміст біологічно активних речовин, позитивні органолептичні 
характеристики, новизна в харчовій технології.  

Серед лікарських рослин колекції для розробки та виготовлення сухих і 
рідких екстрактів, сухих пряно-ароматичних сумішей та ароматичних 
компонентів на основі фізіологічно-функціональних інгредієнтів 
найчисленнішими виявилися традиційні фармакопейні лікарські рослини. 
Зокрема, родини Lamiaceae – меліса лікарська, м’ята перцева, материнка 
звичайна, чебрець звичайний,шандра звичайна, а також нефармакопейні 
рослини, нормативна документація на сировину яких відсутня, застаріла або 
недосконала: гісоп лікарський, змієголовник молдавський,лофант анісовий, 
м’ята довголиста, котяча м’ята звичайна.  

Серед рослин родини Asteraceae– ехінацея пурпурова, ромашка 
лікарська, оман високий, нагідки лікарські, розторопша плямиста, лопух 
справжній, топінамбур, Fabaceae – козлятник лікарський, астрагал 
серпоплідний, десмодіум канадський тощо.  

Для широкого їхнього використання у виробництві продуктів 
харчування необхідно не лише провести попереднє вивчення фізико-хімічних 
та органолептичних властивостей,а й встановити показники якості сировини, 
розробити рецептури композицій і технології екстрагування [2, ст. 15]. 
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З давніх - давен народна медицина використовувала лікарські рослини 
переважно в сирому вигляді. Кулінарна обробка, консервування і деякі інші 
способи переробки продуктів приводять до великих втрат більшої кількості 
біологічно-цінних продуктів, викликаючи при цьому зміну їх природних 
властивостей. Останнім часом користуються популярністю соки із свіжих 
фруктів і ягід. Їх значення як профілактичного і лікувального засобу важко 
переоцінити. Соки багатьох рослин володіють широким спектром 
фармакологічних властивостей, вони з давніх часів використовувалися для 
лікування і профілактики багатьох захворювань. 

Сучасна наука підтвердила лікувальні властивості більшості рослин, 
уточнила і в багатьох випадках розширила область їх використання. 
Розширення нового відростку народної медицини – фітотерапії, викликає 
необхідність детального вивчення нетрадиційних лікувальних засобів, в тому 
числі і соків лікарських рослин.  Основними рослинними матеріалами, які 
вживаються і як харчові,і як лікувальні засоби, поряд з овочами, 
ягодами,фруктами, листовою зеленню, є лікарська та пряно-ароматична 
сировина, а також дикорослі ягоди.  

Використання лікарських рослин у виробництві харчових продуктів 
масового та спеціалізованого харчування широко впроваджується зараз у 
Японії, США, Канаді, країнах близького зарубіжжя.  

Уже стало традицією застосовувати  у харчовій промисловості різні 
напівфабрикати фруктово-ягідних та лікарських рослин, а в останні роки 
з’явилося багато розробок виробів із використанням лікарських трав 
женьшеню, ромашки, календули тощо в різних агрегатних станах (порошки, 
водні, спиртові, ефірні екстракти, пюре) для збагачення різноманітних 
харчових середовищ [3, ст.57.]. 

Отже, інтерес до лікарських рослин, їхнього біокомпонентного складу, 
біологічної дії викликаний їх широким, практично необмеженим 
поширенням на планеті, що зумовлює доцільність використання таких 
матеріалів у харчовій промисловості під час виробництва оздоровчих 
харчових продуктів, дієтичних добавок, напоїв підвищеної біологічної 
цінності та інших складових необхідного раціону харчування людини. 
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ПРОЄКТ ЦЕХУ ВИРОБНИЦТВА ПИТНИХ ВИДІВ МОЛОКА  

 
Молоко - продукт харчування, найбільш досконалий за своїм складом.  

Цінність молока полягає в ідеальній збалансованості поживних речовин.  
Молочні продукти грають величезну роль в харчуванні людини, 
забезпечуючи організм необхідними для здоров'я елементами.  Молоко - 
найменш замінний продукт, особливо для дитячого харчування [1]. 

Молоко різних сільськогосподарських тварин відрізняється за хімічним 
складом і поживною цінністю.  Найбільш широко в харчуванні людей 
використовується коров'яче молоко.  У раціоні народів різних регіонів 
присутній також молоко кіз, овець, кобил, верблюдиць, ослиць, буйволиць, 
самок зебу, яка, північного оленя. 

Молоко - дуже складний продукт за своїм хімічним складом.  До складу 
молока входять: вода, білки, молочний жир, молочний цукор - лактоза, 
мінеральні речовини і мікроелементи - кальцій і фосфор, більшість відомих 
вітамінів, ферменти, що сприяють травленню;  гормони, імунні тіла, гази, 
мікроорганізми, пігменти. 

Недостатнє споживання вітамінів і необхідних мікроелементів 
продовжує залишатися серйозною проблемою в усьому світі - як в 
промислово розвинених, так і в країнах, що розвиваються. 

Обстеження населення України, які регулярно проводяться в різних 
регіонах країни, свідчать про істотні відхилення в харчуванні практично всіх 
груп населення, що вкрай негативно позначається на здоров'ї нації: 
скорочується середня тривалість життя, знижується продуктивність 
працездатного населення і стійкість до захворювань. 

До числа найбільш поширених в Україні і небезпечних для здоров'я 
порушень харчування відноситься повсюдний і глибокий дефіцит вітамінів.  
Вітаміни є незамінними харчовими речовинами, які  необхідні для 
здійснення нормального обміну речовин, росту і розвитку організму, захисту 
від хвороб і шкідливих факторів зовнішнього середовища, надійного 
забезпечення всіх життєвих функцій.  Організм людини не здатний 
синтезувати вітаміни і запасати їх про запас, вони повинні надходити з їжею 
регулярно, в повному наборі і кількостях, відповідних фізіологічної потреби 
людини. 

Таким чином недостатнє споживання мікронутрієнтів є масовим, 
постійно-діючим фактором, що негативно впливає на здоров'я, зростання, 
розвиток і життєздатність всієї нації. 

Крім очевидних наслідків масового дефіциту мікронутрієнтів, він 
призводить також до прямих збитків в національній економіці.  Продумана 
політика в області здорового харчування і результати реалізації проєктів 
вітамінізації продуктів масового споживання дозволяють зберегти кошти для 
фінансування інших економічних програм [2, 3]. 
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Розвиток технології переробки молока і виробництва молочних 
продуктів визначається рівнем науково-технічного потенціалу країни та його 
сировинною базою. У свою чергу, впровадження нових технологій 
спрямоване на формування оптимального асортименту молочних продуктів, 
зниження витрат на їх виготовлення та реалізацію при збереженні або 
підвищенні рівня економічності виробництва. 

Молоко містить комплекс цінних харчових інгредієнтів, проте в на час в 
зв’язку з екологічним становищем необхідно в раціоні харчування підвищети 
вміст білків, ліпідів, вуглеводів, вітамінів.  Виходячи з цього, актуальним 
завданням є пошук нових джерел і розробка технології вітамінізації 
молочних продуктів. 

Сучасне виробництво продуктів харчування повинно вирішувати 
проблему задоволення потреб населення в харчуванні не тільки як джерелі 
енергії, а й в джерелі основних поживних речовин. В той же час  актуальним 
є розвиток технологій, які дозволяють знизити втрати і відходи сировини при 
виробництві, розширити асортимент  харчової продукції [1].  
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СУЧАСНИЙ СТАН ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ В ПІВДЕННІЙ КОРЕЇ 

 
Південна Корея є однією з країн, де добре розвинена індустрія туризму, 

залучаючи величезну кількість іноземних туристів щороку. 
Південнокорейський уряд робить все можливе для створення гостинної 
атмосфери всередині країни, привітно приймаючи мандрівників з усього 
світу. Сфера туризму розвивалася одночасно з тим, як країна піднімала 
рівень економіки після важкого періоду, що пережив південнокорейський 
народ. 

Існує безліч різних факторів, що привертають увагу людей з різних 
куточків світу. Сюди належить історія Кореї, історія культури країни, свята 
та фестивалі, які проводяться щороку, природа та мальовничі пейзажі, 
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острови та гори, пляжі та парки, заходи світового масштабу, як, наприклад, 
Олімпійські ігри, а також сюди належить і «корейська хвиля», куди входить 
корейська музика, серіали та фільми, які збирають безліч шанувальників у 
всьому світі. 

Сеул є одним із основних туристичних напрямків для гостей. Крім 
столиці країни тут є острови, які користуються великою популярністю серед 
усіх – як іноземних туристів, так і корінних жителів. Завдяки розвитку 
туризму в країні, розвиваються також інші галузі, що входять до сфери 
послуг, наприклад, готельна індустрія, казино, медичний туризм тощо. 

Туризм у Південній Кореї – це галузь економіки. Як країна, яка 
займається туризмом та активно його розвиває, Південна Корея заявила про 
себе порівняно недавно. Ще 30–40 років тому в країні було зафіксовано 
перший мільйон туристів за рік. А у 2018 році Корея залучила вже            
15,4 мільйона міжнародних туристів [1]. Країна багата на різні історичні 
пам'ятки, дізнатися історію яких приїжджають мільйони туристів щороку. 

Південна Корея входить до двадцятки країн з розвиненим сектором 
туризму та подорожей (дані на 2021 рік) [2]. Це говорить про те, що рівень 
даного сектора високий. Однак Корея – це держава, яка постійно та 
безперервно розвивається, змінюється та покращується. Не дивно, якщо 
через рік чи два вона значно підніметься у цьому рейтингу. 

На національному рівні питаннями розвитку туризму в країні займається 
Міністерство культури та туризму Республіки Корея. Розширення географії 
та обсягу поїздок громадян за кордон, залучення в країну іноземних туристів 
розглядається корейським урядом як важлива ланка у процесі подальшої 
інтеграції країни у світове співтовариство і є одним із пріоритетних напрямів 
його діяльності. 

Для практичного вирішення цих завдань у структурі міністерства у 1962 
році було створено Корейську національну організацію розвитку туризму 
(Korean National Tourism Organization – KNTO). Організація веде статистику 
поїздок південнокорейських громадян зарубіжних країн, відвідування країни 
іноземними туристами. 

KNTO розробляє та здійснює загальну стратегію розвитку туризму, 
будівництва туристичних інфраструктурних об'єктів, маршрутів, працює з 
приватними турагентами – іноземними та вітчизняними компаніями [7]. 

Міністерство культури і туризму позитивно оцінює зростання туризму у 
Південній Кореї і здійснює різні кроки для пожвавлення ринку. В останні 
роки країна набула популярності серед міжнародних мандрівників завдяки 
«Корейській хвилі» – феномену корейських розваг та культури, що 
зливаються воєдино для залучення відвідувачів. 

Успіхом можна назвати і «Visit Korea Years 2016–2018» – це проєкт, 
приурочений до зимової олімпійської гри у Пхенчхані у 2018 році. Метою 
цього проєкту було залучення 20 мільйонів іноземних туристів на рік з 
допомогою програм харчування, гостинності та культурних заходів [4]. 
Темпи зростання іноземних туристів у Південній Кореї після зимових 
Олімпійських ігор 2018 року у Пхенчхані склали 7,5%. Серед яких 33,6% із 
Америки, 18% із Європи та 7,5% з інших країн (не включаючи Китай) [3]. 
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Безумовно, прилетівши в країну, багато хто вирушає на прогулянки 
Сеулом, де на 2020 рік Мендон був найпопулярнішим місцем серед 
іноземних туристів [1]. Крім столиці Південної Кореї, багато приїжджих 
перш за все хочуть відвідати острів Чеджу, який славиться своїми красивими 
краєвидами, смачними апельсинами, водоспадами та парками, теплим 
кліматом у будь-яку пору року. 

Проте є багато інших різних невеликих островів. Екскурсійні пороми 
досить поширені вздовж південного та західного узбережжя, а також до 
острова Улліндо, біля східного узбережжя. 

У країні щорічно проводиться десятки різноманітних тематичних 
фестивалів. Так, наприклад, «Головними фестивалями» 2021 року, на думку 
Міністерства культури, у Кореї вважаються: Фестиваль світлячків у Мучжу, 
Фестиваль традиційного чайного посуду в Мунгені, Фестиваль лікарських 
трав у Санчхоні. До «Найкращих фестивалів» входять: Фестиваль бамбуку в 
Там'яні, Фестиваль рисової культури в Ічхоні, Фестиваль «Дорога морем» на 
острові Чіндо, Фестиваль «Спогади про Кванчжу» в районі Чхунчжан, 
Фестиваль зеленого чаю в Посоні, Фестиваль Намсадан Паудогі в Ансоні, 
Фестиваль вогню на острові Чечжудо. 

Відвідуючи такі фестивалі, туристи не тільки добре проводять час, а до 
того ж здебільшого абсолютно безкоштовно, але й знайомляться з культурою 
країни. Кількість фестивалів, що проводяться, настільки велика, що 
ймовірність випадково потрапити на один із них неймовірно висока [5]. 

Розвиток сфери туризму вимагає в свою чергу підйом готельної 
промисловості. За останні кілька років спостерігався величезний попит, а 
внаслідок й інтенсивна пропозиція готельних номерів. Здебільшого це, 
звісно, стосується найбільш розвинених туристичних регіонів, як, наприклад, 
столиця Сеул або острів Чеджу [1]. 

Південна Корея стала свідком того, як дедалі більше туристів відвідують 
країну із конкретними цілями. Наприклад, вхід у казино зазвичай заборонено 
для громадян самої країни, але не для іноземців. Корея – одна з азіатських 
країн, де азартні ігри засуджуються та вважаються незаконними. Тим не 
менш, уряд розуміє, що азартні ігри є прибутковим бізнесом, у якому вони 
можуть заробляти. 

Як окремий вид туризму відзначається також пізнавальний туризм. Сім з 
визначних пам'яток Кореї ЮНЕСКО занесено до списку пам'ятників 
всесвітньої спадщини (це монастир Пульгукса та печерний храм Соккурам, 
святилище Чонме, Тріпітаку Кореана та її сховище Чангенпанчжон, палац 
Чхандоккун, фортеця Хвасон, історична область Кенчжу та дольмени в 
районах Кочхан, Хвасун та Канхва). 

Історія Кореї багата різними подіями, про які нагадують різні 
пам'ятники, храми та інші пам'ятки, розташовані на всій території країни. 
Відвідавши багато з історично важливих місць можна перейнятися історією 
держави, дізнатися її, стати ближчим до самого народу. 

Таким чином, можна відзначити, що Корея, йде в ногу з часом. Вона 
активно розвиває сектор туризму та подорожей, складаючи різні плани щодо 
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залучення туристів до країни. Південна Корея є країною, де абсолютно будь-
який вид туризму розвинений на високому рівні. Починаючи з пізнавального 
та культурного, закінчуючи активними видами спорту. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В 
НОРВЕГІЇ 

 
 Екотуризм – це природний туризм, що сприяє охороні природи. Оцінки 

сучасного стану і рівня розвитку екологічного туризму в різних наукових 
публікаціях суттєво відрізняються, але кожне визначення екологічного 
туризму розкриває певні аспекти, які можуть мати спільний характер, такі як: 
отримання уявлення про природні та культурно-етнографічні особливості 
певної території, створення таких економічних умов, при яких охорона 
природи і природних ресурсів стає вигідною для місцевого населення, 
забезпечує отримання ними переваг від цієї діяльності [5]. 

Основною метою рекреаційного екотуризму є відпочинок на природі, 
хоча тут також може бути реалізована і пізнавальна мета. Так, можливими 
формами рекреаційного туризму можна вважати: відпочинок в наметових 
таборах, походи і прогулянки, пікніки, а також риболовля. Все це 
здійснюється згідно із принципами стійкого розвитку.  

Зміст визначення сутності екотуризму можна класифікувати за двома 
напрямами: 1) дбайливе ставлення до природи; 2) приклад стійкого туризму, 
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який базується та реалізує на практиці головні принципи концепції стійкого 
розвитку території здійснення, підвищує культуру подорожуючих, виконує 
освітню функцію.   

Екологічний туризм є перспективним напрямком для розвитку 
заповідної діяльності та сталого ресурсокористування.  Сучасні тенденції 
екологічного туризму спрямовані на захист і збереження природних 
туристичних об’єктів, їх цілісності і благополуччя місцевого населення.  

Екотуризм стимулює звичайні методи використання природних 
ресурсів, а саме: екологічних продуктів харчування; збільшення 
спонспорування як для інфраструктури і сервісу, і найважливішого сектору 
екотуризму - охорони природи [1]. 

Сприяння розвитку екотуризму в Норвегії може призвести до 
позитивного впливу на соціально-економічні показники. 

 В виконанні процесів екологічного туризму активно бере участь місцеве 
населення, тому що вони є зацікавлені у використанні природних ресурсів на 
основі господарювання, а не вилучення.  

Велике поширення екологічного туризму можна пояснити тим, що на 
думку експертів, саме екотуризм в швидкому майбутньому повинен 
отримати пріоритетний розвиток, тому що він орієнтований на охайне, 
правильне використання  природних та історико-культурних об’єктів, 
виховує любов людей до природи та дозволяє уникати багатьох екологічних 
проблем.  

За оцінками експертів можна підсумувати, що розвиток екотуризму 
надає величезний позитивний внесок на соціально-економічні показники 
Норвегії, однак потрібне розроблення та реалізація стратегії, що буде 
враховувати та мінімізувати можливі негативні наслідки від такого розвитку.  

Норвегія займає північно-західну частину Скандинавського півострова. 
Межує на сході зі Швецією, Фінляндією та Росією. Омивається холодними 
водами трьох морів: Баренцовим морем на північному сході, Норвезьким – на 
заході, Північним – на південному заході. Значну частину поверхні займають 
засніжені Скандинавські гори. Територія країни витягнута у вигляді вузької 
смуги з південного заходу на північний схід. 

Туризм є важливим сектором для норвезької економіки, а також для 
розвитку периферії. На туристичну галузь Норвегії припадає близько 4% 
валового внутрішнього продукту, що в грошовому вираженні складає 
приблизно 60 млн. норвезьких крон.  

Норвегія – одна з перших країн, які почали використання інформаційних 
технологій в індустрії туризму. Аналіз екологічної ситуації в Норвегії 
спонукає до необхідних змін широкого спектра антропогенної діяльності, 
забезпечення взаємозв’язку та послідовності в розв’язанні проблеми 
збереження і відновлення екологічної безпеки. 

Норвегія відома на весь світ своєю унікальною природою, яка 
знаходиться під охороною держави. Закон про охорону природи було 
прийнято ще в 1910 році. Успіх Норвегії в досягненні своїх національних 
інтересів в галузі охорони навколишнього середовища залежить від 
міжнародного співробітництва в цій сфері [2]. 
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Норвегія має одну з найрозвиненіших у Європі систему національних 
парків, яка складається з 32 парків на території континентальної Норвегії і ще 
семи на острові Шпіцберген. Берегова лінія Норвегії порізана довгими 
глибокими затоками – фіордами, які утворилися внаслідок танення 
льодовикового щита. 

Дві найвідоміші фіорди країни  – Гейрангер-фіорд і Нерой-фіорд – 
внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а журнал «National 
Geographic» назвали їх найулюбленішими місцями туристичних напрямків 
серед об'єктів Всесвітньої спадщини.  

Багато міст Норвегії багаті на історичні пам’ятки різних епох, одні з  
найдавніших слідів людської діяльності є археологічні пам'ятки. Віддалене 
розташування, наявність дикої природи та значної кількості 
природоохоронних закладів у поєднанні з достатньо добре розвиненою 
транспортною системою та мережею закладів розміщення робить райони 
найкращим місцем для розвитку екологічного та спортивного туризму. 

У законодавстві Норвегії відсутні нормативно-правові акти, які 
регулюють державну підтримку туристичної сфери. Економічна діяльність у 
цій галузі має інформаційний характер, проте дозвільне регулювання на 
туристичні види діяльності безпосередньо залежить від дотримання стратегії 
збереження довкілля [3]. 

Статистика показує, що найбільша кількість туристів прибувають до 
Норвегії з метою круїзного відпочинку та ознайомлення з фіордами. У             
2018 році норвезькі фіорди опинилися серед 5 найкращих напрямків 
екотуризму у світі, повідомляє Незалежний мандрівник. Маючи таке 
віддалене розташування та суворі екологічні правила, норвезькі броди зуміли 
залишитися незайманими. Норвегії є міжнародною рольовою моделлю, коли 
йдеться про екологічну політику, зберігаючи свою берегову лінію шляхом 
регулювання полювання, риболовлі та нафтової промисловості. 

Для реалізації стратегії екотуризму в  країні будуть брати участь такі 
урядові та громадські системи: «Innovation Norway», Fjord NorgeAS, NHO 
Reiseliv, Norsk Bygdeturismeог Gardsmat, Міністерство торгівлі та 
Промисловості, норвезький Фонд сталого виробництва та споживання, 
Міністерство навколишнього середовища [4]. 

Норвегія – високий екологічний стандарт. Все більше туристів, особливо 
з міських регіонів, хочуть втекти до природного та незабрудненого 
середовища для своєї відпустки. Ось хороший пункт для сталого розвитку 
туризму, який може стати великою перевагою, особливо для регіонів на 
периферії. Екологічний вимір у Норвегії високий, і його необхідно узгодити з 
економічним та соціальним. Туристи, які подорожують до Норвегії, знають, 
що це недешевий відпочинок, але вони отримують хорошу якість. 
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АВСТРІЇ 
 

З погляду історичного процесу цілеспрямованого використання гірських 
ресурсів, виникнення гірськолижних курортів є порівняно недавнім. Задатки 
територіальної організації туризму у горах можна побачити з початку ХІХ ст. 
у деяких альпійських селах, і туризм насамперед задовольняв потреби 
альпінізму, що розвивався на той час. Зі створенням альпійських клубів у 
другій половині ХІХ ст. у таких країнах, як Франція, Італія та Австро-
Угорщина інтерес до підкорення гірських вершин набуває все більшої 
популярності. У зв'язку з цим ініціюється будівництво хатин та притулків у 
гірській місцевості, які використовувалися переважно у літній час. Ця 
тенденція закріплюється як домінуюча на тривалий період із-за 
переважаючих переваг туристського контингенту виїжджати насамперед у 
літній період.  

Навіть на пізньому етапі освоєння гірських місцевостей такі піонерні 
гірськолижні курорти, як Шамони (Франція) та Санкт-Моріц (Швейцарія), 
відвідувалися в основному влітку для кліматолікування або для естетичної 
насолоди незайманою природою (спостереження гірських ландшафтів, 
відвідування льодовиків).  

Захоплення зимовими видами спорту набуває масового характеру лише 
після Першої світової війни та розвивається стрімкими темпами зростання. 
Процес «колонізації» гірських місцевостей за рахунок будівництва лижних 
трас змінює відношення в їх експлуатації як туристського ресурсу, а також 
способу їхньої поступової антропогенізації, валоризації та територіального 
планування. 
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Безперервне зростання та розвиток туристичної індустрії та пов'язане з 
цим загострення конкуренції сприяють різноманітності туристських 
напрямків та продуктів та появі нових туристських центрів. У тому числі 
особливо слід виділити центри гірськолижного туризму. Нині лідерами у цій 
сфері на світовому ринку є Франція та Австрія (за різними оцінками 
фахівців). 

Австрія належить до числа найбільш процвітаючих та інноваційних 
країн Європейського Союзу. Країна не лише характеризується стабільним 
економічним розвитком, високорозвиненою інфраструктурою, наявністю 
добре освічених та висококваліфікованих працівників та високою якістю 
життя, а й привабливим місцем для відпочинку.  

Туризм є важливою галуззю економіки Австрії, країна посідає помітне 
місце на міжнародному туристичному ринку. Австрія має репутацію 
безпечного місця призначення. [1]. 

Хоч країна за своїми географічними показниками досить невелика, 
проте з точки зору туризму, Австрія схожа на гіганта: навряд чи в будь-якій 
іншій країні світу доходи від туризму такі ж високі, як в Австрії. З 1752 євро 
у валютному доході на душу населення країна є лідером у Європейському 
союзі. У Європі Австрія посідає сьоме місце за величиною туристичного 
ринку та 11 місце у світі. Складаючи 8,8% від валового внутрішнього 
продукту країни, туризм має велике значення для економіки Австрії та 
робить в неї істотний внесок [2].  

Туристичний сезон в Австрії триває цілий рік. Серед затребуваних видів 
туризму в Австрії представлені екскурсійний туризм, активний відпочинок, 
лікування, відпочинок на озерах. Відзначимо також і те, що Австрія – 
гірськолижна «мека» для європейців, країна традиційного зимового туризму. 
На території Австрії розташовано понад 800 центрів зимового спорту. Всі 
вони оснащені сніговими гарматами, тому катання гарантоване будь-якої 
погоди. Відпочивати на місцевих курортах комфортно, тому що задіяно 
сучасне обладнання – траси, першокласні готелі відомі на весь світ. Лижний 
сезон триває з середини грудня до кінця березня, а в деяких районах і до 
середини травня [3]. 

Австрія вважається центром гірськолижного туризму як серед 
європейських країн, так і серед курортів усієї планети. Тут представлені 
гірськолижні курорти різного рівня. Майже кожне австрійське гірське 
поселення – це гірськолижний курорт, всього по країні розташовано близько 
1 000 гірськолижних центрів – величезний вибір варіантів і для молодіжного, 
і для спокійного сімейного відпочинку, і для любителів екстриму [4]. 

Саме в Австрії запустили перший гірськолижний курорт. Зараз же їх по 
всій країні величезна кількість. І вибрати якийсь один з них досить складно. 
Тому Bankchart.com.ua склав свій список з ТОП-3 кращих гірськолижних 
курортів Австрії  [5]. Найбільша частка туристичних потоків припадає на 
землі Тіроль, Зальцбург та Відень.  

Стратегічні завдання розвитку туризму в Австрії на сучасному етапі 
спрямовані на розвиток туристичного маркетингу, інновацій та зміцнення 
позицій країни на міжнародному туристичному ринку [1]. 
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В Ецталі знаходяться лідери австрійського гірськолижного туризму – 
курорти «Зольден» та «Хохзельден». Ці міста приймають до 18% всіх 
туристів землі Тіроль. Основні траси ведуть на льодовики Реттенбах, 
Тіфенбах і Гайс-Лахголь. До них веде найвища в Європі панорамна дорога 
(2800 м). У глибині долини знаходиться найвищий гірський альпійський 
курорт - Обергургль (1930 м) [2]. 

В країні близько 50 зон катання, 7 з них відкриті цілий рік. Це власне і є 
значною перевагою австрійських гірськолижних курортів. Окрім того, їх 
стиль це постійно нова інфраструктура, що невпинно оновлюється та робить 
курорти найсучаснішими.  

Окремо варто відмітити і те, що саме в Австрії проводиться найбільша 
кількість спортивних заходів. 

Географічно маленька Австрія є чемпіоном світу з туризму. У жодній 
іншій країні світу доходи від туризму на душу населення не перевищують 
австрійські. При цьому вона постійно працює у напрямку покращення умов 
розміщення компаній на туристичному ринку. 
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ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ 
 

Туризм як потенційний ресурс розвитку економіки країни 
характеризується позитивними тенденціями щодо задоволення попиту на 
туристичні послуги. Туристична діяльність відіграє дедалі важливішу роль 
в історичному, духовному, культурному, економічному та політичному житті 
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держави та перетворюється на засіб досягнення порозуміння й толерантності 
у відносинах між численними етнічними спільнотами та культурами. 
Урахування потреб і мотивацій різних категорій туристів сприяє повнішому 
використанню культурного потенціалу території країни, робить культурну 
спадщину регіонів доступною великому сегменту відвідувачів, реалізуючи 
освітню функцію туризму. Важливим напрямом розвитку сучасної 
туристичної діяльності є пізнавальний туризм [1]. 

Для громадян усього світу культурно-пізнавальний туризм – це 
приваблива сфера прямого спілкування, імпульс до взаємозбагачення, 
взаємоповаги через культурну активність людей за допомогою подорожей. 
Саме пізнавальний туризм повинен стати важелем розвитку всієї туристичної 
сфери. Сьогодні найбільша кількість туристів подорожує з метою дозвілля та 
відпочинку [2]. 

Деякі вчені стверджують, що суб'єктивне ставлення та поведінка 
відвідувачів щодо культури дестинації складають суть туристичного 
досвіду. Досвід культурного та творчого туризму передбачає тісний контакт 
між туристами та місцевою культурою, а також участь у місцевих 
культурних заходах, що може позитивно вплинути на наміри повторного 
відвідування. Наприклад, доведено, що культурна автентичність є провідним 
чинником якісного досвіду культурно-творчого туризму. 

Роль пізнавального туризму у світі величезна. Туризм торкається всіх 
сфер діяльності суспільства, зокрема культуру, економіку, соціальне життя. 
Інтенсивність туристського розвитку, масштаби туризму багато в чому 
залежать від визнання світовим співтовариством цінності культурного та 
природного потенціалу країни, її спадщини [3]. 

 Культурний контакт необхідний для групової взаємодії із зовнішнім 
світом, зокрема з точки зору потреби індивідів контролювати таку 
взаємодію. З тих пір культурний контакт був прийнятий як нова концепція 
для вимірювання ступеня розуміння і досвіду туристів місцевої культури під 
час поїздки. Ця концепція також відображає цілеспрямований і захоплюючий 
досвід, заснований на туризмі, який туристи шукають в іноземних культурах. 

 Виходячи з мотивації туристів відвідати певні місця призначення, 
Зільберберг виділив чотири різні типології туристів: випадкові, додаткові, 
часткові та туристи з великим культурним інтересом.  

Сегментація за Маккерчером аналізує два різних виміри: по-перше, 
наскільки актуальною є мотивація в процесі прийняття туристом рішення 
відвідати певне місце. Другий вимір – наскільки ґрунтовні знання туристів 
щодо місця призначення. 

У культурному туризмі з'являються різні туристичні типології.  
Пояснено найпоширеніші туристичні типології Маккерчера (2002) [4]: 
1)  цілеспрямовані культурні туристи – це ті, хто має глибокий 

культурний досвід і головною причиною їхнього відвідування є пізнання 
культури чи спадщини; 

2)  екскурсійні культурні туристи відвідують в основному культуру чи 
спадщину. Однак їхній досвід менший і орієнтований на розваги; 
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3)  випадкові культурні туристи - це ті, чиї культурні причини відіграють 
обмежену роль у прийнятті рішення про візит, і згодом вони відвідують їх 
неглибоким чином; 

4)  випадкові культурні туристи беруть участь у культурних туристичних 
заходах, хоча культурний туризм відіграє незначну роль або зовсім не 
відіграє значущої ролі в процесі прийняття рішень щодо їх призначення. 

 Тому подорожі можуть позитивно вплинути на іммігрантів, сприяючи 
їхньому поселенню, створюючи можливості для взаємодії та обміну з 
місцевим населенням, покращуючи їхні знання та розуміння культури. Таким 
чином, ці іммігранти можуть стати тимчасовими культурними туристами, 
оскільки вони мотивовані пізнавати свою нову культуру через участь у 
різних заходах. Досвід подорожей цих іммігрантів також впливає на їхній 
досвід прийому та обізнаність, і вони можуть заохочувати інших членів 
спільноти відвідати їх. 

 Деякі пам'ятки спадщини є основними туристичними напрямками, що 
мають універсальне значення, інші пам'ятки спадщини створені для груп 
особливих інтересів, що призводить до створення ніших. Отже, нішевий 
туризм є сегментом туристичної індустрії, який надає невеликі туристичні 
напрямки та специфічні продукти. Ці місця відвідують заради пригод, різних 
вражень і релігійних причин. 

 Фактор притягнення впливає на задоволення туристів від привабливості 
в конкретному туристичному напрямі.  

Мотивація – це складна конструкція, яка контролює ставлення, 
переконання та емоції клієнтів, і дуже важливо переглянути мотивацію 
відвідувачів подорожей, щоб покращити маркетинг туристичних визначних 
пам'яток, керований релігією.  Наприклад, Rainisto  забезпечує цілісну 
чотириетапну структуру для підтримки довіри до бренду та пропонує 
туристичному сектору побудувати міцні маркетингові відносини з будь-
якими зацікавленими сторонами релігійного туризму, а саме: тих, хто явно 
подорожує в пошуках культурного туризму (McKercher & du Cros, 2003). Ця 
модель розглядає два виміри: центральну роль культурного туризму у 
прийнятті рішення відвідати місце призначення та глибину досвіду [4]. 

 Під час сегментації ринку культурного туризму рівень залученості є 
важливим і залежить від кількох факторів: різних можливостей залучати 
через рівень освіти, обізнаність про сайт до відвідування, упередження щодо 
сайту, інтерес до сайту, його значення до них, наявність часу, наявність чи 
відсутність конкуруючої діяльності. Нещодавно цю модель поставили під 
сумнів, а типологію зменшили через аргумент, що набагато більш 
збалансована сегментація культурних туристів може бути досягнута «після 
усунення впливу детермінації культурної центральності на глибину 
культурного досвіду». Більшість минулих і останніх досліджень (Санта-Крус 
і Лопес-Гусман, 2017; Лопес-Гусман, Перес Гальвес, Муньос-Ферн і Медіна-
Віруель, 2018; Рамірес та ін., 2018) мають типології культурних туристів, 
культурних туристів на континуумі різних факторів, починаючи від 
культурного інтересу, мотивації та залучення до культурної діяльності та 
створення різної кількості кластерів.  
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 Культура відіграє важливу роль у туризмі, який є головною 
туристичною визначною пам'яткою і має функцію збереження або 
відродження культурних звичаїв. Відвідуючи нові місця, дізнаючись про 
нову культуру, збагачується і своя власна.  
Список використаних джерел: 

1. Никига О. Пізнавальний туризм: сутність та особливості організації. 
Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку в регіонах України: 
матеріали всеукр. наук.-практ. конф. м. Львів, 18-19 трав. 2017 р. Львів, 2017. 
С. 81-84. 

2. Радіонова О. М., Добрянська А. Ю. Аналіз розвитку культурно-
пізнавального туризму в Україні. Причорноморські економічні студії. Вип. 
47-1. 2019. С. 73-78. URL: http://bses.in.ua/journals/2019/47_1_2019/15.pdf 
(дата звернення 02.04.2022). 

3. Аналіз та перспективи розвитку культурно-пізнавального туризму. 
Теоретичні засади культурно-пізнавального туризму. TOTHOSTEL. URL: 
https://tothostel.ru/uk/visa/analiz-i-perspektivy-razvitiya-kulturno-poznavatelnogo-
turizma/ (дата звернення 05.04.2022). 

4. До класифікації культурних туристів. ResearchGate. URL:https://www. 
researchgate.net/publication/227780226_Towards_a_classification_of_cultural_tou
rists (дата звернення 05.04.2022). 
 

Богдана Лисенко, 1 курс, група ХТ-11дс 
Науковий керівник: Лариса Фіалковська,  

канд. техн. наук, доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

 
ПРОЄКТ ЦЕХУ ВИРОБНИЦТВА НАПІВФАБРИКАТІВ  

 
М’ясними напівфабрикатами називають сирі м’ясопродукти, що 

виготовлені термічною обробкою (варіння. смаження, тушіння, запікання). 
Відмітною особливістю напівфабрикатів високого ступеня готовності є те, 
що виготовлення із них виробів готових до вживання не потребує тривалої 
обробки [1, 2].  

Січені напівфабрикати.  
Котлети — це рублені порціонні вироби із м’ясного фаршу. В 

залежності від рецептури виготовляють московські, домашні і київські 
котлети. Основною сировиною для них є котлетне м’ясо. яке можна 
замінювати жилованим. 

Допускається відхилення маси для одної котлети 5%, для 10 шт. – 4%. 
Котлети викладають на лотки вкладиші і поміщають в ящики. Кожний 

ящик маркірують. Термін зберігання і реалізації котлет при температурі не 
вище 8 о С не більше 12 год з моменту закінчення технологічного процесу, у 
тому числі на підприємстві не більше 6 год. 

Шніцель рублений. Виготовляють із яловичини ІІ сорту або котлетного 
м’яса і жирної свинини з вмістом жирової тканини 50-85%. 



164 

Допускаються відхилення від маси шніцеля, що неповинні 
перевищувати ±5%. 

Шніцель виробляють в охолодженому і мороженому виді. В останньому 
випадку для виготовлення напівфабрикату використовують охолоджену 
сировину. Шніцель в охолодженому вигляді укладають на вкладиші-лотки і 
упаковують в ящики. Заморожені шніцелі масою 300г (по 3-6 шт.) укладають 
в пакети із поліетилену або полівінілхлоридної плівки. Пакети 
термозварюють або затискають алюмінієвими скобами, маркірують або 
вкладають в упаковку етикетку. 

Шніцелі виготовляють із свинячого і яловичого котлетного м’яса і 
м’ясної обрізі, соєвого дезодорованого борошна, молока сухого за схемою: 
жиловка, промивка, подрібнення на вовчку (діаметр отворів решітки            
14-25 мм), приготування фаршу на кутері, формування фаршу в трубі із 
нержавіючої сталі діаметром 100-110 мм або із полівінілхлориду ПВХ-100, 
заморожування при -330С або -250С до температури в циліндричних батонах 
-60С, видавлювання морожених батонів із труб, нарізання на порції масою 
125 г, упакування і маркірування. 

Строк зберігання і реалізації охолоджених шніцелів складають при 
температурі не вище 8 оС не більш 14 год. з моменту закінчення 
технологічного процесу, в тому числі на підприємстві не більш 6 год. 
Заморожені напівфабрикати в упакованому виді зберігають не більш 20 діб. 
при температурі не вище – 10 ос. 

Пельмені. Пельмені мають вигляд формованих виробів, м’ясний фарш 
яких укладений в оболонку з тіста. Для виробництва пельменів 
використовують жиловане м’ясо всіх видів і субпродуктів І категорії без 
попереднього посолу. 

Тісто готують із суміші борошна і розчину солі з меланжем, або свіжою 
харчовою сироваткою, або казеїн атом борошна. М’ясну сировину жилують, 
промивають. Рубець і свинячий шлунок варять 2-2,5 год при 900С. 
Компоненти фаршу подрібнюють на вовчку (діаметр отворів решітки            
2-3 мм), змішують їх в мішалці. При виробці пельменів іркутських і 
столичних сировину обробляють на кутері. 

Пельмені готують в агрегатах безперервної дії. 
Пельмені заморожують (до температури виробу не вище -100С) на 

листах, встановлених на полицях рам, які поміщають в морозильну камеру, 
або на смузі із нержавіючої сталі конвеєра пельменного автомату, яка 
транспортує пельмені в морозильний апарат, або в зваженому стані в потоці 
холодного повітря. Тривалість заморозки в камерах з природнім рухом 
повітря (швидкість 0,1-0,2 м/с) при -20…-250С складає 3-4 год, при -30…-
350С – 2-3 год, в морозильному апараті тунельного типу (швидкість руху 
повітря 2-3 м/с) при температурі -30…-350С – 20-30 хв. З лотків пельмені 
знімають на збиточній машині. Відшліфування пельменів, відділення від них 
залишків борошна та тіста виконують в обертальному барабані, або 
віброситі. 

Пельмені виробляють в мороженому вигляді. Їх фасують в картонні 
коробки масою 500 г. При фасуванні пельменів допускається відхилення в 
масі до ±7г, при фасуванні на потоково-механізованих лініях з 
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використанням автоматів — ±14 г. На коробках вказують найменування 
напівфабрикатів, масу нетто, найменування підприємства-виготовлювача, 
спосіб приготування в домашніх умовах, умови зберігання, дату 
виробництва, ціну. 

Пельмені зберігають при температурі не вище –10 оС протягом 1 міс. В 
момент відпускання пельменів з підприємства їх температура повинна бути 
не вище –10 оС. 

Фрикадельки, крокети м’ясні, кнелі дієтичні, кюфту по-московськи 
виготовляють за наступною технологічною схемою: приготування фаршу 
(жиловку, промивання, подрібнення м’ясної і жирової сировини на вовчку, 
підготовка інших компонентів), перемішування з додаванням 18-20 % води 
до маси м’ясної сировини, формовка на автоматах (маса однієї фрикадельки 
7-9 г, крокети — 30±2 г), заморожування на лотках або стальній смузі в 
морозильних камерах і апаратах до температури не вище 100С, упакування в 
картонні пачки масою нетто 350, 500, 1000 г (для підприємств громадського 
харчування розсипом в ящики із гофрованого картону масою нетто 10 кг, в 
мішки паперові або поліетиленові – 6 кг). 

Напівфабрикати, сформовані із рубленого м’яса (біфштекси 
заморожені), виготовляють із яловичої і свинячої сировини: жилованого або 
котлетного м’яса або м’ясної обрізі. 

Технологічна схема їх виробництва своєрідна: жиловка, промивання 
сировини, заморожування до температури -4…-60С, подрібнення 
замороженої сировини на блокорізці або на вовчку-подрібнювачі на шматки 
масою до 200 г, подрібнення шляхом стругання на машині на лусочки 
розміром 3´2´0,6 мм, перемішування в шнековій мішалці, формування у виді 
брусків масою 3-5 кг, заморожування на лотках в камері до -10…-150С і 
витримка в камері до -40С, пресування для надання бруску однакової форми і 
щільності, нарізання на порції масою 100 або 125 г на машині, панірування 
порцій на машині, упакування в ящики з укладання напівфабрикатів на ребро 
[1, 2].  
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Кетчуп – соус, основними компонентами якого, в цей час, є томати, оцет 

і спеції. Частіше за все в склад класичного кетчупа входять томати, оцет, 
сіль, перець і інші спеції  [1, 2,3]. 
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Прародиной кетчупа вважається Китай. У XVII віці в Англію з Азії 
увезли соус, приготований з анчоусів, волоських горіхів, грибів і квасолі. 

Також він включав розсіл засоленої риби або молюска. У найстаріший 
рецепт, що зберігся томати не входили, соус готували з анчоусів, волоських 
горіхів, грибів і квасолі, змішаних зі спеціями, часником і вином. Приправа 
виявилася вдалою і швидко розповсюдилася в Європі. Від початкового 
варіанту зараз залишилися тільки маловідомі рецепти кетчупа з грибів і 
оливок. 

Модифікований рецепт кетчупа, який широко поширений зараз, з'явився 
на початку XX століття в США внаслідок обговорення необхідності 
застосування консерванта бензоната натрію. У цей час кетчуп - соус на 
томатній основі. Сьогодні це один з самих популярних соусів в світі. 
Вітчизняне виробництво кетчупа почало активно розвиватися тільки в 
останні роки. Виявляється, томатний кетчуп руйнує небезпечний для 
сердечно-судинної системи різновид холестерину і тим самим підтримує 
нормальну роботу серця. У ході проведених випробувань у людей з 
підвищеним змістом холестерину його рівень значно знижувався після трьох 
тижнів щоденного вживання невеликої кількості кетчупа. 

Причина його терапевтичної користі полягає в томатах, з яких готується 
цей соус. Адже помідори містять ряд виключно ефективних і активних 
біохімічних елементів. 

Але не все кетчупи корисні. Деякі "кетчупи" проводяться зовсім без 
томата. Як правило, це кетчупи виготовлені не по ГОСТу, а по ТУ (технічні 
умови). 

1. Види і категорії кетчупов 
Види кетчупов: 
- стерилізований, в т. ч. способом гарячого розлива в герметично 

укупориваемую тару (консерви); 
- нестерилізований (з консервантом). Рецептурное різноманіття кетчупов 

дуже велике. 
Кетчупи бувають гострі, солодкі, шашличние, французькі, македонські, 

сливові, яблучні, з хріном і т. п. 
Категорії кетчупов: 
1. "Екстра" - виготовляють з свіжих томатів або томатної пасти або пюре 

з додаванням пряностей і смакових інгредієнтів. Масова частка розчинних 
сухих речовин, що вносяться з томатними продуктами, - не менше за 12% 
(при масовій частці розчинних сухих речовин в кетчупе - не менше за 25%). 

2. Вища категорія - виготовляють з свіжих томатів або томатної пасти 
або пюре, фруктового і овочевого пюре, загустителей, стабілізаторів, 
пряностей, з додаванням натуральних і ідентичних натуральним 
ароматизаторов, барвників, смакових інгредієнтів. 

Масова частка розчинних сухих речовин, що вносяться з 
томатопродуктами, в кетчупе вищій категорії, виготовленому: 

- без додавання фруктового і овочевого пюре - не менше за 9% (при 
масовій частці розчинних сухих речовин в кетчупе - не менше за 23%); 
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- з додаванням фруктового і овочевого пюре - не менше за 7% (при 
масовій частці розчинних сухих речовин в кетчупе - не менше за 20%). 

3. Перша категорія - виготовляють з концентрованих томатних 
продуктів, фруктового і овочевого пюре, пряностей або натуральних і 
ідентичних натурального ароматизаторов, барвників, загустителей, 
стабілізаторів і смакових інгредієнтів. Масова частка розчинних сухих 
речовин, що вносяться з томатними продуктами, - не менше за 6% (при 
масовій частці розчинних сухих речовин в кетчупе - не менше за 18%). 

4. Друга категорія - виготовляють з концентрованих томатних продуктів, 
фруктового і овочевого пюре, пряностей або натуральних і ідентичних 
натурального ароматизаторов, загустителей, стабілізаторів, барвників і 
смакових інгредієнтів. Масова частка розчинних сухих речовин, що 
вносяться з томатними продуктами, - не менше за 4,5% (при масовій частці 
розчинних сухих речовин в кетчупе - не менше за 14%). 

2. Технологія виробництва кетчупа 
На даний момент кетчуп один з самих популярних соусів в світі. Перші 

кетчупи, що з'явилися ще в радянських магазинах, були з Болгарії. 
Вітчизняне виробництво кетчупов почало активно розвиватися тільки в 
останні два роки, що багато в чому було зумовлено різким скороченням 
імпортної продукції, що формувала даний ринок. Потрібно врахувати, що 
донедавна в нашій країні практично не існувала технологія виробництва 
кетчупов. 

Формула кетчупа проста: томатне пюре + спеції (гвоздика, кориця, лук, 
чорний і червоний перець, паприка, гірчиця...) + оцтова кислота. 

Нерідко застосовують загуститель: муку, крохмаль або камедь - 
рослинний стабілізатор. 

Основний компонент кетчупа - томатна паста. Її зміст в кетчупе повинен 
бути не менше за 15%. Якісні кетчупи мають густу консистенцію. 

Спосіб приготування: Помідори + Томатна паста + Додавання спецій + 
Вариво + розливання по пляшках + стерилізація (якщо не додані 
консерванти) + охолоджування 

Стережіться: 
1. Кетчупов, в яких томатна паста замінена яблучним пюре, свекольной 

або сливовою основою, а для досягнення густої консистенції додані 
стабілізатори. 

2. Кетчупов в дешевій пластиковій упаковці. Її використання приводить 
до зменшення термінів зберігання кетчупов (не більш 6 місяців) і до того, що 
вони втрачають свої смакові якості. Однак продукція високого рівня 
фасується не тільки в скляну, але і у високоякісну пластикову упаковку, 
наприклад кетчупи Heinz. 

3. Кетчупов із з'єднаннями типу крохмаля. Виробництво такого кетчупа 
обходиться дешевше, але якість його, особливо смакові властивості, значно 
нижче. 

4. Кетчупов з штучно доданою лимонною кислотою. Лимонна кислота - 
з'єднання, яке повинно міститися в самому томатному соку. 
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Необхідно пам'ятати: 
1. У натуральному якісному кетчупе повинні бути присутній кислоти:   

D-изолимонная, L-яблучна і L-глутаминовая. 
2. Ведуча в цій трійці - D-изолимонная кислота, інші дві кислоти без неї 

мало що означають. 
Процес виробництва: 
Свежепротертую томатну масу, або томатну пасту уваривают, 

безперервно доливаючи цукровий-сольовий розчин до 18 - 19% - ого змісту 
сухих речовин. За 3-4 хвилини до закінчення варива додають необхідну 
кількість оцтової кислоти і подрібнену пряности. Оцет і пряности 
рекомендується вносити у вигляді оцтової витяжки відповідних спецій. Вміст 
сухих речовин в готовому продукті повинен бути не менше за 29%. 

Основні технологічні операції: 
Приготування цукрового-сольового розчину. Завантаження сухих 

компонентів проводитися вручну через технологічний люк. 
Подача цукрового-сольового розчину у варильний апарат. Виробляється 

порціями згідно з рецептурою. 
Вариво кетчупа (томатного соусу) Завантаження томатної пасти і 

становлячих компонентів проводитися через технологічний люк погружним 
насосом або вручну. 

Подача оцтової витяжки спецій. Проводиться самопливом з мірної 
ємності або вручну, порційно згідно з рецептурою. Допустиме роздільне 
внесення оцту і сухих подрібнених спецій. 

Гомогенізація кетчупа (томатного соусу) Виготовляється в режимі 
циркуляції з кратністю не менш 2-х об'ємів/циклу. 
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ КОНСЕРВОВАНОГО  

ЯБЛУЧНОГО СОКУ 
 

Кожен сорт дикорослих і культивованих яблук має свої характерні 
особливості і різний хімічний склад. Все залежить від походження, умов 
зростання, ступеня зрілості плодів. Все це визначає харчові достоїнства, смак 
і використання. Хімічний склад яблук дуже різноманітний та багатий.            
У 100 грамах їстівної частини свіжих яблук міститься 11% вуглеводів,            
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0.4% - білків, до 86% - води, 0.6% - клітковини і 0.7% органічних кислот, 
серед яких яблучна і лимонна. Крім того, в яблуці виявлено жирні летючі 
кислоти: оцтова, масляна, ізомасляная, капронова, пропіонова, валеріанова, 
ізовалеріанової. Має яблуко дубильні речовини і фітоціди, що є 
бактерицидними речовинами. Крохмаль має основне харчове значення. 
Високим його змістом в значній мірі обумовлюється харчова цінність 
продуктів. У харчових раціонах людини на частку крохмалю припадає 
близько 80% загальної кількості споживаних вуглеводів [1]. 

Хімічний склад яблук дуже різноманітний, містить велику кількість 
пектину і крохмалю. З-за високого вмісту пектину яблука є основним 
продуктом для виробництва пектину. 

Сучасними дослідженнями показано безсумнівне значення пектинових 
речовин у харчуванні здорової людини, а також можливість використовувати 
їх з терапевтичної (лікувальної) метою при деяких захворюваннях переважно 
шлунково-кишкового тракту. Пектин одержують з відходів яблук, кавунів, а 
також із соняшника. 

Пектинові, речовини здатні, адсорбувати різні «з'єднання, в тому» числі 
екзо-і ендогенні токсини, важкі метали. Це властивість пектинів широко 
використовується в лікувальному і профілактичному харчуванні (проведення 
розвантажувальних яблучних днів у хворих колітами, призначення 
мармеладу, збагаченого пектином. 

Сік готують з яблук різних сортів і термінів дозрівання, тому за 
хімічним складом яблучні соки можуть значно відрізнятися, хоча більшість 
промислових сортів яблук має незначний діапазон у змісті сухих речовин            
(19 ... 21%) та органічних кислот (0,3 ... 0,6% ), також вони містять пектинові 
речовини (0,5 ... 1,0%), багаті вітамінами. Для отримання соків кращими є 
яблука осінньо-зимових сортів з щільною тканиною, які при дробленні дають 
мезгу зернистої структури, добре піддається пресуванню. Вихід соку складає 
80% і більше. Після дроблення мезга повинна відразу вступати на 
пресування, оскільки при подрібненні порушується цілісність клітинних 
стінок, і вивільняються поліфенольні ферменти. При цьому з участю кисню 
повітря окислюються поліфенольні та інші легкоокислюваних з'єднання, що 
призводить до потемніння і погіршення смаку і запаху соку. Продукти 
окислення поліфенолів можуть мати червону, помаранчеву, коричневе 
забарвлення і, відповідно, змінювати колір соку. Віджатий сік, який містить 
пектинові та поліфенольні речовини і деяку частину крохмалю і азотистих 
сполук, необхідно освітлити комбінованими способами з застосуванням 
пектолітіческіх і амілолітичних ферментів та інших освітлюючих речовин. 
Для отримання яблучного соку застосовують комплексні механізовані лінії, 
що включають приймання сировини та одержання готового продукту. 

Технологічний процес. 
Соки прояснені і представляють собою рідку фазу плодів з розчиненими 

в ній речовинами, віджату з плодової тканини. 
Доставка, приймання і зберігання сировини здійснюються у виробництві 

соків так само, як при виготовленні інших видів фруктових консервів. Мите 
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сировину інспектують, видаляючи плоди, уражені шкідниками, загнили і з 
іншими дефектами. Механічне подрібнення (дроблення) є основним засобом 
впливу на рослинну тканину у виробництві соків. Проте надмірно дрібне 
подрібнення перетворить мезгу в суцільну масу, в якій не буде «каналів» для 
витікання соку 

Обробка ферментними препаратами. Більшість плодів і ягід містять 
пектинові речовини, які ускладнюють виділення соку і зменшують його 
вихід. Пектинові речовини знаходяться в плодах у вигляді нерозчинного у 
воді протопектину і розчинного пектину. Протопектин входить до складу 
клітинних стінок і серединних пластинок рослинних тканин. Основний вплив 
на процес сокоотдачі надає розчинний пектин, який володіє 
водоудерживающей здатністю і підвищує в'язкість соку, перешкоджаючи 
його витіканню. Тому при обробці мезги пектолітіческімі ферментами 
необхідно, перш за все, зруйнувати нерозчинний протопектин. Протопектин 
повинен бути гідроліз тільки частково, так щоб відокремити клітки одну від 
одної та частково зруйнувати їх стінки для підвищення клітинної 
проникності. Пектолітіческіе ферментні препарати не тільки руйнують 
пектинові речовини, але і діють на клітини токсичними речовинами 
неферментативної природи, які входять до складу препаратів і викликають 
коагуляцію білково-ліпідних мембран і загибель рослинних клітин. У 
результаті цих перетворень клітинна проникність збільшується, 
протоплазмова мембрани розриваються, і вихід соку значно полегшується. 
[2]. 

Витяг соку. Для вилучення соку з підготовленої мезги плодів 
застосовують пресування, центрифугування, дифузію і т.д. Основний спосіб 
добування соку з плодів і ягід - пресування - складається в тиску на мезгу. 
Основна функція преса полягає не в роздавлюванні рослинної тканини, не в 
пошкодженні біомембран клітинної структури, а у витискуванні соку, вже 
виділився з пошкоджених в процесі попередньої обробки клітин. Прес не 
призначений для виділення соку з клітин, а служить для відділення рідкої 
фази мезги - соку, що випливає з розірваних ще до початку пресування 
клітин. Високий вихід соку залежить головним чином від належної 
попередньої обробки сировини. Для пресування застосовують різні за 
конструкцією і принципом дії преси, які можуть бути безперервного 
(шнекові, стрічкові) і періодичного (пакетні, кошикові) дії. У пакетних 
пресах мезгу шаром 6 ... 8 мм загортають у серветки (пакети) з міцної 
тканини. Пакети укладають на платформі один на інший з прокладкою між 
ними дерев'яних плиток. Зверху пакунки зміцнюють пресувальне плитою. 
Платформа з пакетами піднімається під пресуючу плиту плунжером [3].  

Для отримання прозорого продукту необхідно порушити колоїдну 
систему і забезпечити осідання зважених часток і видалення частини 
колоїдів, перш за все нестійких. Проте в процесі зберігання можливе 
взаємодія колоїдів між собою та освіта більш великих часток, які можуть 
викликати помутніння соку і випадання осаду. Стабільність колоїдної 
системи соку забезпечується наступними властивостями: 
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- Висока дисперсність колоїдних частинок; 
- Наявність у колоїдних частинок однойменного електричного заряду; 
- Наявність на поверхні частинок водної оболонки, яка наближає 

щільність частинок до щільності рідкої фази і перешкоджає їх сполученню. 
Розрізняють фізичні, біохімічні і фізико-хімічні способи освітлення 

соку. До фізичних належать: проціджування, відстоювання, сепарування. До 
біохімічним - обробка ферментами. До фізико-хімічними: отстойка, обробка 
бентонітом, миттєвий підігрів. 

Фільтрування. 
Після висвітлення соку для відділення скоагульованого колоїдів і осіли 

часток його фільтрують. Фільтрування - механічний процес виділення 
зважених часток з соку шляхом пропускання його через пористий шар. 
Розрізняють 3 види фільтрування: поверхневе, глибоке і адсорбційна. Для 
фільтрування фруктових соків використовують фільтри різних типів: 
пластинчасті (фільтр-преси), намивні і барабанні. Барабанні фільтри являють 
собою обертовий барабан з гратчастої поверхнею з поліпропілену, на яку 
натягнуте фільтрувальне полотно. Барабан, частково занурений в 
невідфільтрованою сік, обертається з частотою 0,2 ... 0,6 хв-№. Усередині 
барабана створюється вакуум. Перша стадія фільтрування полягає у 
формуванні шару фільтрувального порошку на всій поверхні барабана. Для 
цього у ванну наливають суспензію порошку. При обертанні барабана на всій 
його поверхні осідає шар порошку товщиною 5 ... 10 см. Після утворення 
фільтруючого шару суспензію з ванни видаляють, наливають сік, що підлягає 
фільтруванню - починається друга стадія фільтрування. Сік, проходячи через 
шар кизельгуру під дією вакууму, збирається в збірнику, звідки відкачується 
насосом на подальшу обробку. Осад нашаровується на поверхню кизельгуру 
із зовнішнього боку і при обертанні барабана зрізається ножем [4]. 

Отже, з  усіх плодово-ягідних консервів найбільш корисні для людини 
соки. Вони мають високу харчову й біологічну цінність: містять у 
розчиненому і легкозасвоюваному вигляді цукри, вітаміни, мінеральні 
речовини, ферменти. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕС ГОТЕЛІВ 

 
Готелі для ділових туристів, бізнес готелі – спеціалізовані фешенебельні 

готелі, що пропонують широкий обсяг послуг, зорієнтовані насамперед на 
обслуговування бізнесменів, працівників у сфері фінансів, державних 
чиновників, діячів культури, мистецтва, інших професіоналів – учасників 
ділових, наукових зустрічей [1].  

Концепція бізнес-готелів є однією з головних на ринку готельних послуг, 
це можна пояснити сформованим попитом на розміщення. Так, ділові поїздки 
складають більш ніж 50% з усіх у світі. Поїздки на відпочинок або лікування – 
понад 40%, на інші цілі припадає 10% від загального попиту [2].  

Розглянемо інновації, що можуть значно покращити роботу бізнес готелів. 
Безконтактні платежі пропонують ряд переваг для готелів, курортів, 

ресторанів, барів і кафе, тому останнім часом це є однією з основних 
технологічних тенденцій в індустрії гостинності. Окрім прискорення платежів 
та підвищення рівня задоволеності клієнтів, безконтактні технології також легко 
сумісні з програмами лояльності. 

Мобільні безконтактні платежі можливі, навіть якщо клієнти не мають із 
собою гаманців або навіть якщо їх кредитну картку було втрачено. Крім того, 
безконтактні платежі також можуть запропонувати чудовий спосіб зменшити 
контакт між людьми [4]. 

Технологія мобільної реєстрації дозволяє клієнтам реєструватися за 
допомогою мобільного додатка. Така інновація, наприклад, може допомогти 
споживачам швидко потрапити на зустрічі, забронювати квиток на майстер-
клас у приміщенні готелю, тощо. 

За допомогою спеціальних програм клієнти можуть легко керувати 
своїм бронюванням, здійснювати віртуальні платежі, приймати віртуальний 
готель із номерами, самостійно заселятися та виїжджати з номеру та 
зв’язуватися з персоналом готелю через чат. Це також чудовий спосіб 
відновити зв’язок з гостями на етапі після поїздки за допомогою push-
повідомлень. 

Технології в кімнаті можуть варіюватися від датчиків на основі 
зайнятості, які можуть знизити витрати на енергію, до детекторів руху або 
теплових датчиків, які визначають, коли кімната не зайнята, і відключає 
живлення. Ці датчики також можна використовувати для керування 
освітленням і економії води, коли кімната зайнята. Крім того, світлодіодне 
освітлення також може забезпечити величезні витрати на енергозбереження, 
а також має ефект прохолоди в кімнаті. 

Розумні готелі — це ті, які використовують технології, щоб створити 
унікальний досвід і, у свою чергу, полегшити собі життя. Розумні готелі 
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можуть впроваджувати технологічні досягнення, такі як керування голосом, 
розпізнавання облич та мобільне керування, щоб гості самі відповідали за 
свій досвід. 

Існує кілька переваг, що програми розпізнавання обличчя можуть надати 
для управління бізнес готелем: 

- підвищений рівень безпеки та конфіденційності; 
- лише уповноваженому персоналу буде дозволено входити в певні зони; 
- цей метод можна використовувати разом з електронними платежами як 

іншу форму перевірки. 
За допомогою певних технологій гості можуть керувати освітленням і 

температурою в кімнаті, приймати ванну, вмикати розслаблюючу музику і 
навіть заселятися та виписуватися. Розумні технології є більш стійкими і 
можуть допомогти зменшити експлуатаційні витрати та споживання енергії. 

Також у бізнес готелях можна використовувати штучний інтелект [3]. 
Зараз готельєри в значній мірі покладаються на штучний інтелект, щоб 
приймати більш обґрунтовані рішення щодо цін і попиту, а також 
інтерпретувати дані про гостей, щоб застосовувати ефективніші маркетингові 
стратегії та індивідуальні пакети, щоб відповідати потребам гостей. 

Інструменти AI для готелів також можна використовувати поза 
лаштунками, щоб зробити операції більш гладкими, виконуючи повторювані 
завдання та відповідаючи на поширені запитання, щоб ваші співробітники 
могли зосередитися на пропонуванні послуг найвищої якості. Це може бути 
зручно для гостей та допомогти: швидко зібрати та проаналізувати дані, 
обрати методи вирішення конкретних ситуацій, персоналізувати досвід 
учасників конференції, тощо.  

Чат-боти, безсумнівно, важливі для маркетингової стратегії будь-якого 
готелю. Вони можуть допомагати клієнтам і відповідати на поширені 
запитання 24-7, а також здійснювати прямі бронювання. Завдяки штучному 
інтелекту чат-боти можуть обробляти найпоширеніші запити та переносити 
гостей у відповідний відділ без необхідності дзвонити персоналу. У більш 
складних випадках чат-бот може отримати інформацію від клієнта, а потім 
передати запит співробітнику при першій нагоді, а також надати їм доступ до 
того, що сказав клієнт. 

Однією з найцікавіших технологічних тенденцій, з якими стикається 
індустрія гостинності, є розвиток робототехніки та використання роботів для 
виконання завдань, традиційно виконуваних людьми. Наприклад, роботи 
можуть виконувати роль консьєржа в готелях, вітаючи гостей і надаючи їм 
важливу інформацію про готель. 

Аналогічно, деякі готелі почали використовувати роботів для 
прибирання, наприклад, для миття підлоги пилососом і навіть для знищення 
мікробів. Це практика, яку можна відтворити і в решті індустрії гостинності, 
в тому числі в ресторанах, а використання роботів також може допомогти 
зробити середовище більш безпечним від COVID [4]. 

Окрім цього, існують також технології доповненої реальності. 
Доповнена реальність призначена для покращення фізичного середовища 
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кінцевого користувача за допомогою таких пристроїв, як смартфони та 
планшети. Деякі програми в готельному секторі включають пропозицію 
внутрішніх інтерактивних елементів (наприклад, карти та визначні місця), 
надання цифрової історії готелю та надання гостям необхідної інформації, 
тощо. Більшість сучасних відео турів віртуальної реальності можна 
переглядати у веб-браузері, що робить їх легко доступними. Більшого рівня 
занурення також можна досягти, якщо користувачі мають доступ до 
гарнітури VR [4]. 

Оскільки тисячі гостей щомісяця проходять через готель, існує 
величезна база даних з великими даними, які можна використовувати для 
прийняття кращих рішень щодо продажу та маркетингу. Ці великі дані 
можна збирати та інтерпретувати, щоб керувати доходом, визначати 
спеціалізовані пропозиції, які будуть привабливими для різних цільових 
груп, і допомагати приймати рішення, які позитивно вплинуть на враження 
гостей. 

З появою технологій також виникає ризик технологічних порушень. Ось 
тут і вступає в гру кібербезпека. Готелі обробляють велику кількість 
конфіденційних даних і, отже, представляють загрозу кібератак, таких як 
фішинг, програми-вимагачі та DDoS-атаки. 

Готелі повинні мати такі протоколи, як часта зміна паролів, 
використання VPN під час доступу до мережі готелю поза межами готелю та 
наявність гостьової мережі, щоб гості готелю не підключалися до тієї самої 
мережі, що й персонал на щоденній основі. 

Технологія готелю може бути реалізована для покращення 
користувацького досвіду протягом усього шляху клієнта, як онлайн, так і 
особисто. 

Бізнес-готелі – це готелі певного типу. Розраховані на конкретну цільову 
групу клієнтів, вони відповідно формують цілий спектр своїх послуг. 
Побудова відносин з корпораціями та стабільна клієнтська база – два 
основних пріоритети в діяльності бізнес-готелю. Для більшого заохочення 
споживачів, а також для збереження клієнтської бази, бізнес готелям, як і 
будь яким іншим, варто відповідати трендам та впроваджувати інновації у 
свою діяльність. 
Список використаних джерел: 

1. Мальська М. П., Пандяк І. Г. Готельний бізнес: теорія та практика. 
Підручник. 2- вид. перероб. та доп. К.: Центр учбової літератури, 2012. 472 с. 

2. Бізнес-готелі: особливості, переваги, вимоги. URL: 
https://techtoday.in.ua/news/pershiy-gotel-pid-keruvannyam-shtuchnogo-intelektu-
vidkrivsya-v-kitayi-102322.html (дата звернення: 10.04.2022). 

3. Перший готель під керуванням штучного інтелекту відкрився в Китаї. 
URL:https://techtoday.in.ua/news/pershiy-gotel-pid-keruvannyam-shtuchnogo-
intelektu-vidkrivsya-v-kitayi-102322.html (дата звернення: 10.04.2022). 

4. The Latest Technology Trends in the Hospitality Industry 
URL:https://www.revfine.com/technology-trends-hospitality-industry/#the-latest-
technology-trends (дата звернення: 10.04.2022). 



175 

Валентина Мар’янчук, 2 курс, група ГРС-22д 
Науковий керівник: Ірина Вівсюк 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
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Зараз нам важко уявити будь-яку сферу, в якій би не брали участь 
дизайнери. Дизайн полегшує людині роботу і побут, впливає на стиль життя. 
Він, як ніякий інший вид проєктно-художньої діяльності, прагне до 
створення комфортного для людини середовища на основі спеціальних 
наукових досліджень, оптимальних умов життєдіяльності людини, її потреб, 
умов взаємодії з сучасною технікою. На сьогоднішній день існує достатня 
кількість літератури  в якій розкриваються основні поняття дизайну, 
описується його історія, специфіка і основні методи дизайнерської проєктно-
художньої діяльності, роль дизайну в сучасній проєктно-художній культурі в 
цілому. Сучасні літературні джерела  часто просто не встигають за стрімким 
розвитком дизайну з аналізом і описом його досягнень.[1] 

Принципи універсального дизайну (табл.1) були розроблені у 1997 р. 
групою, до складу якої входили архітектори, дизайнери товарів, інженери, 
психологи, фізіологи, ергономісти, геронтологи та дослідники дизайну 
навколишнього середовища.  Очолював групу Рональд Мейс. Згідно з 
позицією Мейдса  можна застосовувати для оцінки існуючого дизайну , 
спрямування процесу подальшого розвитку дизайну та навчання як 
дизайнерів, так і споживачів використовувати товари та умови 
навколишнього середовища за більш придатними характеристиками.  

Таблиця 1 – Принципи універсального дизайну [2] 
Назва 

принципів 
Характеристика Положення принципу 

1 2 3 
Рівноправне 
використання 

Дизайн має бути корисним 
та легким у сприйнятті та 
використанні для людей із 
різним рівнем можливостей 

Необхідно забезпечувати для 
всіх користувачів рівні умови 
використання засобів. 
Необхідно уникати будь-якого 
виділення груп користувачів та 
«навішування ярликів». 

Гнучкість у 
користуванні 

Дизайн має забезпечити 
наявність широкого 
переліку індивідуальних 
налаштувань та 
можливостей з урахуванням 
потреб користувачів. 

Дизайн має відповідати 
багатьом різним уподобанням 
і можливостям користувачів, 
вони повинні самі обирати, в 
який спосіб скористатися 
виробом 

Просте та зручне 
використання 

Дизайну повинна бути 
притаманна простота та 
інтуїтивно зрозуміле 
використання незалежно від 
досвіду, освіти, мовного 
рівня та віку користувачів. 

Будь-якій особі має бути 
зрозуміло, як використовувати 
продукт, незалежно від 
особистого досвіду, знань, 
лінгвістичних навичок або 
рівня концентрації уваги на 
даний момент. 
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Продовження таблиці 1 
Сприйняття інформації 
незалежно від 
сенсорних 
можливостей 
користувачів 

Дизайн сприяє ефективному 
донесенню всієї необхідної 
інформації до користувачів, 
незалежно від зовнішніх 
умов або можливостей 
сприйняття нього 
 

Необхідно надавати важливу 
інформацію у різний спосіб – 
візуальний, вербальний, 
тактильний. 

Припустимість 
помилок 

Дизайн зводить до мінімуму 
можливість виникнення 
ризиків та шкідливих 
наслідків випадкових або 
ненавмисних дій 
користувачів. 

Дизайн має звести до мінімуму 
небезпеку та негативні  
наслідки від випадкових або 
непередбачуваних дій 
користувачів. Елементи, що  
використовуються найчастіше, 
мають бути найдоступнішими.  

Низький рівень 
фізичних зусиль 

Дизайн сприяє дійовому та 
зручному використанню з  
мінімальним рівнем 
стомлюваності 

Користувачі мають 
максимально ефективно і  
комфортно діяти у 
запропонованому форматі або 
використовувати продукт, 
докладаючи  мінімум зусиль. 

Наявність необхідного 
розміру і простору при 
підході, під’їзді та 
різноманітних 
маніпуляціях, 
незважаючи на 
антропометричні 
характеристики, стан  
та мобільність 
користувачів. 

- Треба забезпечити необхідний 
розмір і простір для  
зручного доступу, маніпуляцій 
та використання продукту будь-
яким користувачем, незалежно 
від його зросту або статури. 

 
На основі розглянутих принципів було розроблено наступні пропозиції 

щодо їх впровадження при проєктуванні вестибюльної групи приміщень у 
готелі, яка поділяється на зони паркування, головного входу, реєстрації та 
містить елементи вертикальних сполучень 

 Комплексні дослідження дизайну інтер’єрів ґрунтуються на основі 
теорій проєктування предметно-просторового середовища вчених  1980-х 
років,  у монографіях і невеликих вислідах початку 2000-х рр. Основні засади 
організації предметно-просторового середовища готелів з урахуванням 
функціонального, екологічного та естетичного факторів частково 
висвітлюються в численних підручниках з практики менеджменту готельного 
господарства. Однак комплексного дослідження, що вирішує проблематику 
художньо-стилістичних особливостей інтер’єрів готельних комплексів у 
сучасній Україні, сьогодні немає. Відтак, окреслення концептуальних 
підходів до дизайну інтер’єрів готельних комплексів в Україні є актуальним і 
щодо практики професійного дизайну, і щодо формування сучасної 
національної моделі в дизайні інтер’єрів громадських споруд. 

Таким чином, одним з основних недоліків сучасного малого готелю була 
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надлишкова пропозиція в оформленні дизайну інтер'єрів номерів. Одним з 
основних недоліків сучасного  готелю була надлишкова пропозиція в 
оформленні дизайну інтер'єрів номерів, а важливим напрямом його 
вдосконалення - вирішення добудови поверху та поділ простору на зони. 
Водночас у готелі повинний був бути певний стилістичний погляд, такий, 
який би надавав цікавості, комфорту та затишку. Процеси подальшого 
розвитку дизайну, використовування товарів та умови навколишнього 
середовища, принципи роботи в готелях. 
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Служба управління номерним фондом (служба експлуатації номерного 

фонду) – підрозділ готелю, що забезпечує технічне обслуговування та ремонт 
житлових та допоміжних приміщень, підготовку їх до заселення, прибирання 
та виведення з експлуатації номерів для косметичного або планового 
ремонту; забезпечує обслуговування гостей в номерах, підтримує необхідний 
санітарно-гігієнічний стан номерів і рівень комфорту в житлових 
приміщеннях, що займається наданням побутових послуг гостям [2, с. 81]. 

Персонал служби обслуговування номерів один з основних у 
формуванні доходів готелю. Продаж номерів приносить основну частину 
доходів всього підприємства [3, с.188]. 

Для ефективного виконання виробничих обов'язків персоналом, 
утримання у належному стані значної за розмірами площі готельних 
підприємств, персонал повинен бути відповідальним, комунікабельним, 
пунктуальним у стосунках з клієнтами необхідно проявляти ввічливість, 
виконувати згідно професійних обов'язків їхні побажання, прибирання 
бажано здійснювати у час відсутності клієнта у номері. 

У роботі служби обслуговування номерів гостинність засобу розміщення 
повинна підкреслюватись не менше інших контактних служб. Гість у готелі 
найбільше перебуває у номері. Покидаючи свій дім він намагається отримати 
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умови проживання не гірші домашніх, забути проблеми і отримати насолоду 
від нових вражень. Тому у роботі персоналу служби необхідно виявляти 
повагу, майстерність в обслуговуванні. Обслуговуючий персонал завжди 
повинен з усмішкою зустрічати гостей, підтримувати розмову (за бажанням 
гостя), дати відчути готовність допомогти. 

Суттєву роль у функціонуванні служби обслуговування номерного 
фонду відіграють моральні якості персоналу - чесність, не звабливість до 
чужих речей. Клієнти довіряють персоналу і персонал повинен 
виправдовувати цю довіру. Постійний контакт з особистими речами гостей, в 
тому числі з коштовними речами, не повинен вводити у спокусу до 
зловживань. У європейських готелях функціонують бюро або стіл знахідок у 
які персонал передає всі залишені гостями речі. 

Службу обслуговування номерів очолює менеджер, у готелях значних 
розмірів – заступник директора готелю з обслуговування. Менеджеру служби 
підпорядковуються чергові на поверхах, старша покоївка, завідувач 
білизняною, покоївки, кастелянша, супервайзер, стюард, швачка, 
прибиральниці (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Організаційно-функціональна структура служби номерного 

фонду у готелях значної місткості 
 
В готелях високих категорій обслуговування (готелях люкс) в Америці є 

стюарди, які розпочинають свою роботу в другій половині дня і їхніми 
обов’язками є забезпечення кожного номера свіжими рушниками, надання 
номеру святкового вигляду, а також установка розкладного ліжка [1, с.45]. 

Служба обслуговування номерів не здійснює продажу номерів, 
закупівлю обладнання, проте несе відповідальність за поповнення і 
оновлення інвентарю, обладнання у номерах та нежитловій частині готелю. В 
обов'язки цієї служби входить планування своїх витрат, які повинні 
узгоджуватись із загальними витратами і представлятись окремим 
бюджетним планом відділу планування. Тому до основних функцій служби 
управління номерним фондом можна віднести: 

 контроль якості обслуговування, стану обладнання і комфорту у 
номерах, приміщеннях громадського та службового призначення; 

 приймання необхідних заходів із максимального збільшення доходів 
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від сплати за проживання у готелі, підвищення зайнятості готельних номерів; 
 проведення моніторингу системи тарифів на послуги у номерах, 

визначення у співпраці з економічним відділом та комерційною службою 
оптимального тарифу; 

 організація контролю і управління роботою систем безпеки у готелі 
для забезпечення безпеки гостей і персоналу, їхнього майна; 

 підготовка, перевірка і прогнозування використання номерного фонду 
впродовж 3 днів, 10 днів, 3 місяців і 12 місяців, які охоплюють аналіз 
бронювання, неприбуття, блоки номерів, люкси, спеціальні пропозиції, з 
метою здійснення постійного контролю за номерами, що забезпечує найвищу 
частку їхньої зайнятості при найвищій середній вартості номера; 

 ретельний контроль за витратними матеріалами (миючі засоби, 
постільна білизна, посуд та ін.), моніторинг ринку витратних матеріалів, 
укладання угод щодо їх поставок; 

 контроль і управління роботою готельної пральні для забезпечення 
ефективної підготовки чистої білизни, необхідної для утримування на 
високому рівні номерів і ресторану; 

 координацієя роботи з іншими службами (службою прийому і 
розміщення, бронювання, інженерно-експлуатаційною, комерційною); 

 регулярним проведенням інвентаризації. 
Таким чином служба управління номерним фондом є тим структурним 

елементом готелю, який забезпечує контроль якості і утримання номерного 
фонду готельного підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА ШОКОЛАДНИХ ПРОДУКТІВ 

 
Шоколад — кондитерський виріб, що складається з шоколадної маси, 

начинки або без неї, сформований у вигляді плиток, батонів або фігур різних 
обрисів. Шоколадну масу готують із какао тертого, цукрової пудри, какао 
масла з додаванням ароматизаторів. Багато видів шоколадної маси 
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включають інші речовини, що поліпшують органолептичні властивості, 
склад і харчову цінність шоколаду: горіхи смажені терті і подрібнені, молоко 
і вершки сухі, молоко згущене, ізюм, фосфатиди, глюкозу, вафлі подрібнені, 
коньяк, лікер тощо. 

Основною сировиною для виробництва шоколаду і порошку какао є 
боби какао. Шоколад є продуктом переробки бобів какао з цукром. Порошок 
какао - це продукт, отриманий з частково знежирених бобів какао. Жир 
(масло-какао), що виходить при виготовленні порошку какао, 
використовується при виготовленні шоколаду. Тому в шоколадних цехах 
готується і порошок какао [1]. 

Шоколад є продуктом переробки бобів какао з цукром як без додавань, 
так і з додаванням різних смакових і ароматичних речовин. Залежно від 
складу і якості обробки шоколад поділяється на наступні групи: 

-  шоколад натуральний без додавань; 
-  шоколад з додаваннями. 
Шоколад без додавань і шоколад з додаваннями підрозділяється на 

десертний і звичайний. Десертний шоколад відрізняється від звичайного 
великим вмістом какао продуктів і меншим вмістом цукру, а також більш 
тонким подрібненням. 

Шоколад з додатками в залежності від вводяться додавань готується 
декількох видів: 

а) молочний; 
б) горіховий (додаються горіхові ядра або арахіс); 
в) кавовий (додається натуральна кава); 
г) з вафлями; д) 
з фруктами і ін. 
Шоколадна глазур являє собою різновид шоколаду без додавань і 

застосовується для глазурування корпусів цукерок та інших кондитерських 
виробів. 

Залежно від способу формування і додавання начинок шоколад ділиться 
на плитковий, пористий і шоколад з начинками. 

Шоколад є високопоживним продуктом, так як містить в своєму складі 
55-60% вуглеводів, 30-38% жиру і 6-8% білкових речовин. Калорійність 
шоколаду близько 5400 ккал. 

Процес виробництва шоколаду складається з наступних основних 
стадій: 

-  первинна обробка бобів какао; 
-  приготування тертого какао; 
-  приготування шоколадних мас; 
- формування, загортання і упаковка шоколаду. 
Первинна обробка бобів какао 
Первинна обробка бобів какао складається з наступних стадій: 

сортування і очищення бобів какао від сторонніх домішок; термічна обробка 
бобів какао; дроблення бобів какао і відділення Шкаралупи, шкірки. 
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Вимоги до якості шоколаду. Шоколад повинен мати блискучу лицьову 
поверхню. Шоколадні медалі, шоколад з тонкоподрібненими додаваннями 
молочних продуктів і горіхів, а також ваговий і формований у фольгу може 
мати матову поверхню. Не допускається посивіння шоколаду і пошкодження 
його шкідниками хлібних запасів. Частка надламаного шоколаду з начинками 
обмежується і може становити 4%, а з великими добавками — 2%. Форма 
виробів повинна бути правильною, без деформацій для всіх видів шоколаду, 
крім вагового. Консистенція шоколаду передбачена тверда, а структура 
однорідна, у пористого — пориста. Ступінь подрібнення шоколаду 
звичайного має становити не менш як 92%, десертного з добавками — 96 і 
десертного без добавок — 97%. Обмежується масова частка золи, 
нерозчинної у 10%-му розчині соляної кислоти до 0,1%  [2]. 

Органолептичні показники шоколаду: 
- Смак і аромат (характерні для конкретного виду шоколаду, без 

сторонніх присмаків і запахів) 
- Зовнішній вигляд (поверхня блискуча. Для шоколадних медалей, 

шоколаду з тонкоподрібненими добавками молочних продуктів і горіхів, 
шоколаду, що формується у фольгу, і вагового — допускається матова 
поверхня. У шоколаді з крупними добавками у вигляді цілих або 
подрібнених горіхів, різаних цукатів, родзинок і в пористому шоколаді 
допускається нерівна поверхня. Не допускається "посивіння" шоколаду. 
Допускаються поламані вироби:  не більше 4 % - для шоколаду з начинками;  
не більше 2 % — для шоколаду з крупними добавками. Для не загорнутого 
вагового шоколаду допускаються шматки розміром 1/3 плитки, а шматки 
меншого розміру не повинні перевищувати 3,0 %.) 

- Форма ( Відповідна рецептурі, без деформації для всіх видів шоколаду, 
за винятком вагового) 

- Консистенція (тверда) 
- Структура ( Однорідна. Для пористого — чарункувата) [3]. 
Отже, шоколад - смачний продукт, вважають лікарі, треба вводити в 

повсякденний раціон не як ласощі, а як засіб профілактики багатьох хвороб. 
Вплив шоколаду на організм людини досі не має чіткого визначення. 
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АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ТРАКТУВАННЯ ТЕРМІНІВ КУЛЬТУРИ ТА 
ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ У ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 
Сьогодні в умовах розвитку туристичної сфери замовники, держава та 

інші зацікавлені сторони зосереджують значну увагу на культурі та якості 
обслуговування у закладах туристичного спрямування. В офіційних 
документах зазначено стандартизовані вимоги до якості товару та послуг, 
при цьому з боку клієнтів зростають вимоги до культури надання послуг, що 
має бути передумовою функціонування та вдосконалення діяльності 
готельних підприємств.  

Питання підвищення культури та якості обслуговування постає зараз не 
тільки перед великими, брендовими закладами, але й перед малими 
готельними підприємствами. Адже наявність високої культури та якості 
обслуговування відповідає соціальним та законодавчим запитам держави, 
сприятиме створенню позитивного іміджу та підвищенню 
конкурентоспроможності закладів сфери гостинності. У визначенні терміна 
«культура обслуговування» простежується те, що під час її формування у 
готельному комплексі дії персоналу повинні бути спрямовані на 
забезпечення комфорту відвідувачів, отримання ними якісних послуг 
проживання, харчування, анімації тощо. 

До комплексного поняття «культура обслуговування» входять такі 
складові: 

 безпека клієнтів та екологічність під час обслуговування; 
 естетика екстер’єру та інтер’єру, створення комфортних умов 

обслуговування; 
 наявність необхідної кількості столового посуду, приладдя і 

столової білизни; 
 знання психологічних аспектів особистості та процесу 

обслуговування; 
 знання та дотримання співробітниками етичних норм 

обслуговування; 
 знання та дотримання правил, порядку і черговості 

обслуговування гостей [1]. 
Культура обслуговування спрямована на організацію якісного сервісу, 

послуг, а також задоволення гостя. Тому як один з аспектів культури 
обслуговування варто розглядати організаційну культуру. Організаційну 
культуру розглядаємо як: 

 більш масштабну, розширену порівняно з корпоративною 
культурою; 

 глибоко пронизану систему загальних цінностей підприємства у 
свідомості співробітників [1]. 
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З огляду на наведені аргументи традиційна організаційна культура має 
значну інерційність, непросто піддається змінам, причому може стати 
перешкодою проведення змін всередині підприємства. Співробітники, які 
виявляють максимально виражену лояльність до керівників, виступатимуть в 
ролі гальма, який з найкращими намірами уповільнює інноваційний розвиток 
підприємства. Підхід до формування організаційної культури сучасного 
підприємства, орієнтованого на інновації, полягає в необхідності створення 
та вдосконалення студіюючої організаційної культури, яка би сприяла 
культурним явищам безперервного навчання на підприємстві та була б 
стабілізуючою функцією щодо набутих знань, вмінь та навичок [2].  

Належним чином сформульована та побудована організаційна культура 
готельно-ресторанного підприємства є потужним стратегічним інструментом, 
що дає змогу координувати всі структурні підрозділи та членів окремих 
команд для досягнення відповідних цілей, а також забезпечити раціональну 
та безконфліктну структуру, щоби створити оптимальні, комфортні умови 
праці, виявити перспективних співробітників, мотивувати та надати 
можливості для кар’єрного росту, ефективного розподілу функцій та 
відповідальності, тобто побудувати систему внутрішньо-організаційних 
відносин, які гармонійно об’єднують людей для досягнення цілей готельного 
підприємства [3]. Якщо розглядати готельно-ресторанні послуги в 
полікультурному середовищі, де обслуговуються люди різних країн, націй, 
світоглядів, то важливо зосередити увагу на атрибутах, які мають найбільше 
значення для кожної культури, адже це дає змогу готелям забезпечувати 
зручність для гостей в отриманні послуг. Це допомагає готелям максимально 
підвищити рівень задоволеності та лояльності клієнтів. Готельно-ресторанні 
комплекси повинні використовувати атрибути, визначені для кожної 
культури, і розробляти рекомендаційні матеріали, навчальні посібники для 
працівників готелю, щоб працівники більше знали про культурні відмінності. 
Працівники готелю також можуть надавати відповідні послуги для кожного 
гостя, що їх відвідує.  

Багато уваги слід приділяти кращому розумінню того, що впливає на 
процес оцінювання задоволеності клієнтів щодо культури та якості 
обслуговування. Очевидно, що культурний стиль і рівень гостя значно 
впливає на те, що він очікує і як сприймає обслуговування. У готельній 
індустрії важливо бути впевненим у тому, чого хоче і потребує гість. Саме 
тому конкурентна перевага готелів - постійне вдосконалення культури та 
якості обслуговування клієнтів з урахуванням їх очікування та задоволеності 
[2].  

Під якістю обслуговування розуміємо сукупність властивостей і 
ступенів корисності послуг, тобто відповідність наданих послуг очікуваним 
або встановленим стандартам. Відповідно до цього стандарти, їхня реальна 
форма і зміст є критеріями якості обслуговування у готельно-ресторанному 
комплексі. Критерієм оцінювання якості наданої послуги для споживача є 
ступінь його задоволеності, тобто кореляція між очікуваним і отриманим. А 
одним із критеріїв ступеня задоволеності клієнта є його бажання повернутися 
ще раз і порадити вибраний ним готель своїм друзям, колегам і знайомим. 
Відповідно, якість обслуговування варто розуміти не як кінцевий результат, а 
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як процес, який постійно треба вдосконалювати з урахуванням критики та 
побажань зацікавлених сторін. 

Зауважимо, що на формування якості обслуговування у готельно-
ресторанному підприємстві впливають зовнішні (державна політика в 
туристичній галузі, структура готельного господарства, науково-технічний 
прогрес у сфері обслуговування, територіальний розподіл підприємств 
готельного господарства) та внутрішні фактори (кадрова політика, персонал, 
комплексне матеріально-технічне оснащення готельно-ресторанного 
комплексу) [3]. 

Таким чином, формування культури та якості обслуговування в 
готельно-ресторанному підприємстві передбачає злагоджену діяльність 
персоналу, що спрямована на забезпечення комфорту гостей, їх задоволення 
від проживання, харчування, розваг та інших організованих заходів. 
Передумовами формування високої культури та якості обслуговування є 
належний рівень організаційної та корпоративної культури, а також відмінна 
якість продукції та послуг. Такий підхід полягає передусім у постійному 
пошуку шляхів вдосконалення задоволеності гостя з урахуванням соціальних 
запитів усіх зацікавлених сторін. Зазначені підходи підвищуватимуть 
культуру та якість обслуговування, сприятимуть позитивній репутації, 
іміджу та конкурентоспроможності підприємства.  
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СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ОЗЕЛЕНЕННЯ, ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА 
ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ГОТЕЛЮ 

 
За останні кілька десятиліть індустрія гостинності змінилася до 

невпізнанності. Клієнти очікують від готельного підприємства високих 
стандартів обслуговування. Значення іміджу у розвиток світу загалом дедалі 
більше зростає. Поняття іміджу дуже широко. Під іміджем можна розуміти 
імідж компанії, імідж товару, імідж політика тощо. У зв'язку із цим керівники 
готелів, чия основна увага донедавна була зосереджена на оперативному 
керуванні виробництвом, повинні вирішувати нові завдання, по-іншому 
підходити до розробки і підтримки конкурентоспроможного стану готельної 
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інфраструктури, оскільки на неї лягає основна відповідальність за створення 
ефективного бізнесу. Дохід і успіх готелю прямо пов'язаний з його іміджем 
[3]. 

Останнім часом озеленення, як інтер'єрів приміщень, так і ділянок землі, 
на яких вони розташовуються, широко використовуються в якості створення 
позитивного іміджу, адже сучасний готель покликаний створити 
комфортабельні умови для проживання гостя. 

Інтер'єр являє собою внутрішньо організований простір приміщень 
готельного комплексу, одночасно він є середовищем дії (в ньому 
здійснюється технологічний цикл обслуговування гостей) і середовищем 
сприйняття (здійснює емоційний вплив). 

Озеленення – особливий вид мистецтва, який виконує як естетичні, так і 
утилітарні функції. Воно активно впливає на характер формування інтер`єру і 
є рівноцінним компонентом оформлення середи, як відділка стін, мебліровка 
та ін. За допомогою озеленення можна підвисити художню виразність 
внутрішнього простору. Утилітарна функція рослин включає в себе 
створення особливого мікроклімату в приміщеннях. 

В готелі дуже важливо створити затишну атмосферу для клієнтів. Тому 
вміле використання кімнатних рослин в інтер’єрі готелю може стати 
важливим в створенні неповторного образу готелю. Зимовий сад або зелень з 
фонтаном в ресторані в якості інтер’єру можуть бути приманкою для 
клієнтів, щоб у них залишалися гарні враження, і вони поверталися сюди 
знову і знову. Мода на штучну зелень вже пройшла, і багато людей 
розчарувалися в ній, по-перше вона вигорає на сонці, а під дією 
ультрафіолету пластмаса ломиться. І щоб запобігти проблем з оновлюванням 
фасаду, краще вибрати живі декоративні квіти [2]. 

Дуже важливо правильно підібрати рослини. Але головні особливості – 
це правильний догляд і умови життя. На сьогодні відбувається зростання 
значення міст у розвитку суспільства через більші можливості роботи у 
великих містах. Шалений міський ритм провокує збільшення попиту на 
готелі, які надають можливість усамітнитись та відпочити на природі. Тому 
все більш прибутковою справою є відкриття еко-готелів, основними 
критеріями відкриття яких є використання екологічних будівельних 
матеріалів, альтернативних джерел енергії, озеленення і зв'язок з природою, 
використання органічних продуктів і безпечної побутової хімії. 

Місце розташування еко-готелю не обов’язково за містом. Популярними 
зараз є еко-готелі, які розташовані в містах, мегаполісах. Еко-готель в центрі 
мегаполісу має багато складових: важливі дизайн, матеріали, кольори, 
освітлення і, звичайно, рослини. Основна відмінність від заміського - 
рукотворність природи і активне використання сучасних технічних рішень 
[1]. 

У готелях зустрічаються різні варіанти озеленення інтер'єрів: від 
озеленення одиничними рослинами до зимових садів, що імітують квітучі 
субтропічні сади і непрохідні тропічні джунглі. У великих готелях 
озелененням і доглядом за рослинами займаються дипломовані фахівці 
(квітникарі, садівники, фітодизайнери). Оскільки обсяг роботи великий, то до 
догляду за рослинами залучаються покоївки, підсобні робітники. Після 
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спеціального навчання дані співробітники в змозі самостійно кваліфіковано 
доглядати за рослинами. При розподілі фронту робіт для персоналу відділу 
готельного господарства не можна забувати про такий важливий аспект у 
роботі. 

Отже, озеленення території, живі квіти та декорування приміщень, 
безсумнівно, позитивно впливають на створення позитивного іміджу 
сучасного готелю. 
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Загальновідомо, що кисломолочні продукти дуже корисні для організму 
людини. «Живі» кисломолочні продукти містять молочнокислі бактерії, які 
вносяться в продукцію разом із закваскою. Молочнокислі бактерії 
пригнічують розвиток і ріст хвороботворних та гнилісних мікроорганізмів, 
що містяться в кишківнику людини, отруюючи організм продуктами гниття 
та бродіння. Кисломолочні продукти відновлюють нормальну мікрофлору 
кишківника, сприяючи нормалізації біохімічних реакцій та фізіологічних 
функцій організму. Крім того, кисломолочні продукти виконують функції 
забезпечення організму необхідними поживними речовинами і корисними 
біологічно активними продуктами метаболізму молочнокислих бактерій 
(вітамінами, амінокислотами, пептидами та ін. речовинами) [1]. 

Кисломолочні продукти за способом виробництва поділяються на 
термостатні (класичні) та резервуарні. При термостатному способі 
виробництва такі процеси, як сквашування, охолодження і дозрівання, 
здійснюються в спожитковій тарі (в пляшках, стаканчиках тощо) в 
термостатних камерах за певних температурних режимів. Слово «термостат» 
означає камеру з фіксованою температурою, яка необхідна для підтримання 
життєдіяльності молочнокислої мікрофлори в межах заданого періоду 
сквашування. Саме в спожитковій тарі утворюється згусток, що містить 
характерну для продукту мікрофлору. Тривалість сквашування залежить від 
виду продукції, що виробляється і коливається приблизно від 3 до 10 годин 
за температури 35-42 °С [2]. 
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При термостатному способі після внесення закваски молоко розливають 
у тару, закривають і поміщають у термостат, де підтримується оптимальна 
температура для розвитку молочнокислих культур. 

Готовність продукту визначають за характером згустку і кислотністю. 
Згусток утворюється за кислотності близько 60 оТ. В момент готовності 
продукту кислотність повинна бути 70-75 оТ. 

Сквашування при використанні заквасок, виготовлених на чистих 
культурах молочнокислого стрептокока мезофільних рас, триває 5-7 год, при 
використанні термофільних рас – 2,5-3 год [2]. 

Продукцію після сквашування молока перевозять із термостатної в 
холодильну камеру, де охолоджують до температури не вище 8 оС. Після 
охолодження продукт витримують в холодильній камері протягом 6-12 год 
для дозрівання. При цьому жир твердне, казеїн зв’язує воду, бубнявіє, 
внаслідок чого консистенція продуктів стає щільною.  

Очевидно, що для виробників термостатний спосіб є більш 
трудомістким і витратним, бо потребує значних виробничих площ та 
капіталовкладень (наприклад, на перевезення продукту в термостатну камеру 
та з неї), спосіб характеризується меншою продуктивністю праці. При 
термостатному способі виробництва готовий кисломолочний продукт є більш 
привабливим за зовнішнім виглядом: завдяки щільному згустку має 
непорушену структуру та насичений смак, що є перевагою в порівнянні з 
резервуарним способом виробництва. Наприклад, якщо за зовнішнім 
виглядом порівняти такий продукт, як «Сметана 20% жиру», що вироблена 
різними способами (термостатним та резервуарним), то відмінність буде 
очевидною: сметана, вироблена резервуарним способом має в міру густу 
консистенцію з порушеним згустком, а сметана, вироблена термостатним 
способом характеризується густою, непорушною консистенцією та 
глянцуватою поверхнею (рис.1) [1]. 

Технологічна схема виробництва кисломолочних продуктів 
термостатним і резервуарним способом представлена на рисунку 2. 

 
Рисунок 1 – Сметана, виготовлена термостатним та резервуарним способом  

 
При резервуарному способі виробництва технологічний процес 

передбачає заквашування, сквашування і перемішування згустку в 
резервуарі, в споживчу тару розливають фактично готовий продукт, який 
додатково охолоджують [1].  
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Рисунок 2 – Технологічна схема виробництва кисломолочних продуктів 
термостатним і резервуарним способом 
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Отже, резервуарний спосіб виробництва є більш поширеним в Україні в 
зв’язку з тим, що він є менш витратним, характеризується більшою 
продуктивністю праці, при цьому приблизно у 1,5 раза збільшується вихід 
продукції з 1м3 виробничої площі, є можливість механізувати та 
автоматизувати процес повністю, проте, якість продукту набагато краща саме 
при використанні термостатного способу.  
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ПРОЄКТ ЦЕХУ ВИРОБНИЦТВА КОНСЕРВОВАНОГО ЗЕЛЕНОГО 

ГОРОШКУ 
 

Не всі люди замислюються, що користь зеленого горошку не тільки в 
тому, щоб прикрашати салат олів’є на новорічному столі. Горошок – це 
цілком повноцінний і незалежний продукт харчування, який необхідно 
обов’язково внести у свій раціон. Це вкрай важливо людям, які вирішили 
відмовитися від їжі тваринного походження. І не варто забувати про те, що 
користь зеленого горошку буде відчутна, якщо його їсти як в свіжому вигляді 
так і консервованим [3, 5]. 

В останні роки вченим стало відомо, що горошок сприяє виведенню 
радіонуклідів з організму. Крім усього цього, в горошку не накопичуються 
нітрати. 

Вживання свіжого зеленого горошку або інших сортів гороху дозволяє 
знизити ймовірність виникнення інфаркту, розвитку гіпертонії і 
онкологічних захворювань. 

При регулярному вживанні цього продукту сповільнюється старіння 
шкіри [1, 2]. 

Плодами гороху є боби, які часто неправильно називають стручками. 
Предки цих культур у давні часи були ліанами в умовах тропічного лісу, де 
вирішальне значення мала боротьба за світло. Овочевий горох – одна з 
найдавніших культур. 

Батьківщина гороху – Передня Азія і Середземномор'я. А. Декандоль 
знаходив горох у дикому вигляді в Західній Азії, на півдні Кавказу, в Індії та 
Італії [1,3]. 

За поживними властивостями овочевий горох перевершує багато 
овочевих культур. Він містить 6,7% білка, 14,5% вуглеводів, з яких до 5,8% 
складає цукор. 
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По набору особливо цінних амінокислот і протеїну овочевий горох 
близький до коров'ячого молока, яловичини і яєць. Білок зеленого горошку 
містить всі незамінні амінокислоти. Якщо біологічну цінність білка зернових 
бобових культур лімітує вміст метіоніну і триптофану, то овочевий горох по 
відсотку метіоніну перевершує багато бобових культур, поступаючись тільки 
квасолі та сої. Крім білка в зеленому горошку є й інші азотисті сполуки: 
вільні амінокислоти, їх аміди, нуклеїнові кислоти, пептиди, азотисті основи, 
мінеральний азот. Насіння його багате вітаміном С (25–38 мг%), каротином 
(1–1,7 мг%) [1, 4]. 

Переробка овочів, плодів у місцях виробництва – найважливіший шлях 
збереження харчових ресурсів. Сучасні науковці говорять про важливу роль 
переробки в підвищенні економічної ефективності виробничої діяльності 
господарств в результаті більш повної і раціональної реалізації цінної 
продукції. 

Серед натуральних овочевих консервів зелений горошок займає 
провідне місце [1, 2, 5]. Консервований горошок використовують практично 
всі національні кухні. 

Висока біологічна цінність його доповнюється високими смаковими 
властивостями. Ступінь зрілості зерна горошку є найбільш важливим 
показником, який характеризує його харчову цінність і смакові властивості. 
Технології, за якими зелений горошок переробляють у консервований 
продукт, повинні в найбільшій мірі зберігати речовини, які визначають його 
харчову цінність [1]. В процесі технологічної переробки свіжого зеленого 
горошку мають місце значні втрати розчинних речовин – цукрів, 
амінокислот, вітамінів, які складають біля 30 % від їх вмісту у свіжому зерні 
[4, 5]. 

Консервований зелений горошок українських виробників 
виготовляється згідно вимог ДСТУ 7165:2010 «Горошок зелений 
консервований. Технічні умови». Цей стандарт поширюється на консерви, 
виготовленні з зерен свіжого або швидкозамороженого овочевого гороху 
мозкових сортів, залитих розчином кухонної солі та цукру. Консервований 
зелений горошок призначено для реалізації через торговельну мережу та 
підприємства ресторанного господарства. 
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ПРОЄКТ ЦЕХУ ВИРОБНИЦТВА МАРМЕЛАДУ 

 
Кондитерська промисловість разом з іншими ланками харчової 

промисловості покликана задовольняти потреби нашого населення в 
продуктах харчування. 

Сучасну кондитерську промисловість України представляє 28 великих і 
близько 800 малих підприємств і цехів, загальна потужність яких складає 1 
млн.тон готової продукції за рік. 

В залежності від використовуваної сировини і технології кондитерські 
вироби поділяються на цукристі та борошняні. Асортимент кондитерських 
виробів досить задовольняє найбільші побажання населення. Багато 
кондитерських виробів відповідають вимогам рівня світових стандартів. 

У кондитерської промисловості вироблення мармеладних виробів 
охоплює порівняно невеликий обсяг. Сировиною для їх виготовлення є 
фруктово-ягідні заготовки і цукор. Фрукти і ягоди в цьому виробництві 
використовуються головним чином в консервованому вигляді (Пульпа або 
пюре). Пульпу перетворюють у фруктово-ягідне пюре. 

Перший мармелад, з яким познайомилися в Малій Азії європейці в 
епоху хрестових походів, і французький мармелад в період розквіту 
кондитерського мистецтва в XVIIIст. готували із яблук й айви. Греки 
називали мармелад - "пелте", що означало "легкий щит", "щиточок". Вони 
випарювали, згущали яблучний і айвовий сік у дрібних невеликих металевих 
блюдцях на сонці. Їх "мармеладини" буруватих кольорів нагадували легкі, 
тонкі пластини щитів. Таким чином, батьківщина мармеладу - Близький Схід 
і Східне Середземномор'я. 

У кожній країні існували свої прийоми уварювання фруктів й ягід і свої 
кондитерські вироби: бекмес, варення, повидла, цукати тощо. Західна Європа 
до хрестових походів не знала ніяких видів варення, тому що була незнайома 
із цукром. 

У технологічному процесі виготовлення мармеладу і пастили велику 
роль відіграють процеси студнеобразования. Яблучне пюре містить пектин, 
який є хорошим студне- образователем. У виробництві желейного мармеладу 
як Студнеобразующая компонентів застосовують агар і агароид, що 
готуються з морських водоростей, а також яблучний, буряковий і цитрусовий 
пектин. Ці фрукти й були виділені для готування основи мармеладу. Всі інші 
соки або частини фруктів додавали в цю основу в невеликих кількостях. 
Коли ж в XIX ст. навчилися створювати штучний пектин або одержувати 
його з інших джерел, то діапазон виробництва мармеладу збільшився. Однак 
справжній мармелад як і раніше можна одержати лише з айви, яблук й 
абрикосів, до основи яких звичайно для ароматизації або зміни кольорів 
природним шляхом додаються сливи, вишні, смородина й інші ягоди та 
фрукти. 
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Желейний мармелад: формовий - виготовляється у вигляді окремих 
виробів різної конфігурації відливанням мармеладної маси в жорсткі форми; 
тришаровий - виробляється розрізанням тришарового мармеладного пласта 
на окремі брусочки прямокутної або ромбовидної форми. Верхній і нижній 
шари отримують з мармеладної маси, середній - з желе, збитого на білках. 
лимонні і апельсинові часточки - виготовляються у формі напівкруглих 
скибочок лимона і апельсина розрізанням напівциліндричних мармеладних 
батонів з скоринкою на окремі часточки. 

Механізована потокова лінія виробництва формового яблучного 
мармеладу. До складу лінії входять рецептурная і для варки станція, 
мармеладоотливочная машина та сушіння. Пюре, попередньо протерті на 
протирочной машині через сито з діаметром осередків 1,5 мм, подається 
насосом в змішувачі 7, які служать для складання купажовані пюре з метою 
отримання однорідної маси пюре необхідної кислотності і желюючий 
здатність. 

З змішувачів пюре за допомогою насоса 2 перекачується в протирочную 
машину 3 для контрольної протирання через сито з отворами діаметром 0,8 
мм. Протерті пюре по металевому спуску надходить в приймальний збірник 4 
і далі шестерінчастим насосом 5 перекачується в змішувач 10 для цукрово-
яблучної суміші. Необхідна кількість пюре визначається за рівнем. Змішувач 
має горизонтальну механічну мішалку з П-образними лопатями, укріпленими 
на валу по гвинтовий лінії. У змішувач 10 відповідно до рецептури 
завантажується цукор, Шорі, лактат натрію, патока і відходи. Цукор-пісок 
перед завантаженням в змішувач просівається, пропускається через магнітні 
вловлювачі і ковшовим елеватором подається в бункер 7 автовагів 6. Патока 
подається з мірного бачка 8, а лактат натрію - з бачка 9. З змішувача цукрово-
яблучна суміш шестерінчастим насосом 12 через фільтр 11 подається в 
варильний котел 13 з мішалкою, де доводиться до кипіння. Далі плунжерним 
насосом 14 суміш подається в непреривнодействующій трикамерний 
варильний апарат 15 на безвакуумное уваривание. З варильного апарату 
уварена маса надходить в пароотделитель 16. Кінцева вологість мармеладної 
маси 30-32%, температура маси на виході 106-107 ° С. Уварена маса з 
пароотделітеля 16 надходить в темперирующую машину 17, а звідти 
плунжерним насосом-дозатором 18 в відливальної головку 21 відливальної 
машини. У змішувач 20 додається есенція, харчовий барвник і кислота. 
Змішувачів всього чотири. Відливальної головка також розділена на 4 секції, 
що дозволяє відливати мармелад чотирьох кольорів. 

До обладнання для виготовлення мармеладо-пастильних виробів 
відносяться апарати для уварювання мармеладних мас і машини для 
формування заготовок мармеладних виробів: мармеладоотливочная машини 
для формового фруктового і желейного мармеладу, різальні машини для 
желейного мармеладу і обладнання для виготовлення лимонних і 
апельсинових часточок. Відформовані заготовки мармеладу піддаються 
сушці в сушарках. При уварюванні мармеладних мас з цукрово-яблучної 
суміші віддаляється надлишок вологи і одночасно відбувається видалення 



193 

сірчистого газу - оксиду сірки (IV), яким проводилося консервування 
яблучного пюре. Цукрово-яблучна суміш має початкову вологість 43-45%, 
цукрово-паточноагаровий сироп 30 33%. Кінцева вологість мармеладної маси 
залежить від рецептури і вигляду виробів. Вона коливається в межах 24-33%. 
Для уварювання мармеладних мас на великих підприємствах 
використовуються змієвикові варильні апарати безперервної дії, а на 
підприємствах з невеликою виробленням застосовуються трикамерні, 
сферичні або універсальні вакуум-варильні апарати. 

Мармелад всіх видів випускають ваговим або розфасованим в коробки. 
Ваговий мармелад фруктово-ягідний фермовий і різаний упаковують в 
ящики з гофрованого картону, вага нетто не більше 5 кг; у ящики-лотки 
вагою нетто не більше 5 кг. Кількість рядів не більше 3. Желейний мармелад 
укладають в такі ж ящики і лотки вагою нетто до 4 кг; кількість рядів не 
більше чотирьох (для формового і тришарового), а лимонно-апельсинові 
часточки - не більше восьми. Ящики для мармеладу шарового вистилають 
пергаментом або підпергаментом; вага нетто лотків не більше 7 кг і ящиків з 
гофрованого картону не більше 5 кг. Мармелад, розфасований в коробки, 
укладають не більше ніж в два ряди. Вага нетто не повинна перевищувати 
500 г. Допускається розфасовка в пачки, пакети з картону або целофану. Вага 
нетто одиниці розфасовки не більше 500 г. Коробки художньо оформляють і 
перев'язують шовковою або паперовою стрічкою. Допускається заклеювання 
фірмовою паперовою стрічкою. Ящик і коробка з мармеладом повинні мати 
етикетку або штамп, де вказано найменування і місцезнаходження 
підприємства, підлеглість, назву мармеладу, вагу нетто, дату укладання, 
термін зберігання. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ 
АСПЕКТ 

 
Вирішення завдань у сфері готельно-ресторанних послуг, які поставило 

сьогодення перед Україною, неможливе без підготовки фахівців для надання 
послуг, пов’язаних з діяльністю закладів готельного та ресторанного 
господарства. Дана тема є актуальною, адже бездоганна сервісна діяльність – 
запорука успішного бізнесу. 

Існує система управління взаємовідносинами із клієнтами (CRM)  — ця 
модель взаємодії, заснована на теорії, що центром усієї філософії бізнесу є 
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клієнт, а головними напрямками діяльності компанії є заходи щодо 
забезпечення ефективного маркетингу, продажу та обслуговування 
відвідувачів [1].  

Історія виникнення CRM з’явилась у той момент, коли два продавці 
почали продавати однакову продукцію на одному ринку. У разі конкуренції і 
насичення ринку продуктами сприяли появі такого поняття як відносини з 
клієнтом. Якщо говорити про теперішній час, то події на початку 80-х років 
призвели до корінних змін у маркетинговій стратегії організацій, що 
вплинуло на відносини споживачів та продавців. Наразі саме запити клієнта 
знаходяться у центрі уваги продавця [2]. 

Вагомий внесок у розроблення теоретичних та прикладних засад 
управління взаємовідносинами з клієнтами зробили такі вітчизняні та 
іноземні науковці: С.Гаркавенко, Н.Куденко, Є.Крикавський, Л.Мороз, 
А.Старостіна, Т.Примак, П.Кущ, П.Гінстон, К.Андерсон, Ф.Котлер, Д.Джилл 
та інші. У працях цих авторів охарактеризовано основні концепції та зміст 
управління взаємозв’язками підприємства із споживачами з позицій 
маркетингу, визначено проблеми та позитивні результати управління цими 
взаємозв’язками [3]. 

Проблеми взаємовідносин з клієнтами розглядали – Коробіцина М.Б., 
Варнава У. В., Лаврова М.Г. – вивчали психологічну взаємодію між 
працівником та клієнтом. ФайнС.Ф., Глассер П. Р. – основи консультативної 
взаємодії. К. Роджерс – як один із засновників консультування також вивчав 
взаємовідносини з клієнтом. У своїх записах він зазначає:  

 кожна особистість має безумовною цінністю і, безсумнівно, 
заслуговує поваги;  

 кожна особистість у змозі бути відповідальною за себе саму;  
 кожна особистість має право обирати і відстоювати свої цінності 

і цілі, приймати самостійні рішення [2]. 
Клієнт, звертаючись до працівника готелю, може отримати або 

підтримку, або ж відчуття зневаги, недостатньої турботи та ін. Людина, що 
приїжджає в готель для відпочинку або у справах, хоче задовільнити свої 
бажання. Для однієї людини (наприклад для мене), відпочинок - це 
можливість спати і не бачити інших людей, не дотримуватись якогось 
жорсткого розпорядку дня, можливість побути наодинці з собою; для іншої 
людини - незабутні враження, можливість завести нові знайомства і 
доторкнутись до нових сторін життя - такій особі необхідно зустрічати інших 
людей і перебувати в жвавому і блискучому оточенні. Тому на майбутнє 
важливо враховувати особисті потреби клієнта. 

Вважаємо, що культура поведінки готельного працівника включає всі 
сторони зовнішньої і внутрішньої культури людини: правила поводження і 
звернення, уміння правильно виражати свої думки, дотримувати мовний 
етикет, стежити за своїм зовнішнім виглядом. Потрібно уміти не помічати 
помилок і недоліків в поведінці гостей, не акцентувати на них увагу, не 
проявляти зайвої цікавості до їх одягу, звичаїв, традицій. Не можна ставити 
непотрібних питань, розповідати про свої справи, проявляти настирливість. 
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Не можна показувати гостю, подобається він тобі чи ні, робити непотрібні 
зауваження, читати моралі, висловлювати різні претензії, розпитувати їх про 
особисте життя. 

Тому з перших секунд спілкування з клієнтом співробітник готелю 
повинен проявляти максимум уваги, ввічливості і дружелюбності. 
Обов'язково привітати гостя (бажано на ім'я, якщо воно відоме), побажати 
йому приємно провести час, висловити свою готовність прийти на допомогу 
в разі потреби. Дуже старатися в спробах догодити клієнту теж не варто: 
надмірна ввічливість може викликати у нього роздратування. Персоналу 
завжди слід зберігати гідність і вести себе скромно. Не слід показувати свого 
захоплення гостем, зокрема, якщо в готелі зупиняється знаменитість. 
Публічна особа, як правило, шукає усамітнення і хоче втекти від зайвих очей. 
Можливо, для неї ваш готель - це святилище гармонії і спокою, тому ваші 
бурхливі компліменти будуть зовсім недоречні. 

Мова персоналу повинна бути красивою як при спілкуванні з клієнтом 
особисто, так і в листах і по телефону. І.Ю.Ляпіна розглядає наступні 
правила, які персонал готелю повинен враховувати при обслуговуванні своїх 
клієнтів [3]:  

1. немає кращого рекламного агента, чим задоволений гість;  
2. клієнт ніколи не помічає, що ви для нього зробили, але чудово 

бачить, що ви не зробили для нього;  
3. потрібно багато часу, щоб завоювати довіру гостя, але дуже мало, 

щоб її втратити;  
4. не гість повинен пристосовуватися до персоналу, а персонал 

готелю до нього;  
5. гість не може вам заважати, він – мета вашої роботи;  
6. ви не повинні показувати розчарування, якщо відвідувач не 

зупинився у вашому готелі: ви повинні бути до нього ввічливим у будь-якому 
випадку, щоб в майбутньому він захотів до вас повернутися. 

На основі вище наведених тверджень, можемо зробити висновок, що 
кожен із співробітників готелю вносить свій внесок до створення у гостя 
хорошого враження про заклад. Адже саме від вражень клієнта залежить 
подальший розвиток бізнесу. Людина, якій все сподобалось наступного разу 
приведе із собою більше клієнтів а людина, вимоги і потреби якої не були 
враховані – порадить знайомим не відвідувати даний заклад. Тому у 
готельному бізнесі, вміння спілкуватися з клієнтами відіграє важливе 
значення. 
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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ПРАЦІВНИКІВ 
ГОТЕЛІВ НА ТЛІ COVID-19 

 
Сучасний світ поглинула епідеміологічна криза, яка змінює стандарти 

обслуговування у готельно-ресторанних закладах. Працівникам готельної 
індустрії варто швидко підлаштовуватися до нововведень, що залишає 
відбиток на емоційному та психологічному стані. 

Вплив корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) на безпечну 
поведінку співробітників у кризових ситуаціях залишається як прогалина в 
літературі з гостинності [1]. Депресія, занепокоєння та стрес, пов’язані з 
COVID-19 – це лише деякі з проблем із психічним здоров’ям [2], які 
страждають на карантинні співробітників готелю. 

Проблеми для працівників карантинного готелю полягають не тільки у 
підвищеному навантаженні, створеному під час роботи в готелі на карантині, 
але й у високому психологічному напруженні, пов’язаному з нестабільністю 
роботи, ризиком зараження та зараження для них самих, їхніх друзів та 
родин. Під час пандемії COVID-19 турбота про психічне здоров’я 
працівників готелю на карантині, які зазнають безпрецедентних змін, 
безсумнівно, є необхідною. Необхідно застосувати конкретні стратегії 
скринінгу співробітників готелів із карантину, оскільки поганий стан 
психічного здоров’я може негативно вплинути на виконання їхніх обов’язків, 
а згодом і на обслуговування клієнтів. 

Оскільки вони зараз стикаються з надзвичайно високими показниками 
тривоги та депресії серед свого персоналу, власникам готелів та/або 
менеджерам, які проводять карантин, терміново необхідно запровадити 
програми допомоги психічному здоров’ю. 

По-перше, запобігання тривожності та депресії серед співробітників 
покладається на додаткове навчання, оскільки воно є критичним 
компонентом готовності та компетентності карантинних працівників готелів 
у відповідь на будь-яке лихо чи спалах хвороби. Важливо, щоб співробітники 
були обізнаними, вмілими, орієнтованими та обізнаними зі змістом 
протоколу на робочому місці. Наприклад, додаткове навчання щодо гігієни 
та COVID-19 та його траєкторії зараження повинні бути забезпечені, 
оскільки занепокоєння працівників, ймовірно, є результатом занепокоєння 
щодо ризику зараження під час виконання своїх службових обов’язків та 
відсутності знань про COVID-19. 

По-друге, працівники карантинних готелів середнього або молодшого 
віку з вищим рівнем освіти, які страждають від тривоги, ймовірно, через те, 
що мають легкий доступ до онлайн-інформації та можуть дивитися/читати 
надмірно негативні новини та/або звіти про пандемію COVID-19. Як 
наслідок, для таких працівників необхідне надання послуг психологічної 
підтримки, таких як онлайн-консультування та навчання позитивному 
мисленню.  



197 

По-третє, створення стратегій подолання для співробітників готелів на 
карантині на тлі пандемії COVID-19, щоб допомогти їм упоратися з 
депресією, а саме підтримувати зв’язок з їхніми особистими мережами 
підтримки, створювати позитивні робочі місця, відкривати шляхи захисту та 
приватного спілкування та розбудовувати модель стійкості.  

Таким чином, потрібно заохочувати власників готелів із карантину 
впроваджувати нову роботизовану технологію для завершення 
обслуговування номерів, харчування та процедури реєстрації виїзду [3]. 
Працюючи з гостями на карантині, необхідно зменшити контакти, 
мінімізуючи їх час у громадських місцях та надаючи безконтактні послуги, 
оскільки це зменшує ризик передачі та перехресного зараження COVID-19. 
Це допоможе зменшити тиск на співробітників готелю на карантині під час 
виконання службових обов’язків і ще більше пом’якшить будь-який розвиток 
тривоги та депресії. 
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ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 
На сучасному етапі розвитку готельного бізнесу підприємству 

гостинності необхідно обробляти численні інформаційні потоки та 
координувати роботу великої кількості людей. Автоматизовані системи 
управління (АСУ) підвищують ефективність індустрії гостинності в кілька 
разів [2]. 

Доцільність інвестування підприємств гостинності в АСУ в сучасних 
умовах визначається необхідністю: 

– досягнення конкурентних переваг; 
– підвищення ефективності діяльності; 
– оптимізація використання та розподілу ресурсів готельного 

підприємства. 
Автоматизовані готельні системи повинні відповідати наступним 

вимогам: 
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– забезпечити ефективне управління номерним запасом та тарифною 
політикою; 

– забезпечити можливість реалізації всіх можливих каналів збуту 
готельних послуг; 

– здійснювати фінансовий контроль та аудит; 
– дозволяти керувати прибутковими центрами (ресторан, бар, фітнес 

тощо); 
– передбачити можливість проведення заходів (конференції, конгресу, 

тімбілдингу, банкету тощо); 
– містити інтерфейси з функцією авторизації кредитних карток; 
– містити інтерфейси з периферійними системами; 
– включати програми лояльності та участь у бонусних програмах; 
– дозволити розрахунок комісійних платежів, призначених для турфірм; 
– дозволити групове бронювання з гнучкою системою індивідуальних 

розрахунків з клієнтами; 
– мають надійність та стійкість; 
– надавати цілодобову підтримку; 
– дозволяти постійно вдосконалювати систему. 
Вибір системи залежить від різних параметрів характеристик готелю: 
– кількість кімнат; 
– наявність додаткового набору послуг (електронні ключі,            

SPA-процедури, боулінг тощо); 
– місцезнаходження підприємства гостинності; 
– контингент користувачів готелю. 
Комплексна система автоматизації забезпечує власнику надійне 

управління та контроль його бізнесу. Система віддаленого доступу дозволяє 
власнику в будь-який момент увійти в комп’ютерну мережу готелю та 
побачити повний стан справ у готелі, система відеоспостереження дозволяє 
дистанційно контролювати персонал та стан об’єкта через Інтернет. 
Внутрішня комп’ютерна мережа дозволяє вести управлінський облік 
готельного комплексу та всіх об’єктів на його території. Система 
електронних замків дозволяє блокувати несанкціоновані поселення. Система 
контролю доступу дозволяє автоматично оплачувати окремі послуги [1]. 

Системи розробки зарубіжних компанії мають досить хорошу репутацію 
і використовуються у великій кількості іноземних готелів. Однак іноді вони 
мають дуже серйозні недоліки в місцевих умовах. По-перше, ці системи не 
повністю адаптовані до умов ведення бізнесу в окремій країні 
(законодавство, правила). По-друге, інтеграція зарубіжних автоматизованих 
систем управління готелями з вітчизняними бухгалтерськими програмами не 
завжди проста. Проблеми виникають і при взаємодії з фіскальними 
реєстраторами, АТС, тощо. Але найважливішим недоліком зарубіжних 
систем автоматизації готелів є те, що модифікація та доопрацювання цих 
систем у майбутньому дуже проблематична. 

Тому вибирати слід АСУ с налагодженою системою технічної підтримки 
в Україні (наприклад «Fidelio», «Lodging Touch» та ін.) 
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Використання інформаційних технологій в управлінні готельними 
підприємствами дає можливість якісного перетворення інформації на таких 
етапах інформаційних процесів як збір, передача, зберігання, обробка, 
накопичення. Тобто, використовуючи сучасні інформаційні системи 
управління, готельні підприємства мають можливість на відповідному рівні 
наочно відображати на плані розрахунків стан номерів та місць у них; 
формувати рахунки за проживання, харчування; формувати звіти про зміни у 
розрахунках та платежах; контролювати платежі, отримувати звіти про 
взаєморозрахунки, платежі, статус та зайнятість номерів, вести електронний 
документообіг, активно використовувати інтернет-рекламу та бронювати 
номери на сайті готелю.  

Професійно розроблене програмне забезпечення значно полегшує 
роботу адміністративного персоналу. Використання сучасного програмного 
забезпечення допомагає готелям створити ефективне управління. Саме тому 
питання автоматизації та технічного оснащення є актуальним та потребує 
вирішення для покращення якості та швидкості обслуговування. 
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Технологічне обладнання при найдавніших способах отримання 

алкогольних напоїв було вкрай нескладним. 
Спочатку це були проста бочка або величезний глиняний посуд, тобто 

ємність для рідини з того матеріалу, який був більш характерний для тієї чи 
іншої географічної зони: в Північно-Східній Русі – дерево (бочка, поклажа), в 
Південній Русі і в Україні – глиняний посуд (корчага, макітра). В цьому 
відношенні спостерігається повна аналогія з країнами, що були 
найдавнішими виробниками виноградного вина або напоїв молочно-
спиртового бродіння. Там також найбільш зручним підручним матеріалом 
були або шкури (шкіри) домашніх тварин, або кераміка. Звідси і вино, і 
кумис виробляли і зберігали в «хутрі», бурдюках, торсиках, сабах, тобто 
відповідно в козячих, баранячих і кінських шкурах, або в глиняних глечиках, 
які іноді досягали понад два метри у висоту (мерані). Всі ці слова на 
іранських, тюркських та грузинських мовах означають «посудину» (ємність), 
подібно до того, як і «кераміон» по-грецьки означає збірне значення 
посудини, ємності [2]. 
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У цих ємностях можливі були лише зберігання і витримування 
алкогольних напоїв, а варіння в тому сенсі, як ми розуміємо цей процес нині, 
тобто підігрівання на вогні, було неможливим. Для цього була необхідна 
металева, мідна або залізна посудина. У Древній Русі такий посуд, за 
винятком ритуально-релігійного (золотого, срібного, бронзового), був вкрай 
рідкісним до монголо-татарської навали. Однак, мед все ж варили в 
металевих чанах. Але пиво (квас) варили в корчагах, тобто керамічних 
посудинах. Процес варіння в корчагах був не зовсім звичайний, і тому до 
наших днів зберігся вираз «корчажне пиво», тобто пиво домашнє, варіння 
якого відбувалася в корчазі за допомогою підігрівання, розігрівання в печі. 
Термін «корчажний мед» також означав мед пічної висідки [1]. 

 Саме слово «корчага» надзвичайно древнього походження. Воно 
зустрічається в літописах вже під 997 роком, тобто в тому ж році, що і перша 
згадка про варений мед. Старослов'янське значення слова «кр'чаг'» - глечик 
для води, від грецького «кераміон», «керамос» - посудину, ємність. 
Древньоруське слово «к'рчага» було, мабуть, ще раніше, ніж з грецького, 
безпосередньо запозичено з тюркського «курчук», тобто бурдюк, посудина. 
Однак, вже до XI століття слово «корчага» отримало цілком певне значення 
як великий глиняний посуд. За подобою корчаг пізніше стали виготовляти 
чавунці. 

Такі корчаги у великій кількості знаходять при розкопках Новгородської 
і особливо у Володимиро-Суздальської Русі, в шарах XI, XII і XIII століть. 
При цьому корчаги тих далеких часів як дві краплі води схожі на корчаги 
XIX століття, менші за розмірами, але зберегли абсолютно точно форму своїх 
предків. Глиняні судини іншої форми, ніж корчага, носять інші назви:  
«глечик», «горщик». Українською мовою кінця XIX століття слово «корчага» 
означало посудину з вузькою шийкою для горілки. 

При цьому впадають в очі дві обставини: по-перше, протилежність 
форми у російського і українського терміну «корчага» і, по-друге, збіг 
значення в області застосування даної посудини, але знов-таки при 
протилежних способах застосування: в російській значенні – для 
виробництва продукту (вихідний момент застосування), а в українському –  
для зберігання готового продукту (заключний, завершальний момент 
застосування). Але при всіх цих, здавалося б, різких розбіжностях, при всій 
протилежності значення терміна і зовнішнього вигляду предмета, що 
позначається цим терміном, сам по собі термін непохитно прив'язаний до 
алкогольних напоїв: корчажне пиво, корчажний мед, корчага для варіння 
пива (пізніше – вина, горілки) і корчага для зберігання горілки.  

Якщо врахувати, що слово «корчма» також похідне від слова «корчага» 
(корчма – місце, де варять і продають корчажне пиво), то цілком 
обґрунтовано припустити, що саме корчага була спочатку посудиною, за 
допомогою якого здійснювали винокуріння, тобто добування, виварювання 
алкоголю з хлібної сировини. Однак це «корчажне винокуріння», або, 
точніше, «корчажне сидіння вина», було проміжним, спочатку 
експериментальним процесом, що не одержало розвитку в подальшому, при 
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масовому виробництві «хлібного вина», яким воно стало, як відомо з 
літературно-історичних джерел, в XVI столітті, або, можливо, навіть дещо 
раніше (про це немає ніяких точних даних). Але те, що спочатку винокуріння 
було корчажним, в цьому не може бути ніяких сумнівів, і цей технологічний 
процес був пов'язаний з наявністю такого обладнання, як корчага, корито 
(короб) і піч [1].  

Пиво (мед) в корчагах варили так: підготовлену брагу (або мед) заливали 
в корчаги, які ставили в піч і покривали інший корчагою, щоб сусло пріло. 
При цьому, щоб уникнути втрат сусла в разі спливів закипілої рідини, під 
корчагу ставили луб'яне корито або короб. Можливо, що при тривалому 
знаходженні в печі і при певному її рівному тепловому режимі відбувалася 
(поряд з варінням) стихійна дистиляція, продукти якої механічно попадали в 
корито. При заміні пивного сусла більш грубими продуктами – вівсяним, 
ячмінним і житнім борошном – і сидіння цієї барди виходило вже «хлібне 
вино», правда, вельми слабке, але здатне подати ідею вдосконалення 
технології сидіння і перетворений його в винокуріння [2]. 

Натяк на ці процеси дають такі нині забуті й незрозумілі прислів'я і 
приказки, як «Ех ти, короб-корито, корчагою покрито» і «Щастя – корито, 
корчагою покрито». Пряме значення першого прислів'я – або корчмар, 
власник корчми, варщик корчемного, корчажного товару, або п'яниця. 
Поступово це пряме значення стали вживати частіше, а тому сенс прислів'я 
став незрозумілий. Друга прислів'я означає, що щастя - у вині (горілці). Це 
поняття щастя тим часом зашифровано в «кеннінги», що цілком відповідало 
духу Х-XII століть. Первісну ж, найдавнішу форму символу щастя – корито 
(але не будь-яке, а покрите корчагою) вже досить смутно сприймали навіть 
на початку XIX століття як синонім горілки. Це зайвий раз говорить про те, 
що корчажне винокуріння, якщо воно і було на самих ранніх стадіях 
розвитку виробництва спиртних напоїв в Русі, було виокремлене і швидко 
замінене принципово новим обладнанням, подавши, та й то частково, лише 
ідею винокуріння. Тим самим можна припускати, що корчажне винокуріння, 
можливо, мало місце і до XV століття як, мабуть, неминучий побічний 
процес при пиво- і медоварінні. 

Корчажне винокуріння було відомо і на тій території, яка не увійшла до 
складу Північно-Східної Русі після татаро-монгольської навали. Про це 
побічно свідчить українське слово «макітра». Воно означає ту ж посудину, 
що і «корчага». Вона зберегла ту ж форму і на території України, але змінила 
свою назву. Однак і назва «макітра» виявилася міцно пов'язано з поняттям 
алкогольних напоїв, хоча сучасні макітри використовують для зберігання 
сипучих тіл. Так, існує вираз «голова як макітра», що означає «голова з 
пивний казан». Крім того, дієслово «макітра» означає «крутитися в голові», а 
«свист макітри» - «голова йде обертом». 

Таким чином, в українській мові зі словом «макітра», тобто інакше 
кажучи, з поняттям «корчага» пов'язані уявлення, які відносяться, швидше за 
все, до такого алкогольного напою, як «хлібне вино» (горілка), а не мед, який 
не викликає головного болю. Тим самим ми маємо слабкий відгомін 
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найдавніших вражень про напій невисокої якості як результат корчажного 
виробництва. Цим напоєм могло бути тільки первісне, неочищене «хлібне 
вино» або недоварене пиво, «недоконане» [3]. 

Отже, огляд хронології появи різних алкогольних напоїв і зіставлення з 
нею тих даних, які нам відомі про технології та технічне бладнання 
алкогольного виробництва в XI - XIV століттях, дають нам підставу з усією 
визначеністю заявити, що принаймні до кінця XIV – початку XV століття 
винокурне виробництво, тобто виробництво «хлібного вина» у класичному 
розумінні, не було відомо на Русі – ні в Київській, ні у Володимиро-
Суздальській, ні в Новгородській. 
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ХЛІБ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ 
 

З того часу, як людина навчилася перетирати зерна злаків на борошно і 
випікати з нього хліб, пройшли століття. Змінюються віки, звичаї, але на 
бережливе ставлення  до хліба це не впливає. Він і донині залишається 
основою кухні, побуту та існування в усьому світі. 

Вважається, що вперше хліб почали виготовляти у Єгипті 5-6 тисячоліть 
тому, йому понад 4600 років. У 776 році на перших олімпійських іграх гостей 
пригощали білим хлібом з маслинами та рибою. В Україні хліб знайшли в 
будовах Трипільської культури, що існувала 3 тисячоліття тому. Перші 
хлібопекарські підприємства, які почали витісняти кустарні, з’явились лише 
наприкінці ХІХ сторіччя. 

Перед початком першої світової війни (1914 р.) Україна не мала 
хлібопекарської промисловості. Вся техніка хлібопечення складалася із сита 
для ручного просіювання борошна, совка й відра для “дозування” сировини, 
дерев’яного ящика для ручного замішування тіста, жарової в більшості 
випадків двоярусної печі, що обігрівалась нафтою чи дровами, і дерев’яної 
лопати для посадки тістових заготовок у піч та виймання хліба з печі. 
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Після революції 1917 року набуло розвитку будівництво хлібозаводів і 
механізованих пекарень, створено заводи по виготовленню хлібопекарського 
обладнання. У 1925 році на машинобудівних заводах акціонерного 
товариства “Мельбуд” було почате виробництво обладнання для 
просіювання борошна, тістомісильних машин із підкатними діжами, 
тістообробних машин і механізованих печей з висувними подами ХВ. У 
1925-26 рр. в Україні були введені в дію перші механізовані хлібозаводи у 
містах Харкові та Донецьку.   Кількість хлібозаводів із року в рік зростала[4, 
ст. 15].  

Звичайний хліб містить у собі поживні речовини, необхідні людині. У 
хлібі є білки, вуглеводи, вітаміни груп В, РР, мінеральні сполуки, наприклад, 
життєво важливі організму солі кальцію, заліза, фосфору. І що ще важливо, 
хліб має рідкісну властивість — він не приїдається, не може набриднути 
людям. Хліб — практично єдиний продукт, який не втрачає своєї 
привабливості, зберігає здатність залишатися корисним, навіть якщо його 
використовують у їжу не відразу. Якщо хліб зачерствіє, він усе одно 
корисний для харчування людини. Сьогодні хлібом людина майже 
наполовину вдовольняє потребу організму у вуглеводах, на третину — в 
білках, понад половину — вітамінів групи В, солях фосфору і заліза. Хліб на 
30 % покриває  потребу  людського організму в калоріях[2, ст.74]. 

Сьогодні населення України забезпечують хлібом високомеханізовані 
підприємства Укрхлібпрому, Укоопспілки, Укрпродспілки. Результати 
досліджень споживання українцями хліба та хлібобулочних виробів 
представлено на рисунку 1[4]. 

Наразі, застосовуються два основні способи виробництва хлібних та 
інших виробів із борошна: 

1) приготування прісних продуктів для яких характерна відсутність 
бродіння в проміжному продукті (тісті),  

 2) приготування хлібних виробів способом бродіння тіста протягом 
декількох годин. 

Технологія виробництва хліба складається з таких основних стадій: 
зберігання і підготовка сировини до виробництва; приготування тіста 
(замішування, бродіння, обминання, бродіння); розробка тіста (розподіл тіста 
на шматки, округлення шматків, попереднє розстоювання, формування 
тістових заготовок, остаточне відстоювання); випікання хліба; охолодження 
хліба; зберігання хліба. 
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Рисунок 1 – Споживання хліба та хлібобулочних виробі в Україні 

 
Останнім часом серед споживачів хлібобулочних виробів зберігається 

стійка тенденція до вибору натуральних та функціональних хлібобулочних 
виробів. Під натуральністю хліба розуміють відсутність хімічних добавок 
(так звана «чиста етикетка»), використання органічних продуктів, або 
продуктів з мінімальним обробленням (наприклад, цільнозернове борошно), 
збагачення зерновими, зокрема, насінням льону, соняшника, чіа, кіноа і ін. 
Серед функціональних виробів росте зацікавленість бездріжджовим хлібом, 
безглютеновим хлібом, оригінальними виробами на заквасках, або з 
застосуванням нових технологій (наприклад, відкладеного чи «холодного» 
бродіння)[1, ст. 89]. 

Залежно від фізіологічного впливу на організм, хліб та хлібобулочні 
вироби поділяються на: 

 традиційні, що не є функціональними, оскільки не надають на організм 
людини будь-якої цілеспрямованої функціональної дії; 

 дієтичні, що покращують функціонування окремого органу чи 
організму людини загалом. Призначаються при якомусь захворюванні 
(наприклад, при ожирінні); 

 профілактичні, що включають інгредієнти, що запобігають 
накопиченню в організмі токсичних речовин, що підсилюють імунітет. 
Призначаються людям, які проживають або працюють у несприятливих 
екологічних умовах; 

 вироби оздоровчої дії, що містять функціональні інгредієнти, що 
підсилюють фізіологічні функції організму, що зміцнюють його імунну 
систему, сприяють виведенню токсинів, що продовжують активний спосіб 
життя; 

 вироби спеціального призначення для дітей та вагітних жінок. Такі 
хлібні вироби мають бути збагачені функціональними інгредієнтами, які 
насичують організм кальцієм, вітамінами тощо[3, ст.19]. 

Важливим завданням подальшого розвитку ринку хлібобулочних 
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виробів в Україні є суттєве поліпшення забезпечення попиту споживачів 
якісними хлібобулочними виробами промислової випічки за прийнятними 
цінами та різноманітним асортиментом. 
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АНТИКАФЕ-НОВИЙ НАПРЯМОК У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 
 

Складно собі уявити кафе без меню, музики і офіціантів, адже звичайне 
кафе – це місце, де можна поїсти та попити. І, тим не менш, всього цього 
немає в так званому «антикафе». Заклади такого формату, де люди платять не 
за їжу, а за час перебування у них, стають все дедалі популярнішими.  

Антикафе ( being place, time cafe, time club) – це новий формат закладів, 
призначення яких виключно для культурного відпочинку, зустрічей, роботи 
та проведення дозвілля.  

Тут можна дивитися кіно, слухати семінари, працювати, спілкуватись, 
просто відпочивати. Формат антикафе затребуваний, адже людям хочеться 
відпочивати по-новому. Саме антикафе називають «вільний простір», і 
концепція таких закладів з’явилась досить нещодавно (в Україні – 2012 рік, 
Київ, «Циферблат»).  

В такі заклади відвідувачі приходять виключно для зустрічей, 
проведення дозвілля, культурного відпочинку та роботи. В меню антикафе 
відсутні алкогольні напої та вишукані страви. Однак в антикафе можна 
принести з собою все, що забажає клієнт. Головною рисою закладів цього 
роду є похвилинна оплата за час, котрий проведено в антикафе, при цьому 
відвідувач не переймається ціною чашки кави або чаю, тому що безкоштовне 
все, окрім часу. Вартість складає, як правило, 0,5 гривень за хвилину або 30 
гривень за одну годину і по 25 гривень наступні години. Настільні ігри, 
читання книг, тематичні заходи, коворкінг, розмовні клуби - все це можливо 
з антикафе.  
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У такому закладі можна провести час, знайти нових друзів, попрацювати 
або відпочити, тому такі незвичайні кафе, як правило, користуються 
особливою популярністю у фрілансерів, які потребують місця, де можна 
спокійно попрацювати; у молоді, якій подобається дивитися фільми, грати в 
настільні ігри та просто спілкуватися; у ділових людей, яким необхідно 
місце, щоб проводити різноманітні зустрічі, тренінги та  переговори.  

Для максимального комфорту і більшої зручності антикафе поділено на 
кілька основних зон: 

– перша зона – призначена для проведення переговорів, ділових 
зустрічей; 

– друга зона – для ігор X-box; 
– третя зона – для спільного проведення часу, спілкування, дозвілля, для 

настільних ігор; 
– четверта зона – для творчості (малювання, в’язання та інші 

захоплення). 
Щоденний потік в середньому становить приблизно 25 осіб, та середня 

тривалість перебування одного клієнта в антикафе – 3 години. Вікова 
категорія відвідувачів антикафе в середньому коливається в межах16–40 
років. Зазвичай такі люди ведуть активний спосіб життя, бо приходять не 
просто поїсти, як у звичайне кафе. За статистикою, 85 % відвідувачів, котрі 
прийшли вперше, повернуться знову.  

Антикафе відкрилися у великих українських містах (Київ, Львів, 
Дніпропетровськ, Полтава, Вінниця тощо) і користуються такі заклади 
надзвичайно великим попитом серед клієнтів, які цінують, в першу чергу, 
комфорт, затишок і спілкування, а не можливість добре повечеряти, попити 
пиво чи потанцювати.  

Для відкриття  антикафе потрібна  досить велика площа – не менше            
150-200 кв. м. Приміщень має бути мінімум два-три, включаючи невеликий 
кабінет для приватних бесід і ділових переговорів, а також простору кімнату, 
в якій можна проводити семінари, тренінги та майстер-класи для великої 
кількості людей (мінімум 10-15), санітарні кімнати.  

Антикафе розташовують в зручному місці в центрі населеного пункту. 
Графік роботи кафе залежить від цільової аудиторії. Одні  працюють з 
полудня до півночі, а в п’ятницю і в суботу – до 2-3 годин ночі, інші 
вибирають денний режим роботи – з 9 ранку до 20-21 години.  

Дизайн антикафе відіграє надзвичайно велике значення. Інтер’єр  
сприяти відпочинку і, одночасно з цим, не відволікає від роботи. Атмосфера  
комфортна та затишна. Мінімальний набір включає в себе крісла, дивани, 
стільці, столи, вішалки або шафи для одягу. Якщо у закладі передбачена 
кімната для переговорів або проведення тренінгів та інших занять, потрібна 
дошка або фліпчарт і проєктор. Необхідно: посуд і столові прилади, книги, 
настільні ігри (в деяких антикафе, наприклад, є ще і Xbox, PlayStation), 
ксерокс, принтер, сканер, широкоформатний телевізор для перегляду 
фільмів, спліт-систему, кавоварку, точку доступу в інтернет, телефон, 
дитячий куточок з іграшками.  



207 

Кількість обслуговуючого персоналу в антикафе значно менше, ніж в 
звичайному закладі: адміністратор, який зустрічатиме гостей, розносити чай, 
каву та десерти, охоронець та прибиральниця.  

Підсумовуючи написане, хочеться зазначити, що такий незвичайний 
напрямок бізнесу досить привабливий та користується популярністю у 
відвідувачів.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИГОТУВАННЯ СОНЯШНИКОВОЇ ХАЛВИ 

 
Халва відноситься до групи «цукрові кондитерські вироби». ЇЇ 

асортимент не досить різноманітний і формується в залежності від  
олієвмiсних  ядер , що використовуються. 

Поділяють цей вид солодощів на наступні види: соняшникова, арахісова, 
горіхова, Кунжутна (тахінна) та  комбінована, використовується два і більше 
видів олійного насіння та горіхів. 

Халва є цінним харчовим продуктом завдяки великому вмісту 
вуглеводів 30-35% (крім цукру), жиру 30-35%. повноцінних білкових 
речовин 15-20%, мінеральних речовин і вітамінів В, і Е. Калорійність халви 
досягає 2000 кДж на 100 р За змістом жиру і калорійності халва близька до 
цих товарів, як шоколад, але перевершує його за харчовою цінністю. 

Технологічну схему виробництва халви можна розділити на наступні 
стадії: 

підготовка сировини до виробництва; 
-Приготування тахінно (або інший білкової) маси; 
-Приготування карамельної маси; 
-Приготування відвару мильного кореня; 
-Приготування карамельної маси з відваром мильного кореня; 
-Вимішування халви; 
-Розфасовка і упаковка халви. 
  Основна сировина та його підготовка до переробки. 
Основною сировиною для виробництва халви є: цукор пісок, крохмальна 

патока, насіння соняшнику, кунжуту, арахісу, сої, коріння рослини 
мильнянки. 
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Завдяки тому, що в халву міститься величезна кількість рослинного 
жиру, вона не тільки поживна, але і легко засвоюється шлунково-кишковим 
трактом. У складі є харчові волокна, які покращують роботу шлунково-
кишкового тракту, що є додатковим бонусом для людей, які страждають 
запорами. Також до складу цих солодощів входить більше 30% жирів 
рослинного походження, в тому числі що містять поліненасичені жирні 
кислоти. Таким багатством не може похвалитися жоден інший десерт. 
Амінокислоти, різні мінерали і білки, а ще цей продукт багатий на вітаміни! 
У халву з соняшникового насіння відзначається велика кількість вітаміну Е – 
а він дуже корисний для чоловіків і жінок, що бажають завести дітей, так 
благотворно впливає на репродуктивну функцію. Також в халву присутні 
вітаміни групи D, PP, В2 і В6. Зокрема, ці корисні речовини покращують 
функціонування головного мозку і налагоджують процеси в серцево-
судинній системі.  

Деякі фахівці також відзначають користь халви як профілактичний засіб 
від онкологічних захворювань, через те що вона створюється на основі 
рослинної олії холодного віджиму. Візьміть до уваги і споживчі позитивні 
якості цього продукту: він може досить довго зберігатися без особливих 
вимог до зберігання. І при цьому його корисні якості зберігаються без втрат. 

Харчова цінність продукту (тут і далі — на 100 г ваги): 
- білки — 11,6 г; 
- жири — 29,7 г; 
- вуглеводи — 54 р. 
Органолептичні показники соняшникової халви: 
- Смак і запах: притаманні  цій назві халви, без ознак прогірклості, 

стороннього присмаку і запаху 
- Колір: властивий цьому виду халви: сіруватий – для соняшникової  
- Консистенція: врихкувата, легко розрізається. Для халви, обробленої у 

вакуумі , -крихка, легко розсипається 
- Структура і будова: волокнисто-шарувата чи тонковолокниста 
- Сторонні домішки: н дозволено. На поверхні зрізу соняшникової халви 

допустима незначна кількість видимих вкраплень часточок лушпиння. 
Масова частка часточок лушпиння не повинна перевищувати 0,8% від маси 
продукту. 
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РОЛЬ ДОДАТОВИХ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА 

 
Сучасний споживач доволі швидко пристосовується до нових послуг і 

сприймає їх наявність як належне. Тобто, розвиток науково-технічного 
прогресу призводить до того, що з кожним роком поява на ринку нових 
додаткових готельних послуг скорочує час їх сприйняття як інноваційні. У 
зв’язку з цим нижче наведені приклади новинок у сфері готельних послуг, які 
на сьогоднішній день є недостатньо розповсюдженими і навіть унікальними. 

Одним із шляхів покращення надання додаткових послуг в готельному 
комплексі є впровадження в управлінні готелями новітніх систем, які 
дозволяють підвищити якість та точність послуг, що надаються. В сучасних 
готелях важливою складовою надання додаткових послуг є якісне 
обслуговування, яке на даному етапі розглядається як суть послуг 
підприємства й умова його успішності. Навіть найкраща інфраструктура, 
великий асортимент послуг, чудовий краєвид та зовнішній вигляд не будуть 
позитивними в очах споживача, якщо з боку персоналу має місце неуважне й 
недбале ставлення до клієнта. Готельний комплекс, який зумів надати 
споживачам відмінний сервіс, одержує найсильнішу конкурентну перевагу 
[1].  

Сервіс готелів доцільно організувати не за принципом попиту, а за 
принципом пропозиції. Різноманітність й асортимент додаткових послуг 
постійно розширюються. Якщо раніше в переліку значилось не більше 
десяти, то сьогодні вже понад шістдесят. Незважаючи на різноманітність 
асортименту додаткових послуг, їх доцільно розділити на групи, що мають 
загальні риси з точки зору задоволення попиту на них [3]: 

1. Полегшують перебування туристів у готелі та туристичному районі 
складаються з наступних груп послуг: інформаційних (інформування про 
послуги, що надає готель, розваги в туристичному районі, транспортні 
зв'язки, можливості купівлі товарів, місцезнаходження історико-культурних 
пам'яток і закладів тощо);комунально-побутових (прання, чищення, 
прасування одягу, ремонт взуття, годинників, валіз, спортивного інвентарю 
тощо); посередницьких (резервування місць у культурно-розважальних 
установах, замовлення театральних квитків, резервування номерів у інших 
містах тощо);послуг автотуристам (забезпечення гаражем, стоянкою, дрібним 
ремонтом транспортних засобів); надання друкованої продукції, настільних 
ігор; продажу товарів; прокату спортивного, пляжного інвентарю, 
друкарських машинок, автомобілів, розмножувальної техніки та 
ін.;зберігання кореспонденції, цінностей. 

2. Збагачують знання туристів про район, країну (організація екскурсій 
зустрічей, перегляду фільмів, урочистостей з приводу національних свят. 
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3. Підвищують рівень комфорту в номерах ( подання закусок і напої до 
номеру, медичні та косметичні процедури у номері, встановлення 
додаткового обладнання в номері, організація спортивно-оздоровчих послуг 
створення умов для проведення конференцій та ін.). 

4. Задовольняють особливі вимоги гостей - діячів мистецтва, 
спортсменів, бізнесменів та ін. (надання музичних інструментів, особистого 
екскурсовода, перекладача, секретаря, забезпечення телексним зв'язком, 
комп'ютером та ін.). 

Перелік додаткових послуг значно відрізняється у різних за видами та 
категоріями готелях. Готелі категорії «Люкс» або «5 зірок» повинні надавати 
всі додаткові послуги самостійно. Для цього вони повинні мати розгалужену 
мережу підрозділів, що виробляють і реалізують велику кількість 
різноманітних додаткових послуг (перукарню, ресторан, кафе, бар, 
відділення зв'язку та банку, магазин, кіоски, хімчистку, касу з продажу 
квитків на всі види транспорту тощо).Готелі, що не можуть самостійно 
виконувати весь комплекс додаткових послуг, укладають договори на 
надання відповідних послуг із комунально-побутовими, транспортними, 
банківськими, торговельними підприємствами й закладами культури та ін. 
[2]. 

У теперішній час додаткові послуги набувають все більшого і більшого 
значення у формуванні ринкової привабливості готельного підприємства. 
Залишаючись основною, послуга розміщення сприймається гостями як сама 
собою зрозуміла. Підвищену ж цікавість викликають послуги, які виділяють 
цей готель із ряду інших. У більшості випадків такими послугами є 
додаткові. Підтвердженням цього є діяльність багатьох готельних 
підприємств. 
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ПРОЄКТ ЦЕХУ ВИРОБНИЦТВА БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ 

ВИРОБІВ  
 

Одним із факторів, що мають вплив на споживчі властивості 
борошняних кондитерських виробів є їх виробництво [1, 2, 3]. 

Кондитерські борошняні вироби виробляють у наш час на багатьох 
кондитерських фабриках. Велику кількість виробів, що належать до цієї 
групи, виготовляють на підприємствах хлібопекарської промисловості, а 
також на невеликих харчових підприємствах. 

Отже, серед борошняних кондитерських виробів, що виготовляються 
нашими підприємствами, печиво займає перше місце: на печиво припадає 
50% всієї продукції цієї групи. Виробництво печива високо механізовано і 
поступово переводиться на поточну систему. 

Усю сировину підготовляють до замісу тіста. При цьому борошно 
просіюють, цукор подрібнюють, розпушувачі і сіль розчиняють у воді, а для 
цукрового печива готують жирову емульсію. 

Виробництво печива складається з наступних основних 
стадій: підготовка сировини, заміс тіста, розкатка тіста, штампування тіста, 
випікання печива і упакування печива. 

Підготовка сировини полягає у просіюванні борошна та інших сипучих 
продуктів (цукру, крохмалю), проціджуванні розплавлених жирів і іншої 
рідкої сировини. Всю цю сировину зважують і відмірюють. 

Замішування тіста. Використовують новий спосіб виготовлення тіста, 
який складається з двох стадій. На першій стадії змішують порошкоподібні 
продукти – борошно, подрібнений цукор, яєчний порошок і інше. На другій 
стадії додають жир, воду і різні додатки. Потім все перемішують. Заміс 
здійснюється в механічних змішувальних машинах. Структура такого тіста 
повинна бути стійкою, здатна затримувати достатню кількість газів. Вироби 
характеризуються великим об’ємом і хорошою здатністю втягувати вологу. 
Затяжне тісто має мати вологість 22-26%, температуру від 26 до 340С, 
цукрове тісто має містити 16-19% води, а температуру від 19 до 25°С. Заміс 
тіста для цукрового печива продовжується 10-15 хв., для затяжного –            
20-60 хв. 

Наступна стадія виробництва печива це розкачування тіста. Ця операція 
здійснюється на вальцевій машині, що має на меті отримання однорідного 
пласту тіста, що має визначену товщину і гладку блискучу поверхню. 
Цукрове тісто не потребує тривалого розкачування і вилежування, його 
розкачують один раз на вальцевій машині. Затяжне тісто потрібно 
розкачувати декілька разів (2-3 рази) і між розкачуванням вилежувати; для 
одержання шарованої структури. 
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Штампування тіста – це операція наступна після розкачування. 
Розкатане у вигляді пласта тісто проходить через вальцеві машини і 
перетворюється в стрічку. Штамп, що опускається і піднімається, вирізає із 
тієї стрічки шматочки тіста, одночасно роблячи на поверхні тіста відтиск у 
вигляді малюнку. Форма печива прямокутна, кругла (або овальна) і фігурна 
(наприклад, у вигляді листочків). При штампуванні печива із затяжного тіста 
в ньому робляться з допомогою спеціальних шпильок, проколи. Це необхідно 
для виходу надлишкової кількості газоподібних продуктів із в’язкого 
затяжного тіста з метою попередження набухання печива. Проколи 
характерні для затяжного печива, цукрове печиво проколів не має. Його 
формують з нанесенням малюнку на поверхні. Цукрове печиво відрізняється 
зазвичай більш складним малюнком, який добре сприймається і зберігається 
більш пластичним цукровим тістом. 

Печиво формується також витисканням тіста на спеціальній машині, 
через спеціальні мундштуки. При цьому одержують невеликі круглі 
палянички. Одержали розповсюдження також ротаційні штампи, в яких тісто 
штампується, проходячи через вальцеві машини з гравіюванням на них 
поглибленнями-формами. 

Випікання печива проходить у печах. Відштамповані шматочки тіста 
складають на металеві листи. Печиво випікають при температурі 240-270°С 
протягом 4-6 хв. При випіканні проходить клейстеризація крохмалю, тісто 
втрачає більшу частину води, розпушується, одержує стійкий стан в 
результаті видалення газоподібних продуктів і хімічних розпушувачів. Тісто 
набуває характерного смаку і аромату. Поверхня печива темніє, причому 
цукрове печиво темніє більше, аніж затяжне, тому що містить більше цукру. 

Після випікання і охолодження цукрове печиво має вологість 5-6%, 
затяжне – 8-9%. Також після охолодження печива деякі сорти глазурують, 
посипають поверхню, і начиняють. 

Завершальною стадією у виробництві печива являється упакування. 
Широко застосовують механізоване упакування на пакувальних машинах. 

Галети. На відміну від печива галети виготовляють без цукру, молока і 
яєць, а масло додають лише в галети одного різновиду, (галети першого типу, 
вміст жиру не менше 10%). По рецептурі галети подібні до хлібних не 
здобних виробів, тільки мають малу вологість, завдяки чому стійкі в 
зберіганні і як сухарі, можуть бути віднесені до хлібних концентратів. Від 
сухарів галети відрізняються великою щільністю, більшою масою. 

Схема виробництва галет схожа до схеми виробництва штампованого 
печива. Відмінність полягає в тому, що тут застосовують дріжджі (іноді в 
комбінації з хімічними розпушувачами), тому додаються нові операції – 
бродіння і витримка тіста. Окрім цього, після випічки галети іноді 
підсушують, щоб знизити їхню вологість. 

Крекер – являє собою сухе печиво, що виготовляють із пшеничного 
борошна вищого і першого сортів зі слабою і середньою клейковиною. Тісто 
на крекер виготовляють тільки на дріжджовій опарі або на опарі з додатками 
хімічних розпушувачів. Крекер відрізняється від галет великим вмістом жиру 
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і меншою щільністю і стійкою структурою. Деякі сорти крекеру перед 
випіканням посипають анісом, кмином, сиром. Випікають крекер в газових 
тунельних печах, при перемінному температурному режимі 250-270-205°С. 
Формують крекер штампами легкого типу, роблячи одночасно проколи. 

Борошняні кондитерські вироби представляють собою групу 
різноманітних, переважно здобних виробів з високим вмістом цукру, жиру і 
яєць. Вони є улюбленим продуктом населення, особливо дітей, так як 
відрізняються приємним смаком і привабливим зовнішнім виглядом. 

Для спортсменів, туристів і учасників експедицій ці вироби незамінні, 
тому що завдяки низькій вологості і високої калорійності вони являють 
собою цінний харчовий концентрат, швидко засвоюваний організмом. 

Асортимент борошняних кондитерських виробів різноманітний і 
відрізняється рецептурою, формою, обробкою і смаком [1, 2, 3]. 

Залежно від технологічного процесу і застосовуваного сировини 
борошняні кондитерські вироби можна розділити на наступні групи: печиво 
(бісквіт), галети і крекери (сухе печиво), здобне печиво, пряники, вафлі, 
тістечка і торти, кекси і баба. 

Кожна група виробів поділяється на такі підгрупи: 
1.  печиво (бісквіт) -цукровий і затяжне; 
2.  галети - прості, поліпшені, дієтичні; 
3.  здобне печиво - пісочно-виймальних, пісочно-Відсадочні, Збивні, 

мигдально-горіхове, сухарики; 
4.  пряники - сирцовиє і заварні; 
5.  тістечка - пісочний, бісквітні, листкові, міндально- горіхові, 

крошковие, повітряні (типу меренги), кошики (тарталетки), заварні (типу 
еклера); 

6.  торти - пісочний, бісквітні, листкові, мигдально-горіхові, вафельно-
пралінові, пряникові. 

Для виробництва борошняних кондитерських виробів застосовують 
різноманітне високоякісну сировину: пшеничне борошно, цукор, мед, 
вершкове масло та інші жири, яєчні і молочні продукти, фруктово-ягідні 
заготовки і свіжі фрукти, шоколад, кава, горіхи і мигдаль, харчові кислоти, 
прянощі і есенції, хімічні розпушувачі і дріжджі, агар та желатин. 

Борошняні кондитерські вироби виробляють переважно на 
механізованих кондитерських підприємствах, оснащених поточними лініями, 
і, крім того, готують в значній кількості в хлібопекарській промисловості. 

Борошняні кондитерські вироби за обсягом виробництва займають друге 
місце в кондитерській промисловості. 
Список використаних джерел: 

1. ДСТУ 2633-2007 «Продукція кондитерського виробництва. Терміни 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЯБЛУЧНОГО СОКУ 

 
Яблучний сік завдяки своїм органолептичним властивостям і 

доступності сировини, є один із найпопулярніших фруктових соків в Україні. 
В сік входять важливі для нашого організму елементи, такі як: вітаміни, 
мікроелементи, органічні кислоти і пектин. В склад яблучного соку входять 
вітаміни групи B, вітаміни C, E, H. А з мінералів в сік входять: залізо, 
фосфор, калій, кальцій, натрій, магній, цинк, йод і інші мікроелементи. 

Поживна харчова цінність яблучного соку (на 100 г ваги): вуглеводи  
11,2 г, калорійність 45/188 ккал/кДж. 

Основною сировиною для виготовлення яблучного соку є яблука. Сік 
можуть виготовляти з одного сорту яблук, або методом купажування з 
кількох сортів. Також в сік дозволено додавати :  

- цукри у кількості не більше ніж 15 г на 1 дм3 соку задля коригування 
цукрово-кислотного індексу; 

- натуральні фруктові ароматизатори; 
- аскорбінову кислоту (антиокислювач); 
- винну, лимонну, яблучну кислоти, лимонний та лаймовий соки 

(зокрема концентровані) у кількості не більше ніж 3 г на 1 дм3 соку у 
перерахунку на зневоднену лимонну кислоту задля коригування цукрово-
кислотного індексу; 

- вітаміни, мінеральні речовини або їх комплекси; 
- діоксид вуглецю; 
Яблучні соки залежно від технології виробництва виготовляють: 
- освітлені; 
- неосвітлені; 
- з м’якоттю. 
Технологічний процес виробництва яблучного соку освітленого 

складається з наступних стадій:  
- миття сировини; 
- інспекція сировини; 
- дроблення;  
- пресування;  
- освітлення;  
- сепарація;  
- ультрафільтрація;  
- стерилізація;  
- фасування соку. 
Виробництва яблучного соку освітленого. Яблука приймають і 

зберігаєть на спеціально підготовлених майданчиках. Сировина 
транспортується гідро транспортером в мийку, де очищаються від 
забруднення. Після чого відбувається інспекція яблук з метою видалення 
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непридатних для виготовлення соку,  при інспекції відкидаються гнилі 
яблука, уражені шкідниками, а також сторонні предмети. Від якості 
проведення інспекції залежить якість соку. Далі яблука транспортуються в 
дробарки, де подрібнюються на часточки розміром 3-6 мм. Подрібнення 
яблук сприяє ефективнішому пресуванню. Отримана маса подається на 
гідравлічні пакетні преси періодичної дії або безперервної - шнекові або 
стрічкові. Сік очищають від грубих часток. Далі сік направляють на 
освітлення методом обробки ферментними препаратами. Отриману в 
наслідок освітлення суміш освітленого соку і осаду з крохмалю, пектину, 
протеїну, і інших часток відправляють на ультрафільтрацію. Під час 
ультрафільтрації сік під тиском проходить через мембрани. На мембранах 
залишаються високомолекулярні сполуки, а розчинені низькомолекулярні 
сполуки проходять далі. Очищений сік стерилізують, охолоджують і в кінці 
фасують в відповідну тару. 

При виробництві яблучних соків з добавками, або купажованих соків 
замішування соків і додавання добавок здійснюється перед нагріванням. 

Яблучні вичавки отримані в результаті пресування і фільтрації 
переробляють на пектин і харчовий порошок. 

Органолептичні показники яблучного соку освітленого:  
- Смак і аромат: солодкий, добре виражений яблучний, без сторонніх 

запахів. 
- Колір: однорідний за усією масою, інтенсивно жовтого кольору 
- Зовнішній вигляд та консистенція: прозора рідина, дозволено незначну 

опалесценцію, без м’якоті. 
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ПРОЄКТ ЦЕХУ ВИРОБНИЦТВА РИБНИХ ПРЕСЕРВІВ  

 
Пресерви — це солені, пряні і мариновані рибні продукти з додаванням 

різноманітних соусів або заливок і герметично закупорені у банки. Пресерви 
не підлягають стерилізації та іншій термічній обробці. Для виготовлення 
рибних пресервів додають бензойнокислий натрій, який є сильним 
антисептиком  [1, 2, 3]. 
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Споживні властивості пресервів. 
Пресерви виготовляють з жирних соледозріваючих риб: оселедців, 

анчоусових, макрелещукових, скумбрієвих, лососевих та інших. За своїми 
споживними властивостями пресерви дуже близькі до бочкових солених, 
пряних і маринованих риб. Гастрономічні властивості рибних пресервів 
порівняно з соленою рибою вищі, що пояснюється ширшим рецептурним 
складом прянощів і меншими втратами тузлука. Культура торгівлі рибними 
пресервами також вища. Полегшується облік продукції. Однак рибні 
пресерви мають свої вади. Бензойнокислий натрій та оцтова кислота, які 
широко використовуються для виготовлення пресервів, певною мірою 
шкідливі для організму людини, особливо дітей. Тому нормативно-технічна 
документація нормує вміст цих речовин у пресервах. 

На формування споживних властивостей пресервів впливають вид і 
якість риби, рецептура засольної суміші, технологія виготовлення. Високі 
споживні властивості мають пресерви, виготовлені з якісних жирних 
соледозріваючих риб (оселедець атлантичний, оселедець тихоокеанський, 
сардинопс, анчоус та ін.). 

Асортимент рибних пресервів налічує більш як 100 назв. На формування 
асортименту пресервів впливають такі чинники: вид риби, вид розбирання, 
рецептура суміші для засолювання, вид заливки, жирність, розмір. Залежно 
від цього рибні пресерви поділяють на такі різновиди: від виду риби - з 
сайри, кільки, хамси, оселедця атлантичного, скумбрії та ін.; від виду 
розбирання риби - з нерозібраної (цілої) риби і розібраної риби 
(обезголовленої, тушок, філе-шматків, філе-скибочок, рулетів); від рецептури 
суміші для засолювання - простого, спеціального, пряного і маринованого 
засолу; від виду заливки - у томатному соусі, гірчичному, кроповому, 
майонезному, яблучному та ін.; в оцтово-сольовій, фруктово-ягідній, 
червоно- і чорносмородиновій, гострій, пряній, пивній, майонезній, олійній, 
маринадній заливці; від масової частки жиру (для оселедців) - атлантичний і 
атлантичний жирний; тихоокеанський і тихоокеанський жирний; дунайський 
і дунайський жирний; від розміру риб - з дрібної і середньої (для азово-
чорноморських оселедців). 

Пресерви спеціального засолу – виготовляють переважно з жирного 
оселедця, сайри, мойви, скумбрії та ін. Засолювання риби здійснюють 
безпосередньо у банках великої місткості. До рецептури засольної суміші 
входять сіль, цукор і бензойнокислий натрій. 

Для виготовлення пресервів пряного засолу – використовують 
здебільшого дрібні соледозріваючі риби (кілька, тюлька, салака, хамса та ін.). 
Продукт фасують у тару невеликої місткості (до 1000 см3). Крім солі і цукру, 
до рецептурної суміші входить широкий набір прянощів: лавровий лист, 
імбир, перець чорний і духмяний, гвоздика, кориця, коріандр, кардамон, 
екстрагон, аніс. Готовий продукт має приємний смак і аромат. До засольної 
суміші маринованих пресервів входить сіль, цукор, прянощі й оцтова 
кислота. Продукт характеризується приємним ароматом і кислуватим 
присмаком. Високі споживні властивості мають пресерви з оселедцевих, 
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анчоусових, скумбрієвих і ставридових риб. Для пресервів пряних і 
маринованих з розібраних риб використовують різні приправи, соуси, 
овочеві і плодоовочеві гарніри. 

Асортимент рибних пресервів об'єднують у такі групи: 
Риба спеціального засолу. Готують ці пресерви з кільки, тюльки, салаки, 

мойви жирної, хамси. 
Оселедець спеціального банкового засолу. Виготовляють з 

обезголовленої риби. Залежно від району вилову оселедець цієї групи 
випускають з такими назвами: атлантичний нежирний і жирний, 
тихоокеанський нежирний і жирний, азово-чорноморський, дунайський. 

Сайра спеціального засолу. Рибу обезголовлюють. 
Риба океанічна спеціального засолу. Пресерви цієї групи виготовляють з 

риби океанічного промислу: атлантичної і далекосхідної скумбрії, ставриди, 
сардин (сардина, сардинопс, сардинела). Рибу обезголовлюють. Допускається 
виготовляти пресерви із сардин і сардинопса в нерозібраному вигляді. 

Риба нерозібрана пряного засолу. Для виготовлення цих пресервів 
використовують кільку, салаку, оселедець атлантичний дрібний і середній, 
оселедець тихоокеанський дрібний, оселедець азово-чорноморський дрібний 
і середній, тюльку, хамсу. 

Риба океанічна пряного засолу. Пресерви виготовляють з атлантичної і 
далекосхідної скумбрії, ставриди і сардин (сардина, сардинопс, сардинела). 
Рибу обезголовлюють. Пресерви із сардин і сардинопса випускають також у 
нерозібраному вигляді. 

Пресерви з розібраної риби. Пресерви виготовляють з тушок, шматків, 
філе-шматків, філе-скибочок, рулетів та ін. з додаванням або без додавання 
олій, заливок, соусів і гарнірів. 

Для дозрівання пресерви витримують від 10 діб до 3 міс. Терміни 
дозрівання залежать від виду риби, виду розбирання, рецептурної засольної 
суміші, температурного режиму та інших чинників. 

Рибні пресерви повинні бути прийняті товароотримувачем за кількістю 
впродовж 24 год, а за якістю - впродовж 48 год з часу їх надходження. Якість 
пресервів визначають за відібраним середнім зразком від однорідної партії. 
Однорідною партією є пресерви з одного виду риб, одного виду розбирання, 
однієї засольної суміші, однієї упаковки, одного виготовлювача, однієї дати і 
зміни виготовлення. 

Для визначення якості пресервів враховують стан зовнішньої і 
споживчої тари, її маркування, органолептичні, фізико-хімічні і 
мікробіологічні показники. На етикетку або банку наносять надпис: "Продукт 
не підлягає тривалому зберіганню. Зберігати за температури від 0 до -8°С". 
Смак і запах пресервів повинні бути приємні, властиві соледозрілій рибі 
цього виду і способу засолу, без побічного присмаку і запаху. Консистенція 
м'яса риби ніжна, соковита, не трухлява. Допускається м'ясо щільне, але не 
жорстке, і трохи перезріле. Риба не повинна мати механічних ушкоджень. 
Поверхня - чиста або з наявністю прянощів. Колір - властивий цьому виду 
риби. Допускається риба з тріснутим черевцем, але без оголення і випадання 
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нутрощів. На поверхні риби допускається наліт білкового походження. 
Тушки, шматки, філе, філе-шматки, філе-скибочки і рулети повинні бути 
цілими, з рівним зрізом, а рулети зберігати циліндричну форму. У заливці 
допускаються частинки білкового походження та окремі лусочки. Розбирання 
риби має відповідати встановленим правилам. 

Застосовують різні способи укладання риби або її частин у тару. Рибу 
або тушки розміщують у банках похило щільними рядами або рядами, які 
взаємно перехрещуються. У ряду кожну рибу щодо сусідньої укладають 
головною частиною до хвостової. Шматки риби кладуть поперечним зрізом 
до дна і кришки банки або плазом в один або два ряди. Філе розміщують 
рядами, які взаємно перехрещуються. Дрібну рибу (салаку, кільку, тюльку, 
хамсу та ін.) дозволяється класти у банки місткістю понад 400 см3 насипом з 
розрівнюванням [1, 2, 3]. 

У пресервах визначають органолептичні і фізико-хімічні показники 
(масу нетто, кислотність, масову частку кухонної солі і бензойнокислого 
натрію, співвідношення риби і заливки, розмір риби або її частин). 
Відхилення маси нетто рибних пресервів не повинно перевищувати -4 +8,5% 
для банок масою продукту 350 г і менше, ±3% - для банок масою продукту 
понад 350 г до 1000 г і ±2% - для банок масою продукту понад 1000 г. Масова 
частка солі у м'ясі риби залежно від рецептури засольної суміші становить 
від 6 до 10%. Кислотність у маринованих пресервах повинна бути у межах 
0,5-1,6% (у перерахунку на оцтову кислоту). Масова частка бензойнокислого 
натрію не повинна перевищувати 0,1%, а в пресервах з додаванням олії, 
заливок, соусів і гарнірів (крім гірчичних і маринованих заливок) - 0,15%. 
Співвідношення риби і заливки у пресервах повинно становити відповідно 
75-93% і 25-7%. У хамсі, мойві, сайрі та деяких інших жирних рибах 
нормують масову частку жиру. У пресервах нормують мінімальну довжину 
риб або її тушок, ширину філе-скибочок та ін. У нормативно-технічній 
документації допускається відхилення від встановлених мінімальних 
розмірів риб або її частин. 

Більшість дефектів рибних пресервів такі, як і солених рибних товарів. 
У рибних пресервах за потреби визначають масову частку олова і міді, 

залишкову кількість пестицидів, свинцю, ртуті, миш'яку і цинку, наявність 
збудників ботулізму та деяких інших бактерій. Можливість використання 
пресервів після хімічного та мікробіологічного аналізу вирішують органи 
санепідслужби. 

Рибні пресерви упаковують у банки металеві, з полімерних матеріалів і 
скляні. Маркування рибних пресервів аналогічне маркуванню рибних 
консервів. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛІВ ТИПУ «ALL INCLUSIVE» 
 

ALL(AL, AI) – All Inclusive (англ. Все включено) – при мешканні в 
готелі за системою All Inclusive окрім триразового харчування, у вартість 
включені всі алкогольні і безалкогольні напої місцевого виробництва            
(у необмеженій кількості і в будь-який час). Крім того, клієнти готелю 
отримують додаткове харчування – це другий сніданок, полудень, легкі 
закуски, барбекю в барах, а також пізню вечерю.  

Існують різні варіації даного обслуговування, що можуть включати 
певні основні та додаткові послуги, що пропонує готель. Їх виділяють 
наступними позначками: Mini all inclusive (Повний пансіон + напої), UALL 
(UAI) – Ultra All Inclusive, AIE (ALE) – All Inclusive Extended, AIE (ALE) – 
All Inclusive Excellent, AIS (ALS) - All Inclusive Superior, MAI (MAL) – 
Maximum (Maximus) All Inclusive, AIE (ALE) – All Inclusive Elegance, AI VIP 
– All Inclusive VIP Class, HCAL – Hign Class All Inclusive, All Inclusive 
Imperial, Ultimate All Inclusive (UTA), Fame Style All Inclusive (FAI), Wave 
Inclusive (NWI), I Wish Package (IWP), Ultra DeLuxe All Inclusive (UDAI), 
Light All Inclusive (LAI), Life Style Package (LSP), Platinum All Inclusive (PAI), 
Elit All Inclusive (ELT), Galaxy Club All Inclusive (GCC), Hillside Premium 
(HPR), All Inclusive Plus (AIP) [1]. Отже, як бачимо, даний формат налічує 
багато варіацій, що говорить про зацікавленість власника готельного бізнесу 
створити найкомфортніші умови для споживача. Проте, варто проаналізувати 
світову економіку для того, щоб зрозуміти переваги та недоліки даного 
формату обслуговування [1]. 

Як і будь-який тренд, рух «все включено» має як плюси, так і мінуси. 
Курорти, як правило, будуються у віддалених місцях, що сприяє розвитку 
сільських районів у країнах, що розвиваються. За даними Smith Travel 
Research [3], квітневий звіт про трубопроводи для Мексики та Карибського 
басейну містить загалом 28 715 приміщень за контрактом, що представляє 
загалом 178 проєктів. Інвестиції в третинні ринки можуть підвищити ВВП і 
зменшити безробіття на ринках, що розвиваються. Проте критики моделі 
«все включено» стверджують, що вона перешкоджає залученню місцевої 
економіки. 

Згідно з дослідженням, проведеним  дослідженням [4], очікується, що 
ефективність готелів у не столичних містах Мексики буде зростати так само 
швидко, як і в традиційних туристичних місцях. Крім того, багато 
забудовників готелів будують у нових місцях, і ці курорти, ймовірно, 
пропонують продукти за системою «все включено», оскільки в таких місцях 
бракує достатніх зовнішніх визначних пам'яток. Географічна диверсифікація 
є відображенням зростаючого попиту на мексиканський відпочинковий 
туризм та покращення інфраструктури, яка дозволяє мандрівникам, які 
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приїжджають до великої країни. З огляду на недавнє падіння цін на 
сировину, туристичний сектор може стати новою сферою отримання доходів 
для Мексики та регіону. Лідери готельної індустрії Америки вважають, що з 
часом регіональний попит сприятиме зростанню висококласних курортів 
типу «все включено».  

Однак курорти за системою «все включено» можуть негативно вплинути 
на місцеву економіку. Природа курортів за системою «все включено» 
відбиває у гостей бажання покидати курорт, щоб оглянути місцеві визначні 
пам'ятки. В результаті ця модель зменшує взаємодію мандрівників з 
місцевою економікою. Так Єгипетська федерація туризму (ETF) вважає 
відпочинок у форматі "все включено" винним у тому, що знижується якість 
обслуговування й завдається шкода економіці країни. Мохсен також додав, 
що саме All Inclusive є основною причиною відсутності будь-якого розвитку 
в галузі туризму за останні 10 років [2]. Тож деякі уряди відмовляються від 
комплексних проєктів. Природно, лідери галузі стверджують, що комплексні 
розробки стимулюють економічне зростання за рахунок створення робочих 
місць і контрактів з місцевими постачальниками. Зараз розробники, бренди 
та місцеві органи влади ведуть переговори щодо створення проєктів, які 
можуть стимулювати місцеве економічне зростання та запропонувати 
реальну віддачу для власників та операторів готелів. 

Бувають винятки, але відпочинок за системою «все включено» загалом 
створює обмежені місцеві економічні вигоди та дає великий вплив на 
навколишнє середовище. Проте я вважаю, що є значні можливості для 
покращення переваг для місцевих громад та зменшення впливу на 
навколишнє середовище від курортів «все включено». Наприклад, можна 
залучати туристів до екскурсій.  
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РОЗВИТОК КУЛЬТУРНО-ПIЗНAВAЛЬНОГО (AРХEОЛОГIЧНОГО) 
ТУРИЗМУ В ТУРEЧЧИНI 

 
Турeцькa Рeспублiкa є однiєю з нaйсучaснiших туристичних крaїн свiту 

з вaжливим гeополiтичним розтaшувaнням, природнi тa тeхногeннi рeсурси 
яких сприяють розвитку мiжнaродного туризму. Успiшний розвиток туризму 
в крaїнi мaє знaчний вплив нa основнi гaлузi нaродного господaрствa, нaдaє 
знaчнi можливостi для зaйнятостi шляхом створeння нових робочих мiсць, 
розвитку iнфрaструктури рeкрeaцiйного тa туристичного комплeксу крaїни. 
Нa розвитку сфeри туризму зосeрeджeнi вeличeзнi зусилля турeцького уряду 
тa бiзнeсу, нaслiдком чого є стaлий розвиток туризму. 

Нaуковими дослiджeннями розвитку туристичного ринку Турeччини 
зaймaлися тaкi вчeнi, як М. Aлiєв, Л. Ткaчук, П. Тригуб, Т. Лукiнa, В. Сaaков, 
I. Чeрiнкa, В. Нeлeпов, С. Юрчeнко, О. Юрчeнко, В. Глибовeць, Н. Мaтвiєнко 
тa iн. Дослiджeння стaну туристичного ринку Турeччини, проблeм тa 
пeрспeктив його розвитку, вiдкривaє новi нaуковi нaпрямки у тeорiї тa 
прaктицi щодо зaбeзпeчeння eкономiчного зростaння крaїни 

Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є oбґрунтувaння oснoвних aспeктiв 
тeхнологiї тa оргaнiзaцiї культурно-пiзнaвaльного (aрхeологiчного) туризму в 
Турeччинi. 

Турeччинa i в умовaх пaндeмiї - сeрeд топнaпрямiв для подорожeй з 
Укрaїни. У минулi роки вiдвiдaння aнтичних мiст було чaстиною зaгaльних 
турiв i носило досить повeрхнeвий хaрaктeр, нинi ж цe один iз видiв 
пiзнaвaльного туризму, що дaє змогу дотримувaтися соцiaльної дистaнцiї тa 
почувaтися бeзпeчно [3, с. 58]. 

Турeччинa нaмaгaється всiляко дивeрсифiкувaти свою рeкрeaцiйно-
туристичну гaлузь, нe обмeжуючись лишe пляжaми тa пiзнaвaльним 
туризмом i нaмaгaючись хочa б трохи позбутися яскрaво вирaжeної 
сeзонностi в обслуговувaннi туристiв. Iз цiєю мeтою починaють 
упровaджувaтися проeкти розвитку лiкувaльного i зимового видiв туризму. 

Aнтичних мiст нa тeриторiї Турeччини - бiльш як сотня, вiдкритих для 
вiдвiдaння туристaми - близько 50. Сьогоднi мовa пiдe про тi, якi нaйближчe 
до Aнтaлiї - Пeргe, Aспeндос, Тeрмeсос, Фaзeлiс. 

Зaгaльнi прaвилa для всiх вiдвiдувaчiв aнтичних мiст: їхaти зрaнку, aби 
нe пeктися нa пaлючому сонцi. Кaпeлюх, крeм вiд сонця i зaкритi плeчi - 
бeзпeковi вимоги нa рiвнi з мaскою тa дeзiнфiкуючими зaсобaми. 

Зaгaлом нa Сeрeдзeмному узбeрeжжi бiльшiсть мiст можуть похвaлитися 
aнтичними руїнaми, стaродaвнiми фортeцями тa iншими спорудaми, в пiшiй 
доступностi aбо в сaмому мiстi, як от в Сiдe, Aлaнiї чи Aнтaлiї. Сучaснiсть 
тут тiсно пeрeплeлaся з aнтичнiстю, нiби дeмонструючи той нeзримий зв'язок 
кожного з нaс з прeдкaми тa дaвнiми iсторичними подiями [2, с. 88]. 
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Однe з нaйцiкaвiших iсторичних мiсць в Турeччинi - aнтичнe мiсто 
Пeрзi, зaсновaний грeкaми пiсля пeрeмоги у Троянськiй вiйнi. Подивитися нa 
остaнки збeрiгшихся тут стaродaвнiх споруд щороку з’їжджaються туристи з 
усього свiту. 

Пaм’ятки aрхeологiї в мiстi Пeрзi, що збeрeглися до нaших днiв, являють 
собою унiкaльнe поєднaння трьох культур - грeцької, римської тa 
вiзaнтiйської. 

Пeрзi - цe однa з нeбaгaтьох зон Турeччини, дe знaходяться пaм’ятники 
aнтичностi, що збeрeглися в хорошому стaнi. Зa чaс проводившихся розкопок 
вчeними було виявлeно бeзлiч aнтичних будiвeль, стaтуй, прeдмeтiв 
домaшнього вжитку, якi стaли цiнними eкзeмплярaми в музeйних колeкцiях 
крaїни. 

Пeршi розкопки посeлeння aрхeологи почaли проводити в 1946 роцi. 
Дослiджeння вчeних тривaють i в нaшi днi. Споруди i прeдмeти, знaйдeнi нa 
тeриторiї Пeрзi, дозволяють сучaсним учeним i туристaм крaщe зрозумiти 
культуру i спосiб життя дрeвнiх нaродiв, a тaкож простeжити розвиток мiстa 
у рiзнi iсторичнi пeрiоди. 

I вeликe рeлiгiйнe знaчeння мiстa Пeрзi. В I столiттi нaшої eри в цих 
мiсцях зупинялися пeршi християнськi проповiдники - aпостоли Вaрнaввa i 
Пaвло. Aпостоли проходили чeрeз посeлeння двiчi i читaли тут пeршi 
християнськi проповiдi. Цeй iсторичний фaкт знaйшов своє вiдобрaжeння в 
Бiблiї [1, с. 35]. 

Тaкож, у бiльш дaвнi чaси, тут розтaшовувaлися aнтичнi хрaми, 
присвячeнi богaм дaвньогрeцького пaнтeону. Нaприклaд, сeрeд руїн мiстa 
можнa побaчити хрaм Aртeмiс. У вiзaнтiйську eпоху в мiстi тeж зводилися 
хрaми i цeркви, оглянути чaстину з яких можнa нa тeриторiї мiської aгори - 
мiсця для суспiльних зборiв i вeдeння торгiвлi. 

Для вiдвiдувaння цього iсторичного мiсця з будь-якого iншого 
курортного мiстa Турeччинi нeобхiдно спочaтку дiстaтися до Aнтaлiї. 
Зробити цe можнa зa допомогою розвинутого в крaїнi aвтобусного 
сполучeння. Тaкож можнa скористaтися послугaми внутрiшнiх aвiaлiнiй - 
прaктично всi вeликi курортнi мiстa мaють свої aeропорти. 

З Aнтaлiї можнa зaмовити як пряму eкскурсiю в Пeрзi, тaк i сaмостiйно 
дiстaтися до нeвeликого посeлeння Aксу, що знaходиться в 2 кiломeтрaх вiд 
пaм’ятки. 

Тaким чином, Турeччинa мaє бaгaтовiкову iсторiю i вiдкривaє туристaм 
доступ до унiкaльних пaм’яток aрхeологiї тa aрхiтeктури. Об’єкти iсторичної 
i культурної свiтової спaдщини збeрeглися в Турeччинi з чaсiв aнтичностi i в 
нaшi днi знaходяться в прeкрaсному стaнi. Цe дозволяє нaочно простeжити 
хiд свiтової iсторiї нa приклaдi одного конкрeтного посeлeння. 
Список використаних джерел: 

1. Єрeмiя Г. Особливостi розвитку туризму в Турeччинi. Вiсник 
Львiвського унiвeрситeту. 2021. Вип. 43. C. 34-38. 

2. Сeргiйко В.Ф. Турeччинa: досвiд стрaтeгiчного розвитку туризму. 
Гeогрaфiя тa туризм. 2019.Вип. 26. C. 86-97. 

3. Чoрнeнькa Н. В. Oргaнiзaцiя туристичнoї iндустрiї: нaвч. пoсiб. Київ: 
Aтiкa, 2021.  392 с. 



223 

Артур Самойлов, 2 курс, група Т-21д 
Науковий керівник: Катерина Антонюк  

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ (ІСТОРИЧНИХ) 
РЕСУРСІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ЄГИПТІ 

 
Серед різноманіття видів туризму, одне з основних місць займає 

культурний туризм, спрямований на вивчення культурної спадщини та 
традицій різних народів та країн світу. Під культурою, зазвичай, 
розуміються, як пам'ятки, створені художниками і архітекторами чи самій 
природою, а й музичні твори, народні промисли, релігійні ритуали, 
фестивалі, кухня тощо. Таким чином, культурний туризм охоплює всі 
аспекти подорожі, завдяки якому людина дізнається про життя, звичаї та 
культуру іншого народу. За даними UNWTO, у світі відбувається близько   
30-35% туристських поїздок з культурно-пізнавальними цілями . 

Варто відмітити, що однією з найвідвідуваніших країн в сегменті 
культурно-пізнавального (історичного) туризму є Єгипет. Єгипет приваблює 
туристів стародавньою цивілізацією з її храмами, ієрогліфами, муміями та 
величними пірамідами.  

Варто відмітити, що за маркетинговим дослідженням 79,1% людей із 
загальної кількості туристів знають про головну пам'ятку, якою, власне, 
найвідоміший Єгипет – це єгипетські піраміди або Піраміди Гізи, на чолі 
яких знаходиться не менш знаменитий Сфінкс, 9,9% респондентів вважають 
головною пам'яткою місто Луксор, розділене на місто живих та мертвих. Але 
місто мертвих найбільш популярне серед туристів через храм Нефертіті, де 
вона похована, Долину Царей і Цариць, а також інших, не менш важливих 
історичних переваг країни. Безпосередньо саму долину Цариць обрало             
8,5% опитаних, і Каїрський музей, де знаходиться саркофаг Тутанхамона, 
обрало 2,5% людей з числа опитуваних [1]. 

Розглянемо найвідоміші культурно-пізнавальні об’єкти Єгипту, які 
користуються популярністю серед туристів.  

Каїр – столиця Єгипту, одне з найкрасивіших міст світу. Його засновано 
арабськими поселенцями у 6 ст. н.е., а сьогодні у ньому дивовижним чином 
поєднуються історія і сучасність. Каїр є культурним і бізнесовим центром 
Арабського світу, одним з найбільших у Африці і на Ближньому Сході. 
Квартали, які розташовані уздовж Нілу, забудовані переважно висотними 
будівлями. Тут знаходяться найкращі магазини, готелі, ресторани. На 
правому березі Нілу розташований один з найкомфортабельніших готелів – 
"Хілтон". Центр сучасного Каїра - площа Ат-тахрір, на якій розташовані 
основні державні і громадські організації країни, а також штаб-квартира Ліги 
арабських держав. На цій же площі увагу туристів привертає Єгипетський 
національний музей - найбільше у світі сховище цінностей Стародавнього 
Єгипту за часів фараонів та греко-римського періоду. Серед 155 тис. 
експонатів музею знаходяться і знамениті скарби гробниці фараона 
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Тутанхамона. Стародавні міста Мемфіс і Саккара, що знаходяться за 20 миль 
на південь від Гізи, також користуються великою популярністю у туристів. У 
самому Каїрі безліч різноманітних архітектурних і релігійних пам'яток різних 
стилів та епох: церкви, мечеті, синагоги [2]. 

Катакомби Ком аш-Шавкафу, які належать до І і ІІ ст. н.е. і розташовані 
біля порту Александрія, було випадково відкрито у 1900 р. Вони складаються 
з трьох ярусів, два нижніх з яких затоплені. В архітектурі надмогильних 
пам’яток цього найбільшого в Єгипті римського підземного кладовища 
поєднані елементи єгипетського, грецького та римського стилів. У розписі 
капели представлені сцени християнських поховальних обрядів, а 
„охороняють” капеллу шакалоподібний Анубіс і дракон з головою собаки. 
Тут можна зустріти різні види поховань, зокрема і гробниці-колодязі у 
скельних коридорах. 

Мечеть Абу-ель-Аббаса – найбільша й найпопулярніша в Александрії. 
Вона споруджена у 18 ст. і вважається шедевром архітектурного мистецтва. 
У 1944 році її майже повністю перебудували. Дуже цікавим є виконання 
орнаментів чотирьох куполів та мінарету висотою 73 м, декорації фасадів і 
вирізьблений мінбар (кафедра, з якої читають проповіді). 

У Греко-римському музеї міста, який було засновано в 1891 р., 
зберігається понад 40 000 безцінних експонатів. Особливий інтерес викликає 
колекція монет часів від Олександра Македонського до візантійського 
періоду. Статуї, саркофаги, глиняний посуд, папіруси та художні твори 
відображають різноманітність та поєднання стилів Стародавнього Єгипту, 
періоду Птолемеїв, римлян та греків. Фігури з мармуру та дерева 
відображають найважливіші божества Александрії. Зал з мумією крокодила і 
останками святилища Себека (бог-крокодил) нагадує про поклоніння цим 
божественним плазунам у Файюмі. 

В 50 акваріумах Гідробіологічного музею, який розташований біля 
форту Кайт-Бей, живуть риби, яких виловили у Нілі, Середземному і 
Червоному морях. Одним з найцікавіших експонатів музею є скелет             
17-метрового кита, якого в 1936 р. викинуло на берег на сіхд від Александрії. 

Колонна Помпея – одна з найважливіших визначних пам'яток міста – 
знаходиться на пагорбі, поряд з сучасним арабським цвинтарем. Це 
величезнна колонна (25 м), яку виготовлено з червоного асуанського граніту, 
стоїть серед руїн храму Серапим. Храм збудовано на честь імператора 
Деоклетіана. 

Туризм у Єгипті існує з незапам'ятних часів. Більш двох тисячоріч назад 
греки і римляни приїжджали сюди подивуватися древнім єгипетським 
храмам і гробницям. У наші дні два мільйони туристів щорічно приїжджають 
у Єгипет, щоб побачити такі чудеса світа, як Сфінкс і піраміди фараонів. 
Іноземний туризм приносити країні величезний дохід [3]. 
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ПРОЄКТ ЦЕХУ ВИРОБНИЦТВА ЛЮБИТЕЛЬСЬКОГО МАСЛА 

 
Молоко і молокопродукти необхідні для підтримання життєдіяльності 

людини, вони є важливим джерелом білку, вітамінів та мінералів, а також 
кальцію, що є обов’язковим для здоров’я населення. В Україні це не лише 
один з основних продуктів харчування, а й окремий компонент виробництва  
багатьох товарів харчової промисловості (кондитерські вироби, майонез, 
соуси та ін.). Забезпечення населення молоком та молокопродуктами, тісно 
пов’язане з розвитком молочного ринку, функціонування якого залежить від 
якісної сировинної бази, стану виробництва, ринкової інфраструктури, 
платоспроможності споживачів. Це свідчить про важливість стабільного 
розвитку їх виробництва і збуту, ефективного функціонування переробних 
підприємств, підвищення конкурентоспроможності. Для цього необхідно 
володіти достовірною інформацією про стан та стратегічні напрямки 
майбутнього розвитку молочного ринку. Оскільки кон’юнктура на ринку 
молока постійно змінюється, виникає потреба періодично аналізувати 
поточну ситуацію та перспективи його розвитку[1, 3].  

Значення молочної промисловості в господарському комплексі України 
та вагомість молочних продуктів в системі харчування пояснюють підвищену 
увагу науковців до питань їх подальшого розвитку. 

Аналіз тенденцій та перспектив розвитку українського ринку молока та 
молочних продуктів дозволяє зробити висновок, що ця ринкова ніша одна з 
найбільш, динамічних та рентабельних, а, отже, і найбільш перспективних. 

Але розвиток ринку молочної продукції залежить від обсягів 
виробництва молока та стану тваринництва в країні. Подальший розвиток 
молокопереробних підприємств залежатиме від можливості розплатитися за 
наявними зобов’язаннями та утворити ферми, що будуть забезпечувати 
виробництво власною сировиною. Необхідним є перехід взаємовідносин із 
виробниками молока на якісно новий рівень, створення та обладнання в 
населених пунктах молокоприймальних пунктів, поліпшення системи 
взаєморозрахунків. 

У зв’язку зі значною конкуренцією на сировинному ринку виробникам 
готової молочної продукції необхідно створювати об’єднання, які 
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вкладатимуть значні кошти в модернізацію виробництва, мобільно 
реагуватимуть на зміни кон’юнктури ринку, постійно збільшуватимуть свій 
асортимент та, щоб не втратити свою нішу ринку за умов сезонного дефіциту 
сировини, розширюватимуть ринок збуту за рахунок експортних поставок. 

У сучасних умовах особливої важливості набувають дослідження ринку 
молочної продукції, зокрема вершкового масла. Вершкове масло як 
важливий жировий продукт користується значним споживчим попитом, що 
корелює із показниками його виробництва. 

Поряд із забезпеченням кількісних показників виробництва вершкового 
масла в Україні, важливим є його якісний супровід, що відображається 
необхідністю зазначення основних ідентифікаційних ознак вершкового масла 
товаровиробниками. 

Завдяки добрим органолептичним властивостям, високому сткпеню 
засвоєння, широкому спектру жирних кислот і фізіологічно цінних супутніх 
речовин (вітамінів, мікроелементів) вершкове масла посідає важливе місце у 
раціоні людини [1, 3]. Крім того, вершкове масло володіє підвищеними 
лікувально-профілактичними властивостями, попереджуючи розвиток 
окремих захворювань органів травлення. 

Основою вершкового масла є жир коров'ячого молока.  Визначальним 
показником якості коров'ячого масла є вміст у ньому молочного жиру не 
менше 51%.  за показником вмісту жиру коров'яче масло поділяють на 
вершкове і топлене, відповідно складаються виключно з жирової фази 
молока. 

До коров'ячого масла, як харчового продукту, пред'являється комплекс 
вимог, основні з яких - органолептична оцінка (колір, консистенція, смак і 
запах), універсальність використання (в натуральному вигляді і для 
кулінарних цілей, включаючи приготування кремів та ін.), гарна 
сполучуваність з іншими харчовими продуктами стравами, хороша 
транспортабельність і збереженість якості в умовах побутового 
холодильника, зручність вживання. Найважливішими показниками якості 
коров'ячого масла, додатково до вказаних вище, є харчова цінність, 
енергетична калорійність, біологічна ефективність, засвоюваність і 
фізіологічна цінність. 

Вершкове масло - це продукт, що складається переважно з молочного 
жиру, що володіє специфічними властивими йому смаком, запахом, 
пластичною консистенцією (при температурі 10-12 ° С), являє собою складну 
структуровану емульгосуспензію, що складається з двох фаз - жир / плазма.  
воно може містити смакові і ароматичні речовини. 

 Вершкове масло прийнято класифікувати в залежності від хімічного 
складу і особливостей смаку і запаху, що визначають характерні видові 
показники продукту.  Можуть бути використані і інші показники для 
класифікації, наприклад, особливості технології виробництва масла, 
структурномеханічні характеристики масла і ін. 

Види масла.  Відповідно до ДСТУ 4339-2005 «Масло вершкове », його 
виготовляють в наступному асортименті: солодковершкове і кисловершкове, 
несолоне і солоне [2].  
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ПРОЄКТ ЦЕХУ ВИРОБНИЦТВА ЯБЛУЧНОГО ПОВИДЛА  

 
Для приготування повидла використовують всі осінні і зимові сорти 

яблук. Більш всього підходять для цієї мети сорти, плоди яких відрізняються 
високим вмістом кислот і пектину - Золотий Пармен, Кассельский ранет, 
Шкіряний Ранет, Кальвіль, Ландзбергський ранет, Джонатан, Канадський 
ранет, Бельфлер, Буховіца, Тітовка, Канділь і ін. На повидло відбирають 
цілком доспілі і соковиті плоди. Зрілі пошкоджені плоди також можуть бути 
використані для варіння повидла після видалення пошкоджених і 
непридатних часток. 

Після видалення плодоніжок яблука миють рясною кількістю проточної 
води. Особливо ретельно слід мити плоди із залишками хімічних отрут, що 
застосовуються для боротьби з хворобами і шкідниками, які знаходяться на 
їх поверхні. 

Вимиті яблука розрізають ножем з неіржавіючої сталі навпіл або на 
чотири частки залежно від розміру плодів і поміщають в посуд, додавши 
невелику кількість води. Після того, як яблука розваряться до м'якості, їх 
протирають через сито, на якому залишаються шкірка, насіння, насінні гнізда 
й інші неїстівні частки. 

Отримане плодове пюре поміщають в посуд, призначений для варки, 
додають на 1 кг пюре 550 - 600 грам цукру і уварюють на сильному вогні, 
постійно помішуючи. Варити необхідно до згущування повидла. При варінні 
на сильному вогні повидло набуває приємний кремовий (до світло-
коричневого) колір. 

Готове повидло розфасовують в банки в гарячому вигляді і 
охолоджують. На поверхню повидла, що остигло, кладуть кружок 
пергаментного паперу, банку закривають кришкою і прибирають в 
прохолодне, сухе і провітрюване приміщення. 
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Зберігають повидло при температурі 0—20 °С і відносній вологості 
повітря 75—80 %. Гарантований строк зберігання його в бочках і банках— 
десять місяців, у ящиках — півроку. 

У готовому повидлі нормується вміст сухих розчинних речовин            
(не менше 60%), цукру (не менше — 60%), загальна кислотність (0,2 - 1%), 
Вміст антисептиків допускається: сірчистої кислоти не більше 0,01% , 
бензойної - 0,07 і сорбінової — 0,05 %. 

Готовий продукт має вигляд желеподібної маси, в якій містяться 
шматочки проварених у сиропі плодів. Виготовляють з додаванням чи без 
додавання желеутворюючих соків або пектинових концентратів. 

Технологічна схема складається з підготовки сировини та сиропу, 
варіння, регулювання вмісту інвертного цукру, фасування, закупорювання, 
стерилізації продукції. 

Важливим при варінні джему та повидла є визначення желеут-ворюючої 
здатності плодів. Кількість пектину в сировині визначають як хімічним 
способом, так і за пробою згустку. Із сировини віджимають 5—10 мл соку, 
додають 15 — 30 мл 6 %-го етилового (метилового) спирту чи ацетону, 
інтенсивно збовтують та аналізують згусток (осад). Якщо осад має вигляд 
суцільної компактної маси, то пектину в сировині понад 1 % і його додатково 
додавати не треба, а якщо осад має вигляд розрізнених пластівців, то вміст 
пектину недостатній. 

Джем. Найкращою для виготовлення джему є сировина, яка містить 
близько 1 % кислот та 1 % пектинових речовин. Якщо цих речовин у 
сировині недостатньо, то додають лимонну кислоту, пектиновий порошок чи 
плоди. Перезріла чи недозріла сировина для виготовлення джему непридатна. 
Сировину готують так само, як і для варення. Джем варять у вакуум-апаратах 
або двостінних котлах один раз до вмісту сухих речовин 73 % (за показами 
рефрактометра для джему без стерилізації). Сировину або засипають цукром, 
або заливають 70 %-м його розчином і за 5 — 10 хв до готовності (при 
потребі) додають желеутворюючі продукти. Деякі плоди перед варінням дже-
му проварюють до розм'якшення (айву), а інші варять 5 — 10 хв. 

У джемі інвертного цукру має бути не більше 40 %. Якщо треба 
підвищити його вміст у плодів з невисокою кислотністю, додають лимонну 
чи виннокам'яну кислоту (кількість визначають дослідно) або наприкінці 
варіння — крохмальну патоку ( до 15 %). Фасують у скляні банки місткістю 
до 1 л, закупорюючи лакованими кришками, в лаковані жерстяні банки 
місткістю 5 — 10 л, у дерев'яні бочки з поліетиленовими вкладками 
місткістю не більше 50 л або в тару з термопластичних полімерних 
матеріалів місткістю від 0,03 до 25 л. 

Повидло. Виготовляють уварюванням плодоягідного пюре або соку з 
цукром до желеподібної консистенції. Використовують один чи два види 
продукції. Основної сировини, за якою дають назву повидлу, має бути не 
менше 60 %. Складові рецептури готують так, як і для джему. Пюре роблять 
з плодів технічної стиглості. Після миття та інспектування їх пропарюють, 
бланшують, протирають. Якщо пюре сульфітоване, його попередньо 
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десульфітують до вмісту сірчистого ангідриду не більше 0,025 %. 
Пектиновий розчин (при потребі) готують за добу до варіння повидла: 
порошок замочують у холодній воді, для чого беруть 5 частин пектину і            
95 частин води. Цей розчин додають наприкінці уварювання. 

Повидло варять у двостінних котлах при перемішуванні чи у вакуум-
апаратах з мішалками. Уварювання здійснюють різними способами: 
упарюванням пюре до вмісту сухих речовин 16 % з наступним уварюванням 
з цукром до готовності; уварюванням пюре з половиною цукру до вмісту 
сухих речовин 45 %, а потім уварювання з рештою цукру до готовності; 
одночасне уварювання пюре та цукру відповідно до рецептури. Готове 
повидло повинно містити не менше 67 % сухих речовин за показами 
рефрактометра. Як правило, для одержання густого повидла на 1 частину 
цукру беруть 1,8 частини пюре. Таке повидло фасують і транспортують в 
ящиках. Вміст ін-вертного цукру в ньому становить не менше 25 %. 

Мармелад. Для виготовлення мармеладу беруть однакові кількості цукру 
й пюре. Масу уварюють до 68 %-го вмісту сухих речовин, а потім 
підсушують до вологості 29 — 33 %. Вологість фасованого мармеладу            
23 - 24 %. 

Желе. З освітлених плодоягідних соків виготовляють желе: на 1 частину 
соку беруть 0,9 частини цукру й уварюють до вмісту сухих речовин            
65 — 70 %. Фасують гарячим. 
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ПРОЄКТ ЦЕХУ ВИРОБНИЦТВА МОРОЗИВА 

 
Морозиво – це заморожена солодка їжа з вершків, соку, ягід та іншого 

[1]. Для виготовлення морозива застосовується: молоко коров'яче 
натуральне, пастеризоване, цільне згущене з цукром; згущені та сухі вершки; 
олія коров'яче; яйця курячі; пахта (знежирені вершки) та сироватка; ягоди, 
фрукти, кава, какао-продукти та ін. 

В Україні виробляється понад 900 видів морозива: яке найбільше 
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полюбляють українці. Найбільше видів ласощів — з комбінованим складом 
(55,4%), за ними йде пломбір (22,4%), вершкове (11,3%) та плодово-ягідне – 
(9,1%). За січень — травень 2021 року виробництво морозива в Україні 
склало 61,6 тисячі літрів.  За даними Асоціації українських виробників 
«Морозиво і заморожені продукти» найбільшими регіонами-виробниками 
морозива в Україні є Житомирська (54,1% від загального обсягу виробництва 
за 5 місяців поточного року року), Харківська (18,5%), Дніпропетровська 
(11,2%), Львівська (5,6%) та Кіровоградська (4,5%) області. 

Сьогодні  існує близько 10 основних видів морозива.  
1. Пломбір. У складі пломбіру завжди є незбиране молоко, вершки, 

цукор і курячі яйця, а також різні наповнювачі - фрукти, ягоди, какао або 
горіхи. Варто зазначити, що це найкалорійніший вид морозива з усіх 
існуючих. 

2. Молочне і вершкове морозиво. Молочне морозиво відрізняється від 
пломбіру тим, що воно містить в собі мінімум молочних жирів (від 1% до 
7%), а вершкове морозиво включає від 7% до 15% тих самих жирів. Ці види 
морозива такі ж солодкі, як пломбір, проте не такі ніжні і тягучі. 

3. Сорбет - найздоровіший і найдієтичніший, а головне - 
низькокалорійний вид морозива. Він складається виключно з чистого пюре 
фруктів або ягід. При приготуванні сорбету молочні продукти не додаються 
ніколи. 

4. Заморожений сік або фруктовий лід. Це фруктовий сік, невелика 
кількість пюре, чиста вода і багато цукру. Іноді у фруктові соки додають 
желе або мармелад. Цей вид морозива не містить молоко і молочний жир, але 
він все одно вважається досить калорійним, оскільки містить велику 
кількість цукру. 

5. Щербет - це мікс сорбету і пломбіру. До складу шербету входить 
молоко або вершки, натуральний фруктовий сік або ягідне пюре. Смак цього 
морозива ніжний і надзвичайно насичений. Головна унікальність шербету 
полягає у тому, що це єдиний вид морозива, в яке додають алкоголь.  

Найдешевший і найменш якісний вид морозива - це рослинне морозиво. 
Воно містить крім стандартних інгредієнтів (молоко, вершки, цукор, яйце) 
ще і пальмову або кокосову олію. Ці види олій використовують тому, що 
вони значно дешевше, ніж натуральна молочна олія. Вчені встановили, що 
систематичне вживання пальмової олії призводить до різних хвороб серця, 
атеросклерозу і навіть різноманітних форм раку. 

Закон України «Про молоко і молочні продукти» від 24 червня             
2004 N 191- VIII визначає правові та організаційні основи забезпечення 
безпечності та якості молока і молочних продуктів для життя та здоров'я 
населення і довкілля під час їх виробництва, транспортування, переробки, 
зберігання і реалізації, ввезення на митну територію та вивезення з митної 
території України. Крім діючих законодавчих та нормативних актів уведено у 
дію національні стандарти України:  -ДСТУ 4733:2007 Морозиво молочне, 
вершкове, пломбір. Загальні технічні умови; -ДСТУ 4735:2007 Морозиво з 
комбінованим складом сировини. Загальні технічні умови; -ДСТУ 4734:2007 
Морозиво плодово-ягідне, ароматичне, щербет, лід. 
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В процесі гармонізації українського законодавства до вимог ЄС з 1 січня 
2016 року Україна поступово відмовляється від ДСТУ і переходить до 
створення технічних регламентів[2]. Світовий ринок, експорт та імпорт 
морозива демонструють стійке щорічне зростання, що за прогнозами буде 
збережено протягом наступних п’яти років. Хоча на ринку морозива України 
переважає продукція вітчизняного  виробництва, останніми роками 
сформувалася тенденція до стійкого  зростання частки імпортованої 
продукції. Також показники експорту українського морозива демонструють 
позитивну динаміку. Об’єктом  експортно-імпортних операцій є морозиво 
верхнього цінового сегмента, значну частку в якому займають торти із 
морозива. Існують причини, які зумовлюють необхідність підвищення 
контролю якості тортів із морозива, зокрема: постійне скорочення та 
зниження якості сировинної бази молочної промисловості; можливість 
фальсифікації морозива недобросовісними виробниками шляхом 
використання рослинних жирів тощо. Таким чином, зростає актуальність 
удосконалення технології  митного контролю, визначення особливостей 
проведення митного оформлення та експертизи тортів із морозива під час 
експортно - імпортних операцій[3]. 

Імпорт морозива в Україну дуже незначний. Виробництво морозива має 
декілька особливостей. Споживання морозива населенням носить сезонний 
характер. Найвище споживання припадає на літо, а найнижче на зиму. 
Морозиво не відноситься до продуктів першої необхідності, тому на його 
виробництво в Україні має вплив купівельна спроможність населення, яка 
залежить від економічної обстановки. За рік середньостатичний українець 
споживає дещо більше 2 кг морозиво. Це невисокий показник. У Європі 
споживання складає 8-10 кг на людину, а в США — більше 20 кг. 

Основними імпортерами українського морозива є Ізраїль, Грузія, 
Молдова. Після того як Україна перейшла на вільну торгівлю з країнами ЄС, 
частка експорту морозива у ці країни зросла. У 2017 році вона становила 8 % 
від усього експорту і продовжує зростати. Основними експортерами 
морозива до цих країн є «Рудь», «Лімо» та «Ласунка». 

Отже, морозиво є одним з найвживаніших продуктів в Україні. Кількість 
видів цього продукту стрімко росте. Варто ретельно підходити до вибору 
морозива, адже за недотримання технологічних процесів та за неправильних 
умов зберігання воно може зіпсуватись. Необхідно дотримуватись ГОСТ-ів, 
щоб забезпечити. 
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ХРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В 
КИТАЇ 

 
Культурний туризм охоплює собою відвідини історичних, культурних 

або географічних визначних пам'яток. Культурний туризм є 
найпопулярнішим і наймасовішим видом туризму. Основна мета таких 
подорожей — ознайомлення з туристськими визначними пам'ятками 
(пам'ятниками історії, архітектури, мистецтва; природними та етнічними 
особливостями; сучасним життям народу тощо).Свого роду цей туризм існує 
давно, але в давні часи було багато завоювань різних країн, тоді ці люди і 
бачили культуру тої чи іншої держави.  

Саме поняття «культурий туризм» з'явився відносно недавно – у 80-ті 
XX ст., і бере свій початок від так званого «туризму спадщини», явища, яке з 
багатьох причин стало дуже популярним у всьому світі з 70-х років XX 
століття [1].  

Китай – це одна з найкращих країн для даного виду туризму, тому що  
Китай одна з найстаріших цивілізацій у світі. Безперервна історична традиція 
якої налічує майже 5000 років. Всього в Китаї налічується  48 об'єктів , що є 
третім показником у світі (після Італії та Іспанії). Китай знаходиться в трьох 
кліматичних поясах: тропічному, субтропічному і континентальному. Весна і 
осінь - найкращий час для поїздки, з урахуванням того, що влітку багато 
готелів виявляються переповненими через наплив туристів. Зрозуміло, 
ситуація в різних районах може значно змінюватися в залежності від 
місцевих свят. Клімат Китаю характеризується, перш за все, мусонними 
дощами і яскраво вираженою зміною пір року, частими північними вітрами з 
невеликою кількістю опадів взимку і частими південними вітрами з рясними 
дощами влітку. До різноманітності загально кліматичних умов відносяться 
холодні повітряні потоки, циклони, періодичні дощі і тайфуни. Характерною 
є також яскраво виражена континентальність клімату з широкою варіацією 
температур і опадів, особливо між нижчими і вищими межами [2].    

За останні 30 років приплив туристів зріс у десятки разів і сьогодні 
Китай посідає 4-те місце у світі за кількістю туристів.(67,5 млн). Проте, 
раніше Піднебесна була однією з закритих для туристів країн. Тільки 
наприкінці 1970-х років ситуація суттєво змінилася, і керівництво країни 
пішло навіть на кардинальні заходи. Так, наприклад, 1988 року острів 
Хайнань на півдні країни отримав статус провінції, а пріоритетною галуззю 
його економіки став туризм; заводи з узбережжя були перенесені до інших 
регіонів, а пляжі перетворені на райські куточки. Сьогодні Китай продовжує 
роботу із залучення туристів, відбуваються реформи у питаннях візового 
режиму тощо. Лідируюче місце у сфері туризму Китаю, як і в багатьох 
країнах, займає культурний туризм. У  країні, чия історія налічує не одну 
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тисячу років, є безліч пам'яток різних династій, що правили ще до нашої ери, 
місця паломництва буддизму та інших релігій з колосальними скульптурами 
та храмами, і звичайно одна з візитівок Китаю – Велика Китайська Стіна. 
Причому залежно від регіону архітектура та культурні особливості значно 
відрізняються одна від одної [3]. 

Китай надто велика країна, щоб вивчити її за 1-2 тижні. Покладаючись 
на рекомендації туроператорів і власні переваги, можна вибрати 
найрізноманітніші маршрути подорожі Піднебесною. Найрозвиненіші 
туристичні напрямки можна розділити на дві частини: це центральний регіон, 
що включає історичні пам'ятки і сучасні мегаполіси Пекін і Шанхай, і 
навколишні провінції, в яких мандрівник може познайомитися з природою 
Китаю - від мальовничих національних парків до пляжів на березі Південно-
Китайського моря. 

Найбільш відомі культурні пам’ятки Китаю[4]: 
1. Пудун – це район Шанхая, на східному березі річки Хуанпу, який 

виник, як фінансовий і комерційний центр Китаю. Ряд сліпучих хмарочосів 
піднімається із землі, яка була сільгоспугідь, тільки 30 років тому. В цьому 
районі знаходиться Шанхайська вежа, якої висота 632 м. 
Вона найвища у Китаї, але 3 у світі, поступається тільки Небесному дереву 
Токіо (634м) та Бурдж Халіфа(828м). Печери Могао утворюють систему з 
492 храмів, (загальна протяжність території 25 км) на південний схід від 
центру міста Дуньхуан. Храми розташовані на Шовковому шляху. Печери 
містять найяскравіші приклади буддійського мистецтва. Будівництво храмів 
почалося в 366 році н.е. в якості місця для зберігання священних писань і 
предметів мистецтва. Могао є одним із трьох найбільш відомих стародавніх 
скельних храмів в Китаї. 

2. Гігантський Будда вирізаний зі скелі в провінції Сичуань, в 
західному Китаї. Створення статуї було розпочато в 713 році, під час династії 
Тан. Будівництво не завершувалося до 803 року, не дивлячись на те, що над 
нею працювали тисячі скульпторів і робітників. Гігантський Будда висотою в 
71 метр не перестає захоплювати приїжджих туристів і місцевих жителів. Це 
одна з найвідоміших визначних пам’яток Китаю. 

3. Теракотова армія являє собою колекцію скульптур зображують 
армію Цинь Шихуанді (221 до н.е.-206 до н.е.), першого імператора Китаю. 
Це найпопулярніша визначна пам’ятка в місті Сіань, одна з найпопулярніших 
у всьому Китаї. У трьох залах містять армію, налічувалося понад 8000 
солдатів, 130 колісниць з 520 кіньми і 150 коней кавалерії, більшість з яких 
все ще поховані. 

4. Розташоване в центрі Пекіна, Заборонене місто є найбільшим 
палацом у світі. Він охоплює 72 га. площі. Все це було побудовано з 1406 по 
1420. Палацовий комплекс складається з 980 будівель, що збереглися, 
високих, 10-й метрових стін, і глибокого рову. Двадцять чотири імператора 
правили країною протягом майже 5 століть, з Забороненого міста, до 
зречення від престолу Пу – останнього імператора Китаю. Сьогодні 
Заборонене місто є музеєм і одним з найпопулярніших туристичних пам’яток 
в Китаї. 
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5. Велика китайська стіна була побудована для захисту північних 
кордонів Китайської імперії від нападу кочових племен з півночі. Більшість 
існуючих стіни були побудовані за часів династії Мін (1368-1644 рр..) та 
багато інших. 

Всі перелічені пам’ятки заслуговують уваги та користуються великим 
попитом серед туристів. Таким чином, культурно-пізнавальний туризм є 
одним із провідних видів туризму Китаю, який є цікавим для багатьох 
туристів світу. 
Список використаних джерел:  

1. Дати появи терміну культурно-пізнавального туризму. 
URL : https://tourlib.net/statti_tourism/gordin.htm (дата звернення: 07.04.2022) 

2. Китай:Клімат та Валюта. URL :http://dasha.ho.ua/index.php/china/556-
pro-krajinu (дата звернення: 07.04.2022) 

3. Кількість туристів Китаю. URL :  https://poglyad.tv/nazvani-
najpopulyarnishi-krayiny-dlya-turyzmu-v-sviti-lidyruye-frantsiya-article (дата 
звернення: 07.04.2022) 

4. Найбільш відомі пам’ятки Китаю. URL : 
https://vsviti.com.ua/collections/11318 (дата звернення: 07.04.2022) 
 

Анна Севастьянова, 2 курс, група Т-21д 
Науковий керівник: Катерина Антонюк  

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
 

ОСОБЛИВОСТІ ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ НА ЗАКАРПАТТІ 
 

Туризм сьогодні є найбільш перспективним сектором світової 
економічної галузі, одним з основних джерел зайнятості населення. У цій 
сфері виокремлюється лікувально-оздоровчий туризм, значення якого 
зростає з кожним роком.  

Загального визначення поняття лікувально-оздоровчого туризму немає. 
З-поміж великої кількості визначень цього поняття можна зробити висновок, 
що лікувально-оздоровчий туризм – це подорож до курортних місцевостей з 
метою поліпшення стану здоров’я людини, відпочинку та реабілітації. 
Важливою умовою існування цього виду відпочинку є наявність природних 
ресурсів: мінеральних вод, лікувальних грязей і кліматичних умов, які 
використовують у процесі лікування різноманітних захворювань.  

Закарпатська область розміщена на південному заході України в межах 
західної частини Карпат та Закарпатської низовини. Вона має прикордонне 
положення та межує на півночі з Львівською областю, на сході з Івано-
Франківською областю, на півдні з Румунією, на південному заході з 
Угорщиною, на заході зі Словаччиною, на північному заході з Польщею. 
Регіон багатий не лише на свою історико-культурну спадщину, а й славиться 
сучасними лікувально-оздоровчими курортами, які багато в чому не 
поступаються європейським та розвиваються на основі цілющих мінеральних 
й термальних джерел [3]. 
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На території Закарпаття знаходиться величезна кількість джерел 
мінеральних і термальних вод, які є передумовою функціонування курортних 
закладів, що спеціалізуються на оздоровленні. Так, в Закарпатській області 
налічується 62 основні родовища мінеральних вод, 400 виходів мінеральних 
вод різних за хімічним складом, що представлені 7 бальнеологічними 
групами та 30 типами із широким діапазоном лікувальних можливостей. В 
області наявні майже всі аналоги найвідоміших у світі мінеральних вод: 
гідро-карбонатні натрієві, гідро-карбонатні сульфітні, кальцієво-магнієві, 
сульфідні, миш’якові, кремнієві. Більшість джерел є унікальними, вони 
відповідають водам типу Єсентуки, Боржомі та Арзні і не поступаються 
відомим водам Чехії, Польщі, Франції. Цінність мінеральних вод полягає в 
тому, що завдяки своїм властивостям вони можуть лікувати захворювання 
органів дихання та травлення, опорно-рухового апарату, нервової та серцево-
судинної систем. Найвідомішими джерелами вод є Полянське, Голубинське, 
Соймівське, Шаянське та ін. [2]. 

 В області виділено 10 лікувально-оздоровчих рекреаційних зон, зокрема 
Ужгородська рекреаційна зона (курорт «Деренівка»), Мукачівська (курорти 
«Карпати» і «Синяк»), Великоберезнянсько-Перечинська (оздоровчо–
лікувальний комплекс «Карпати»), Міжгірсько-Воловецька (бальнеологічний 
курорт «Сойми», санаторій «Верховина»), Свалявська (курорт «Поляна», 
«Сонячне Закарпаття»), Іршавська (санаторій «Боржава»), Берегівська 
(лікувально-оздоровчий заклад «Косино»), Хустсько-Виноградівська 
(водолікарня «Замкова купіль», санаторій «Шаян»), Тячівська (санаторій 
«Мінерал»), Рахівська (бальнеологічний курорт «Кваси»). Cанаторії, 
профілакторії та інші бази відпочинку переважно знаходяться в курортній 
місцевості, в умовах чистого повітря. В цих оздоровчих закладах можливе 
лікування різноманітних захворювань: серцево-судинної та нервової систем, 
обміну речовин, шлунково-кишкового тракту, опорно-рухового апарату, 
верхніх та нижніх дихальних шляхів та ін. До основних методів лікування та 
оздоровлення, які пропонуються в санаторно-курортних закладах, належать 
процедури питного лікування, кліматолікування, психотерапії, лікування 
методом спелеотерапії (з використання мікроклімату соляних шахт) та інші, 
які здійснюються спеціально підготовленим персоналом [1].  

Отже, основна специфіка послуг комплексів відповідної спеціалізації 
полягає у лікувальній, реабілітаційній та профілактичній спрямованості з 
урахуванням таких послуг, як розміщення, харчування, дозвілля, що 
створюють продукт медичного туризму. 
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Організація праці готельного персоналу має на меті забезпечення 

безперервного технологічного процесу підготовки до прийому гостей, 
організації їх розміщення, обслуговування та виїзду. Вона включає 
визначення необхідної чисельності персоналу, його розподіл по структурних 
підрозділах та посадах, визначення обов’язків та повноважень, планування 
роботи персоналу, її облік та контроль. Все це входить до обов’язків кадрової 
служби, планово-економічного відділу та керівників служб готелю. Вони 
вносять пропозиції щодо прийняття до складу служб нового працівника, 
проводять із співробітниками необхідні інструктажі та різні види навчання, 
складають графіки виходів на роботу та графіки відпусток. Вони також 
визначають перспективний та поточний обсяги роботи та її поділ між 
працівниками, забезпечують необхідні умови та засоби для роботи, 
контролюють її виконання, здійснюють облік роботи кожного працівника за 
кількістю та якістю, складають табелі на отримання заробітної плати. 
Обов’язок кожного працівника – якісно виконувати свій обсяг роботи, 
обумовлений контрактом або трудовою угодою і регламентований 
посадовою інструкцією [2]. 

Визначати оптимальну кількість працівників та склад служб готелю 
допомагає нормування праці, яке базується на встановленні міри витрат 
праці на виконання певного обсягу роботи. Штатні норми готельного 
підприємства залежать від специфіки його роботи, функцій, що виконуються 
працівниками, обсягу робіт і рівня трудових витрат. 

При визначенні штатного розкладу підприємства застосовуються такі 
норми: 

Норма чисельності – регламентована кількість працівників, необхідна 
для повного та якісного виконання робіт; 

Норма часу – регламентовані витрати часу на виконання одиниці 
певного виду роботи; 

Норма виробітку – кількість одиниць роботи, яка мусить бути виконана 
за одиницю часу; 

Норма обслуговування – регламентована кількість об’єктів 
обслуговування, яку може ефективно обслужити один працівник протягом 
регламентованого часу роботи; 

Норма співвідношень чисельності – регламентоване співвідношення 
чисельності різних категорій та посадових груп працівників, що забезпечує їх 
ефективне виконання у відповідності з кваліфікацією; 

Норма централізації робіт – регламентоване співвідношення між 
чисельністю централізованої частини персоналу та його загальної 
чисельності та ін. 
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Норми праці регламентують склад персоналу конкретного готелю. Для 
їх встановлення використовують трудові нормативи, визначення для 
відповідних видів робіт. Існують типові нормативи і норми персоналу, які 
розробляються на рівні галузі або відомства, у розпорядженні якого 
знаходяться готелі, та диференціюються у залежності від розмірів, класа 
готелю, характеристики номерного фонду тощо. Типові нормативи є 
найбільш загальними, базовими. На кожному конкретному підприємстві на 
рівень трудових витрат впливає також форма організації виробництва, 
ступінь механізації праці, рівень кваліфікації кадрів. Тому підприємства 
можуть застосовувати типові норми штатного персоналу, переробляючи їх 
відповідно до конкретних умов своєї діяльності. Для цього використовуються 
такі методи аналізу організації праці та розробки нормативів як миттєві 
спостереження, хронометражу робочого часу, фотографія робочого дня [1]. 

Відомі три види виробничих бригад, створюваних у готельних 
підприємствах: 

 спеціалізовані – такі, що об’єднують працівників однієї 
спеціальності для виконання однотипних технологічних процесів (бригади 
покоївок, офіціантів); 

 комплексні – такі, що включають працівників різних 
спеціальностей з повним або частковим розподілом праці (бригади техслужб) 

 наскрізні – такі, що об’єднують працівників кількох змін. 
Праця готельного персоналу характеризується різноманітністю функцій, 

які виконує кожен працівник готелю, тому вона важко піддається точному 
нормуванню, як у промисловому виробництві. 

При розрахунках кількості готельного персоналу більшості служб 
готелю найчастіше використовуються норми виробітку: показник 
чисельності працівників, що припадає на певний вимірювач. Наприклад, для 
працівників служби прийому і розміщення – 1 працівник на 100 готельних 
місць, для працівників білизняного господарства – 1 на 100 кг сухої білизни, 
для прибиральниць – 1 на 100 кв. м прибиральної площі, ремонтної служби – 
на 100 одиниць ремонтної складності тощо. При цьому всі службові пости, де 
потребується цілодобова присутність персоналу, розраховуються за 
використанням норм часу за принципом – 1 особа у зміну на пост, залежно 
від графіку роботи [3].  
Список використаних джерел: 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ В 
ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Сучасний готель є складним комплексом функціональних ланок, від 

злагодженості роботи якого залежить успішність існування підприємства на 
ринку. Враховуючи сучасні тенденції у сфері гостинності та конкуренцію, що 
посилюється, підвищується необхідність забезпечення оперативності і 
точності роботи персоналу та готельного комплексу в цілому. Рішення даної 
проблеми можливе лише за рахунок впровадження систем автоматизації 
роботи готелю, тобто впровадження Автоматизованих Систем Управління 
(АСУ) готелем.  

На сьогоднішній день більшість вітчизняних готелів впроваджують 
системи автоматизації, які відповідають сучасним вимогам. Функціональна 
частина різних систем схожа, відмінності лише в підході до вирішення 
однакових завдань. При цьому особлива цінність АСУ полягає в інтеграції 
засобів автоматизації в глобальні системи бронювання (GDS). До них 
належать чотири основні світові системи бронювання: Amadeus. Galileo, 
Sabre та Worldspan. Разом ці системи нараховують приблизно            
500 000 терміналів, встановлених в готелях по всьому світу, що складає 
близько 90% ринку: не випадково їх називають "золотою четвіркою". В 
Україні найпоширенішою з цих систем є Amadeus. 

 АСУ для готельних комплексів є комплексом інтегрованих підсистем, 
що створюють ефективне середовище взаємодії співробітників, клієнтів і 
ділових партнерів – туристичних агентств, корпоративних клієнтів і 
туроператорів. ї хоча ціна таких систем висока, згідно з дослідженнями 
корпорації Microsoft, більшість готелів на Заході (особливо мережевих) 
періодично встановлюють нову систему управління. Це викликано темпами 
зростання конкурентної боротьби і технологічного прогресу - якщо раніше 
готелі змінювали технічне оснащення в середньому кожні 7-9 років, то 
сьогодні - кожні 3-5 років, і тенденція скорочення цього терміну зберігається 
[1].  

Основними вимогами готелів до систем автоматизації є:  
 потужні функціональні можливості управління тарифною 

політикою, номерним фондом і обслуговуванням гостей;  
 використання всіх існуючих каналів продажів готельних послуг 

(Інтернет, GDS (Global Distribution System) (https://infotour.in.ua/babko.htm), 
call-центри);  

 широкі можливості фінансового контролю та аудиту;  
 управління центрами прибутку (номерний фонд, ресторани, бари, 

фітнес, пральня, бізнес центр);  
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 організація проведення заходів (конгресів, банкетів, 
конференцій);  

 наявність інтерфейсів із системами автоматичної авторизації 
кредитних карток;  

 наявність інтерфейсів з периферійними системами (інтерактивне 
ТБ, телефонія, замки, мінібари, управління енергетикою);  

 можливість реалізації програм постійних гостей і участі в 
бонусних програмах авіакомпаній;  

 розрахунок належних турагентствам комісійних платежів;  
 можливість здійснювати групове бронювання з гнучкою 

системою індивідуальних розрахунків з гостями;  
 надійність, супровід та цілодобова підтримка; 
 постійний розвиток систем відповідно до вимог ринку [2].  
 Усі перераховані задачі вирішуються засобами автоматизованих 

систем. Вибір системи залежить від багатьох параметрів готелю: розміру 
номерного фонду, наявності додаткових послуг (зв'язок, платні телеканали, 
електронні ключі, спа), місцезнаходження, контингенту гостей тощо.  

За наявності в АТС спеціального програмного забезпечення для готелів 
система може підтримувати функції управління станцією: online тарифікація 
дзвінків з одночасною фіксацією. Серед систем контролю доступу до 
платних телеканалів поширеними є General Satellite і Guest-Link. Все 
більшою популярністю користуються системи контролю доступу в номери 
(електронні замки). З найбільш відомих систем у цій галузі можна назвати 
американську VingCard, шведську Timelox, іспанську TESA, італійську CISA. 
Проте основою будь-якої готельної АСУ є PMS, або система управління 
номерним фондом. Вона зосереджує в собі інформацію про його поточний 
стан, проживання, очікуваних гостей і їх рахунки.  

Бізнес-процеси, що підлягають автоматизації в готелі, можна поділити 
на два блоки: фронт-офіс (зовнішні бізнес-процеси) та бек-офіс (внутрішні 
бізнес-процеси). Під фронт-офісом готелів розуміють структурні підрозділи, 
співробітників, які безпосередньо взаємодіють з клієнтами - служби 
маркетингу, прийому і розміщення, бронювання і продажів, супроводу та 
обслуговування. Однак, в основі бізнесу завжди лежать внутрішні бек-офісні 
процеси - структурні підрозділи, співробітники готелю, що, зазвичай, не 
взаємодіють з клієнтами безпосередньо - служби виробництва готельних 
послуг, фінансів, персоналу, постачання, логістики тощо. 

 Розглядаючи готельне підприємство як сукупність функціональних 
відділів, отримаємо наступну структуру автоматизованої системи управдіння 
готелем: база даних на сервері; модуль портьє (модуль номерного фонду); 
модуль ресторану; адміністративний модуль; модуль бухгалтерії; додаткові 
функціональні модулі. 
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Ядром системи автоматизації готелю є модуль номерного фонду, 
основними задачами якого є:  

 подача запиту з інформацією про бронювання (ім'я та координати 
гостя, терміни і параметри броні, її ідентифікатор);  

 пошук номера, що задовольняє запиту, його резервування;  
 приїзд клієнта, його ідентифікація реєстрація;  
 контроль регулярного обслуговування (прибирання, доставка 

преси, сніданків тощо);  
 інформація про оплату проживання, послуг, внесених депозитів 

(баланс рахунку гостя);  
 попередження про закінчення терміну проживання і процедура 

виселення і розрахунку, або продовження строку подання послуг розміщення 
[3].  

 Для оцінки роботи готелю система бізнес аналітики використовує 
ключові показники діяльності, які застосовуються в готельній індустрії, такі 
як середній дохід на номер (RevPAR), середній дохід на гостя (RecPAC), 
середній відпускний тариф (ADR). Крім того, система дозволяє розглядати 
показники діяльності готелю в різних зрізах з гнучкими можливостями 
деталізації інформації.  

 Таким чином, сучасні комплексні автоматизовані системи управління, 
що об'єднують у єдиний цикл усі життєво важливі елементи готельного 
бізнесу, дозволяють мінімізувати втрати прибутку на всіх етапах, ефективно 
контролювати роботу персоналу, підвищувати якість обслуговування. При 
цьому найбільшої віддачі при використанні сучасних комп'ютерних систем 
управління можна очікувати від підвищення ефективності прийняття 
управлінських рішень щодо позиціонування готелю, динаміки та розвитку 
галузі. Перспективним напрямком автоматизації готельної індустрії, що 
активно розвивається, є концепція «Розумний дім», яка означає ще тіснішу 
взаємодію систем управління готелів з АСУ інженерних мереж, 
енергозбереженням тощо.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ В ЗАКЛАДАХ ГОТЕЛЬНО-
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
Розвиток дозвілля в закладах готельно-ресторанного господарства 

України має актуальний напрямок для підвищення ефективності діяльності 
підприємств. Готельний сервіс містить у собі цілий комплекс послуг для 
туристів і є ключовим чинником, що визначає перспективи розвитку туризму 
в Україні.  

Туристичні послуги, зокрема, й у рамках готельного обслуговування, 
віднесені до соціально-культурних послуг. Вони будуються на принципах 
сучасної гостинності, що підвищує їхню роль у розвитку вітчизняного 
туризму, а також ставить певні завдання в системі управління цією 
індустрією[1]. 

Одним із найефективніших засобів залучення гостей у готель є надання 
анімаційних послуг, які впливають на позитивну оцінку туристом роботи 
готелю в цілому. Ці своєрідні додаткові послуги клієнту готелю дозволяють 
зайняти його таким чином, щоб пробудити в ньому позитивні емоції, 
допомагають відчути задоволення від відпочинку в готелі й формують 
бажання повернутися в цей готель неодноразово [2].  

Сутність дозвілля та принципи його організації, розважальні й 
анімаційні заходи у готелях характеризували: Р. Браймер, Л. Ваген,            
Н. Ведмідь, А. Мазаракі, С. Мельниченко, Т. Ткаченко, С. Шаповал та інші. 
Однак, вітчизняні вчені, ще недостатньо приділяють уваги дослідженню 
цього питання, тому воно потребує подальшого вивчення. 

Не дивлячись на величезну кількість невирішених проблем культури на 
сьогодні існує загальна тенденція винаходу і розвитку різноманітних нових 
видів дозвілля в готельно-ресторанних господарствах, основною задачею 
яких є створення умов для формування і задоволення культурних запитів та 
духовних потреб людей [1]. 

Українські та західні вчені, приходячи до єдиної думки, відзначають, що 
на сучасному етапі поняття дозвілля нерозривно пов'язане з вільним часом. 
При цьому, якщо запропонована західними вченими модель дозвілля 
передбачає активну, а не пасивну дозвіллєву діяльність, то в українських 
дослідженнях основна концепція базується на вихованні, формуванні 
інтересів і духовних потреб, і так само гармонійного розвитку особистості 
[3]. 

Організація дозвілля в закладах готельно-ресторанного господарства, 
його насиченість, є механізмом здійснення соціально-культурної діяльності 
дозвілля та одним з ефективних способів пропаганди культурно-історичних 
цінностей. 

Дослідження сучасних Інтернет-джерел, термінологічних словників, 
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енциклопедій та наукової літератури виявило відсутність характеристики 
поняття «організація дозвілля». Дослідженням встановлено, що поняття 
«організація дозвілля підприємств готельно-ресторанного господарства» є 
узагальненим поняттям для різних форм підприємництва, які спеціалізуються 
на ринку послуг, пов'язаних з прийомом та обслуговуванням гостей.  

Організація дозвілля готельно-ресторанних підприємств напряму 
залежить від його класу, чим вище клас готелю, тим ширший об'єкт послуг 
надають, які розраховані на прийом гостей, що представляють вищі 
політичні управлінські кола, знаменитостей, добре забезпечених людей. 
Відповідно організація дозвілля в таких готелях відповідає найвищому рівню 
якості [4]. 

Дослідження щодо організації дозвілля в готельно-ресторанних 
комплексах, які розташовані в курортних місцях світу і де задіяні готельні 
анімаційні групи свідчать, що в таких комплексах пропонуються ігри в 
басейні, ігри на спортивних площадках, SPA-центри, дитячі майданчики, 
вечірні шоу- програми або вечірні концерти. 

Аналіз форм дозвілля в готельно-ресторанних комплексах в курортних 
місцях світу свідчить, що для відпочиваючих на курортах потреби в дозвіллі 
стоять на третьому місті після смачної та різноманітної їжі, комфортабельних 
та затишних кімнат. Тому анімація готельно-ресторанних комплексів займає 
одне з головних місць в структурі комплексу та являє собою окрему службу, 
яка пов’язана з іншими, що є визначальним у забезпеченні успішного 
функціонування його на ринку послуг. 

На мою думку, організація відпочинку, дозвілля і розваг є одним з 
ефективних засобів привабливості, підвищення іміджу і залучення гостей у 
готель. Вона впливає й на позитивну оцінку роботи готелю в цілому. Це 
своєрідні додаткові послуги клієнтові, мета яких розбудити в ньому 
позитивні емоції, відчути задоволення від відпочинку й бажання приїхати в 
цей готель ще раз [3]. 

Готельно-ресторанні підприємства України, організовуючи дозвілля та 
надаючи анімаційні послуги, повинні дотримуватися концепції закладу та 
орієнтуватися на різні сегменти споживачів [2]. 

Добре організована анімаційна робота – це критерій успішності 
туристичної діяльності і вирішальна умова ефективного функціонування 
готельно-ресторанного підприємства. Правильно організована анімація не 
залишає гостя без належної уваги, а значить, він постійно зайнятий тим 
видом дозвілля, що доставляє йому задоволення, викликає позитивні емоції, 
формує прекрасний настрій і збуджує бажання повертатися до таких емоцій 
знову, а отже, й повернутися у готель. Анімаційна діяльність для успішного 
функціонування повинна, з одного боку, дотримуватися концепції закладу, з 
іншого – збільшувати спектр ексклюзивних та різноманітних анімаційних 
послуг, які змусять постійних відвідувачів повернутися у заклад 
неодноразово, а також привернути увагу потенційних відвідувачів. На 
українському ринку готельних послуг є всі перспективи для розвитку 
анімаційної діяльності [2]. 



243 

Таким чином, на сьогодні існую необхідність удосконалювання 
діяльності культурно-дозвільного центру з організації дозвілля підприємств 
готельно-ресторанних господарств. Ця тенденція повинна йти активно в усіх 
напрямках удосконалювання господарського механізму, розробки концепцій 
установ культури в нових умовах. Підходах до моделі і професії організатора 
дозвілля гостей, змісту діяльності, планування і керування установ сфери 
дозвілля. Отже, сучасний етап розвитку культурно-дозвільної установи, 
характеризується переходом від критики існуючого положення до 
конструктивних рішень. 

Організацією дозвілля в готельно-ресторанних комплексах займається 
спеціальна служба, яка називається «анімаційною». Саме наявність такої 
служби, її матеріально-технічне оснащення, кадрове забезпечення залежать 
від статусу та ролі туристичного комплексу на ринку анімаційно-
туристичних послуг, його комерційного успіху та перспектив розвитку і це 
потребує подальших досліджень. 
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ПРОЄКТ ЦЕХУ ВИРОБНИЦТВА ГОРІЛЧАНИХ ВИРОБІВ 

 
Горілка – знайомий і звичний для вітчизняного споживача спиртний 

напій. Культура виготовлення та споживання горілки налічує кілька століть і 
має безліч різночитань, варіацій на тему очищення і ароматизації. Сучасна 
технологія виробництва горілки увібрала в себе перевірені традиції і сучасні 
напрацювання, які стосуються використання обладнання. Нижче ми 
розглянемо основні технологічні етапи і нововведення, які застосовують 
виробники. 

Горілка – алкогольний напій високої міцності. Основа – водно-
спиртовий розчин, який має специфічний смак і аромат. Методи очищення і 
фільтрації можуть різнитися, але в цілому виробництво горілки на заводі 
здійснюється за одним алгоритмом.  

Технологічні стадії виробництва горілки. 
1. Підготовка води. Вода – основний компонент горілки, тому від її 
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якості залежать органолептичні властивості готового продукту. Золотим 
стандартом вважається м’яка вода, яку беруть з верхів’їв річок і джерел. 
Абсолютна прозорість, безбарвність, відсутність солей – обов’язкові критерії 
перевірки води. Кип’ятити і дистильованої її не можна, тому рідина піддають 
багатоетапної очищення: відстоюють, виконують аерацію і фільтрують через 
кварцовий пісок. 

2. Ще один компонент, який складає основу горілки, – спирт-ректифікат. 
Його отримують шляхом ректифікації з харчового рослинного сировини 
(зерно, картопля, буряк, суміш зерна та картоплі і т. Д.). Зернове сировину 
перемелюють і заварюють, підготовлене сусло разом з дріжджами подають в 
ємності для бродіння. Брагу переганяють перший раз, а зі спирту-сирцю, 
отриманого в результаті перегонки, відокремлюють спирт-ректифікат 
міцністю 95%. Впровадження інноваційних технологій у виробництво 
горілки, таких як продуктивні ректифікаційні установки з мідними колонами, 
сприяють поліпшенню якості спирту і його очищенню від небажаних 
речовин. 

3. Сортування, в ході якої отримують водно-спиртову суміш. При 
необхідності вносять додаткові інгредієнти, які роблять суміш ароматної і 
повідомляють особливий присмак. 

Добавки роблять смак, аромат багатше і цікавіше. Вважається, що 
наполягання на певних добавках надає горілці лікувальні властивості. 
Наприклад, покращують смак шоколад, кориця, цитрусові, перець, ваніль, 
перець з медом, трави і т.д. 

1. Фільтрація. Горілку очищають від твердих включень за допомогою 
кварцового фільтру. У міру накопичення осаду фільтр очищають від фракцій, 
після чого процес триває. 

2. На смак і запах горілки впливають органічні сполуки. Видалення 
альдегідів і ефірів здійснюють, застосовуючи активоване вугілля. При 
необхідності операцію повторюють кілька разів. 

3. Відстоювання готової суміші протягом декількох діб. 
Останній етап витримки, або асиміляції, може тривати від двох до семи 

діб. За цей час компоненти горілки змішуються, продукт набуває кінцевий 
аромат і смак. 

Оцінюють якість горілки за двома ключовими критеріями: 
 міцність, 
 смаку. 
Міцність визначається обсягом ректифікованого спирту. Позначається 

параметр знаком «градус» як вказівку на об’ємну частку. Залежно від 
стандартів країн, в яких виробляється та реалізується продукція, фортеця 
варіюється від 37,5% об. (В європейських країнах) до 56% об. 

За смак відповідають домішки, а також фортеця. Великі виробники 
стверджують, горілка з більш чистим спиртом в складі мають меншу 
гіркотою, не таким пекучим смаком. Оцінити смак повною мірою можна за 
відчуттями після випитого напою. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ СЛУЖБИ ПРИЙОМУ ТА 

РОЗМІЩЕННЯ ГОТЕЛЮ 
 

Основним функціональним підрозділом обслуговування клієнтів 
кожного готельного підприємства є служба прийому та розміщення. У 
процесі обслуговування клієнти найчастіше працюють з персоналом цієї 
служби – для отримання інформації про готель, бронювання (при відсутності 
служби бронювання як самостійного структурного підрозділу). Цей сервіс 
також регулює діяльність інших служб, безпосередньо пов’язаних із 
обслуговуванням клієнтів (бронювання, обслуговування номерів, 
харчування), аналізує наявність номерів на поточну добу, контролює оплату 
клієнтів за готельні послуги, надає технічну документацію, пов’язану з 
обслуговуванням клієнтів тощо [1]. 

Служба прийому та розміщення (Фронт-офіс) – розташовується у фойє 
готелю, на 1 поверсі, є одним із основних відділів реєстрації гостей, 
нумерації номерів, розрахунків клієнтів, телефонних дзвінків, контактів з 
номерами гостей, надання різної інформації тощо. Це місце в основному є 
диспетчерським центром обслуговування та технічних та організаційних 
питань. 

Служба прийому та розміщення є одним із основних підрозділів 
готельного бізнесу, який складається з двох функціональних частин: «Фронт-
офіс» та «Бек-офіс». Фактично «фронт-офіс» – це рецепція, майданчик за 
стійкою, де споживачі спілкуються з персоналом готелю; «Бек-офіс» – зона, 
яка повинна розташовуватися за столом, непомітна для очей споживачів 
готельних послуг та інших працівників готельного бізнесу [2]. В офісі Васк 
діє служба бронювання. Відповідно до архітектурного рішення служби 
прийому та розміщення розміщуються у фойє, на першому поверсі [3]. 

Порядок прийому та розміщення споживача показаний на рисунку 1. 
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Рисунок 1 – Орієнтовна процедура прийому та розміщення споживача 

 
Процес реєстрації можна розділити на кілька етапів: попередня 

реєстрація; реєстраційна реєстрація; визначення номерів і тарифів; оплата 
готельних послуг; передача ключів від кімнати, супроводження гостя до 
кімнати. 

Окрім заповнення бланків первинних технологічних документів (анкета 
мешканця та реєстраційна картка гостя із зарезервованими номерами), 
працівники приймальні заздалегідь визначають номер, тарифи, формують 
бланки розрахунків клієнтів та узгоджують відповідно до замовлення. на 
додаткові послуги до інших готельних послуг [4]. 

Графік змінної роботи формується залежно від потреб служби та 
наявності працівників. Оплата проживання та послуг, виселення 
здійснюється на стійці реєстрації та розміщення.  

Дуже важлива робота VIP та регулярного прийому та розміщення, 
важливі ввічливість, знижки, пільги та просто приємні дрібниці, як пляшка 
шампанського та/або кошик фруктів та листівка. Будь-хто замість звичайного  
VIP гостя буде дуже вдячний за увагу. Адже з кожним перебуванням у готелі 
постійний гість приносить ще більший дохід і проводить якусь рекламу 
рідним, друзям і родичам, що призводить до напливу потенційних клієнтів, 
великий плюс і важливий для репутації готелю. Рентабельність готелю – 
дохід. Саме тому, в якості компенсації за витрачений час, можливо негативні 
емоції, висловлюється вся подяка персоналу служби прийому та розміщення 
за якісне обслуговування [5]. 

В організаційно-функціональній структурі готельного бізнесу одним з 
найважливіших відділів лобі-групи є обслуговування номерів, поряд із 
прийомом та розміщенням, бронюванням, обслуговуванням клієнтів. Чистота 
і порядок, за очікуваннями клієнтів, є важливою ознакою комфорту в 
готельному бізнесі. Основними функціями служби є обслуговування 
приміщень, забезпечення необхідного санітарно-гігієнічного стану та 
комфорту приміщень, контроль за станом приміщень загального 
користування (вестибюль, хол, коридор, сходи, ліфтова зона тощо), 
обладнання кімнати, постільної білизни. Обслуговування номерів є 
найбільшим за кількістю працюючих у готелі – воно охоплює до 50% усіх 
працівників [6]. 
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Отже, для того, щоб скористатися послугами готельної індустрії, 
відвідувач повинен прибути в готель. Тому діяльність готелів в значній міри 
залежить від місця їх розташування. Щоб максимально задовольнити гостей і 
спонукати їх в наступний раз скористатися послугами саме цього готелю, 
співробітникам служби прийому і розміщення необхідно виявити всі зусилля, 
оскільки з працівниками цієї служби гість вступає в контакт насамперед, і в 
цей момент створюється перше стійке враження клієнта про готель. Також 
можна додати, що організація роботи служби прийому і розміщення гостей – 
це складний процес, який вимагає великих зусиль співробітників. Для того, 
щоб навчитися професійно спілкуватися з клієнтами, вміти правильно 
вибрати з великої кількості необхідну інформацію і донести її до гостя, треба 
мати широкі знання і достатній досвід роботи, тільки тоді можна досягнути 
високої якості послуг, що надаються. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІКУВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В ЧЕХІЇ 
 

Оздоровчий туризм – наймасовіший і найпопулярніший напрямок 
медичного туризму. Подібний існує з античних часів. Вже давні греки, щоб 
поправити своє здоров'я, вирушали до святилища бога-лікаря Асклепія в 
Епідаврі - там були готелі, лазні, палестри. Чехія- найкраща країна для 
даного виду туризму, адже в ній налічується близько 40 лікувально-
оздоровчих курортів, більша частина яких розташовується в так званому 
західно-чеському трикутнику [3]. 

Для розвитку лікувального туризму Чехія має всі необхідні туристичні 
ресурси. Зокрема, клімат в Чехії помірно-континентальний, для якого є 
характерним тепле, а місцями навіть жарке літо і волога прохолодна зима. 
Для відвідувань туристів особливо рекомендується період весняного 
цвітіння, як правило, це травень і початок червня. В цей час міські сади та 
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паркові зони вражають буйством яскравих фарб і дивовижних ароматів. 
Влітку деколи буває так душно, що самі городяни поспішають втекти на 
природу, подалі від тісних вулиць і кам'яних мостових. Однак на наплив 
туристів це ніяк не позначається - в літні місяці Чехія і, насамперед, Прага 
наповнюється десятками тисяч туристів. Тим же, хто хоче насолодитися цією 
країною у відносному самоті, краще запланувати свою поїздку на осінь. У 
вересні тут тепло і комфортно, а в жовтні і листопаді чеські міста часто 
занурюються в туманну млу, що надає їм особливої загадковості і створює 
чарівну атмосферу. Чехія – ідеальне місце не тільки для відпочинку, але і для 
лікування ряду захворювань [4].  

У туристичному районуванні Чехії виділяють чотири райони: Північний, 
Західний, Центральний та Південний. Бальнеологічні ресурси є основою 
розвитку туристичного комплексу Західного району. Саме тут зосередженні 
більшість курортів країни, зокрема, всесвітньо відомі лікувальні води 
Карлових Вар та Маріанське Лазне. Географічно ці курорти розміщені у 
Західній Богемії неподалік від кордону з Німеччиною. Традиційно склалося 
так, що курорти цього району є не лише місцем власне лікування, а й 
своєрідним осередком світського життя суспільства. 

Найбільш відомими бальнеологічними курортами Західного 
туристичного району Чехії є Карлові Вари, Маріанське Лазне та Франтішкове 
Лазне. Найбільша й найвідоміша чеська оздоровниця – Карлові Вари, або 
Карлсбад, як називали цей курорт у ХІХ ст. Карлові Вари користуються 
славою курорту, у місті безліч гарячих джерел мінеральної води, які мають 
цілющі властивості. На поверхню виходять 12 цілющих джерел, подібних до 
хімічного складу, але мають різний вміст вуглекислого газу та температуру 
від 30°С до 72°С. Тут, у тому числі, розвинені скляна та харчова 
промисловість. Це найбільш відвідуване чеське курортне місто. Маріанські 
Лазні - це чудові курортні парки, романтичні колонади, прекрасні 
павільйони, симпатичні кафе та затишні готелі. Місто, обдароване 
лікувальними джерелами мінеральної води, винятковою атмосферою, якою 
приїжджають насолодитися щороку тисячі гостей. Франтішкова Лазне 
прославилися насамперед лікуванням гінекологічних недуг та безпліддя. 
Одним із символів надії для тих, хто приїхав сюди з цієї причини, є статуя 
хлопчика з рибою [2]. 

Відвідування бальнеологічних курортів у Західній Чехії вважається 
престижним й є в певному розумінні частиною іміджу найуспішніших 
представників культури, мистецтва, бізнесу, політичної еліти. 

Найбільшими курортами Північного району є Тепліце та Яхімов, 
розміщені на північному заході Чехії. У районі масиву Рудних гір 
розташований бальнеологічний курорт Тепліце − один із найдавніших у 
Європі. За 20 км на північ від Карлових Вар на висоті 650 м над рівнем моря 
знаходиться курорт Яхімов, що теж є курортом світового значення. 
Цілющими властивостями володіють термальні радіоактивні джерела, 
температура води в яких досягає +28 °С. До великих курортів міжнародного 
значення належать і Подебради, розміщені в межах Центрального 
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туристичного району, серед мальовничих парків у рівнинній частині Чехії. 
Серед інших популярних курортів, які розміщені в інших регіонах країни, 
слід відзначити Лугачовіце, Тепліце, Подербади та інші [1]. 

Чехія є одним із найпопулярніших лікувально-оздоровчих центрів світу. 
Сприятливі кліматичні умови, сучасні лікувальні й реабілітаційні методи 
сприяли тому, що курорти Чехії займають провідне місце серед 
бальнеологічних курортів світу. Найбільше курортів розміщено на заході 
країни. Останнім часом спостерігається незначне збільшення кількості 
туристів, які прибувають до Чехії з метою лікування та відпочинку. 
Найбільше туристів прибуває з ФРН, України та інших країн Європи. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕС ГОТЕЛІВ 
 

В умовах поглиблення глобалізації та глобальних інтеграційних 
процесів сучасний готельний бізнес під впливом зовнішніх і внутрішніх змін 
змушений шукати нові інструменти та методи управління на основі 
системного та комплексного підходів. Успішне функціонування та 
безперервність розвитку готельного бізнесу є першорядним у ринковій 
економіці, динамічно невизначеному та нестабільному середовищі. Будь-якій 
державі необхідний належний рівень розвитку готельного бізнесу, адже це 
сприяє відродженню всіх соціально-економічних контактів і зв’язків, 
зміцненню економічного потенціалу регіонів, підвищенню рейтингу 
держави, окремих її міст у світовому співтоваристві. , є мультиплікатором 
зростання. та розвиток місцевої інфраструктури, що характеризується 
високим рівнем ефективності та швидкою окупністю інвестицій [1, c. 23]. 

Діловий туризм – це вид туризму, який не міг перемогти навіть 
карантин, тому що відрядження неминучі. Деякі компанії, можливо, 
зменшили кількість відряджень, але повна їх скасування означає 
призупинення певних бізнес-процесів. Відповідно, попит на бізнес-готелі, які 
можуть забезпечити всю необхідну інфраструктуру для важливих 
переговорів, залишається активним. 
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Концепція бізнес-готелів є однією з основних на ринку готельних 
послуг, це можна пояснити сучасним попитом на розміщення. Так, на ділові 
подорожі припадає понад 50% у світі. Подорожі на відпочинок чи лікування 
– понад 40%, інші цілі становлять 10% загального попиту. 

Бізнес-готелі - це об'єкти, розташовані в центральних або ділових 
районах міст. Ділові люди, які є цільовою аудиторією таких готелів, цінують 
свій час, тому при виборі готелю орієнтуються на його розташування. Готелі 
бізнес-класу надають професійні бізнес-послуги, від трансферу до 
конференц-залів. Також бізнес-готелі надають такі послуги, як доставка 
кореспонденції, організація ділових заходів за запитом, послуги перекладача, 
адвоката тощо, замовлення квитків на будь-який вид транспорту, а також 
обмін валют та оренда автомобіля [2, c. 36]. 

Організація бізнес  готелів - це: внутрішній порядок, узгодженість, 
взаємодія більш-менш диференційованих і автономних частин цілого, 
обумовлених його структурою; сукупність процесів або дій, що призводять 
до формування та вдосконалення зв'язків між частинами цілого; об'єднання 
людей, які спільно реалізують програму або мету (завдання) і діють на основі 
відповідних правових законів і процедур. Організація — це соціальна група 
людей, в якій існує функціональний поділ праці, спрямований на досягнення 
спільної мети. 

Для ведення бізнесу та досягнення своєї мети за наявності біологічних, 
психологічних та інших обмежень люди змушені об’єднувати зусилля. Таке 
поєднання зусиль за умови, що організація в більшості випадків більш 
продуктивна і вимагає менше енергії, часу та інших ресурсів. Цей ефект 
організації є найціннішим надбанням людства. Організація як форма спільної 
діяльності людей має різні характеристики. Так, основою будь-якої 
організації є люди, об’єднані в групи (не менше двох осіб). Групи 
створюються з відповідною метою. Діяльність людей у таких групах 
належним чином координується [3, c. 13]. 

Таким чином, організація готельного господарства – це сумлінна 
злагоджена діяльність людей для досягнення спільної мети. Основна мета 
готельного бізнесу – забезпечити проживання, харчування тощо та отримати 
максимальний прибуток у довгостроковій перспективі. 

Організація готельних підприємств — це процес створення структури, 
що дозволяє працівникам ефективно працювати для досягнення мети. 
Організація як процес є функцією координації багатьох завдань. Розрізняють 
два аспекти організації бізнес-процесу: поділ організації на підрозділи за 
метою та стратегією; делегування повноважень. Делегування передбачає 
передачу завдань і повноважень особі, яка бере на себе відповідальність за їх 
виконання. Делегування здійснюється лише у разі прийняття повноважень, 
фактична відповідальність не може бути делегована. 

Організаційну структуру слід вибирати, що відповідає стратегічним 
планам і забезпечує ефективну взаємодію із середовищем та досягнення 
поставленої мети. Структура організації не може залишатися незмінною 
протягом тривалого періоду часу, оскільки змінює як зовнішнє, так і 
внутрішнє середовище [4, c. 25]. 
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Поряд з технологією, яка складається з послідовно виконуваних 
процесів основних і додаткових послуг, якість яких залежить від організації 
(підприємства), типу та категорії, слід розглядати багато питань, пов’язаних з 
організацією готельних підприємств; від організації праці, організації 
управління тощо, і виконуються її працівниками. 

З переходом України до ринкових відносин на перший план 
висуваються нові вимоги до організації готельних підприємств. В умовах 
конкуренції підприємство має бути гнучким, працювати з найменшими 
витратами та надавати послуги високої якості. 

Таким чином, перехід до ринкових умов докорінно змінює погляд на 
організацію готельного господарства, створюючи умови для найкращого 
використання інженерних систем, обладнання та людей у процесі 
виробництва і тим самим підвищуючи його ефективність. 
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ РОЗМІЩЕННЯ ТИПУ САНАТОРІЙ 
 
Діяльність санаторно-курортних і оздоровчих підприємств в Україні 

регламентують декілька основних нормативно-правових актів – Закон 
України «Про Курорти», Загальне положення про санаторно-курортний 
заклад, Національний стандарт України «Послуги туристичні, засоби 
розміщення» (ДСТУ 4527:2006), Господарський кодекс України та Закон 
України «Про Акціонерні товариства». 

Любіцева О.О. та Стафійчук В.І. дотримуються думки, що за медичним 
профілем в структурі українських санаторіїв найбільше таких, що лікують 
наступні хвороби: 

1. Органів кровообігу - переважно заклади кліматичних та 
бальнеологічних курортів АР Крим, Одеської, Донецької, Київської областей. 

2. Нервової системи - бальнеологічні, грязьові та кліматичні курорти 
Одеської, Донецької, Запорізької, Закарпатської областей та АР Крим. 

3. Органів дихання (нетуберкульозного характеру) - приморські, 
бальнеологічні та спелеологічні курорти АР Крим, Донецької, Закарпатської, 
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Одеської областей. 
4. Органів травлення - бальнеологічні курорти Львівської, Закарпатської, 

Полтавської, Харківської областей. 
5. Органів опорно-рухової системи - грязьові, бальнеологічні, 

приморські курорти АР Крим, Одеської, Запорізької, Донецької областей [1]. 
Прийом на лікування в санаторій-профілакторій здійснюється за 

путівками, за наявності санаторно-курортної карти. 
Важливість лікування у санаторії можемо розглянути за допомогою 

наступних даних. Відтак, смертність пацієнтів при перебуванні: у санаторії 
складає 14%, коли вдома – 38%. Тут можемо прослідкувати позитивний 
вплив перебування гостя у санаторії [2]. 

Лікувальні заклади санаторного типу характеризуються великою 
залежністю відпочинку від лікувально-оздоровчих програм та їх 
специфічному змісті. Наприклад, існують певні обмеження на різкі рухи для 
людей з проблемами опорно-рухового апарату. З огляду на це, не слід у таких 
санаторіях будувати традиційні спортивні, танцювальні, ігрові майданчики. 
Тут повинні бути умови для різноманітних настільних, інтелектуальних, 
рольових ігор, видовищних заходів та релаксації. Подібний підхід 
характерний і для кардіологічних санаторіїв [3]. 

При лікуванні хворих у санаторії застосовуються, перш за все, природні 
курортні та фізіотерапевтичні фактори. Медикаментозне лікування, 
лікувальне харчування, руховий режим носять допоміжний характер [1]. 

Х.І. Боудітч доводив цілющі властивості «чистого повітря та сонячного 
світла», розповідаючи історію 30-річної жінки, яку він лікував від 
туберкульозу. Боудітч також рекомендував «хорошу їжу та правильне 
травлення» і застерігав від того, щоб не ділитися ліжками чи навіть 
спальнями з іншими людьми. 

Коли гості санаторію не знаходяться на свіжому повітрі, в деяких 
установах вони мають змогу слухати радіо, дивитися фільми або навіть 
відвідувати прямі виступи приїжджих лекторів.  

Інший лікар, зазначив, що регулярні рухи допомагають. Він радив трохи 
менш напружені заняття: катання на конях, полювання та «тренування 
м’язів», які можна було б проводити в приміщенні. Санаторії були 
розроблені для того, щоб пацієнти могли виходити на свіже повітря, щоб 
зміцнити їх організм та витримати напад хвороби. 

Отже, заклади розміщення типу санаторій відіграють важливу роль, 
оскільки обов'язковими елементами даних закладів є санаторно-курортне 
лікування, ранкова гігієнічна гімнастика, лікувальна гімнастика, дозована 
ходьба, рухливі спортивні ігри. Як правило, хворі та відпочиваючі 
здійснюють прогулянки та екскурсії, катаються на човнах. Організовуються 
інші види активного відпочинку – великий теніс, підводне плавання, 
риболовля, полювання, рафтинг, походи в гори, джипінг, кінні прогулянки; 
на гірськокліматичних курортах – спуск з гір, катання на сноубордах та ін 
[1].  
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ЗАКЛАДІ 
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ПРИ ГОТЕЛІ  

 
Використання можливостей технічного обміну сьогодні дозволяє легше і 

швидше створювати і продавати пакети послуг споживачам, вирішувати 
завдання фінансово-операційного управління, маркетингового планування, 
підвищувати конкурентоспроможність продукції і збільшувати кількість 
продажів [2]. 

Системи інформаційних технологій, що використовуються в індустрії 
гостинності мають комплексний характер, складаються, як правило, з 
комп’ютерної системи бронювання, системи проведення телеконференцій, 
відеосистем, комп’ютерів, інформаційних систем управління, електронних 
інформаційних систем авіаліній, електронної пересилки грошей, телефонних 
мереж, глобальних комп'ютерні системи резервування, інтегрованих 
комунікаційних мереж, системи мультимедіа, смарт-карток. 

Виділяють такі інформаційні технології в готельному бізнес: 
- Системи бронювання та резервування; 
- Глобальні розподільчі системи; 
- Послуги Інтернету; 
- Мобільні системи зв’язку; 
- Комплексні автоматизовані системи управління підприємством; 
- Спеціалізовані та універсальні програмні продукти [1]. 
Щодо управління закладом ресторанного господарства, актуальні 2 

останні вищезазначені. 
Найбільш поширеним універсальним продуктом є комплекс найбільшої 

у світі компанії «Micros-Fidelio», що спеціалізується на створенні систем 
управління для готелів і ресторанів упродовж 20 років. Така система 
встановлена на підприємствах більше 100 найбільших готельних мереж 
(Sheraton, Hilton, Marriott, Kempinsky, Hyatt та ін.) [1]. 

Ця система та подібні до неї мають спеціальні модулі, які полегшують 
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роботу цілого комплексу. Зазвичай ці модулі працюють ізольовано один від 
одного та обмінюються інформацією. Програмне забезпечення для 
управління гостинністю може не тільки допомагати надсилати інформацію в 
режимі реального часу на кухонні блоки, але також може відстежувати 
запаси, автоматично замовляти товари та оцінювати прибутковість та зони 
покращення. 

Системи фінансового менеджменту ресторану повинні орієнтуватися на 
питання грошових потоків і відстежувати витрати. Ресторану потрібен 
достатній грошовий потік, щоб купувати товари та платити працівникам, 
інакше він не може продовжувати функціонувати. Крім того, ресторани 
повинні отримувати прибуток, контролюючи витрати та максимізуючи 
прибуток. Системи фінансового управління ресторанами повинні включати 
прогнози грошових потоків, які передбачають доходи та витрати на 
найближчі місяці, а також розробляють стратегії для компенсації дефіциту 
грошових потоків, таких як кредитна лінія бізнесу або бізнес-кредитна 
картка. 

PoS є найпоширенішою формою інформаційних систем, що 
використовуються в готельній індустрії. Ця комп’ютеризована система 
відстежує продажі товарів, наприклад, у готельному ресторані, барі, кав’ярні.  

Використання цих інформаційних систем у готелі добре для реалізації 
стратегій готельного маркетингу для отримання конкурентної переваги. 

Інформаційні потоки у модулі відділу харчування можуть мати 
наступний вигляд: інформація від постачальників потрапляє на кухню шеф-
кухарю. Якщо вона стосується поповнення складу, то проходить через 
бухгалтерію, де товар, що надійшов оформляється документально. У відділ 
бухгалтерії надходить також потік фінансової інформації про отриману 
виручку. З відділу обслуговування в номерах на центральний кухонний 
термінал надходять замовлення від гостей готелю. Також замовлення 
надходять і з торгового залу. 

Модуль «Контроль інвентарю» розроблено, щоб дозволити власникам 
швидко та легко відстежувати свої запаси. Внутрішнє серійне виробництво 
може оброблятися разом із перенесенням кількох місць. Інвентар спочатку 
класифікується на основні класифікації, які можна обрати, наприклад, м’ясні, 
молочні та продукти. Інвентар можна зберігати на постійній основі, вводячи 
покупки для цих предметів і роблячи фізичний підрахунок щомісяця або так 
часто, як потрібно, щоб отримати фактичне використання кожного елемента. 
Інвентар може також зберігатися на періодичній основі, що не вимагає 
введення всіх ваших покупок. Періодичний метод дозволяє ввести фізичний 
підрахунок та останню вартість у будь-який момент часу та автоматично 
розширить інвентар для вас. Обидва методи сприяють підрахунку запасів за 
певним місцем зберігання та способи швидкого введення підрахунку запасів. 
Ці два методи також можна об’єднати, щоб забезпечити детальний контроль 
над витратними елементами та менш детальний контроль за менш 
значущими елементами. 

Окрім фактичного розподілу та контролю, а отже і полегшення 
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обслуговування, такі системи допомагають управляти персоналом. Набір 
персоналу в ресторан може бути складним, оскільки попит на їжу, ймовірно, 
сильно коливається, часто через змінні, які не можливо або важко 
відстежити. Змінні, які впливають на трафік у ресторані, наприклад погода та 
день тижня можуть бути знайдені за допомогою інформаційних систем. 
Можна скласти щотижневий розклад для персоналу ресторану відповідно до 
цих змінних, наприклад, планувати додатковий персонал у суботу ввечері, 
якщо це найбільш зайнята зміна. Зібрати дані про продажі та години роботи 
співробітників, щоб визначити вигідне співвідношення кількості годин 
працівників до загальних продажів. 

Отже, благополуччя ресторану залежить від його управлінської 
інформаційної системи, яка координує все, починаючи від планування 
персоналу і закінчуючи обслуговуванням клієнтів. Системи управління 
рестораном можуть допомогти створити атмосферу. Інформаційні системи 
управління рестораном повинні зробити ресторан більш прибутковим, а 
також кращим місцем для харчування клієнтів. Менеджер повинен вміти 
визначати ціни та графіки, робити прогнози, проводити постійний аудит 
запасів та інших активів компанії, а також контролювати результати. Все 
більше і більше менеджерів звертаються до комп’ютера, щоб вчасно 
надавати цю інформацію. 
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РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ БЕЗПЕКИ У ГОТЕЛІ 
 

Під час відпочинку люди найменше думають про свою безпеку, що іноді 
призводить до небажаних наслідків, пов'язаних з ризиком для життя. Тому 
завдання адміністрації готелів полягає в попередженні всіх можливих ризиків 
для життя і здоров'я постояльців [1]. 

Заходи безпеки є вирішальними для готелю. Все починається з того, щоб 
переконатися, що персонал обізнаний про різні заходи, які застосовуються 
для захисту себе, гостей та будь-яких активів. Наприклад, один із заходів 
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безпеки, про який потрібно інформувати персонал – це обговорення того, як 
команда може залишатися в безпеці в разі надзвичайних ситуацій, таких як 
пожежа та евакуація, або у разі теракту. 

Дії служб, організацій та посадових осіб, відповідальних за безпеку 
перебування в готелі, поділяються на профілактичні, оперативні та 
ліквідаційні. 

Профілактичні заходи – надання інформації, яка попереджає про 
можливу небезпеку. Профілактичні заходи дуже важливі, оскільки 
передбачають попередження ситуацій, в яких може виникнути загроза 
безпеці перебування клієнта в готелях. 

Саме тому ця профілактична робота щодо запобігання можливим 
протиправним впливам на клієнта готелю з боку третіх осіб є основною 
функцією служби безпеки в готельному господарстві. 

Одним з ефективних методів може бути розробка коротких інструкцій 
про те, як діяти в надзвичайній ситуації. Такі інструкції працівники стійки 
реєстрації можуть видати кожному клієнту під час реєстрації. 

Оперативно-ліквідаційні заходи, які найбільш міцно увійшли в масову 
свідомість, передбачають певну реакцію з боку служби безпеки на ситуацію, 
що містить загрозу безпеці клієнтів у готелі. Це може бути усунення загрози 
життю та здоров’ю клієнта, що виникла під час його перебування в готелі, а 
також відшкодування шкоди майну клієнта або готелю в цілому. Це 
розслідування всіх справ з відповідними наслідками.  

Система безпеки повинна бути орієнтована, у першу чергу, на 
попередження, а не на наслідки: передбачити, запобігти, подолати. Система 
безпеки здійснюється за допомогою обладнання, людей, процедур 
реагування на небезпечні події та явища [4]. 

Слід зазначити, що сьогодні більшість керівників підприємств 
готельного сектора розуміє важливість підтримки високого рівня 
інформаційної безпеки. Зі зростанням рівня кіберзлочинності ступінь цієї 
поінформованості також зростає, і керівники готельних компаній почали з 
більшою відповідальністю ставитись до забезпечення інформаційної безпеки 
як одного з головних завдань. 

Популярні рішення, впроваджені в готелях в складі комплексної системи 
безпеки: 

 реєстрація відвідувачів чи гостей за допомогою FRS (Face pattern 
storage in record – архів зображень облич); 

 відеоспостереження в місцях загального користування; 
 відслідковування (моніторинг) пересувань персоналу, 

відвідувачів та клієнтів; 
 двері в готельні номера з електронним управлінням (вхід в номер 

тільки після перевірки); 
 визначення підозрілих гостей за допомогою системи контролю 

доступа і системи інтелектуального відеоспостереження (розпізнавання 
облич) [3]. 
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Система інтелектуального відеоспостереження викликає найбільшу 
цікавість, оскільки розпізнає фотозображення облич, які поступають в 
відеопотоці, і порівнює їх з зображеннями в списку. Програмне забезпечення 
дозволяє відокремлювати як «підозрідих особистостей», так і VIP-клієнтів. 

Для забезпечення інформаційної безпеки в готельних підприємства 
необхідно [2]: 

1) аналізувати й узагальнювати потенційні загрози та причини 
порушень; 
2) розробляти методики оцінки інформаційних ризиків; 
3) проводити інформаційні обстеження ресурсів підприємства; 
4) розробляти політику та концепції інформаційної безпеки; 
5) розробляти корпоративний стандарт забезпечення інформаційної 

безпеки готелю; 
6) частину інформації віднести до категорії обмеженого доступу 
(службова таємниця); 
7) стежити за експлуатацією технічних заходів захисту інформації. 
Таким чином, будучи власником готелю, важливо зробити безпеку 

найвищим пріоритетом, який може співіснувати з послугами гостинності. 
Лояльні або нові клієнти не захочуть входити у готельне приміщення, якщо є 
якась загроза безпеці, незалежно від того, наскільки чудовими є послуги та 
ресторани. За умови постійної доступності таких сайтів, як YELP і 
TripAdvisor, один поганий відгук може коштувати майбутніх клієнтів і 
репутації. 
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НАСІННЯ  
 

Харчова галузь є однією із найвагоміших та необхідних галузей 
господарства. Забезпечення якісними продуктами харчування – основна мета 
переробних підприємств. Договірні умови між виробниками сировини та 
безпосередньо переробними підприємствами, дають можливість розвивати, 
як сільське господарство так і харчову промисловість України. 
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Основна олійна культура в Україні – соняшник. Його частина становить 
понад 75 % загального обсягу виробництва рослинної олії. Соняшник 
належить до ботанічної родини айстрових, квітки його зібрані в суцвіття 
типу кошика. Плід – сім”янка з крихкою оболонкою, що не розкривається. 
Кращі сорти соняшника відзначаються високою врожайністю (35 – 40 ц/га) та 
олійністю (52 – 60%). Вміст плодової оболонки та лушпиння становить 
близько 20%.  

Насіння соняшнику є джерелом отримання цінних харчових і кормових 
продуктів. При виробництві рослинних олій передбачається впровадження 
цілого комплексу робіт, що спрямований на виведення нових сортів насіння з 
високим вмістом олії. 

Шеретування, виділення з шеретівки лушпиння, подрібнення ядра є 
важливими ланками технологічного процесу для отримання  високоякісних 
олій, шроту.  

В процесі переробки насіння з лушпиння в олію переходять 
воскоподібні і інші супутні речовини. Тому відділення лушпиння являється 
важливим фактором в процесі добування якісної олії. Відділення оболонки 
від ядра проводиться в два етапи: шеретування (руйнування) і відділення 
оболонки від ядра. Руйнування оболонки проводиться методом однократного 
або багатократного удару. Принцип  багаторазового удару застосовується в 
бічовій шеретувальній машині, а принцип однократного удару -  у 
відцентровій шеретувальній машині. Завдяки використанню сучасної 
відцентрової шеретувальної машини ефективність процесу покращується і 
продуктивність набагато збільшується. 

Особливістю аспіраційної насіннєвійки, яка використовується в даному 
процесі, є розділення шеретівки за розмірами і фракціями, відділення 
лушпиння. 

В сучасній технології виробництва рослинних олій пресування як спосіб 
вилучення олії з насіння найчастіше передує остаточному знежиренню 
матеріалу органічним розчинником – екстракції. Тільки в порівняно 
невеликих об'ємах використовують тільки пресове віджимання олії. 

Завдяки використанню нових видів обладнання відбувається підвищення 
продуктивності переробки насіння соняшнику і покращення якості 
виготовленої продукції [1, 2]. 

Для виробництва пресової олії використовується основна та допоміжна 
сировина. 

До основної сировини належить насіння соняшнику.  
Насіння соняшнику повинно відповідати вимогам ДСТУ 7011:2009 

«Соняшник. Технічні умови». 
Насіння соняшнику було вперше привезене до Європи з Мексики в            

XVI столітті і називалося «травою сонця» або «перуанською квіткою сонця». 
В Америці цю рослину знали вже 20—30 століть тому. Велике яскраво-
жовте, як сонце, суцвіття, що повертається назустріч сонячним променям, 
привертало загальну увагу. Соняшником стали прикрашати сади біля 
будинків. 
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В Англії вживали в їжу молоді кошики суцвіть з оцтом і олією. Слов'яни 
дізналися про соняшник у XVIII столітті, а в першу чергу переважно в 
Україні, де його садили просто біля будинків. 

Соняшникове насіння – плід соняшнику (Helianthus annuus). Для 
комерційних цілей, насіння соняшнику, як правило, класифікується за 
візерунком на його лушпинні. Якщо лушпиння суцільного чорного кольору, 
то насіння називається чорне олійне насіння соняшнику. Посіви можуть бути 
віднесені до олійних культур. Це насіння, як правило, вирощують для 
виготовлення олії. Смугасте насіння в основному використовується для 
виробництва продуктів харчування, в результаті чого його можна назвати 
кондитерським насінням соняшнику [1] . 

Соняшник – одна з провідних культур для одержання олії в світі. 
Насіння новітніх гібридів містять більш ніж 47-50% жиру, 16-19% білка, і 
вихід олії становить майже 47%. Масло широко використовується для 
приготування маргарину, консервів, хлібних і кондитерських виробів, а 
також застосовується в миловарній, лакофарбовій та інших галузях 
промисловості. При переробці насіння отримують також шрот та макуху, що 
є цінним кормом у тваринництві [2] . 
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ТУРИСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРЕЦІЇ 
 

Якби вам довелося вибрати ідеальну країну для подорожі, Греція могла 
б боротися за місце номер один. Найчистіше море, прекрасні пляжі, готелі на 
будь-який смак, незліченна кількість архітектурних пам'яток і старовинної 
культурної спадщини, привітність місцевих жителів і чудова кухня - ось що 
готова запропонувати своїм гостям Греція. Найдивовижніше те, що все це 
можна знайти в будь-якому куточку Греції і на будь-якому з багатьох 
грецьких островів. 

Греція вже багато років приваблює туристів з усього світу. Географічне 
положення країни, незвичайна природна краса, м'який клімат, різноманітна 
грецька кухня, прекрасні пляжі, привітні люди, розвинена система готелів і 
готельних компаній. Звичайно, є також історія Стародавньої Греції, яка існує 
донині у вигляді архітектурних споруд та пам’яток, які необхідно відвідати, 
щоб увійти в давні часи та відчути себе частиною цивілізації. 

Греція – країна героїв і богів, небувалих пам’яток архітектури та 
доброзичливих людей. Це сонце, море, гори, а також історія та культура цієї 
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5000-річної країни. Греція красива і елегантна. Він поєднує в собі всю 
пишність старовинного і сучасного. Між горами є зелена долина, що з'єднує 
Кришталеве озеро і Блакитну лагуну. У Греції можна насолоджуватися 
морем і сонцем на узбережжі та на островах. 

Уряд Греції дуже піклується за пляжі, тому вони відповідають всім 
екологічним параметрам країни. З кожним роком все більше українських 
туристів обирають відвідати цю історичну країну. Екскурсії в Грецію 
доступні як на материку, так і на островах. Звичайно, одне з головних місць, 
які відвідують туристи – це Афіни, столиця Греції. Величезна культурна 
спадщина є однією з головних причин відвідати цю країну [2].  

Греція забороняє експорт оригінального антикваріату. Для експорту 
хутряних виробів слід розглянути можливість покупки в магазині. У Греції 
туристи мають можливість здійснити круїзи, відвідати всі найдавніші 
пам’ятки архітектури, відвідати тематичні вечори. 

Оскільки історія Греції багатогранна і має довгу історію, визначні 
пам’ятки історії та культури збереглися до наших днів, яких не має жодна 
інша країна світу. Одним з головних туристичних ресурсів Греції є 
Акрополь. Розташований на природному вапняку на висоті 156 м, з плоскою 
вершиною (270-155 м). Дата першого поселення на Акрополі (4-7 тис. до н. 
е.) визначена завдяки знахідці керамічних уламків у 13 столітті. Скеля 
Акрополя до нашої ери була укріплена кам’яною стіною товщиною 5 м і 
пізніше вважалася циклопом, істотою з надприродними здібностями. Деякі з 
цих стін збереглися до наших днів (наприклад, за південною стіною в 
Пропілеях) [1]. 

Парфенон – знаменитий храм Афіни Парфенос на Афінському Акрополі, 
є пам'ятником висококласної класики Стародавньої Греції. Мармурова 
огорожа з іонічним фризом (архітектори Іктін і Калікрат 447-438 рр. до н. е.) 
– велична краса форм і пропорцій. Як і більшість грецьких храмів, Парфенон 
побудований на високій горі, з білими мармуровими обрисами, чітко 
вставленими на тлі неба. Геометрія будівлі Парфенона проста - мармуровий 
чотирикутник, оточений колонами. Фронтони, стінні рельєфи та фриз були 
створені за Фідія (завершено в 432 р. до н. е.). Парфенон — вершина грецької 
архітектури. Він був побудований в п'ятому столітті до нашої ери [3].  

Ця історія Стародавньої Греції, яка існує донині у вигляді архітектурних 
споруд та пам’яток, які необхідно відвідати, завжди приваблює мандрівників, 
туристів та поціновувачів історії, які мають змогу поринути в давні часи та 
відчути себе частиною цивілізації.  

Греція входить до Шенгенської зони. Для виїзду необхідно отримати 
візу в консульському відділі. Для оформлення візи потрібен паспорт, 
заповнена анкета, дві фотографії (для жінок до 30 років) – підтвердження 
місця роботи. За візу стягується консульський збір від 30 до 45 доларів. Візи 
видаються протягом тижня. Заявки необхідно подати протягом 3 тижнів. 
Термін оформлення візи - 5 робочих днів [4]. 

Для в’їзду в країну необхідно мати валюту в розмірі 50 доларів США на 
особу на день. Готівку можна перевірити на грецькій митниці. Великі 
імпортні та експортні платежі повинні бути задекларовані. 
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Сучасна круїзна індустрія – це глобально інтегрована до світової 

економіки галузь, безпосередньо пов’язана практично з усіма базовими 
галузями (та секторами) світової економіки (від суднобудування до індустрії 
розваг(у т.ч. готельне обслуговування, ресторанний бізнес, екскурсійну 
діяльність)). У своєму сучасному варіанті круїзна індустрія сформувалася у 
50-ті роки XX-го століття з трансатлантичних морських пасажирських 
перевезень.  

Однією з найдивовижніших речей у нових можливостях круїзу є те, що 
вони можуть йти практично куди завгодно. Тепер круїзи просуваються 
вперед до чудових нових місць, куди люди не знали, що можуть 
відправитися. Наприклад, кількість подорожей на Галапагоські острови 
збільшилася на чотирнадцять відсотків порівняно з попереднім роком. Круїзи 
привозять людей до незвичних місць. Тепер люди можуть подорожувати зі 
стилем і комфортом у регіони світу, які раніше рідко бачили подібні 
подорожі [1]. 

На початку 2020 року індустрія круїзів була однією з найбільш 
швидкозростаючих галузей туристичної індустрії. Не менше 55 круїзних 
компаній керують 278 морськими круїзними лайнерами, а ще 28 нових суден 
були доставлені в 2021 році. На додаток до морських круїзних суден, існує 
понад 500 річкових круїзних суден. Океанські, річкові та спеціальні круїзні 
лінії становлять понад 95% світової круїзної потужності. Сегменти ринку 
круїзних компаній можуть бути згруповані на першокласні, преміальні або 
сучасні, розкішні та спеціальні круїзні лінії [2]. 

У світі існує 650 круїзних портів, з яких у Середземному морі — 158, у 
Чорному морі — 16 (з них на території України — 6, не рахуючи портів 
басейну Азовського моря та гирла річки Дунай) [4]. 
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Серед основних тенденцій, які будуть формувати галузь протягом 
наступного десятиліття, виділяють наступні: екологічна стійкість: 
промисловість інвестує значні кошти у скорочення відходів за допомогою 
інноваційних передових екологічних технологій, таких як використання 
зрідженого природного газу, очищення вихлопних газів, передові системи 
очищення води та електроенергія на березі; відповідальний туризм: круїзні 
компанії працюють з місцевими громадами, щоб знайти найкращий спосіб 
керувати потоком пасажирів, які відвідують кожен порт, які передбачені 
маршрутами подорожей, щоб захистити культуру, навколишнє середовище, 
унікальну спадщину та ландшафт відвідуваних місць; обслуговування 
одиночних крейсерів: стратегії збуту тепер набагато більш чутливі до потреб 
«одиноких» крейсерів; тематичні круїзи, альтернативні напрямки та 
тривалість круїзів: постійне зростання розкішних експедиційних круїзів, 
альтернативні напрямки, такі як приватні острови та морські заповідники, а 
також зростаюча кількість дво- та триденних мікрокруїзів; новий цифровий 
досвід на борту: зростаючий інтерес міленіалів до круїзів, які стануть 
найбільшим поколінням споживачів, стимулює оновлення підключення до 
Інтернету на борту. Круїзні лайнери масово інвестують у доступність 
лінійних додатків, технології носіння (багатофункціональні браслети, які 
включають систему геолокації), пристрої розпізнавання голосу в салоні, 
камери розпізнавання обличчя, пристрої з сенсорним екраном для 
бронювання послуг на борту, цифрові послуги консьєржа, робототехніку 
(готуються бармени). та сервісні коктейлі, наприклад) та програми для 
здоров'я; нові інноваційні концепції на борту та розміщення: пасажири 
круїзів все більше шукають відчуття приватності, різноманітного сервісу та 
розваг; і останнє, але не менш важливе, обов’язкове вжиття заходів, 
пов’язаних із COVID-19, щоб забезпечити безпечне та здорове середовище на 
борту для всіх пасажирів та членів екіпажу [3]. 

Нині в Україні розвивається переважно в’їзний круїзний туризм, флот 
застарілий, а його реконструкція, модернізація круїзної інфраструктури та 
купівля суден вимагають великих вкладень. Розвиток круїзного туризму має 
синергетичний ефект для розвитку місцевої економіки: збільшення 
надходжень до бюджетів всіх рівнів; створення нових робочих місць у 
сферах, задіяних для обслуговування круїзного судноплавства; рекламування 
туристичних можливостей регіону (країни в цілому); розширення 
можливостей для міжнародного співробітництва; залучення інвестицій у 
розвиток транспортної та туристичної інфраструктури тощо. За оцінками 
експертів, кожний круїзний турист під час транзитного заходу судна у порт в 
середньому за 10 годин стоянки витрачає в місті перебування від 50 до 100 
євро. Отже, круїзний туризм є вельми прибутковою галуззю економіки [4]. 
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ЕТНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОЇ КУХНІ 
 

Національну кухню будь-якої країни по праву можна назвати не просто 
важливою складовою життя місцевого населення, але й такою ж пам’яткою, 
як її палаци, пам’ятники і музеї. Німеччина – високорозвинута держава 
Західної Європи, входить до "Великої сімки" країн світу, є регіональним 
лідером в Європейському Союзі. 

Німеччина прославилася на весь світ своєю любов’ю до різноманітних 
ковбас. Однак, великою помилкою буде вважати, що німецька кухня – це 
тільки сосиски, пиво і квашена капуста. Ковбаски й сосиски – це предмет 
національної гордості, капуста в німецькій кухні – всьому голова, а пиво 
настільки смачне, що на щорічне пивне свято «Октоберфест» приїжджають 
туристи з усього світу. Але, попри ці усталені бренди, місцева кухня не 
обмежується тільки цими продуктами. Насправді вона може похвалитися 
набагато більшою розмаїтістю, яка здатна задовольнити найвибагливіший 
смак [1]. 

Згідно з принципами кулінарії, за якими століттями формувалася 
німецька кухня, національні страви Німеччини не є дієтичними. Їх переважну 
більшість готують за допомогою смаження та запікання різними способами. 
Національна кухня формувалася під впливом традиційної селянської їжі, 
домінували в якій дві страви: хліб і м'ясо (здебільшого свинина). Але 
кулінарної єдності між регіонами Німеччини немає. На півночі країни, на 
Північному і Балтійському узбережжі, основою кулінарії регіону є риба. З неї 
варять наваристі супи, її смажать, варять, солять і маринують [2]. 

Як і в будь-якій країні, в Німеччині є національні страви, типові саме для 
цієї країни: 

- «Weisswurst» – біла баварська ковбаса з двох видів м’яса – телятини і 
свинини, приправлена лимоном і пряними травами. Подають її у відварному 
вигляді з квашеною капустою або хлібом.  

- «Sauerkraut» – та сама знаменита німецька квашена капуста. 
Споконвічно місцеве блюдо, яке самі німці ласкаво називають Krauts. 
Закваска зазвичай відбувається на основі оцту і солі, але без додавання 
моркви та інших овочів, як це прийнято в Україні. Після того як продукт буде 
готовий до вживання, його зазвичай обсмажують або тушкують з цибулею.  
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- «Eisbein» – свиняча рулька. У перекладі з німецької означає «крижана 
нога». У цієї назви є два трактування. Перше заснована на тому, що цей 
делікатес готується на Різдво, до якого зберігається в замороженому вигляді. 
А друге сталося від зовнішнього вигляду вже готової страви, яка під 
золотистою скоринкою блищить так, що здається, ніби вона вкрита шаром 
льоду.  

- «Eintopf» – дуже густий суп, який найчастіше замінює і першу, і другу 
страву. У нього можуть додавати найрізноманітніші інгредієнти: бобові, 
картопля, макарони, м’ясо, сосиски. Судячи з назви, яка перекладається як 
«одна каструля», в це частування німці додають все і відразу, що робить його 
ситним і поживним. Йому приписують сільське походження, що було 
обумовлено бажанням німецьких господинь нагодувати одночасно всіх 
членів сім'ї. 

- «Biersuppe» - пивний суп. Молоко кип'ятять, яйце збивають із цукром, 
змішують із пивом і додають до гарячого молока. Підготовлену суміш 
підігрівають, не допускаючи кипіння, та заливають нею пшеничний хліб, 
нарізаний кубиками [3]. 

Пиво є дуже важливим аспектом німецької культури. Німеччина є 
третьою за величиною пивною країною в Європі після Чехії та Австрії. 
Середній німець споживає близько 104 літрів пива на рік. У барах пиво, як 
правило, подають у келихах об’ємом 300 або 500 мл. Стейн – це тип кружки, 
яка традиційно виготовляється з металокераміки, але сьогодні частіше за все 
зі скла. Це важкі посудини з ручками, які іноді мають кришки з важелями, які 
придумані, щоб захистити пиво від мух [4]. 

Приблизно під час збору врожаю (кінець вересня, початок жовтня) по 
всій Німеччині відбуваються традиційні фестивалі пива. Найвідомішим, 
безумовно, є Мюнхенський фестиваль Октоберфест, який щорічно збирає 
понад шість мільйонів відвідувачів. Це більше, ніж просто свято пива, 
відвідувачі одягаються в традиційний баварський одяг, а також 
насолоджуються розвагами та ярмарком веселощів [5]. 

Отже, етнічна кухня Німеччини неймовірно ситна, смачна та 
різноманітна. На її формування вплинули як історичні так і демографічні 
чинники. Кухня представленна великою кількістю м'ясних, рибних та 
овочевих страв, а також великою кількістю різновидів пива. Німці мають не 
лише власну кухню, а й традиції споживання їжі, що відображається на 
особливостях прийомів їжі (сніданок, обід, вечеря). Тому можна зробити 
висновки про те, що німецька кухня є неймовірно колоритною та виділяється 
серед інших кухонь світу.  
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ УНІФОРМИ У ФОРМУВАННІ ІМІДЖУ 
ГОТЕЛЮ 

 
Уніформа персоналу може бути використана як один із маркетингових 

інструментів, яким нехтують конкуренти у створенні успішного 
корпоративного іміджу та високої конкурентоспроможності. 

Уніформа може справляти величезний вплив на клієнтів і допомогти 
створити основу для лояльної клієнтури в готельній індустрії. Дослідження 
показують, що одна десята секунди – це все, що потрібно, щоб гість 
сформував перше враження [3]. Майже всі співробітники готелю мають 
можливість спілкуватися з клієнтами, що робить гідну презентацію 
обов’язковим. Витончена та правильна уніформа, яка адаптована для кожної 
позиції індустрії гостинності, відіграє велику роль у формуванні репутації 
бренду. 

Варто враховувати навіть найменші деталі, які входять до єдиної курації. 
Вибір відповідної тканини може здатися легкою роботою. Однак, коли мова 
йде про готельну індустрію, це вимагає ретельного розгляду. Не очікується, 
що персонал ресторанного господарства, персонал гостинності та «FRONT-
офіс» будуть одягати форму, зроблену із однакового матеріалу. Профілі 
роботи у них різні, деякі з них вимагають цупкіші тканини, ніж інші. Відтак 
правильно підібраний матеріал може захистити робітників від певних 
негативних чинників, пов'язаних із їхніми обов'язками. Це, в свою чергу, 
також впливає на продуктивність праці [1]. Добре зарекомендували себе такі 
тканини, як TREVIRA (різновид 100% -ного поліестеру), PREMIUM (60% - 
вовна, 38% - поліестер, 2% - лайкра), OPTIMA (55% - поліестер, 45% - 
вовна). Найбільш часто при пошитті одягу для ресторанів, готелів, казино 
використовують габардин, габардин-стрейч, спандекс, костюмні 
напівшерстяні, блузочні креп-атлас, кашібокреп [2]. 

Необхідно також пам’ятати про фактор комфорту співробітників і 
відповідно підбирати тканину. Вибираючи палітру кольорів, можна знайти 
подібні комбінації кольорів для кожної уніформи, для всіх позицій. 
Правильне поєднання кольорової гамми та матеріалів забезпечить підняття 
рівня обслуговування готелю та імідж, адже справить гарне враження на 
гостей. 
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Дослідники в області огранізаційної психології мають думку, що 
уніформа сприяє формуванню дисципліни серед персоналу та підвищує 
корпоративний дух. Цей факт позитивно впливає на думку гостей, а значить і 
на імідж. Також уніформа дає шанс закладу розміщення виділити себе серед 
конкурентів [1].  

До прикладу, Hyatt Regency Tashkent працює на зростаючому та 
постійно конкурентному ринку. Персонал носить форму з моменту відкриття 
готелю. Співробітники носять форму щодня, а особливості форми 
здебільшого відповідають їхнім очікуванням. Вони дуже позитивно 
ставляться до корпоративного іміджу свого готелю. Вони відчувають велике 
задоволення, оскільки уніформа практична та гарна. Таким чином, вони 
демонструють велику продуктивність, позитивний настрій і сильну 
відданість. Одягаючи форму, характеристики якої відповідають очікуванням 
співробітників, вони починають думати, що компанія професійна, 
керівництво піклується про них і організація працює ефективно.  

Також гості готелів і курортів можуть легко ідентифікувати 
співробітника за його уніформою, обслуговування клієнтів покращується. 
Гості ніколи не блукають із запитаннями без відповіді, тому що вони можуть 
легко та впевнено визначити співробітника готелю, який прагне допомогти 
[3]. 

Отже, уніформа може підвищити конкурентоспроможність готелю на 
кількох бізнес-умовах. Однією з них є задоволеність співробітників, яка 
створюється, коли працівники відчувають гордість, турботу та комфорт. Так, 
одне із досліджень показало, що щасливіші працівники продуктивніші в 
середньому на 12%, а в деяких випадках і на 20%. Ця різниця є значною, 
враховуючи, що в перспективі національного ВВП або зростання економіки 
(продуктивності) приблизно на 3% вважається дуже великим [3]. Інші – 
більш технічні, такі, що, наприклад, відповідають за безпеку персоналу. 
Завдяки чудовому дизайну виробники готельної уніформи роблять велику 
роботу, щоб вивести образ готельного бізнесу на новий рівень. 
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ПРОЄКТ ЦЕХУ ВИРОБНИЦТВА ВЕРШКОВОГО МАСЛА 

 
До переліку продуктів харчування можна віднести масло вершкове ‒ 

продукт високої харчової, енергетичної та фізіологічної цінності, що і 
визначає позитивну динаміку зростання цього сегмента на ринку [1].  

Аналіз численних джерел вітчизняної та зарубіжної літератури показав, 
що пріоритетним фактором, який впливає на якість масла вершкового, 
виступає якість вихідної сировини, яке визначається, перш за все, станом 
жирової фази. Для виробництва масла вершкового хорошої якості доцільно 
використовувати молоко з підвищеним вмістом жиру, що дозволить не тільки 
збільшити ступінь його використання, але і скоротити витрату молока-
сировини на виготовлення продукту. При цьому слід враховувати, що 
молочний жир, з одного боку, забезпечує високі біологічні характеристики 
масла вершкового, а з іншого ‒ є лабільним компонентом, схильним до 
різних видів псування під впливом специфічних факторів (кисень повітря, 
висока температура, світло, іони важких металів) [2, 3, 11]. Процеси, які 
відбуваються в продукті при його псуванні, незворотні, побічно впливають 
на органолептичні показники масла і, в кінцевому підсумку, призводять до 
патологічних змін організму людини [12, 2, 3].  

В цьому аспекті найбільшу актуальності набувають питання поліпшення 
споживчих характеристик масла вершкового при одночасному збільшенні 
його термінів зберігання, які можуть бути вирішені розробкою технології 
харчових продуктів нового покоління з використанням біологічно активних 
добавок, що містять комплекс фізіологічно функціональних інгредієнтів, що 
виконують різноманітні технологічні функції. Особливе місце серед цих 
речовин займають антиоксиданти, спектр дії яких спрямований на 
уповільнення процесу окислення шляхом взаємодії з киснем повітря, 
перериваючи реакцію окислення або руйнуючи пероксидів, що вже 
утворилися. При цьому, однією з перешкод на шляху використання 
антиоксидантів, особливо синтетичного походження, може служити те, що 
деякі з них можуть викликати алергічні реакції, порушення кальцієво-
фосфорного балансу в організмі, негативно впливати на травні процеси. У 
зв'язку з цим питання пошуку ефективних інгібіторів (антиокислювачів) 
природного походження, які вводяться безпосередньо в продукт або в 
пакувальний матеріал, є актуальними.  

Проєктування нового будівництва, розширення, реконструкція і 
технічне переозброєння діючих підприємств, будівель і споруд здійснюються 
на основі рішень, прийнятих в затверджених техніко-економічних 
обґрунтуваннях (ТЕО).  
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Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) призначене для обґрунтування  
економічної доцільності проєктування підприємства в даному  місці.  

В ТЕО наводяться перспективи розвитку і економічна характеристика 
району, в якому намічено будівництво даного об’єкту, чисельність 
населення, кліматичні умови і географічні дані, наявність доріг, транспорту, 
сировинної бази, підприємств харчової промисловості, заготівельних 
підприємств.  

Економічне обґрунтування дозволяє правильно вибрати тип 
підприємства, встановити його потужність, режим роботи, вибрати 
розташування, конкретизувати дані про кількість і асортимент продукції, що 
випускатиметься. 

Вершкове масло - це концентрат молочного жиру. В останні роки 
поступово стирається грань між вершковим маслом і спредами. Такої 
тенденції на ринку вершкового масла сприяє прагнення до економії в 
споживачів і недоброякісна конкуренція з боку виробників, які на етикетці 
спредів спокійно пишуть масло. 

В якості основної сировини для виробництва вершкового масла 
використовують основну і допоміжну сировину. 

Сировина для виготовлення кондитерських виробів повинна відповідати 
державним і міжнародним стандартам.  

Вершкове масло ‒ продукт тваринного походження, який отримав 
широке визнання у всьому світі, масова частка жиру якого коливається від 50 
до 85% включно. Відповідно до нормативної документації на молоко і 
молочну продукцію, вершкове масло повинно вироблятися тільки з 
коров'ячого молока або вершків, отриманих від здорових 
сільськогосподарських тварин [1]. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДІЛОВИХ 
ГОТЕЛІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
Готелі ділового призначення обслуговують осіб, що перебувають у 

ділових поїздках і відрядженнях. Підприємства цієї групи найбільш відомі як 
готелі для конгресового обслуговування - симпозіумів, з'їздів, зборів, 
конференцій [1]. 

На основі даних порталу Conference-service [2], можна стверджувати, що 
зараз в Україні налічується щонайменше 603 готелі, які надають послуги 
діловим туристам. Однак, поширення готелів ділового призначення по 
території України відбувається вкрай нерівномірно. Розглянемо 
забезпеченість засобами розміщеннями, що надають послуги оренди 
конференц-залів та бізнес-послуг (рис. 1). 

Рисунок 1 – Забезпеченість областей України засобами розміщеннями, що 
надають послуги оренди конференц-залів та бізнес-послуг 

 
Основні фактори, що впливають на такий відносно малий відсоток 

наявності готелів, які надають ділові послуги: 
1. Постійно мінливі вимоги споживачів; 
Клієнт готелю зараз більше орієнтований на культуру, що ускладнює 

розуміння. Незалежно від того, чи витрачає клієнт 500 грн або 5000 грн за 
кімнату, він завжди шукає цінність грошей. Розкіш – це термін, який зараз 
має багато визначень і змінює сприйняття клієнтів як ніколи. Бренду чи 
добре продуманого готелю вже недостатньо. Йдеться про впровадження 
нових технологій, трендів. 

2. Конкуренція з такими альтернативами готельної індустрії, як Airbnb; 
Однією з найбільших загроз для готелів, починаючи з 2017 року, є 

конкуренція з боку Airbnb та подібних веб-сайтів для спільного користування 
квартирами. Згідно зі звітом Hospitalitynet [3], вартість Airbnb перевищує 10 
мільярдів доларів, що навіть вище, ніж у багатьох мереж великих готелів у 
світі, таких як Hyatt. 
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3. Неефективний маркетинг через технологічну сором'язливість. 
Готельна індустрія все ще певною мірою не схильна до технологій. Інші 

галузі випереджають готельну індустрію в адаптації передових технологій. 
З огляду на виявлені проблеми, можна висунути певні шляхи їх 

ров'язання. 
Готельним підприємствам необхідно впроваджувати інноваційні 

технології для заохочення споживачів. Наприклад, щоб зрозуміти краще 
очікування певного споживача, можна використовувати застосунок для 
анкетування гостей. Це допоможе проаналізувати цільового споживача, 
виокремити певні збіги та розбіжності, що в сумі дасть загальне уявлення про 
середньостатистичного гостя.  

Якщо ми говоримо про впровадження новітніх технологій та трендів, 
одразу варто розуміти, що це подіє як механізм зацікавленості для 
потенційного споживача. Віртуальні окуляри, інтерактивні дошки, новітні 
дисплей-меню та подібне – це те, що може стати ключовою перевагою у 
виборі гостя між звичайною квартирою на Airbnb та подібних веб-сайтів та 
готелем ділового призначення, якщо гість подорожує із діловою метою.  

Маркетинг – це ключ до успіху сучасного бізнесу. Вкрай важко вести 
бізнес без ефективної реклами. Власникам готельних закладів слід приділити 
увагу цьому аспеку, поки у них є час випереджати конкурентів. 

У підсумку, виявлені проблеми у функціонуванні закладів ділового 
призначення у сучасних умовах не є критичними. При креативному підході 
та бажанні змінюватись, готель може мати набагато більші прибутки. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ В ІЗРАЇЛІ 

 
Індустрія туризму в Ізраїлі включає сукупність транспортної 

інфраструктури, готелів, закладів громадського харчування, різних 
туристичних об’єктів. Туризм відіграє важливу роль в економіці Ізраїлю,  
оскільки держава сприяє збільшенню кількості туристів з інших країн, 
інфраструктура туристичного бізнесу дуже висока, та займає велику частку у 
бюджеті держави. Важливою складовою виступає релігійний туризм, 
оскільки він грає велику роль не тільки в системі національного, але й 
міжнародного туризму. 
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Відомо, що релігійний туризм вважається історично першим видом 
туризму, який відноситься до формування релігій. Можна виділити два 
різновиди релігійного туризму: перший пов’язується за допомогою екскурсій 
із участю у подіях релігійного життя, другий паломницький має за мету 
відвідування святих місць та святинь. Важливо зазначити, що поняття 
«паломництво» та «релігійний туризм» вважається допустимим у широкому 
поширенні, однак у вузькому сенсі ці поняття трохи різні, оскільки 
паломників цікавить участь у релігійних культах, для релігійних екскурсій 
характерним є відвідування релігійних музеїв, центрів [2].  

Відповідно до статистики Всесвітньої туристичної організації, кількість 
туристів в Ізраїлі щорічно зростає, зокрема якщо у 2015 р. кількість туристів 
становила 3 109 000 осіб, то у 2019 р. ця цифра сягнула вже 4 905 000 осіб. 
Найбільша кількість туристів прибуває з Європи (а саме 2 633 000 особи) та 
США (1 307 000 осіб) (рис.1). 

0
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Рисунок 1 – Кількість туристів в Ізраїлі у розрізі частин світу, тис. 
осіб* 

*побудовано автором на основі [4]
Відповідно до даних Міністерства туризму в Ізраїлі, релігійний туризм 

складає близько 50% усього в’їзного туризму країни. Відповідно до 
дослідження в’їзного туризму, проведеного Міністерством туризму у 
2019 році, 53,9% усіх туристів були християнами, 25,6% євреями, 
1,4% мусульманами, а 2,6% представниками інших релігій.  

В Ізраїлі знаходяться багато готельних комплексів, зокрема їх умовно 
поділяють за зірками, за рівнем комфорту, місцем розташування та рівнем 
обслуговування (таблиця 1). Найбільша кількість готелів функціонує у Тель-
Авіві та Ієрусалимі, оскільки найбільше туристів зосереджено саме у цих 
містах.  

Таблиця 1 – Кількість готелів на іх категорією у містах Ізраїлю у 2019р.* 

Категорія Місто
Тель-Авів Ейлат Ієрусалим Хайфа

3* 27 13 27 7
4* 35 19 35 12
5* 18 24 12 9
Інші 89 17 39 16

Загальна 
кількість 189 73 113 44

Середня ціна 
проживання, 
дол. США 

298 201 181 77

*побудовано автором на основі [1]
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Така кількість релігійних туристів звісно ж зумовлена кількістю святих 
місць, християнських, мусульманських, іудейських святинь, які 
приваблюють туристів з усього світу різної релігії. Основними місцями 
релігійного туризму в Ізраїлі є: Назарет, Вифлєєм, Стіна плачу, Храм Гробу 
Господнього, а також золотий Купол Скелі. Також в Єрусалимі знаходяться 
видатні пам’ятки історії, а в Хайфі зосереджений духовний центр релігії 
Бахаї. 

Зокрема, в Ізраїлі існують декілька маршрутів. Віа Долороза це 
500метровий маршрут, який проходить через старе місто, починаючи з 
мусульманського кварталу до християнського кварталу. Усього містить            
14 зупинок, які присвячені Христовим Страстям, а також по цьому маршруту 
знаходяться святі місця та церкви, що були побудовані у 19 ст. іноземними 
державами [3]. 

Є також Європейська станція Скорботного шляху до Фрібургу. На 
сьогоднішній день містить 21 зупинку, які ведуть до Голгофи (14 з них є 
зупинками Віа Долороза). Вважається дуже успішною станцією від початку її 
існування. 

Існують також тематичні парки, як другорядні місця релігії. Це є 
релігійні тематичні парки, наприклад Nazareth Biblical Village у селі Назареті, 
яка є центром християнства та представляє наполовину музей під відкритим 
небом та наполовину тематичний парк. Метою такого місця є допомога 
туристам контекстуалізувати притчі про Ісуса за допомогою пояснень про 
життя сільських жителів за допомогою акторів.  

За даними Міністерства туризму в Ізраїлі, найбільш відвідуваними у 
2019р. були такі місця, як Стіна плачу (74%), Еврейський квартал (68%), 
Храм Гробу Господнього (59%), Скорботний шлях (53%) та Оливкова гора 
(52%). 

Отже, Ізраїль створює перспективні туристичні галузі, запроваджує нові 
маршрути, для максимального використання своїх потенційних ресурсів та 
залучення нових туристів. Ізраїль демонструє швидкі темпи приросту 
туристів, зокрема завдяки тому, що мають святині багатьох релігій. Більшість 
туристів є християнами, тому релігійний туризм є найбільш 
розповсюдженим. 
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В 
ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ 

 
Основна мета готелів полягає в тому, щоб забезпечити мандрівників 

житлом, їжею, напоями та подібними послугами та товарами, пропонуючи на 
комерційній основі речі, які зазвичай обставлені в домашніх умовах, але 
недоступні людям, які подорожують далеко від дому. Історично готелі також 
взяли на себе багато інших функцій, слугуючи діловими обмінами, центрами 
спілкування, місцями громадських зборів і обговорень, місцями відпочинку 
та постійними резиденціями. Розміщення є основою туристичної індустрії, 
оскільки це життєво важлива і фундаментальна частина туристичного 
забезпечення. Туристи під час подорожі вимагають місця, де вони можуть 
відпочити під час подорожі. Послуги закладів розміщення відрізняються 
один від одного залежно від цільових груп клієнтів. 

Готельний сервіс включає цілий комплекс послуг для туристів і є 
ключовим чинником, що визначає перспективи розвитку туризму в Україні. 
Туристські послуги, зокрема й у рамках готельного обслуговування, 
належать до соціально-культурних послуг. Вони будуються на принципах 
сучасної гостинності, що підвищує їхню роль у розвитку вітчизняного 
туризму, а також ставить певні завдання в системі підготовки кадрів для 
туристсько-готельного сервісу [1]. 

Однією з основних тенденцій розвитку готельного ринку України є 
активізація інтересу до нашої країни з боку міжнародних операторів, які 
активно шукають українських партнерів, зацікавлених у реалізації готельних 
проєктів. Багато в чому прихід міжнародних брендів і управлінських 
компаній є природним показником розвитку готельного сектора України: на 
українському ринку представлено трьох міжнародних операторів – Global 
Hyatt Corporation, Rezidor Hotel Group, Rixos Hotel і національна управлінська 
компанія Premier International, а такі компанії, як: Hilton Hotels Corporation, 
InterContinental Hotels & Resorts, Marriott International, Kempinski 
Hotels&Resorts, Accor Group, Starwood Hotels & Resorts, Magic Life, Continent 
Hotels & Resort, Choice Hotel International, Wyndham Worldwide та ін., 
задекларували свій інтерес до України [2]. 

Всесвітня рада з подорожей і туризму (WTTC) називає важливість 
індустрії гостинності як основного чинника створення глобальної вартості. 

Останні дані, опубліковані WTTC, свідчать про глобальний внесок у 
глобальну економіку в 2018 році в розмірі 8,8 трильйона доларів, що 
становить 10,4 відсотка загального світового ВВП. Падіння міжнародного 
туризму в 2020 році може призвести до економічних збитків у понад 2 
трильйони доларів США у світовому ВВП, що становить понад 2% світового 
ВВП у 2019 році. 

Індустрія гостинності та подорожей створює одну з десяти можливостей 
працевлаштування. 
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Лише в 2018 році кількість людей, які заробляють на життя в цьому 
секторі, досягла приголомшливих 319 мільйонів. Зростання доходів не тільки 
приносить користь міжнародним компаніям і власникам готелів, але також є 
важливим фактором у створенні робочих місць для місцевого населення та 
місць призначення. За останніми даними, близько 173 мільйонів людей були 
зайняті в індустрії готелів і мотелів до початку пандемії Covid-19. 

Загальне зростання індустрії подорожей та туризму становило            
3,9 відсотка в 2018 році і випереджало світову економіку (3,2%). 

Наразі може здатися, що індустрія гостинності відчуває труднощі, але, 
здається, вона на шляху до відновлення, оскільки обмеження на подорожі 
стають все більш послабленими. Проте, галузі варто остерігатися інших 
руйнівників, окрім Covid-19, таких як технологічні інновації та цифрова 
трансформація [3]. 

Отже, готелі, безумовно, є однією з найбільш швидкозростаючих 
галузей туристичної сфери, і це справді виправдано, оскільки розміщення є 
ключовою частиною розвитку туризму будь-якої країни чи регіону. Туризм і 
готельна індустрія завжди йдуть рука об руку, а наявність достатньої 
кількості готелів також додає цінність і багато факторів і впливає на 
економіку регіону. Розмах для готельної індустрії може бути під загрозою 
через нинішній сплеск дешевих альтернатив та інших доступних варіантів 
проживання, але готелі все ще є великим гравцем у індустрії туризму будь-
якого штату чи країни. І туризм, і готельна індустрія відіграють ключову 
роль у підтримці один одного, задоволенні їхніх спільних потреб. Їхні 
стосунки в цій галузі туризму, безумовно, життєво важливі, тому обидві є 
неповними, і обидві ці дві галузі не можуть досягти успіху одна без одної. 
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Покращення у сфері обслуговування безпосередньо залежить від 
застосування інновацій. Варто зазначити, що оскільки зараз наша держава 
переживає фінансову кризу, то і рівень сервісу в закладах харчування є 
далеко не найкращим. Тому для того, щоб привернути увагу потенційних 
клієнтів, керівники ресторацій та кафе впроваджують у діяльність закладів 
нові технології [1]. 
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Сьогодні технологічні інновації надали можливості кожному бізнесу, і 
ресторанна індустрія не є винятком. Від отримання замовлень онлайн-
доставки додому, нові технологічні інструменти створюють простір і 
допомагають ресторанам зв’язуватися з клієнтами, виконувати їхні вимоги та 
контролювати накладні витрати. 

Інтернет-замовлення їжі більше не є новим явищем у ресторанній 
індустрії. Графіки клієнтів з кожним днем стають насиченими. Вони 
вважають за краще замовляти їжу в Інтернеті, а не відвідувати ресторани, 
оскільки це економить час і забезпечує комфорт. Тоді як, пропонуючи 
можливість онлайн-замовлення, ресторани створюють нові способи 
отримання прибутку. 

Збільшення використання смартфонів і широке поширення Інтернету є 
двома основними причинами такого масового зростання. Згідно з недавнім 
аналізом Forbes [4], ринок онлайн-замовлення їжі незабаром перевищить            
200 мільярдів доларів, оскільки все більше клієнтів виявляють зацікавленість 
у доставці їжі. 

Нище наведений графік, з якого видна динаміка попиту на доставку їжі з 
найпопулярніших ресторанів України. Майже за рік, від квітня 2019 по 
березень 2020, запит «доставка їжі з ресторану» зріз у 1,37 разів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – ТОП-10 ресторанів за попитом на доставку їжі [3] 
Створення цифрового меню може стати чудовим початком. Також 

ресторатори можуть створити онлайн-платформу для замовлення їжі для 
ресторанів або використовувати сторонні платформи додатків, такі як 
GrubHub, UberEats, Zomato тощо. Споживачі можуть легко шукати ресторани 
поблизу, робити замовлення за допомогою додатоків або веб-сайтів, 
здійснити платіж із наданих варіантів і отримати продукт в найкоротші 
терміни. Ось чому все більше і більше ресторанів використовують розумні 
інструменти, щоб покращити обслуговування клієнтів і допомогти їм досягти 
бізнес-цілей. 

Підсумовуючи викладені вище матеріали, хочеться зазначити, що 
впровадження інноваційних технологій у ресторанній сфері приводить до 
збільшення кількості відвідувачів, до розширення асортименту продукції та 
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способів її подачі, а також до пошуку нових оригінальних рішень ведення 
бізнесу, які підвищують конкурентоздатність закладів харчування [2]. Отже, 
із удосконаленням технологій сфера обслуговування зможе вийти на новий 
рівень сервісу. 
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У сучасних умовах розвитку індустрії туризму готельний бізнес 

характеризується високим рівнем конкуренції. Власникам незалежних 
готелів дедалі складніше конкурувати із великими готельними мережами у 
завоюванні та збереженні споживачів, ефективно вирішувати проблеми 
управління персоналом і укладати контракти з постачальниками, відповідати 
на нові виклики конкурентного середовища – особливо стосовно 
технологічних інновацій, які стають складовою продукту.  

За даними Всесвітньої організації туризму, у світі зареєстровано більш 
як 308 тис. готельних підприємств. Основна їх кількість – 171 тис. готелів – 
зосереджена в Європі (лідером є Італія), 88 тис. – у Сполучених Штатах 
Америки. Показником забезпеченості готелями визнано кількість готельних 
місць на одну тис. жителів країни. Наприклад, у Австрії цей показник 
дорівнює 86, у Швейцарії – 42, в Україні – 2,3. Показником якості та рівня 
готелів країни є коефіцієнт завантаженості готелю. На сучасному етапі у 
країнах Європи в середньому він сягає 66–75%, в Україні – 32%. 
Оптимальний рівень дорівнює 60–80%, що дає можливість забезпечити 
достатньо високу рентабельність готелів та цієї галузі туризму країни. 
Межею виживання готелю вважається 40% його завантаженості [1]. 
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Перша міжнародна готельна мережа «Hilton» зобов’язана своїм 
створенням американській авіатранспортній компанії «PanAmerican». 
Звернемо увагу на той факт, що тенденція «приналежності» мережевих 
готелів авіакомпаніям або партнерства з ними збереглася і донині. 
«PanAmerican» у зв’язку з дефіцитом готелів в пункті призначення літаків 
компанії в країнах Латинської Америки вирішила заснувати там готелі з 
таким же рівнем послуг, як і в Північній Америці. Причому більшість готелів 
мережі будувалася на гроші місцевих підприємців, а компанія «PanAmerican» 
надавала лише консультаційні послуги та послуги з управління. У 1948 р. 
Конрад Хілтон підписав перший контракт на керування готелем 
«CaribeHilton» у Сан-Хуані (Пуерто-Ріко). Згодом з’явилася повноцінна 
готельна мережа, що включає дочірні підприємства, такі 
якInterContinentalHotels, у Венесуелі, Бразилії, Уругваї, Чилі, Колумбії, 
Мексиці, Курасао, на Кубі та у Домініканській Республіці [2]. Все це 
передбачало якісно новий щабель у розвитку готельного пропозиції. У 
країнах, що розвиваються придбали великий попит «фірмові» американські 
готелі і їхній управлінський досвід. 

У сучасний період першість у рейтингу найбільших готельних мереж у 
світі зберігає за собою InterContinental. Британська компанія, до складу якої 
входять готелі HolidayInn, CrownePlaze і InterContinental, може 
запропонувати 647 161 номер по всьому світі – більше, ніж будь-яка інша 
мережа. На другому місці в списку грандів – WyndhamHotels, яка включає в 
себе 612 735 номерів з щорічним приростом номерів 1,3–2,5 %. Hilton займає 
третю сходинку з 605 938 номерами. Такими, що розвиваються швидше за 
інших є Starwood та 7DaysGroupHolding. Темпи зростання їх номерного 
фонду в останні роки сягають 60–70 % за рік [3]. 

Сучасні інтеграційні процеси в сфері світової готельної індустрії 
викликані об’єктивними причинами. По-перше, невід’ємною умовою 
ефективної і рентабельної роботи будь-якого об’єкта готельних послуг є 
забезпечення його стабільного завантаження. У зв’язку з цим кожна готельна 
мережа має власну систему бронювання, орієнтовану на першочергову 
завантаженість готелів, що входять у мережу. У цілому основні переваги 
готельних мереж, що забезпечують стрімкий розвиток і успіх мережевих 
компаній в готельному бізнесі, зводяться до наступних: 

 економія від масштабу. Створення готельних мереж дає можливість 
подальшого розвитку таким чином, що собівартість кожної наступної 
одиниці послуги порівняно з попередньою зменшується. Це є базою для 
виникнення синергетичного ефекту; 

  бренд, який легко впізнається та сприймається споживачами 
готельних послуг як гарантія якості, дозволяє уникнути високих витрат на 
розвиток і просування нової мережевої марки, без особливих зусиль залучити 
і зберегти клієнта; 

 стандартизація продукту, уніфікація систем управління та підготовки 
кадрів збільшує набір додаткових послуг, забезпечує кращу заповнюваність і 
підвищує ефективність і рентабельність учасників мережі; 
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 низькі витрати порівняно з незалежними готелями на закуповувані 
витратні матеріали, інженерне обслуговування, декоратори, рекламу і 
маркетинг готельних послуг; 

 єдина система бронювання.  
Незважаючи на незаперечні переваги функціонування мережевого 

готельного бізнесу, незалежні готелі, які, як і раніше, становлять значний 
сегмент світового ринку готельних послуг, виграють за рахунок 
використання специфічних особливостей свого місця розташування, 
можливості вільно привносити елемент унікальності в сервіс, інтер’єр та 
управління.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПОБУТОВИХ ПОСЛУГ ПРИ ГОТЕЛІ І СПОСОБИ 
ЇХНЬОГО РОЗШИРЕННЯ 

 
Сьогодні галузь готельного господарства набуває швидких темпів 

розвитку.Якість обслуговування – невід’ємна складова ефективності роботи 
закладу готельного господарства, завдяки якій можливо втримати споживача. 
Готельнi послуги – це всi заходи, якi готельне господарство може 
запропонувати споживачу; вони здебiльшого невiдчутнi, i не означають 
отримання чогось матерiального. 

Побутове обслуговування спрямоване на задоволення потреб гостей, що 
виникають під час їхнього проживання в готелі. Перелік цих послуг залежить 
від категорії готелю. Не у всіх го-телях є можливість організовувати 
побутове обслуговування гостей і надавати їм повний перелік послуг. Але в 
готелі необхідно прагнути до того, щоб набір послуг цілком відповідав 
запитам гостей. 

Підприємства, що надають послуги, повинні розміщуватися в 
доступному місці (найчастіше на першому поверсі). У вестибулі, на 
поверхах, у номерах повинна бути інформація про те, як і де одержати 
послуги, години роботи повинні бути зручними для гостей. 

До складу послуг з побутового обслуговування входять [1]: 
1. Термінове прання і хімчистка, ремонт і прасування особистих речей    

(у номері в папці з рекламою мають бути бланки замовлень на прання і 
чищення одягу. Там же мають бути й па-м'ятки про те, як здати одяг у 
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прання. Таку послугу можуть надати в готелі, де є пральня. У готелях більш 
низької категорії можна взяти праску напрокат. Гість сам прасує у номері або 
в спеціальній кімнаті, де є гладильна дошка. 

2. Терміновий ремонт і чищення взуття. У багатьох готелях є майстерні з 
ремонту взуття. У холах висококласних готелів стоять апарати для чищення 
взуття. У номерах є щітки для чи-щення взуття й одягу. 

3. Збереження речей і цінностей (камера схову і сейфи в номерах і в 
адміністратора). 

4. Розвантаження, завантаження і доставка багажу в номер (оплачуються 
чайовими - у готелі організується черговість посильних, з метою отримання 
однакових чайових). 

5. Прокат предметів культурно-побутового призначення (телевізори, 
посуд, спортивний інвентар тощо). 

6. Дрібний ремонт годинників, електробритв, радіо-, кіно-та 
фотоапаратури; фотопослуги. 

7. Послуги перукарського, манікюрного і масажного кабінетів. Ці 
послуги можуть надаватися й у номерах, але мають націнку. 

8. Доставка харчування в номер. 
Розмаїтість наданих додаткових послуг визначається як рівнем 

комфорту готелю, так і його спеціалізацією. Вони надаються в номері й у 
спеціалізованих приміщеннях або інших при-міщеннях готелю: наприклад, 
фотосервіс, більярд, обмін валют, конференц-зал, бізнес-центр, казино, 
паркування, пральня, хімчистка, перукарня, фітнес-центр, пункт першої 
медичної допомоги, сауна, обслуговування в номерах, бронювання 
авіаквитків, бронювання залізничних квитків, нічний клуб, казино, магазин і 
торговельні кіоски, кредитні картки, басейн. 

У номері люкс категорії А надається такий сервіс: доступ до Інтернет, 
супутникове TV, міні-сейф, радіо, міні-бар, кондиціонер, телефон, телевізор, 
фен, душ, ванна [2]. 

У додаткові послуги входить зустріч і проведення на вокзал/аеропорт 
транспортом готелю, кондиціонер, Інтернет, сніданок, перенесення багажу, 
басейн, сауна, фітнес-центр, доставка в номер факсів та іншої 
кореспонденції, автостоянка, інформаційна карта міста тощо. 

У номері категорії одномісний апартамент надається: кондиціонер, 
Інтернет, сніданок, перенесення багажу, басейн, сауна, фітнес-центр, 
доставка в номер факсів та іншої кореспон-денції, автостоянка, інформаційна 
карта по місту. В номері є кабельне та супутникове ТБ, кондиціонер, 
шумозахисне скло, міні-бар, сейф, фен, гладильна дошка, кавоварка. 

В усіх готелях найбільш розповсюдженими додатковими послугами в 
номері є прання, чищення, прасування одягу; чищення взуття; замовлення 
обіду або вечері, газет, квітів; виклик швидкої допомоги. 

Додаткові послуги в готелях визначаються наявністю пралень, швейних 
та ремонтних майстерень, ремонтних майстерень; перукарні, аптечного 
кіоску і кіоску обміну валют; сауни, тренажерного залу, басейну, фітнес-
клубу; майданчика для гольфу, тенісних кортів; бізнес-центра, приміщення 
для переговорів, аудіо-, відеообладнання; прокату автомобілів, стоянок у 
гаражі [3].  
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ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДИЗАЙН 

ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМТВ 
 

Готельні мережі та бутик-готелі по всьому світу тепер планують 
повністю інтегрувати технологічні інновації протягом наступних п’яти років. 
Всесвітньо відомі готелі Hilton навіть нещодавно відкрили інноваційну 
галерею [4], в якій вони продемонстрували деякі зі своїх ідей щодо готельних 
номерів майбутнього, включаючи пристрої шумозаглушення та 
легкодоступні елементи керування освітленням, музикою, шторами та 
телевізором. 

На ринку СНД сьогодні є більше десятка систем автоматизації 
управління готелями. Серед них автоматизована система управління готелем 
«В52 ® Готель», «Fіdelіo», «Opera», «ШТРИХ–М: Готель», «UCS Shelter», 
«Libra Hospitality», «Інтурсофт»: Hotel 2000, «Korston Hospitality», 
«ПарусГотельне господарство» [1]. 

«Розумний» або «смарт» готельний номер поєднує в собі безліч 
футуристичних дизайнерських рішень і технологій, щоб забезпечити 
повністю індивідуальний досвід для гостей. Хоча готельєри використовують 
різні підходи до проєктування «пов’язаних» готельних номерів, є кілька 
ключових тенденцій, які з’являються. Деякі з найпопулярніших технологій, 
які входять до дизайну: 

 вхід без ключа; 
 керування голосом; 
 пристрої шумозаглушення; 
 використання планшетів; 
 смарт-скло, що перемикається [3]. 
Існує безліч інноваційних технологій у виробництві та використанні 

оздоблювальних матеріалів. Тому коротко слід зупинитися на лише деяких з 
них. Використовують: стінові панелі для внутрішньої обробки, 
термоізоляційні матеріали, сучасну звукоізоляцію, тощо [2]. 
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Декоровані вогнестійкі панелі легкі в монтажі й значно заощаджують 
час і гроші на обробку приміщення. 

Використання технології шумозаглушення також підвищує рівень 
комфорту в розумних номерах готелю. Шум від транспорту або будівництва 
за межами готелю гаситься, що створює тиху та спокійну обстановку. Гості 
також мають підвищений рівень конфіденційності, оскільки не можуть чути 
інших гостей у своїх номерах або у фойє. 

Також, при проєктуванні елегантних готельних номерів готельєри 
віддають перевагу комфорту гостей. Для того, щоб гості відчували приємні 
враження, у кімнатах і приміщеннях навколо готелю додано розслаблюючі 
технологічні пристрої. Ароматерапевтичні засоби використовуються в спа-
центрах і закладах відпочинку, щоб створити спокійну і розслаблюючу 
атмосферу. Гості також можуть вибрати улюблений аромат, щоб 
прокинутися або заснути. У суміжній кімнаті засоби аромотерапії можна 
налаштувати на певні таймери, щоб гості могли вибрати заспокійливий запах 
перед сном або освіжаючий аромат, щоб прокинутися вранці. 
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