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У статті розглянуто визначення десертів та технології їх виробництва.
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Постановка проблеми

та

її

зв'язок з актуальними

теоретичними

завданнями. На сучасному етапі розвитку людства харчування є одним із
найважливіших чинників, що визначають здоров’я. Потрібно забезпечити
населення високоякісними продуктами харчування із збалансованим хімічним
складом, здатними гальмувати дію шкідливих факторів навколишнього
середовища, виводити радіонукліди з організму людини, нормалізувати обмінні
процеси,

сприяти

знешкодженню

токсинів.

Саме

тому

є

актуальним

розроблення продуктів із підвищеним вмістом незамінних амінокислот,
харчових волокон, макро- та мікроелементів, вітамінів [2, с. 104].
Безумовно, пріоритетним напрямком розвитку закладів ресторанного
господарства є створення інноваційних технологій та нових видів продукції з
поліпшеними

споживчими

властивостями.
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Великою

групою

харчових

продуктів, які користуються попитом, є десертні страви, однак їх хімічний
склад має істотні відхилення від норм нутриціології через наявний дефіцит
вітамінів, макро- і мікроелементів та інших біологічно активних речовин (БАР).
Вони є джерелом вуглеводів і жирів, їх надмірне вживання порушує
збалансованість раціону, як по харчових речовинах, так і по енергетичній
цінності [1, с. 183]. Якість десерту визначається не тільки тим, скільки
продуктів представлено на тарілці.
Окремі аспекти специфіки розробки технології десертів з використанням
апіпродуктів у своїх працях досліджували: М.М. Калакура, О.В. Щирська,
І.М. Пересічний, С.М. Самахіна.
Цілі статті: теоретичний аналіз специфіки розробки технології десертів з
використанням апіпродуктів.
Виклад

основного

матеріалу.

Харчування

сучасної

людини

є

найважливішим чинником, від якого залежить здоров'я і працездатність, що,
врешті-решт, визначає тривалість життя.
Тенденцією сучасного ринку харчових продуктів є збільшення сектору
натуральних продуктів для здорового харчування, або продуктів, які володіють
функціональними властивостями.
Об'єктивним стимулом до створення таких продуктів є ріст аліментарних
захворювань серед населення країни.
В теперішній час уже недостатньо забезпечити привабливість та
нешкідливість продуктів харчування, – вони повинні бути профілактичним
засобом,

який

попереджує

хвороби,

обумовлені

негативним

впливом

навколишнього середовища, порушенням обміну речовин та здоров’я людини в
цілому. Харчові продукти розглядаються як складний не медикаментозний
комплекс, що володіє вираженими лікувально-профілактичними властивостями
[1, с. 183].
У зв'язку із цим, широке поширення знаходить використання біологічно
активних речовин у виробництві десертів сиркових, що обумовлене відносною
легкістю введення біологічно активних речовин у період виробництва цих
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продуктів. Крім того, це пов'язане з посиленням профілактичної дії властиво
кисломолочних виробів на шлунково-кишковий тракт і організм людину в
цілому. Найчастіше для цих цілей використовують добавки рослинного
походження, які підвищують харчову й біологічну цінність продуктів, надають
їм лікувально-профілактичних властивостей, однією з таких добавок є мед.
Десерти – це добре відома група висококалорійних продуктів, які
традиційно користуються попитом. Особливістю цього продукту є дисбаланс у
хімічному складі, висока калорійність, значний вміст жиру та вуглеводів,
відносно низький вміст білка та недостатня кількість біологічно активних
речовин. Крім того, деякі десерти також містять вітаміни, мінеральні солі,
необхідні для людського організму [2, с. 104].
Асортимент солодких страв дуже широкий. Однак нашу увагу привернули
заливні страви, серед яких такі страви, як самбука, желе та муси. Сировина для
виготовлення десертів також різноманітна. У багатьох стравах (желе, муси,
самбуки) свіжа, консервована, заморожена або сушена фрукти та ягоди є
основною сировиною.
Сирні десерти – це продукти, виготовлені з сиру з додаванням смакових
наповнювачів та / або функціональних інгредієнтів, які мають однорідну
консистенцію до мазка, смак та запах викликані введеним наповнювачем. Сирні
десерти завоювали лояльність споживачів своїм смаком та зручною упаковкою,
їх використовують як сніданки, закуски, десерти тощо.
Основним

компонентом

сирних

десертів

є

сир

–

це

білковий

кисломолочний продукт, який виробляється шляхом зброджування молока
чистими культурами молочнокислих бактерій з використанням або без
використання хлориду кальцію, сичугу або пепсину з видаленням частини
сироватка.
Споживчі властивості сиру в першу чергу визначаються вмістом у ньому
жирів і білкових речовин. Сир містить від 1,8 до 2,8% лактози. Жири, білки та
лактоза сиру засвоюються на 95-98%. Енергетична цінність кисломолочного
сиру становить від 90 ккал / 100 г. Також він містить вітаміни А1 В1, В2 В6,
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В12, РР, багато мінералів (1,0-1,2%).
З мінералів переважають фосфор, кальцій, калій, натрій та залізо. Сир
особливо багатий фосфором та кальцієм, відповідно 190-220 та 120-160 мг / 100
г. Білки сиру містять багато незамінних амінокислот, особливо метіоніну, та
фосфатидів (холін, лецитин). Вологість сиру коливається від 63 до 77%.
З продуктів бродіння молочного цукру сир містить молочну кислоту та
ароматичні речовини, які надають йому специфічний кислуватий смак та
кисломолочний запах. Білка в сирі стільки ж, скільки в м’ясі, і його вартість
набагато нижча.
Сир має дієтичні та лікувальні властивості. Дуже корисний дітям, вагітним
жінкам, дітям, що годують груддю, при захворюваннях нирок, серця,
туберкульозу та анемії. Нежирний сир рекомендується при ожирінні,
захворюваннях печінки, атеросклерозі, гіпертонії, інфаркті міокарда.
Ми вибрали бджолиний мед як джерело вуглеводного компонента.
Використання

такого

природного

і

дуже

корисного

інгредієнта,

як

збагачувальний засіб, пояснюється його складом.
Головними складовими натурального меду являються глюкоза (30-39%) та
фруктоза (33-43%). Вони мають найбільше значення для людини як енергетичні
компоненти

їжі

та

практично

без

попередньої

переробки

одразу

ж

всмоктуються в кров. Фруктоза накопичується в печінці у вигляді глікогену,
який по мірі необхідності перетворюється в організмі в глюкозу. Фруктоза
покращує відновлення запасів глікогену в печінці. Разом з тим, холін, що
міститься в меді, протидіє ожирінню печінки, до того ж фруктоза є
біфідогенним фактором, що стимулює розвиток корисних мікроорганізмів в
кишечнику людини.
При захворюванні печінки і жовчних шляхів порушується всмоктування
мінеральних речовин і посилюється їх виведення з організму, мед містить
мінеральні речовини, що є незамінними хімічними складовими дієти – залізо,
магній, мідь, кобальт.
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У ХХІ столітті спосіб життя людини змінювався дуже швидко. Фізична
активність переважної більшості людей різко зменшилася, оскільки потреба у
щоденній важкій роботі та витратах енергії зникла. Водночас зміна ритму
життя призвела до постійно зростаючих психічних перевантажень, стресів та
хронічних неврозів серед населення більшості країн світу. Характер харчування
людини також кардинально змінився. В останні роки внаслідок інтенсивного
розвитку технологій харчові продукти за більшістю параметрів перестали
відповідати природним «стандартам», на які наш організм генетично
налаштований. Зменшення частки рослинної їжі в раціоні людини призводить,
перш за все, до зменшення споживання клітковини, необхідної організму, і до
порушення функцій всієї травної системи [2, с. 59].
Розвиток харчової промисловості та технологій також сприяв виведенню
харчових та регулюючих речовин, які є важливими для людини. В результаті
денатуралізації продуктів (всілякі очищення, дистиляція, рафінування тощо) з
природного продукту зникає багато корисних речовин. Водночас додавання
штучних замінників білків, жирів, вуглеводів, синтетичних вітамінів, а також
мінеральних компонентів у вигляді сполук, які практично не засвоюються
організмом у харчові продукти, може призвести до розвитку багатьох
захворювань [1, с. 184].
Для збереження здоров’я, працездатності та активного довголіття
необхідно регулярно забезпечувати організм усіма необхідними поживними
речовинами:

білковими

компонентами,

мікроелементами

–

вітамінами,

мінералами та баластними речовинами.
Очевидно, що сьогодні існує нагальна потреба у пошуку альтернативних
шляхів забезпечення здорового харчування та відновлення нормальної
мікрофлори людського організму. У сучасному світі одним із перспективних
напрямків є розробка технологій інноваційних продуктів, що надають цілющу
дію на організм людини [4, с. 288].
Створення таких продуктів базується на таких принципах: високі
органолептичні показники, підвищена харчова та біологічна цінність, здатність
13

виводити токсичні елементи з організму. Для виробництва таких харчових
продуктів використовується сировина та інгредієнти, що містять функціональні
інгредієнти в їх природному вигляді: вітаміни групи В, С, D і Е, природні
каротиноїди, мінерали, біфідобактерії, органічні кислоти, харчові волокна та
інші активні сполуки . До компонентів з функціональними властивостями
відноситься пектин [3, с. 11].
Пектинові речовини – це група високомолекулярних полісахаридів, що
входять до складу клітинних стінок та міжклітинних утворень рослин разом із
целюлозою, геміцелюлозою, лігніном. Користь пектину проявляється, коли він
використовується в їжі для стабілізації обміну речовин. Він здатний знижувати
рівень холестерину в організмі, покращувати перистальтику кишечника та
периферичний кровообіг. Але найціннішою властивістю є його здатність
очищати живі організми від шкідливих речовин (радіоактивних елементів,
пестицидів та іонів токсичних металів).
Завдяки

своїм

функціональним

властивостям

пектин

широко

використовується у фармацевтичній промисловості. Користь пектину для
здоров’я цілком очевидна, оскільки його обволікаючі та в’яжучі властивості
благотворно впливають на стан слизової оболонки шлунково-кишкового
тракту. При виразкових захворюваннях він діє як м’який протизапальний та
знеболюючий природний засіб.
Кисломолочні

продукти

характеризуються

терапевтичними

та

профілактичними властивостями. Вони засвоюються легше і швидше, ніж саме
молоко. Цілющі властивості зумовлені не тільки наявністю в цих продуктах
молочної кислоти, етилового спирту, великої кількості молочної мікрофлори, а
й

утворенням

антибіотичних

речовин

в

результаті

життєдіяльності

мікроорганізмів.
Сирні десерти – це продукти, виготовлені з сиру з додаванням смакових
наповнювачів та / або функціональних інгредієнтів, які мають однорідну
консистенцію до мазка, смак та запах викликані введеним наповнювачем. Сирні
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десерти завоювали лояльність споживачів своїм смаком та зручною упаковкою,
їх використовують як сніданки, закуски, десерти тощо [4, с. 288].
Основним

компонентом

сирних

десертів

є

сир

-

це

білковий

кисломолочний продукт, який виробляється шляхом зброджування молока
чистими культурами молочнокислих бактерій з використанням або без
використання хлориду кальцію, сичугу або пепсину з видаленням частини
сироватка.
Висновки

і

перспективи

подальших

досліджень.

Отже,

cпоживчі

властивості сиру в першу чергу визначаються вмістом у ньому жирів і білкових
речовин. Сир містить від 1,8 до 2,8% лактози. Жири, білки та лактоза сиру
засвоюються на 95-98%. Енергетична цінність кисломолочного сиру становить
від 90 ккал / 100 г. Також він містить вітаміни А1 В1, В2 В6, В12, РР, багато
мінералів (1,0-1,2%). З мінералів переважають фосфор, кальцій, калій, натрій та
залізо. Сир особливо багатий фосфором та кальцієм, відповідно 190-220 та 120160.
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У статті розглянуто процес управління комунікаційною діяльністю в
готельно-ресторанних підприємствах як елементу маркетингової діяльності.
Визначено основні принципи управління маркетинговими комунікаціями.
Запропоновано вдосконалити управління комунікаційною діяльністю шляхом
впровадження сучасних інформаційних технологій.
Ключові слова: готельно-ресторанне підприємство, інформаційні технології,
комунікація, маркетинг, управління
Постановка

проблеми.

Готельно-ресторанна

сфера

як

одна

з

високорентабельних галузей світової економіки стає провідним напрямом
економічного і соціального розвитку України. Міжнародний досвід свідчить,
що необхідною передумовою активного та успішного просування цієї галузі на
ринок держави є сучасна туристична інфраструктура [3].
На

сучасному

етапі

розвитку

світового

господарства

виник

ряд

економічних тенденцій, які спричинили кардинальні зміни у взаємодії
маркетингу та управління. У готельному господарстві відбувся перехід від
стандартизації

обслуговування

до

задоволення

індивідуальних

запитів,

переорієнтування з суцільного ринку на поділ по цільових пріоритетних
сегментах, зміни конкурентної боротьби на взаємодію у формі стратегічних
альянсів.

В

управлінських

процесах,

поряд

з

делегуванням

частини

повноважень та функцій вищих ланок менеджменту підприємств готельного
господарства до нижчих, великого значення набули творчий потенціал та
ініціатива працівників.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження теоретичних
аспектів управління комунікаційної діяльністю підприємства, відображені в
працях зарубіжних учених М. Хучека, Б. Твісса, Б. Санто, М. Портера,
Т. Брайана, О. Волкова, С. Іллєнкової та ін. Щодо сучасної практики управління
підприємствами в наукових працях досліджували вітчизняні вчені І. Бланк,
В. Василенко, В. Семиноженко, А. Гальчинський, Е. Уткіна, О. Бондар,
О. Іванілова, О. Коюди та ін. Особливості маркетингу у сфері послуг та
управління підприємством на основі маркетингу досліджувались у працях
зарубіжних науковців, таких як Т. Амблер, Н. Вудкок, П. Гембл, Я. Х. Гордон,
К. Грьонрус, Дж. Р. Еванс, П. Дойль, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, М. Портер та ін.
Однак, в останніх публікаціях недостатньо відображені сучасні підходи щодо
управління комунікаційною діяльністю готельно-ресторанних підприємств.
Мета

статті.

Дослідити

особливості

управління

маркетинговими

комунікаціями в закладах готельно-ресторанного господарства.
Виклад

основного

матеріалу.

Маркетинг

готельно-ресторанного

підприємства ‒ це система управління та організації діяльності з розроблення,
створення, просування та продажу послуги, спрямована на задоволення потреб
споживача і забезпечення досягнення цілей, поставлених керівництвом
підприємства.
Формуючи комунікаційну систему підприємства готельно-ресторанного
господарства необхідно активно використовувати інформаційні технології, що
включають запровадження мобільного Інтернету, електронних каталогів
пропозицій, поширення on-line-бронювання. Також необхідно використовувати
неординарні
автоматизація

ідеї,
та

що

просувають

доступність

готельно-ресторанний

довідкової

інформації,

бізнес

розробка

–

це

нових

туристичних маршрутів, програмне забезпечення та програмні рішення.
Сучасні готельно-ресторанні підприємства активно віртуалізуються [1].
Таблиця 1 – Засоби комунікаційної діяльності готелю «Stara Synyava
Lex»
Засоби комунікації

Констатація
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результату дослідження
Внутрішні комунікації
- прямі продажі через відділ бронювання
- сайт готелю

+

Продовження таблиці 1
- взаємодія з корпоративними клієнтами
Зовнішні комунікації
- агентські продажі (туристичні оператори, агентства)
- брошури
- флаєра
- візитки
- електронні довідники
- каталоги

+
-

Дослідження стану комунікаційної діяльності готелю «Stara Synyava Lex»
виявило, що для успішної співпраці з клієнтами готель використовує форму
інформації через мережу Internet. Основні засоби комунікації наведені у таблиці
1.
Проведено аналіз електронної сторінки готелю «Stara Synyava Lex».
Виявлено, що на сайті готелю застаріла та неактуальна інформація, відсутні
промо-матеріали іноземними мовами, виявилося ігнорування бренду, фотогалерея
представлена на низькому рівні.
Візитка готелю має не дуже привабливий, яскравий, естетичний вигляд.
Пропонуємо керівництву досліджуваного підприємства удосконалити візитку, а
саме: розмістити фотографію та координати готелю, вказати перелік послуг, що
надаються, відобразити номер телефону адміністратора, електронну адресу та
адресу сайту готелю. Таким чином, проведена робота виявила, що комунікаційна
діяльність у готелі «Stara Synyava Lex» в жахливому стані та потребує
реанімації.
В подальшому необхідно проводити комунікативну політику готелю «Stara
Synyava Lex» з метою вдосконалення комунікаційних зв’язків з зовнішнім
середовищем. Від ефективності проведення комунікацій залежать показники
діяльності підприємства.
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Для узагальненої оцінки ринкового становища готелю використано метод
SWOT-аналізу, що є кінцевим етапом аналізу зовнішнього і внутрішнього
середовищ (табл. 2).
Використання підприємством комунікаційних інструментів при будь-якій
насиченості ринку здатне скорегувати поведінку господарюючих суб’єктів,
посередників і споживачів у напрямі підвищення ефективності кінцевих
результатів його діяльності.
Керівнику готелю «Stara Synyava Lex» необхідно особливу увагу
приділити вдосконаленню процесу управління комунікаційної діяльності
підприємства, щоб покращити фінансово-економічні показники.
Таблиця 2 – SWOT-аналіз оцінки ринкового становища готелю «Stara
Synyava Lex»
Сильні сторони
- привабливе розташування готелю;
- наявність додаткових послуг (автостоянка,
кінотеатр);
- оптимальне співвідношення ціни та якості
послуг що надаються;
- гнучка система знижок та індивідуальний
підхід до гостя;
- гнучка схема оплати послуг (за допомогою
електронних карток або готівкою).

Слабкі сторони
- відсутня організація маркетингової
інформаційної системи на підприємстві, що
не призводить до широкої реклами;
- відсутність досвіду маркетингових
досліджень;
- недоліки в рекламній політиці;
- нестабільні обсяги реалізації;
- недостатній контроль виконання наказів і
розпоряджень;
- досить обмежене коло споживачів;
недостатня
фінансова
стійкість
підприємства.

Вибір засобу комунікації запропоновано здійснюватися за такими
критеріям, як:
- можливість цільового поширення комунікацій;
- асортимент і можливість комбінування елементів комплексу комунікацій;
- обсяг можливих повідомлень;
- тривалість дії комунікацій;
- характер ситуації і місце комунікацій;
- можливість ізоляції впливу конкурентів;
- відношення комунікацій до іміджу носія комунікацій.
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Для комунікацій із зацікавленими споживачами готель «Stara Synyava Lex»
може використати цілий арсенал інструментів. Так, до поточних і потенційних
клієнтів звертатися за допомогою реклами та інших програм стимулювання
попиту на послугу. У сфері зв’язків з громадськістю основна увага повинна
приділятися формуванню позитивного іміджу готелю на місцевому або
загальнонаціональному рівні.
Для того, щоб служба бронювання почала свою роботу необхідно
організувати налагоджену систему зовнішніх комунікацій. Необхідно надати
можливість потенційним гостям забронювати номер в готелі. Згідно з
правилами надання готельних послуг виконавець має право укласти договір на
бронювання місць в готелі за допомогою поштової, телефонної і іншого зв’язку,
що дозволяє достовірно встановити, що заявка виходитиме від споживача.
Готелі

пропонують

клієнтам

різноманітні

способи

попереднього

замовлення місць: по телефону, факсу, пошті або через Інтернет. Все це – лише
декілька способів комунікації, що готель «Stara Synyava Lex» може
використати, реагуючи на події та чинники зовнішнього середовища. Дискусії,
збори, телефонні розмови, службові записки, звіти та інші види спілкування
усередині готелю частенько є реакцією на можливості або проблеми, що
виникають в зовнішньому середовищі.
Керівництву

готелю

необхідно

використати

елементи

комплексу

просування, а саме: рекламу, стимулювання збуту, персональний продаж,
зв’язки з громадськістю.
Для залучення потенційних клієнтів необхідно забезпечити ефективну
роботу відділу маркетингу готелю, або покласти функції маркетолога на
конкретну особу. Співробітник готелю «Stara Synyava Lex» організовує випуск
рекламної продукції у формі друкованої продукції, статей, бюлетенів, радіо і
телебачення, комп’ютерних мереж і розробляє програми, стимулюючі попит.
Необхідно встановити взаємовигідних партнерські стосунки між готелем і
туристськими фірмами, які при рекламі турів пропонуватимуть зупинитися в
готелі «Stara Synyava Lex».
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Ефективне планування
маркетингових комунікацій не завжди гарантує готельному підприємству
ефективної рекламної кампанії та досягнення маркетингових цілей. Підхід до
маркетингових комунікацій як до об’єкта управління передбачає необхідність
приділення значної уваги організації комунікаційної діяльності, активізації
рекламно-інформаційної роботи як на самому підприємстві, так і з іншими
суб’єктами туристичного ринку. Основним методологічним
організаційної
підприємств

структури

управління

готельно-ресторанного

маркетинговими

бізнесу

повинна

підґрунтям

комунікаціями

стати

концепція

інтегрованих маркетингових комунікацій.
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Баюн Т.М.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФРУКТОВИХ І ОВОЧЕВИХ
СОКІВ ПІДВИЩЕНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЦІННОСТІ
Розглянуто сучасні проблеми забезпечення людського організму необхідними
вітамінами, мінералами та іншими поживними речовинами, необхідність
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розробки та впровадження фруктових та овочевих соків підвищеної
енергетичної цінності. Здійснено аналіз найпопулярніших соків та їх
композицій, визначено особливості їх застосування.
Ключові слова: сік, смакова і біологічна цінність соків, енергетична цінність,
особливості застосування.
Одне з найважливіших місць в харчуванні людини займають овочі,
фрукти, пряносмакові рослини. Але, на жаль, рослинна сировина дозріває за
короткий період, і, протягом решти часу, постачання нею споживачів
забезпечується тільки за рахунок зберігання та переробки врожаю на пасти,
пюре, соки, сушені продукти.
Не дивлячись на те, що населення вже багато років немає нестачі в
продуктах, не можна сказати, що всі проблеми харчування вирішені. З'явилися
нові проблеми, про існування яких на попередні декілька десятиліть не могли і
припускати. До нестач нашого харчування можна віднести низьке споживання
фруктів і овочів, які дають людині дуже багато важливих речовин. Вони є
низькокалорійними продуктами.[2]
У важливому значенні овочів і фруктів в живленні сучасної людини ніхто
не сумнівається, що підтверджується багатьма документами. У нашій
географічній зоні є багатий вибір свіжих овочів і фруктів, обмежений в одну
частину року, і якраз в цей час має належне застосування переробна
промисловість. Її основне завдання – на максимальному рівні забезпечувати
населення країни продуктами харчування з мінімальними витратами.
Мета: обґрунтування розробки технології фруктових і овочевих соків
підвищеної енергетичної цінності.
Виклад основного матеріалу. Сік – рідкий продукт, одержаний шляхом
механічної обробки попередньо підготовленої сировини [3]. Цей продукт
характеризується однорідністю – рідкою консистенцією, що забезпечує
особливі органолептичні властивості продукту. Соки мають дуже високу
харчову,

смакову

і

біологічну

цінність:

містять

в

розчинному

і

легкозасвоюваному вигляді цукри (вуглеводи), вітаміни, мінеральні речовини,
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ферменти і ін. Харчова, лікувальна і стимулююча дія плодових соків тим
краща, чим більше збережені їх натуральні властивості. Споживання соків у
світі постійно збільшується. Це пояснюється як високою харчовою та
енергетичною цінністю соків так і рентабельністю їх виробництва. Проте,
незважаючи на стрімкі темпи розвитку сокового виробництва в Україні та
доволі широкий асортимент не можна не помітити відсутність на ринку соків,
виготовлених з плодів малопоширених культур.
Висока харчова, енергетична і біологічна цінність соків обумовлена
вмістом у них вуглеводів, органічних кислот, вітамінів, мінеральних речовин,
амінокислот і інших сполук. На ринку України поширені соки як на основі
одного виду фруктів чи овочів, так і змішані або купажовані.[2]
Багато натуральних фруктових і овочевих соків не можна споживати
увигляді напоїв. Вишневий сік із багатьох видів вишні дуже кислий, сік із
смородини також кислий, а сік із чорниці терпкий, сік із малини – терпкий
ікислий, сік із багатьох сортів яблук і винограду – безсмаку і терпкий, із моркви
і буряка – прісний, із перцю – безсмаку, терпкий, гіркий тощо. Деякі соки,
наприклад, томатний, абрикосовий, персиковий, дуже густі за консистенцією
внаслідок вмісту в них великої кількості частинок м’якоті [1].
Головний

недолік

багатьох

соків

–

висока

кислотність

або

підвищенасолодкість. Ці недоліки легко ліквідуються змішуванням соків з
різним вмістом кислот або цукрів.
Для поліпшення споживних властивостей соків науковці і технологи
багатьох

країн

світу

удосконалюють

технологію

їх

виготовлення

з

використанням сучасного обладнання і новітніх технологій.[1]
Змішання соків різних овочів чи фруктів дозволяє отримати продукт з
високим вмістом біологічно активних речовин (вітамінів, мінеральних солей,
поліфенолів, білків) та енергетичною цінністю, покращити органолептичні і
дієтичні властивості. Для покращення смакових властивостей та рівня
засвоєння корисних речовин до соків та їх сумішей додають невеликі кількості
рослинних олій чи натурального йогурту.
Варто бути уважними. При деяких захворюваннях свіжовіджаті соки
протипоказані. Так, при виразковій хворобі, загостренні гастриту і панкреатиту
23

не варто пити кислі соки: лимонний, апельсиновий, яблучний, смородиновий,
журавлинний. У них багато органічних сполук, які підвищують кислотність
шлункового соку, можуть викликати печію і напад болів.
Виноградний сік бажано обмежити повним людям та хворим на цукровий
діабет. У ньому дуже багато глюкози і калорій. Небажано захоплюватися
напоями з винограду і при синдромі подразненого кишківника.
Більшість свіжовіджатих соківмають послаблюючу дію. Тому при
схильності до проносів їх рекомендується заздалегідь розводити водою і пити
потроху.
Щоб отримати з свіжовіджатого соку корисні речовини і вітаміни, зовсім
не потрібно пити його літрами, як рекомендують деякі «цілителі». Такі
експерименти над організмом можуть завдати шкоди.
Розумна норма - від кількох столових ложок до трьох склянок на день
залежно від виду соку.
Свіжовіджаті фруктові та овочеві соки чудово доповнюють один одного.
Фруктові соки багатші цукрами та вітамінами, а овочеві - мінеральними
солями.
Соки краще вживати за 30-40 хвилин до їжі або в проміжках між
прийомами їжі. Особливо ретельно цю рекомендацію потрібно дотримуватися
для соків із солодких фруктів. Якщо випити солодкий сік після обіду, він може
посилити бродіння в кишечнику і спровокувати здуття живота.
Соки треба пити відразу. Навіть короткочасне зберігання в холодильнику
знижує лікувальну цінність соку, хоча смак при цьому може не змінюватися.[6]
Для кожного з соків є свої нюанси використання.
Свіжовіджатий морквяний сік - король овочевих соків. У ньому багато
бета-каротину, вітамінів групи В, калію, кальцію, кобальту і інших мінеральних
речовин. Все це робить морквяний сік особливо корисним для дітей і людей зі
слабким імунітетом і проблемною шкірою.
Не слід зловживати морквяним соком. Через надлишок того ж бетакаротину перевантажується печінка, а шкіра може набути жовтуватий відтінок.
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У день рекомендується випивати не більше півлітра морквяного соку. Для
вітамінної

профілактики

достатньо

половини

склянки.

Свіжовіджатий

морквяний сік протипоказаний при загостренні виразкової хвороби і проносах.
У буряковому соку багато цукру, є вітаміни С, Р, В1, В2, РР. У значних
кількостях в ньому містяться солі калію, заліза, марганцю. Корисні речовини
бурякового соку стимулюють кровотворення. Високий вміст магнію сприяє
нормалізації діяльності нервової системи при стресах, перевантаженнях,
безсонні. Також цей сік покращує перистальтику кишківника, тому є непоганим
засобом для профілактики запорів.
Але в свіжовіджатого соку з буряка є шкідливі сполуки, які руйнуються
при зіткненні з повітрям. Тому перед вживанням буряковий сік необхідно не
менше 2-3 годин відстоювати в холодильнику у відкритому посуді.
Звикати до концентрованого бурякового соку потрібно поступово,
починаючи з однієї столової ложки на день. Перед вживанням його слід
розводити кип'яченою водою або відваром шипшини. Можна змішувати його з
морквяним, капустяним, яблучним, сливовим або гарбузовим соками. При
захворюваннях нирок, виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки
буряковий сік не рекомендується.[4]
Томатний сік стимулює роботу шлунково-кишкового тракту, знижує ризик
виникнення раку. Він дуже корисний вагітним і годуючим жінкам. Через
невисоку калорійність його можна сміливо пити людям з надмірною вагою. У
свіжовіджатого соку зберігаються сильнодіючі фітонциди, що пригнічують
процеси бродіння і гниття в кишківнику.
Томатний сік потрібно пити за 20-30 хвилин до їжі, оскільки він підвищує
готовність шлунку і кишківника до перетравлювання їжі. Додавання солі
знижує цілющі властивості соку. Замість солі можна додати подрібнений
часник і свіжу зелень: кріп, петрушку, кінзу. Протипоказаний томатний сік при
загостренні гастриту, виразкової хвороби, панкреатиту і холециститу.
Капустяний сік містить легкозасвоювані вуглеводи, вітаміни С, РР,
фолієву кислоту і амінокислоти. Є в ньому солі калію, натрію, кальцію, магнію,
заліза. У капустяному соку знайдений особливий противиразковий вітамін U. У
зв'язку з цим його використовують в теплому вигляді як засіб для профілактики
25

загострень виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки. Теплим
свіжовіджатим капустяним соком рекомендується полоскати рот при стоматиті
і запаленні ясен.
Крім того, капустяний сік гальмує перетворення вуглеводів на жири, тому
корисний при ожирінні. Пити його можна за 30 хвилин до їжі і між їдою кілька
разів в день.
Сік гарбуза містить сахарозу, корисні пектинові речовини, солі калію,
кальцію, магнію, залізо, мідь і кобальт. Є в ньому вітаміни С, В1, B2, В6, Е,
бета-каротин.
Гарбузовий сік поліпшує роботу шлунково-кишкового тракту, сприяє
жовчовиділенню. Його відвіку рекомендують людям з серцево-судинними
захворюваннями, що супроводжуються набряками.
Особливо корисний гарбузовий сік при захворюваннях нирок і печінки.
При безсонні рекомендується на ніч випивати чарку соку гарбуза з медом, при
каменях у нирках і сечовому міхурі - по чверті або половині стакана
гарбузового соку 3 рази на день.. Протипоказань для прийому гарбузового соку
практично немає, тільки індивідуальна непереносимість.
У яблучному сокові багато вітамінів С і Р, є солі калію, кальцію, заліза,
мідь, марганець, кобальт, цинк, нікель. Його застосовують при атеросклерозі,
хворобах печінки, сечового міхура, нирок, сечокам'яної хвороби. Пектин з
яблучного соку з м'якоттю нормалізує роботу кишківника. Високий вміст
цукрів і органічних кислот сприяє швидкому відновленню після фізичних
навантажень. Яблучний сік можна пити без шкоди для здоров'я в досить
великих кількостях - до одного літра на добу.
Протипоказаний свіжовіджатий яблучний сік при загостренні гастриту,
виразкової хвороби і панкреатиту.
У виноградному сокові міститься значна кількість цукру і калію. Його
рекомендують при нервовому виснаженні і занепаді сил. У соку винограду
темних сортів містяться речовини, що знижують ризик захворювання серця.
Його регулярний прийом знижує рівень холестерину і артеріальний тиск.
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Виноградний сік володіє також бактерицидну, сечогінну, проносним,
потогінним і відхаркувальною ефектами.
З лікувальною метою натуральний виноградний сік потрібно пити по
півсклянки 3 рази на день протягом трьох тижнів. Перед прийомом його слід
розводити водою в пропорції 1:1.
Не рекомендується виноградний сік при гастриті з підвищеною
кислотністю, виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, цукровому
діабеті, ожирінні, хронічних запальних процесах в легенях. Небажано вживати
виноградний сік і при схильності до метеоризму.
Свіжовіджаті соки цитрусових багаті вітамінами С і Р, калієм, фолієвою
кислотою. Вони підвищують життєвий тонус, знімають втому і зміцнюють
кровоносні судини. Корисні ці соки при атеросклерозі, гіпертонії, для
профілактики раку.[6]
Проте якщо у вас виразка шлунку або дванадцятипалої кишки, хронічний
гастрит або панкреатит, то цитрусові соки краще не пити. Крім того, потрібно
пам'ятати, що грейпфрутовий сік може вступати у взаємодію з ліками. Тому в
період прийому багатьох препаратів він протипоказаний.
Сік граната відмінно засвоюється, порушує апетит, регулює діяльність
шлунку

і

підвищує

гемоглобін.

Він

надає

сечогінну,

жовчогінну,

протизапальну, антисептичну дію. Зазвичай його рекомендують пити у
поєднанні з морквяним і буряковим соками.
Сік граната радять пити, розбавляючи водою. У ньому міститься багато
кислот, які дратують слизову оболонку шлунку і руйнують емаль зубів.
Протипоказаний свіжовіджатий гранатовий сік при гастриті з високою
кислотністю, виразковій хворобі і панкреатиті.[4]
Останнім часом спостерігається тенденція до розширення асортименту
соків що готують у закладах ресторанного господарства. Яблучний сік, як такий
що має не досить високі органолептичні властивості і біологічну цінність,
частково втрачає своє місце на ринку. Одним з варіантів виходу з даного
становища; на нашу думку, є використання овочевих та фруктових соків в
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купажах. Завдяки такому прийому можна не лише суттєво поліпшити
органолептичні якості соку, а й підвищити його біологічну та енергетичну
цінність. На сьогоднішній день інтерес споживачів до такого виду товару
постійно зростає, так як в суспільстві переважає прагнення до здорового
способу життя.
За основу брали яблучний сік, апельсиновий, морквяний сік, буряковий
сік, які відрізняються низькою енергетичною цінністю, тому для купажування
використовували чорноплідногоробиновий сік, обліпиховий сік, картопляний
сік, сік з хрону, сік зелені хрону та петрушки, рослинну олію та йогурт – багаті
біологічно активними та енергетичними речовинами. Перед проведенням
досліду був визначений хімічний склад плодів - вміст титрованих кислот, сухих
розчинних речовин та аскорбінової кислоти [1, 5]. Після приготування соків
визначили їх хімічний склад за тими ж показниками що і для сировини.
Корисні властивості соку обліпихи виявляються у його хімічному складі.
Сік обліпихи – природний полівітамінний концентрат. У ньому є β-каротин (до
8 мг%), вітаміни С (200 – 350 мг%), Е (28 мг%), В1, В2 (0,12 мг%), РР, фолієва
кислота – 2-18 мг% [2; 3]. Аскорбінової кислоти у сокові обліпихи більше, ніж
у шипшині. Вітамін С відіграє ключову роль у зміцненні імунітету і стабілізації
психічного

здоров`я,

зокрема

запобігає

частим

застудам,

підвищеній

втомлюваності, погіршенню зору, загоює виразки на слизових оболонках різних
органів, завдяки наявності Р-активних речовин [4]. Ці речовини підвищують
міцність та зменшують проникність стінок капілярів, що дуже важливо для
запобігання серцево-судинних захворювань. Вітамін Е нормалізує кровообіг
шляхом зменшення згортання крові і перешкоджає тромбоутворенню, захищає
важливі залози –щитоподібну, статеві, надниркові. Активною складовою
обліпихи є стерини (ліпіди), які запобігають всмоктуванню холестерину, тобто
розвитку атеросклерозу та всіх його неприємних ускладнень.
Складова частина соку обліпихи – рідкісний у рослинах алкалоїд
серотонін, який регулює температуру тіла, кров`яний тиск, а також має
протипухлинні властивості [5].
Про користь чорноплідної горобини (аронії) найкраще може розповісти її
склад - багатий і різноманітний. У аронії містяться аскорбінова кислота,
28

дубильні речовини, органічні кислоти, а також мідь, бор, марганець, молібден,
йод та інші незамінні мікроелементи.
Доведена і перевірена користь чорноплідної горобини для боротьби з
атеросклерозом. Свіжа горобина рекомендується для зміцнення серцевосудинної системи, так як вона здатна вкрай благотворно впливати на стан
судин. Чорноплідна горобина показана при гастритах зі зниженою кислотністю
шлунка, тому що вона підвищує цей показник і сприяє активізації шлункового
соку.
Високий вміст йоду в плодах чорноплідної горобини прекрасно впливає на
щитовидну залозу, нервову систему, сприяє нормалізації процесів збудження
головного мозку. Аронію рекомендують вживати в періоди сильного
емоційного перенапруження і стресів.
Поживна цінність- це усі основні природні компоненти харчового
продукту, включаючи вуглеводи, білки, жири, вітаміни, мінерали та солі.
Одними з найважливіших показників цінності соків є власне вітаміни.
Висновки. Соки є важливим продуктом харчування. Вони забезпечують
організм людини всіма фізіологічно активними речовинами: вітамінами, макро і
мікроелементами, поліфенолами та багатьма іншими, необхідними для
нормальної життєдіяльності людини.
Фруктові та овочеві соки характеризуються високими споживчими
властивостями, які визначаються їх хімічним складом, хімічними та фізичними
властивостями, засвоюваністю,органолептичними показниками. Біологічна
цінність соків полягає в тому, що вони сприяють більш повному засвоєнню
жирів, білків, цукрів, які надходять в організм людини з іншими продуктами.
Сьогодні аналіз продуктів харчування на якість та безпечність для здоров'я
споживачів є досить актуальним завданням. Мета дослідження й полягала в
розв'язанні цієї проблеми, щодо підвищення енергетичної цінності соків
шляхом їх змішування між собою та з іншими продуктами.
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У статті досліджено підходи щодо тлумачення сутності та формування
структури трудового потенціалу підприємства, а також чинники впливу на
формування і використання трудового потенціалу підприємства готельного
господарства.
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використання трудового потенціалу. Обґрунтовано напрямки підвищення
ефективності використання трудового потенціалу підприємства.
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Постановка

проблеми.

На

сучасному

етапі

соціально-економічних

перетворень в Україні гостро постає питання пошуку шляхів вирішення
проблем формування, розподілу, обміну та використання трудового потенціалу,
що вимагає актуальної оцінки його поточного стану.
Необхідність комплексної оцінки трудового потенціалу закладів готельноресторанного господарства обумовлена зростанням ролі трудового потенціалу,
від ефективності відтворення якого неодмінно залежить економічний розвиток
держави, а також рівень життя її громадян; структурним співвідношенням
інноваційноактивних підприємств та кваліфікаційного рівня працівників;
поглибленням взаємозв’язків трудового потенціалу, ринку праці та ринку
освітніх послуг в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження
питання механізму формування та використання трудового потенціалу
підприємств внесли відомі вітчизняні та зарубіжні вчені, такі як: Абалкін Л.,
Адамчук В., Алістаєва А., Бачевський Б., Белозерова С., Беннетт Р., Галиця І.,
Грехем Х., Грішнова О., Єсінова Н., Карпіщенко О., Краснокуцька Н.,
Кідзерський Ю., Ковальов В., Маслов Е., Маслова И., Матюха М., Мільнер В.,
Назарова Г., Низова Л., Ромашов О., Сорокина М., Соболева И., Тейлор Ф.,
Федонін О., Череп О., Шаульська Л., Ядранський Д. та багато інших.
Мета статті. Визначення системи підходів до оцінки трудового потенціалу
підприємств готельного господарства.
Виклад основного матеріалу. Персонал є однією із рушійних сил, що
сприяють розвитку, процвітанню та підтриманні конкурентоспроможності
підприємства. Однак, сьогодні ми можемо спостерігати, що більшість власників
готелів в гонитві за власним збагаченням, не приділяють значної уваги до своїх
підлеглих,

завдяки

яким

вони

досягають

поставлених

цілей.

Успіх

підприємства та його конкурентоспроможність залежить від якості трудового
потенціалу та його ефективного використання.
Ефективне функціонування будь-якого підприємства можливе лише за
наявності висококваліфікованого трудового потенціалу.
Трудовий потенціал – це інтегральна оцінка і кількісних, і якісних
характеристик

економічно

активного
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населення.

Трудовий

потенціал

складається з багатьох компонентів, головними з яких є здоров’я; освіта;
професіоналізм; моральність; мотивованість; вміння працювати в колективі;
творчий потенціал; активність; організованість; ресурси робочого часу та ін.
[1].
А. Кібанов зазначає що, трудовий потенціал – це сукупність фізичних і
духовних якостей людини, що визначають можливість і межі її участі у
трудовій діяльності, здатність досягти у певних умовах певних результатів, а
також вдосконалювати в процесі праці. Л.В. Фролова та Н.В. Ващенко
визначають трудовий потенціал як головний ресурс підприємства, оскільки
завдяки людському інтелекту може створюватись нова, конкурентоздатна
продукція.
Характерними рисами трудового потенціалу є:
- здатність до акумулювання та об’єднання. Трудовий потенціал
формується шляхом об’єднання зусиль індивідуумів, які працюють у певному
колективі, їх сумарний потенціал формує трудовий потенціал підприємства,
який, у свою чергу, утворює трудовий потенціал; сумарний трудовий потенціал
підприємств у певному регіоні формує трудовий потенціал регіону. Сукупний
трудовий потенціал усіх підприємств і регіонів утворює трудовий потенціал
країни;
- накопичення – трудовий потенціал нарощується завдяки збільшенню
кількості працівників, а також через підвищення рівня їх освіченості,
професіоналізму, кваліфікації, активізацію науково-дослідницької діяльності;
- систематичний розвиток процеси формування, відтворення, розвитку,
розподілу відбуваються безперервно;
- комплексність означає багатовимірність трудового потенціалу, який не
може характеризуватися лише будь-якою однією категорією, оскільки тоді він
втратить свій внутрішній зміст. Тому трудовий потенціал слід розглядати як
систему кількісних та якісних параметрів;
- змінність означає, що трудовий потенціал це не постійна та не статична
величина, під дією значної кількості чинників він трансформується через зміни
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своїх якісних та кількісних параметрів як у кращий, так й у гірший бік.
Негативні демографічні процеси можуть знижувати трудовий потенціал, а такі
процеси, як поліпшення рівня і якості життя, підвищення рівня освіти та ін.,
сприятимуть зміцненню трудового потенціалу;
- керованість трудовий потенціал підлягає управлінню [4].
Як

складне

структурне

соціально-економічне

утворення,

трудовий

потенціал підприємства містить такі компоненти:
1) Кадровий: професійні знання, уміння і навички, що обумовлюють
професійну компетентність (кваліфікаційний потенціал); пізнавальні здібності
(освітній потенціал).
2) Професійний: детермінується змінами в характері та змісті праці під
впливом НТП, що обумовлює появу нових і відмирання старих професій,
ускладнення і підвищення функціонального змісту трудових операцій. Система
вимог до трудового потенціалу, реалізована через набір робочих місць.
3)

Кваліфікаційний:

визначається

якісними

змінами

в

трудовому

потенціалі (зростання умінь, знань, навичок) і відображає зміни в його
особистій складовій.
4) Організаційний: визначає ефективність функціонування трудового
колективу як системи в цілому і кожного працівника окремо, і з цих позицій
безпосередньо зв’язана з ефективним використанням трудового потенціалу,
тому що сама можливість дисбалансу в системі «трудовий потенціал організації
трудовий потенціал працівника робоче місце» закладена у використовуваних на
практиці принципах прийняття управлінських рішень [2].
Великий вплив на процес формування соціально-економічного механізму
як необхідної передумови ефективного використання трудового потенціалу
підприємств готельного господарства мають соціально-демографічні зміни
формування чисельності працівників на підприємствах і його статевовікової
структури, освітньо-професійного складу працівників підприємства.
Система управління формуванням трудового потенціалу підприємств
включає наступні компоненти:
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 планування кількості й якісного складу ресурсів;
 добір кадрів;
 набір персоналу;
 визначення заробітної плати й різних пільг;
 профорієнтація й адаптація;
 навчання трудовим навичкам;
 оцінка трудової діяльності;
 підвищення на посаді, переведення або звільнення;
 підготовка керівних кадрів[3].
Можна зробити висновок, що трудовий потенціал підприємства це
безпосередня участь робітників у виробничих процесах з обов’язковим
урахуванням

їх

психологічних

та

фізіологічних

особливостей,

рівня

професійних знань, вмінь та трудового досвіду. На процес формування
трудового потенціалу підприємства мають вплив соціально-демографічні зміни
чисельності

працівників,

статевовікова

структура

персоналу,

освітньо-

професійний склад працівників тощо. Трудовий потенціал працівника – це його
можлива трудова дієздатність, його ресурсні можливості у сфері праці, які
формуються на основі природних даних, утворення, виховання і життєвого
досвіду. Він залежить від ряду чинників та факторів, що діють в певному
середовищі. Фактори, що визначають формування трудового потенціалу
наведені (табл. 1.).
Таблиця 1 – Фактори, що визначають формування трудового
потенціалу
Фактори формування трудового потенціалу
Кількісні
Якісні
Чисельність працездатного населення
Психофізіологічна працездатність
Кількість робочого часу, відпрацьованого
Загальноосвітній та професійно
працездатним населенням
кваліфікаційний рівень
Чисельність безробітних
Рівень культури
Структура зайнятості
Моральна зрілість
Статевовікова структура населення
Схильність носіїв праці до мобільності
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Класифікацію методів оцінки можна провести відповідно до різних ознак
залежно від типів зв'язків ресурсів, процесів та отриманих результатів. Якщо
оцінка проводиться з позицій ефективності понесення витрат на формування
трудового потенціалу підприємства, то очевидно, що його вартість оцінюється
постфактум. Коли враховується тільки теперішня ситуація, яка склалася на
ринку у певному регіоні, то можна стверджувати лише про можливість
використання поточної оцінки вартості об'єктів. У тому разі, коли визначають
майбутню корисність від використання трудового потенціалу закладу, тобто
обчислюють розмір чистого потоку капіталу, що буде отриманий інвесторомвласником

від

розраховується

трудових
аналітиком

ресурсів,

очевидно,

апріорно.

що

Відповідно

можлива
до

цього

вартість
з

усієї

різноманітності методів визначення вартості потенціалу виокремлюють три
традиційні підходи: витратний, порівняльний та результатний (дохідний).
Економісти вважають, що основним показником трудового потенціалу
виступає людино-година. Величина сукупного потенційного фонду робочого
часу колективу – це різниця між календарним фондом (ФК) і сумарними
резервоутворюючими невиходами і перервами (∑ЧНП), тобто величину часу
виконання завдання даним колективом працівників.
До нерезервоутворюючого відносяться регламентовані витрати робочого
часу, які за своєю правовою й економічною суттю є необхідними і можуть
служити резервом збільшення часу безпосередньої діяльності. У цьому фонді
відбивається весь обсяг потенційних можливостей, що працюють за будь-який
період часу.
Стосовно

закладу

готельного

господарства

величина

сукупного

потенційного фонду робочого часу визначається за формулою:
ФП = Ч *Д *ТРД

(1),

де ФП – сукупний потенційний фонд робочого часу підприємства; Ч –
чисельність працюючих, осіб; Д – кількість днів роботи в періоді; ТРД –
тривалість робочого дня, зміни, год.
Якісна характеристика трудового потенціалу спрямована на оцінку:
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- фізичного і психологічного потенціалу працівників підприємства;
- обсягу загальних і спеціальних знань, трудових навиків і умінь, що
обумовлюють здібність до праці певної якості.
Низка авторів пропонує використовувати для оцінки трудового потенціалу
підприємства конкретні показники. Так, Р.П.Колосова вважає, що трудовий
потенціал можна виміряти витратами живої праці: «Вимірювання витрат живої
праці на виготовлення продукції виявляється в зміні, русі низку економічних
показників, таких як чисельність працюючих, заробітна плата, робочий час,
трудомісткість, професійна кваліфікаційна структура кадрів і ін. Кожен з них,
характеризуючи різні сторони трудового потенціалу, більш менш повно,
залежно від своєї природи і методу обчислення, відображає місце витрат живої
праці в сукупних витратах підприємства (об'єднання) на виготовлення
продукції» [2].
У вітчизняній практиці існує метод вартісної оцінки трудового потенціалу.
У вартість трудового потенціалу, окрім вартісного виразу витрат праці,
включають

також

витрати,

які

пов'язані

з

навчанням

персоналу,

перепідготовкою і підвищенням кваліфікації. З урахуванням цього вартість
трудового потенціалу підприємства визначають за формулою:
ВТП = ФЗП + ВН + ЗПП + ЗПК =

(2),

де ФЗП – фонд заробітної плати персоналу підприємства; ВН – витрати за
навчання кадрів; ЗПП і ЗПК – витрати, пов'язані з їх перепідготовкою і
підвищенням кваліфікації.
Оцінка результатів діяльності персоналу підприємства виконує три
важливі функції управління:
1) інформаційну – інформує співробітників про відносний рівень
виконання ними роботи і дозволяє їм орієнтуватися у вдосконаленні своєї
діяльності;
2) мотиваційну – спрямовує співробітника на більш якісну і продуктивну
роботу, оскільки він бачить пряму залежність службового (матеріального)
зростання від ступеня ефективності своєї праці;
3) адміністративну – засновану на попередніх двох функціях оцінки
трудової діяльності співробітника, що дозволяє ухвалювати рішення про
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підвищення (пониження), перевід, звільнення тощо. Інформація, що веде до
ухвалення адміністративного рішення, як правило, мотивує співробітника до
якісного виконання своєї роботи.
Слід зазначити, що застосування сучасних методів оцінки трудового
потенціалу працівників в умовах ринкової економіки набуває особливого
значення. Головним завданням здійснення такої оцінки є виявлення трудового
потенціалу кожного працівника в закладах готельного господарства і ступеня
його використання, аналіз відповідності працівника посаді або його готовності
посісти конкретну посаду, а також характеристика ефективності його трудової
діяльності, і, отже, визначення ступеня і значущості конкретного працівника
для господарюючого суб'єкта.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Для подальшого
формування та ефективного використання трудового потенціалу підприємств
необхідно реалізовувати ряд заходів, які в більшості спрямовані на покращення
стану трудових потенціалів окремих працівників і досягнення максимального
синергічного ефекту від їх поєднання. Основу заходів складає мотивація як
найважливіший фактор залучення робочої сили вищої якості, збереження
найцінніших кадрів, розвитку персоналу готелю та швидких змін зовнішнього
середовища. Мотивація безпосередньо впливає на стан трудового потенціалу
підприємства, а отже, і на конкурентоспроможність підприємства в умовах
ринку.
Якість трудового потенціалу формується під впливом різноманітних умов
(природних, історичних, соціальних, економічних та інших), сукупностей
різних характеристик (демографічних, кваліфікаційних, освітньо-культурних,
соціально-економічних) трудових ресурсів. Показники якості трудового
потенціалу підприємства забезпечують рівень суспільних відносин щодо
формування, розподілу та використання трудових ресурсів.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ В ЗАКЛАДАХ ГОТЕЛЬНОРЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Розглянуто поняття бренду та основні етапи процесу його формування у
закладах готельно-ресторанного господарства. Проаналізовано особливості
розробки бренду підприємства готельно-ресторанного господарства.
Ключові слова: готельно-ресторанне господарство, бренд, торгова марка,
формування бренду, стратегічне управління.
Постановка проблеми. Створення успішного бренду – дієва компонента
маркетингу, що дозволяє збільшувати додану вартість товару, а також
підвищувати конкурентоспроможність підприємства. Такий нематеріальний
актив є не менш важливим економічним результатом ефективної роботи
підприємства, ніж обсяги отриманого прибутку. Тому створення бренду у
період формування власних продуктів є одним з актуальних питань маркетингу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні та
практичні

засади

формування

бренду

розроблено

такими

відомими

зарубіжними та вітчизняними науковцями, як: Д. Аакер, Ф. Котлер, Д. Огівлі,
Р. Коч, В. Перція, Ж. Н. Капферер, С. Девіс, В. Тамберг, А. Бадьїн, А. Реп’єв,
Л. Балабанова,

О. Риндіна,

С. Гаркавенко,

С. Ільяшенко,

О. Зозульов,

Н. Івашова та багато інших. Особливості розробки брендів та системи
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брендінгу у підприємств готельно-ресторанного господарства розглядали у
своїх розробках Миколайчук І.П., Расулова А.М., Салімон О.М., Сокирник І. В.,
Трішкіна Н.І. та ін.
Мета статті. Розглянути теоретичні засади формування бренду готельного
господарства та узагальнити підходи вітчизняних та зарубіжних вчених щодо
визначення категорії «бренд».
Виклад основного матеріалу. На сьогодні у науковій літературі немає
єдиного визначення бренду, хоча існує стійке уявлення про те, що бренд – це
відома торгова марка. Поняття «бренд» і «торгова марка» близькі за змістом,
але не кожна торгова марка є брендом, тому що бренд пов’язаний в першу
чергу з особистістю споживача, котрий його вибирає, з його індивідуальними
та соціальними особливостями.
Відомі фахівці України з товарної політики Л. Балабанова та О. Бриндіна
[2] розглядають торгову марку як знак, символ чи образ, або їх поєднання, що
ідентифікують товар. А. Федорченко та І. Ярошенко [6] визначають торгову
марку як зареєстрований товарний знак (символ, напис чи інше зображення),
несанкціоноване використання якого забороняється чинним законодавством.
Принципова різниця між торговою маркою і брендом, вважають
спеціалісти, полягає в тому, що марка забезпечує високий товарообіг, а бренд –
високий прибуток, який є результатом закладеної в ньому цінової маржі. Якщо
торгова марка створює певні ринкові переваги підприємству, то бренд,
виконуючи аналогічні функції, здатен синтезувати інтегральну перевагу, що
впливатиме на майбутню діяльність підприємства.
Розширене формулювання для визначення поняття «бренд» пропонує
Американська маркетингова асоціація. Під брендом розуміють ім'я, знак,
символ, дизайн або їх комбінація, призначені для ідентифікації товарів або
послуг одного виробника або групи виробників, а також відмінності їх товарів і
послуг від товарів і послуг конкурентів. Примітно те, що у визначенні не
вказана прив’язка бренду до людини, яка створила (використовує) цей бренд.
На відміну від товару, бренд не зводиться до фізичного задоволення
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потреб людини і не обмежується функціональним контекстом споживання.
Навпаки, бренд більш змістовний по суті і пропонує набагато більш широкий
контекст споживання, що включає образи, асоціації та традиції.
Проаналізувавши визначення поняття «бренд» зарубіжних та вітчизняних
авторів,

пропонується

наступне

визначення:

бренд

–

це

сукупність

взаємопов’язаних психологічних, функціональних, емоційних характеристик
товару, які відображаються у назві, логотипі, символі, упаковці чи слогані та
дають можливість відрізняти даний товар від продукту конкурента.
Виходячи з цього, виділяють такі особливості бренду:
1) бренд є нематеріальним активом і існує тільки у свідомості споживача;
2) бренд поділяє споживачів відносно сприйняття певного продукту на
різні щаблі лояльності до нього;
3) бренд будується через цілий ряд почуттів та сприйняттів, які він
пропонує споживачу.
Бренд має дві складові: ознаки, що об’єктивно належать продукту, й
ознаки, які штучно йому надані, тобто психологічна цінність продукту. При
створенні бренду використовується цілий ряд різних прийомів та методів, які
впливають на психіку людини як на свідомому, так і на несвідомому рівні. У
них використовуються вербальні, образотворчі і звукові засоби. Успішний
бренд формує переваги і може виступити в якості бар’єру для перемикання на
товари конкурентів. Крім того, особливою привабливістю для фінансових та
інвестиційних ринків є підприємства з сильним і розвиненим брендом.
Сучасні тенденції загальноекономічної ситуації, насичення вітчизняного
ринку готельного господарства власними послугами, посилення конкуренції,
перспективи

розвитку

підприємств

у

системі

господарських

зв’язків,

зумовлюють необхідність використання концептуально нових елементів
управління стратегічним розвитком підприємства. За таких умов саме
використання бренду сприятиме інноваціям у сфері готельного господарства.
Основною метою формування стратегії розвитку бренда є досягнення
конкурентних переваг, тому стратегію розвитку бренда доцільно формувати за
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принципами процесу управління.
Створення та розвиток бренду – це досить тривалий та трудомісткий
процес, який складається з певних етапів.
Перший етап – створення концепції нового продукту чи послуги.
Другий етап – вивчення запитів та цінностей, сформованих у споживачів, а
також ступінь задоволення цих потреб.
Третій етап – створення концепції бренду (основи для розвитку бренду).
Четвертий етап – комплексна ідентифікація бренда (комунікативна
ідентифікація; візуальна складова бренда; сенсорна складова бренда; динамічна
ідентифікація бренда).
П’ятий етап – створення документації бренда: книга бренда (brandbook);
книга маркетолога (brand marketing guidelines); книга дизайнера бренда (brand
design guidelines).
Шостий етап – розробка стратегії виведення бренду на ринок.
Сьомий та наступні етапи – процес побудови постійних комунікацій зі
споживачами, фанатами, послідовниками [3].
Узагальнюючи наведену класифікацію, етапи, думки науковців, процес
створення бренду можна поділити на два етапи: перший – визначення
звернення, яке хоче передати підприємство готельного господарства цільовій
аудиторії, другий – перетворення звернення на форму комерційної назви. Назва
бренду посилює сприятливе враження від продукту чи послуги, що базується на
досвіді споживання. Такий бренд може тільки підтвердити високу якість
продукту (послуги), позначених певною назвою. Все це перетворює споживача
на прихильника бренду і сприятиме тому, що такий клієнт знову і знову
виявлятиме бажання придбати цей продукт.
Розроблений таким чином бренд має підстави стати ефективним, адже він
спонукатиме індивідуального клієнта до придбання продукту (послуги)
підприємства й користування відповідною сферою обслуговування.
Бренд – це комплекс вражень, які залишаються у клієнта в результаті
отримання послуги в готелі. Тому створити ідентичність бренду можна,
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звернувшись до цілого ряду цінностей: тих, що пов'язані з компанією; тих, що
відбивають суть бренду; та тих, що сприймаються клієнтом (враження від
бренду).
Корпоративний бренд підприємства готельного господарства і його
основні цінності є підґрунтям стратегії та його діяльності, у тому числі
інноваційної. По суті бренд є достатньо стійкою конкурентною перевагою та
нематеріальним активом підприємства.
Стратегії розвитку бренду готелю можна структурувати за допомогою
матриці Таубера [5, с.407]. В матриці відбиваються зв’язок бренду готелю з
його послугами.

новий

існуючий

Бренд готелю
Розширення товарної Розширення
лінії
бренду

Мультимарочний
підхід

границь

Диверсифікація

Існуючі

Нові

Послуги готелю

Рисунок 1 – Матриця Таубера
Для закладів, що працюють на регіональному ринку готельного
господарства характерним варіантом стратегії бренду є розширення товарної
лінії (просування нової продукції певної товарної групи та диверсифікація).
Наступним кроком може бути стратегія розширення границь бренду і початок
діяльності в інших регіонах.
Бренд є ключовою ланкою, ядром усієї комунікаційної політики
готельного підприємства, особливо на споживчому ринку. Бренд – це саме та
точка перетину усіх комунікацій із клієнтом, яка вирішує завдання обох сторін,
тобто реалізує головне завдання бізнесу – успішний розвиток підприємства і
задоволення потреби клієнта. Бренд – це не лише фірмовий стиль готелю і
властивості послуг, це певна ідея, філософія, яка визначає усі напрями бізнесу.
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Цінність бренду формується шляхом застосування комплексу методів, що
забезпечують лояльне ставлення до бренду, визначення переваг готельного
підприємства над конкурентами та створення позитивного іміджу.
На погляд названих науковців, суттєвими є два основних підходи на яких
базується формування бренду сучасного готелю на регіональному ринку:
– застосування інноваційних маркетингових інструментів для вивчення
регіональних особливостей наявних потреб у послугах готельного господарства
(у комплексному їх розумінні), представлення клієнтам та просування їх на
ринку;
– створення у клієнтів відчуття потреби у певній послузі відповідно до
особливостей соціально-економічних характеристик регіонального ринку,
формування нових ринкових ніш, де поки що відсутня конкуренція та є
можливість максимально охопити наявний попит.
Таким

чином,

бренд

це

комплекс

функціональних,

емоційних,

психологічних і соціальних характеристик продукції підприємства, які є для
цільової аудиторії унікальними і вагомими та найкращим чином задовольняють
її потреби.
Специфіка готельного бізнесу, як галузі сфери послуг, припускає під
інноваціями не лише поліпшення якості життя людей; грамотно побудовані
взаємини з клієнтами, грамотну маркетингову політику і PR-стратегію, а також
врахування необхідності комерціалізації інноваційних розробок (отримання
патентів, реєстрація фірмових знаків).
Способами розвитку бренду готелю на регіональному ринку є покращення
якості послуг, зміна дизайну, нова рекламна компанія, свіжий погляд на
традиційні послуги, що надаються клієнтам, зміни у способах замовлення,
інтеграція зусиль з іншими учасниками ринку, участь у соціальних проектах
тощо.
Розвиток бренду є стратегічним інструментом конкуренції, а значить,
бренд повинен представляти цінність, що сповідується як самою організацією,
так і цільовою групою (чи групами) клієнтів. Розвиток основних цінностей
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рівнозначний розвитку бренду. Для регіонального ринку готельного бізнесу
бренд в значній мірі базується на потребах збереження соціальних цінностей.
Запорукою

успішного

використання

всього

комплексу

інноваційного

маркетингу у сфері готельного бізнесу є налагодження емоційних зв’язків із
цільовою аудиторією закладів на рівні комунікацій та ситуацій споживання
послуг.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, існують
певні особливості формування бренду закладу готельного бізнесу на
регіональному ринку, які базуються на цінностях, що є ключовими для регіону
та на основі яких формується ідентифікація бренду. Перспективи подальших
досліджень полягають у визначенні ефективності застосування інструментів
інноваційного маркетингу у реалізації стратегії бренда підприємств готельного
бізнесу, що сфокусовані на регіональних ринках.
В основі формування та функціонування будь-якого бренду лежить
маркетингова стратегія підприємства готельного господарства. Одним із
найголовніших напрямків її створення є розробка бренд-стратегії, а потім
коректування та формування маркетингової стратегії.
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УКРАЇНІ
У статтi

pозглянуто географічний аспект потенційних та наявних

лікувальних ресурсів і природних умов для розвитку лікувально-оздоровчого
туризму та проблеми

і перспективи його розвитку в Україні.

сутність та змiст поняття «лікувально-оздоровчий туризм».

Розкрито
Дослiджено

розвиток курортів України лікувального спрямування.
Ключові слова: лікувально-оздоровчий туризм, лікувальні ресурси, природні
умови, курорт, бальнеологічні ресурси.
Постановка проблеми. Сьогодні лікувально-оздоровчий туризм займає
одне з провідних місць у туристичній галузі, адже значне збільшення прибутків
жителів економічно розвинутих країн, розвиток транспортного сполучення,
забруднення екології внаслідок індустріального розвитку та активна пропаганда
здорового способу життя змушує багатьох шукати оздоровлення та відпочинок
у інших, більш екологічно сприятливих регіонах.
У лікувально-оздоровчому туризмі використовуються природні ресурси:
мінеральні води, лікувальні грязі і кліматичні умови, які у поєднанні один з
одним здійснюють позитивний вплив на лікування різноманітних захворювань.
Лікувально-оздоровчий туризм є одним із пріоритетних напрямків розвитку як
іноземного, так і внутрішнього туризму в Україні. Цьому сприяють потенційні
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та наявні в Україні лікувальні ресурси та природні умови. Україна має високий
потенціал для розвитку лікувально-оздоровчого туризму, що має усі шанси
створити вагомі передумови для його перетворення на дієвий чинник
соціально-економічного розвитку України. Але матеріальна база лікувальнооздоровчого туризму, яка завжди була гордістю України, катастрофічно
зменшується. Це супроводжується зниженням якості надання послуг.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різні аспекти розвитку
лікувально-оздоровчого туризму України знайшли відображення у роботах
таких вітчизняних вчених як І.І. Волкова, В.Ф. Казаков, М.П. Мальська,
В.А. Набедрік, А.Ю. Парфіненко, В.І. Стафійчук, Р.І. Сухов, О.О. Федякін,
Н.В. Фоменко.
Метою статті є дослідження природних ресурсів для розвитку лікувальнооздоровчого туризму та виявлення проблем лікувально-оздоровчого туризму в
Україні і перспективи його розвитку.
Виклад основного матеріалу. Аналіз наукової літератури показує, що на
сьогоднішній день немає єдиної думки щодо трактування поняття «лікувальнооздоровчий туризм». Вітчизняні науковці дають визначення лікувальнооздоровчого туризму з точки зору усталеної санаторно-курортної системи,
збереженої з радянських часів. У західній науковій літературі найчастіше
використовують такі поняття як «health tourism», «medical tourism», «wellness &
spa tourism». В цей час Україна вживає терміни «лікувальний туризм»,
«санаторно-лікувальний туризм», «оздоровчий туризм», «медичний туризм».
При цьому в уживанні є і англійські терміни «spa туризм» і «wellness туризм».
Наведені поняття є складовими західноєвропейської моделі лікувальнооздоровчого туризму. За цією моделлю туристи та відпочиваючі розміщуються
у готелях (більшість з яких раніше були санаторіями), які відомі своїми
професійними інноваціями та багатим досвідом в області медицини і
відпочинку.
В Україні ринок оздоровчих послуг залишається одним з найстійкіших
туристичних ринків.
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Розуміння

лікувально-оздоровчого

туризму

та

його

особливостей

концентрує свою увагу на:
1)

покращенні стану здоров’я, яке є основним мотивом подорожі;

2)

гармонійному поєднанні медичних та інших оздоровчих послуг з

послугами розваг та проведення дозвілля;
3)

особистій ініціативі туриста при формуванні програми перебування

та лікування і відповідальності за надані послуги, їх загальний ефект.
В Україні два регіони є базовими місцями курортно-оздоровчого туризму.
Це – Причорноморський і Карпатський.
До Карпатського відносяться Закарпатська, Чернівецька, Львівська та
Івано-Франківська області. З питних вод Чернівецької області тут знаходяться:
«Брусницька»,

«Буковинська»,

«Зеленчанська»,

«Валя-Кузьминська»,

а

найціннішою з них є вода джерела Красноїльського родовища, яка має сірчановодневий склад і містить содові компоненти [2].
Північна Буковина також відома своїми лікувальними грязями. На
територіях сіл Брусниця, Черешенька, Щербниці, Костинці, знаходяться запаси
лікувальних грязей [5].
В Івано-Франківській області знаходиться курорт Буковель. Він є
одночасно кліматичним, гірськолижним і бальнеологічним курортом. Всі
заклади, в яких відпочивальники проходять курс лікування, мають першокласне
обладнання, тут працюють кваліфіковані працівники. Курорт Буковель приймає
гостей протягом всього року [7].
В Закарпатській області 609 населених пунктів і майже в половині, а це в
235 знаходяться джерела з мінеральною водою. Найбільший бальнеологічний
потенціал мають: Рахівський район – тут знаходиться 111 джерел з
мінеральною водою, 38 штучних свердловин та 4 санаторно-курортних заклади,
у Міжгірському районі відкрито 90 мінеральних джерел, 25 штучних
свердловин та 3 заклади санаторно-курортного розміщення, в Свалявському
районі – 17 мінеральних джерел, 79 штучних свердловин, 7 термальних
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свердловин та 10 закладів санаторно-курортного розміщення. В інших районах
показники менші [2].
Головні бальнеологічні курорти області: «Солотвино», «Шаяни» (діє
санаторій «Шаяни»), «Берегове», «Косино», «Сойми», «Поляна» (діють
санаторії «Поляна» та «Сонячне Закарпаття»), «Синяк» (діє санаторій «Синяк»)
[2].
Бальнеологічний курорт «Поляна» – знаходиться на відстані 10 км від
міста Свалява. Курорт відомий завдяки своїм цілющим мінеральним водам
типу Боржомі, а саме лужно-вуглекислі мінеральні води: «Лужанська»,
«Поляна Квасова» та «Поляна купіль». Вперше воду з джерел почали добувати
в ХІХ ст.
Львівська область одна з лідерів серед областей в Україні за показниками
природно-рекреаційних ресурсів. Головні бальнеологічні курорти області:
«Трускавець» – на території курорту діє велика кількість санаторно-курортних
закладів: «Ріксос Прикарпаття», «Шахтар», «Весна», «Молдова», «ДніпроБескид», «Женева», «Перлина Прикарпаття», «Трускавець СБУ», «Карпати»,
«Кристал», «Кришталевий Палац», «Аркада», «Либідь», «Південний», «Шале
Грааль», «Віктор», «Арніка», «Еліт Дніпро» [5].
На території санаторно-курортного комплексу «МОРШИНКУРОРТ»
функціонують санаторно-курортні заклади: «Дністер», «Лаванда», «Перлина
Прикарпаття», «Світанок», «Черемош». Щорічно заклади приймають три тисячі
відпочивальників. Загальна кількість осіб які зупиняються в санаторіях
становить 102810 осіб, з них 17740 іноземців. В дитячих санаторіях зафіксовано
6411 осіб, всі з них громадяни України, в базах відпочинку зареєстровано 4926
українців, в пансіонатах відпочинку перебували 1398 осіб, з них 6 іноземців,
пансіонати з лікування обрали 914 громадян України [3].
У 2017 році спеціалізовані заклади розміщення в Львівській області
відвідали 116459 осіб, з них 17746 іноземців [4].
Причорноморський рекреаційно-туристичний район розташований на
південному заході України, до нього входять три області: Одеська,
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Миколаївська і Херсонська. Головним рекреаційним ресурсом для всіх
областей району є вихід до Чорного моря. Море є важливою складовою
природних рекреаційних ресурсів району, влітку температура води може
прогріватися до +24°C , купальний сезон триває близько 114 днів. Морські
хвилі на берег несуть корисні для людей речовини, негативно заряджені іони.
Також район має значну кількість лиманів та солоних озер, данні відклади яких
містять лікувальні грязі (пелоїди) та корисну ропу, це такі лимани як:
Дніпровський, Тилігульский, Куяльницький, Хаджибейський, Дністровський;
озера: Шаболат, Шагани, Алібей, озера затоки Сиваш [6].
Завдяки

вигідному

географічному

положенню,

історико-культурній

спадщині та наявності бальнеологічних запасів, рекреаційний комплекс області
дуже розвинутий. Санаторно-курортне господарство займає важливе місце в
рекреаційній діяльності області, станом на 2017 рік в Одеській області
функціонували 321 заклад санаторно-курортного розміщення і

діяли

бальнеологічні, кліматичні, бальнеогрязьові курорти: «Куяльник», місто-курорт
Чорноморськ,

«Кароліно-Бугаз»,

«Затока»,

«Сергіївка»,

«Лебедівка»,

«Катранка» та «Приморське» [6].
Миколаївська область має довжину морських пляжів придатних для
туристично-рекреаційної діяльності 140 км, на території області знаходяться
дев’ять лиманів. До області відноситься острів Березань та Кінбурнська коса.
Наявність таких природних ресурсів як: мінеральні води, покладів лікувальних
грязей Тилігульського та Бейкуського лиманів сприяли створенню ряду
кліматичних та бальнеологічних курортів [8].
В Херсонській області знаходиться найбільша пустеля Європи –
«Олешківські піски». Область омивається Чорним та Азовським морями.
Сприятливі кліматичні умови, наявність бальнеологічних ресурсів двох морів,
лиманів, озер та затоки Сиваш, сприяли створенню в області санаторнокурортного комплексу. Головними курортами області є Голопристанський
район села Залізний Порт, Більшовик, місто Гола Пристань, у Скадовському
районі місто Скадовськ, смт. Лазурне, у Каланчацькому районі село
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Приморське, у Генічеському районі місто Генічеськ, село Щасливе, Генічеська
Гірка. Загальна кількість осіб становила 98982, з них іноземців 267 осіб [1].
Висновки. Наявні туристично-рекреаційні ресурси в Україні сприятливі
для розвитку оздоровчого туризму. Але розвиток цього виду туризму
стикається з рядом суттєвих проблем, а саме: занедбаність частини санаторнокурортних закладів і туристичних об’єктів через тривалу і неефективну
експлуатацію; в деяких районах транспортна мережа не відповідає сучасним
стандартам логістики доїзду до відповідних закладів; недостатня кількість
кваліфікованих працівників та їх невисокий рівень матеріальної винагороди;
низький

рівень

фінансування

інформаційно-маркетингового

просування,

переваг відпочинку у відповідних районах; незбалансованість іміджу курортів
та їх впізнаваності серед українських та закордонних туристів; низький рівень
інвестиційної привабливості через невисоку окупність капіталовкладень; рівень
надання послуг далекий від світових стандартів.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ГОТЕЛЬНОРЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
У статті досліджено особливості діяльності підприємств готельноресторанного

бізнесу.

характеристик та

Виділено

основні

ознак підприємства,

критерії
що

до

класифікаційних

займаються

тимчасовим

розміщенням та організацією харчування, за розміром та проаналізовано їх
обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг).
Ключові слова: готельно-ресторанний бізнес, готелі, тимчасове розміщення й
організація харчування, суб’єкти господарювання, індустрія гостинності,
готельно-ресторанна послуга.
Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання готельноресторанний бізнес представляє матеріальну складову туристичної галузі та є
важливим сегментом ринку послуг національної економіки, що пов’язаний із
діяльністю суб’єктів підприємництва, які пропонують на комерційній основі
власні послуги з забезпечення клієнтів послугами з розміщення та харчування,
а також іншими додатковими послугами, що є важливими складовими індустрії
гостинності.
Фінансово-економічна

криза,

що

супроводжує

сучасні

економічні

відносини, вимагає наукових досліджень економічного напряму з метою
розробки та впровадження передових організаційно-управлінських технологій у
готельно-ресторанному бізнесі, що зумовлює перегляд теоретичних основ
особливостей

діяльності

досліджуваних

підприємств

для

належного

формування обліково-аналітичного забезпечення як інформаційної складової
системи управління.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові дослідження з
особливостей

діяльності

підприємств

готельно-ресторанного

бізнесу

здійснювали С. І. Байлик, Н. М. Гоблик-Маркович, К. В. Калєнік,
М. О. Корнілевська, Л. І. Нечаюк, П. Р. Пуцентейло, А. Е. Саак, Н. О. Телеш,
М. В. Якименко та ін. Проте більшість проблемних аспектів, пов’язаних із їх
діяльністю в сучасних умовах господарювання, проводилися на недостатньому
рівні, як наслідок, потребують перегляду теоретичних основ із удосконалення
системи управління.
Мета статті полягає у визначенні особливостей управління готельноресторанного бізнесу та класифікації видів підприємств готельно-ресторанного
господарства.
Виклад основного матеріалу. Результати дослідження підтверджують, що у
минулому готельно-ресторанний бізнес впродовж багатьох років асоціювався з
поняттям

«готельне

господарство»,

що

співвідносилося

з

фінансово-

господарською діяльністю, яка полягала в наданні платних послуг розміщення
у готелях.
Згодом, із збільшенням попиту споживачів на послуги та зацікавленням
готельних закладів до розширення комплексності обслуговування, послуги
розміщення стали тісно пов’язуватися з харчуванням і реалізацією додаткових
послуг. Це дає підстави для визначення поняття «готельно-ресторанне
господарство» або «готельно-ресторанний комплекс», що включає в себе
проживання, харчування, а також надання інших додаткових і супутніх послуг
[1].
На думку О. М. Головко, підприємства готельно-ресторанного комплексу
заклади визначеної категорії, які забезпечують організацію розміщення та
харчування за межами місця постійного проживання споживачів послуг [2].
О. Л. Ремеслова під підприємством готельно-ресторанного бізнесу розуміє
суб’єкти господарювання будь якої організаційно-правової форми, що
призначені для надання послуг з розміщення і харчування, залежно від їх типу,
призначення та місця розташування, кількості зірок тощо.
Спираючись на статистичні показники 2019 року учасниками ринку
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готельно-ресторанного бізнесу України є як юридичні особи – 13,7 %, так і
фізичні особи-підприємці, частка яких складала 86,3 %.
Подібна суттєва перевага фізичних осіб-підприємців на ринку пояснюється
наявністю у податковому законодавстві спеціального режиму оподаткування
(спрощена система оподаткування), що створює особливі переваги, на відміну
від оподаткування діяльності юридичних осіб.
Негативні фактори, які супроводжують національну економіку, змушують
систему управління підприємств готельно-ресторанного бізнесу здійснювати
пошук ефективних управлінських рішень з удосконалення якості послуг, що
пропонуються, забезпечувати рівень комфорту тощо.
Важливим критерієм, який впливає на діяльність підприємств готельноресторанного бізнесу, а відповідно і на побудову систем обліку та внутрішнього
контролю, є виділення класифікаційних характеристик. Класифікаційні ознаки
підприємств готельно-ресторанного бізнесу – це групування за певними
критеріями, які дають можливість нести відповідальність за якість послуг,
характеризувати умови організації проживання та харчування споживачів, а
також виділити відповідно до організаційної структури та здійснюваних
процесів центри відповідальності і центри витрат.
В Україні підприємства готельно-ресторанного бізнесу в більшості
випадків класифікують за категоріями відповідно до загальної характеристики,
яку

визначають

комплексом

вимог

до:

стану

матеріально-технічного

оснащення; переліку послуг, що надаються; кваліфікації персоналу та рівня
обслуговування.
Загальна класифікація видів підприємств готельно-ресторанного є такою:
1. Залежно від рівня цін.
2. За місткістю номерного фонду.
3. За рівнем комфорту.
4. За наявністю закладу харчування.
5. За рівнем обслуговування у закладі харчування.
6. За місцем розташування.
Існують не лише загальні для всіх підприємств готельно-ресторанного
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бізнесу особливості організації та функціонування, кожне з них має свою
особливість, пов’язану з місцем розташування та ціновою політикою.
Відповідно до класифікаційної ознаки – за місткістю номерного фонду –
пропонуємо виділяти мікрокомплекси (до 10 номерів), малі комплекси (до 30
номерів), середні (від 30 до 100 номерів) та великі комплекси (більше 100
номерів).

Водночас

закордонна

практика

та

вчені

пропонують

іншу

класифікацію даної ознаки: малі (до 150 номерів), середні (від 150 до 299
номерів), великі (від 300 до 600 номерів) та мега (більше 600 номерів).
Обґрунтуванням у виборі наших ознак є класифікація підприємств у
статистичному щорічнику України.
У залежності від кількості номерів здійснюється поділ номерного фонду на
секції та корпуси, що дає змогу ефективніше побудувати систему обліку та
контролю за центрами відповідальності. Також слід враховувати цінову
категорію послуг, яка формується топ-менеджментом та/або власниками
підприємства.
Найважливішою класифікаційною характеристикою для підприємств є
класифікаційна ознака – за рівнем комфорту, яка відіграє значну роль у
вирішенні питань із організації діяльності. Відповідно, від цієї класифікації
будуть залежати насамперед вимоги до матеріально-технічної бази (стан
номерного фонду, технічне оснащення готелю, перелік додаткових послуг,
вимоги до наявності та стану підприємств харчування, кваліфікації персоналу
тощо), якість готельних послуг та їх перелік, що пропонується.
Для готельно-ресторанних комплексів України передбачаються такі
категорії: «п’ять зірок», «чотири зірки», «три зірки», «дві зірки» та «одна зірка»
[4].
Встановлення категорій (типів зірковості) здійснюється спеціальною
комісією на основі прийнятого рішення за результатами розгляду документів,
яку затверджує Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. До
складу комісії входять: представники міністерства, інших зацікавлених
центральних органів виконавчої влади, органів з питань сертифікації та за
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згодою представники громадських організацій.
Готельні

комплекси

органічно

пов’язані

з

послугами

організації

харчування. Відповідно до класифікаційної ознаки – за рівнем ресторанного
обслуговування – на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу обов’язково
повинно розташовуватися приміщення для надання послуг з харчування
(щонайменше один об’єкт із зазначених у класифікації). Ресторан (кафе) може
мати декілька залів, окремі кабінети, але при цьому кількість столів має бути не
менше 75 % від кількості місць у готелі.
Основна специфіка полягає в тому, що ресторан та/або кафе, бар, їдальня
обов’язково повинні бути структурними підрозділами комплексу. Незважаючи
на використання аналогічних принципів ресторанного бізнесу управління таким
закладом у готельно-ресторанному комплексі певною мірою відрізняється від
управління незалежним рестораном. Це пов’язано насамперед із необхідністю
забезпечення харчуванням споживачів послуг з розміщення, що є обов’язковою
складовою основної готельної послуги. Крім того, ресторанний підрозділ може
надавати послуги окремо як споживачам готельних послуг (додаткова послуга),
так і стороннім особам (проведення бенкетів, кейтерингу тощо).
Згідно з формою обслуговування заклади харчування підприємств
готельно-ресторанного

бізнесу

поділяються

на:

комплекси

повного

самообслуговування; з частковим обслуговуванням офіціантами; повним
обслуговуванням офіціантами.
За

рівнем

обслуговування

та

переліком

послуг,

що

надаються

ресторанними підрозділами підприємств готельно-ресторанного бізнесу в
Україні, вони поділяються на три класи: люкс, вищий та перший [5].
Ресторан категорії «люкс» передбачає: оригінальне оформлення інтер’єру
закладу; меблі, виготовлені за індивідуальним замовленням, столи з м’яким
покриттям, стільці – з м’якими підлокітниками; дотримання співвідношення
місць за столами (50 % – двохмісні, 30 % – чотирьохмісні, 20 % – шестимісні);
меню закладу друкується державною та двома іноземними мовами; посуд
високої якості тощо. У ресторанах вищої категорії повинно бути бар, бенкетний
55

зал, коктейль-хол з барною стійкою тощо.
У залежності від категорії (типу зірковості) комплексу та переліку
додаткових послуг підприємства можуть мати у своїй організаційній структурі:
бізнес-центри, конференц-зал, приміщення для біологічного відновлення
організму (SPA-салони, спортзали, фітнес-зали, басейни тощо), медичні
кабінети, перукарні, відділи побутового обслуговування, магазини, кіоски,
пральні, хімчистки, автостоянку (з можливим наданням послуг технічного
обслуговування автомобіля), відділи прокату тощо.
Крім організаційної структури підприємств готельно-ресторанного бізнесу
за рівнем комфорту, важливим аспектом їхньої діяльності є комплексний
характер готельної пропозиції або готельний продукт, що пропонується
споживачам, який визначається кожним суб’єктом господарювання самостійно
з урахуванням відповідних особливостей: попиту та пропозиції, місця
розташування, цінової політики, а також переліку послуг.
Економічна суть діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу
полягає у нематеріальному характері її діяльності, оскільки результатом
діяльності є не готовий продукт, а пропозиція специфічного виду послуг.
Л. І. Нечаюк стверджує, що готельно-ресторанна послуга – це
господарська операція підприємства з метою задоволення вимог споживача, що
пропонується при розміщенні та тимчасовому проживанні й організації
харчування [5].
Постійне збільшення основних і додаткових послуг, що надаються
підприємствами готельно-ресторанного бізнесу, в залежності від рівня
обслуговування,

розміру

та

структури,

обумовлює

створення

різної

організаційної структури. Тому правильна класифікація готельних послуг є
запорукою ефективної системи управління та побудови належної системи
бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю діяльності досліджуваних
підприємств.
Окрім

готельної

послуги

з

розміщення,

підприємства

готельно-

ресторанного бізнесу пропонують послуги з харчування, що виражається у
таких формах: розміщення та сніданок у номері або у спеціалізованому закладі;
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розміщення та харчування у ресторані (барі, кафе); розміщення, харчування та
цілодобове обслуговування з бару.
Важливим аспектом належної побудови системи обліку і внутрішнього
контролю на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу є виокремлення
організаційної структури з урахуванням обсягів діяльності та видів послуг, що
пропонуються підприємством із урахуванням типу зірковості. У процесі
дослідження нами встановлено: в структурі підприємств готельно-ресторанного
бізнесу слід виділяти основні й допоміжні служби, які забезпечують надання
основної послуги (послуги з розміщення і харчування), та додаткові підрозділи,
що забезпечують надання додаткових послуг. Перелік і склад служб, відділів та
підрозділів залежить від його величини й видів послуг [5].
В структурі великих підприємств окремо виділяються основні й додаткові
підрозділи для надання основних послуг та допоміжні підрозділи, які
призначені для надання додаткових послуг.
Структура малих закладів готельно-ресторанного бізнесу складається з
основних, допоміжних та додаткових підрозділів. Проте склад цих підрозділів
налічує значно меншу кількість служб та штатного персоналу. Зокрема, на
більшості досліджуваних підприємствах служба прийому та розміщення
виконує обов’язки служби бронювання, а консьєрж служба та служба портьє
відсутні. Відділ управління та обслуговування номерів налічує лише одну або
декілька покоївок. Послуги пральні та хімчистки здійснюють сторонні
організації. Значно менша кількість додаткових підрозділів. Відповідно значно
менший склад фінансової служби в складі якої є лише бухгалтерія.
Наявність на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу значної
кількості структурних підрозділів та переліку послуг передбачає складну
організаційну структуру, що вимагає побудови системи обліку та внутрішнього
контролю за центрами витрат і центрами відповідальності. Результати
дослідження засвідчують, що центри витрат і центри відповідальності слід
виділяти з урахуванням наявної структури підприємства, видів послуг, що
надаються

на

підприємствах

готельно-ресторанного

бізнесу.

Кожному

виділеному центру (центру витрат, центру доходів) делегуються певні
повноваження, які передбачені посадовими обов’язками, а керівники центрів є
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відповідальними за прийнятими управлінськими рішеннями, які стають
зацікавленими за результативність діяльності свого структурного підрозділу.
Центри відповідальності можна поділити за такими рівнями: первинний
центр відповідальності, центри відповідальності І і ІІ рівнів. У процесі надання
послуг з розміщення центрами витрат передбачені структурні підрозділи:
рецепція, готельні номери, служба покоївок, білизняна, пральня та інші
допоміжні відділи для надання готельних послуг. Первинними центрами
відповідальності

є

працівники

рецепції,

швейцар,

портьє,

консьєрж,

метрдотель, покоївки та кастелян. Центрами витрат І рівня є керівники
структурних

підрозділів,

які

безпосередньо

підпорядковуються

центру

відповідальності ІІ рівня – керівнику (адміністратору) готельного комплексу.
За операціями з надання послуг з харчування центри витрат формуються за
наявними структурними підрозділами, які задіяні в наданні послуг: кухня,
торговельний зал (бенкетний зал), бар і відкритий літній майданчик. Розподіл
робіт за виділеними центрами відповідальності дає змогу персоніфікувати
відповідальність працівників підприємства за результати діяльності, а система
управління має в наявності належну інформацію, необхідну для ефективного
управління відповідного центру витрат.
Висновки

і

перспективи

подальших

досліджень.

Таким

чином,

узагальнення особливостей діяльності підприємств готельно-ресторанного
бізнесу дозволило виділити низку характерних ознак, які є важливими при
побудові системи обліку та внутрішнього контролю. Особливостями діяльності
є види послуг, що пропонуються підприємствами готельно-ресторанного
бізнесу в залежності від типу зірковості та наявності структурних підрозділів.
Така

особливість

зумовлює

перетворення

організації

та

управління

підприємством на складний процес з точки зору забезпечення ефективності
механізму обслуговування, ціноутворення і планування, що безпосередньо
впливає на побудову системи обліку та внутрішнього контролю.
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Буга Е.Ю.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЗЕРНОВИХ ГАЛЕТ З БОРОШНА
ПШЕНИЦІ-ПОЛБИ
В статті здійснено огляд наукових праць, спрямованих на вивчення
біологічних, фізико-технологічних і хіміко-технологічних властивостей зерна
полби та визначення можливостей застосування продуктів його перероблення
як сировини в харчовому виробництві. Розглянуто чинники, які актуалізують
перспективність використання зерна полби як сировини в галузях харчової
промисловості. Акцентовано увагу на результатах проведених науковцями
досліджень, які підтверджують доцільність і перспективність використання
полб’яного борошна в рецептурах приготування галет. Запропоновані
технології передбачають використання його як поліпшувача, а також для
виробництва з нього харчових продуктів у чистому вигляді. Обґрунтовано
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використання галет із пшениці-полби як поживного й оздоровчого продуту в
повсякденному харчуванні.
Ключові слова: галети, біологічні властивості пшениці-полби, фізикотехнологічні властивості зерна, хіміко-технологічні властивості зерна,
полб’яне борошно, функціональний оздоровчий продукт.
Серед

головних

викликів,

що

стоять

сьогодні

перед

людським

суспільством, одним з найважливіших є забезпечення продуктами харчування
населення світу. Харчування є найважливішим екологічним фактором, який
впливає на людину від народження до останнього дня життя. Інгредієнти
харчових речовин, що надходять в організм з їжею і трансформуються під час
складних біохімічних перетворень в структурні елементи клітин, забезпечуючи
їх матеріалом і енергією, створюють необхідні показники, активність,
визначають здоров'я і здатність до розмноження. Таким чином, стан харчування
є найважливішим визначальним фактором здоров'я нації.
Забезпечення здорового харчування є найважливішою причиною, що за
останні десятиріччя призвела до підвищення зацікавленості малопоширеними
видами пшениці. Успіхи у селекції пшениці призвели до зростання
урожайності, але з погіршенням якості зерна внаслідок зниження вмісту білка,
вітамінів і мінералів у зерні. Пшениця полба є пращуром культурної пшениці і
вважається потенційним джерелом генів важливих агрономічних ознак,
включаючи якість зерна. Пшениця є однією з найбільш розповсюджених
сільськогосподарських культур та основним продуктом харчування. Вона
складає 20% - 50% від загальної кількості калорій у країнах, що виробляють
пшеницю в великих масштабах, крім цього, споживання пшениці також зростає
у країнах, де вона кліматично не адаптована. Продукти, що виробляються з
використанням пшениці є основними продуктами харчування для декількох
мільярдів людей. За підсумками 2019 року Україна займає 7 місце серед
світових виробників пшениці. Хоча пшеницю вважають основним джерелом
калорій, вона також забезпечує раціон людини амінокислотами, мінералами,
вітамінами,

харчовими

волокнами

та

іншими

корисним

речовинами.

Зростаючий світовий попит на пшеницю базується також на унікальних
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властивостях глютену, що дозволяє виробництво хлібобулочних, макаронних
виробів і печива. Такі продукти є зручнішими для виробництва та споживання,
ніж традиційні, і є частиною «західного способу життя» (снеки, «фаст-фуд»,
сухі сніданки, тощо). При цьому вчені відмічають взаємозв'язок між «хлібною»
дієтою з сучасних високобілкових і високоврожайних сортів пшениці та
кількістю звернень за медичним обслуговуванням, зокрема, зростанням
поширеності ожиріння, діабету, алергій тощо.
Необхідним джерелом задоволення у дорослих вуглеводів є борошняні
кондитерські вироби, які за своїм складом містять засвоювані (крохмаль, цукор,
глікоген, декстріни), неконтаміна асизовані вуглеводи (целюлоза, маньян,
інулін…). Вміст поживних речовин в 100 г борошна і кондитерських виробів
Галет 12,2 10,60 1,30 70,3 0,20 1,50 0,603. Поживна цінність борошняних
кондитерських виробів визначається вмістом в них харчових речовин: білків,
незамінних амінокислот, мінералів, вітамінів, енергетичної цінності, здатності
перетравлювати організм людини. При розрахунку енергетичної цінності
продуктів враховується вміст засвоюваних вуглеводів. Але в той же час
невивчені вуглеводи позитивно впливають на життєздатність корисної
мікрофлори кишечника, його перистальтику і, моторні функції травного тракту
людини. Встановлено, що в раціоні, а саме в збалансованій вуглеводній частині
частка крохмалю повинна сягати 75% від загальної маси вуглеводів, моно і
дисахаридів - 20%, речовин пектину - 2%, целюлози - 2%, гемічеллулози - 1%.
Добова потреба людини в вуглеводах задовольняється, завдяки споживанню їжі
рослинного походження, а борошняних кондитерських виробів - в крохмалі і
декстрині - на 41,5%, а в моно- і дисахаридах 17,5-40,5%. Добова потреба в
білку зустрічається на 39,0%, в першу чергу в рослинному білку - на 85,0%, а в
окремих амінокислотах - на 23,5-58,5%. Органічні кислоти, що містяться в
борошняних кондитерських виробах, задовольняють 50% потреб людського
організму.
Часткова заміна пшеничного борошна нетрадиційними видами, такими як
горох, кукурудза, гречка, вівсяне напівпечене борошно, які мають більш
різноманітний і цінний склад харчових речовин, підвищить поживну цінність
борошняних кондитерських виробів і розширить їх асортимент.
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У цій статті розглядається в даний час нерозповсюджений вид пшениці,
полба, яка має ряд важливих біологічних особливостей, які характеризують її як
цінну сільськогосподарську культуру. Перш за все, не вимагаючи кліматичних і
грунтових

умов,

посухостійкості,

швидкостиглості,

стійкість

до

ряду

захворювань і шкідників, висока врожайність. Продукти переробки, в тому
числі полбне борошно, містять значно більше білків, незамінних амінокислот,
вітамінів, макро- і мікроелементів, харчових волокон в порівнянні з
переробленими зернами сортів м'якої пшениці аналогічних комерційних сортів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зарубіжні й вітчизняні вчені,
зокрема І. Ю. Астахов, П. П. Курочкін, Д. Д. Ігнатов, І. А. Баженова, І. В.
Сирохман, Т. М. Лозова, які досліджували технологічні властивості полб’яного
борошна, дійшли висновку, що воно містить більше клейковини, ніж пшеничне,
але за якістю її можна схарактеризувати як слабку. Клейковина полби вивчених
сортів малоеластична, непружна, темніє на повітрі. Отже, повноцінно
використовувати борошно з полби у хлібопеченні не вдасться, але доцільно
його застосовувати як добавку до пшеничного або житнього борошна з метою
підвищення харчової цінності хліба, а також у кондитерському виробництві для
виготовлення пісочного та деяких інших видів тіста. Літературні дані про
високу харчову цінність, позитивні показники якості борошна з полби, тіста та
виробів з нього підтверджують можливість і доцільність використання цієї
зернової культури в технологіях хлібобулочних і борошняних кондитерських
виробів з метою поліпшення функціонально-технологічних властивостей
борошна з низькими якісними показниками та розширення асортименту
продукції. Полба є перспективною зерновою культурою, яка в хлібопекарській і
кондитерській галузях харчової промисловості може успішно конкурувати та
бути відмінною альтернативою традиційним видам пшениці. Останнім часом у
багатьох країнах Європи та Азії в випічці почали широко використовувати
борошно, отримане з давньої крупи – полби. Полба ( "спельта" англійською
мовою, "дінкель" німецькою мовою, "борай" по-татарському) є предком всіх
зернових культур.
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Мета статі полягає у висвітленні переваг пшениці полби у використані в
хлібопекарській та кондитерській галузі та її переваги для здорового способу
життя. У зв'язку з цим обґрунтування технологічної придатності полб'яного
борошна при виробництві деяких видів напівфабрикатів, зокрема галетів, для
борошняних кондитерських виробів, розширення їх асортименту і підвищення
поживної цінності видається важливим і актуальним.
Виклад основного матеріалу. Огляд низки наукових праць дозволяє
стверджувати, що зерно пшениці полби містить більше білка, ніж зерно
сучасних сортів пшениці м'якої. Цілозмелене борошно полби є цінним
джерелом харчових волокон (целюлоза і геміцелюлоза), і містить велику
кількість P, Zn, Cu, K, Mg і Mn та антиоксидантів . Наприклад, за даними
проведених науковцями досліджень полба, порівняно із пшеницею звичайною,
характеризується підвищеним вмістом білків, ненасичених жирних кислот,
клітковини, вітамінів групи В, заліза, вона може бути відмінною сировиною для
отримання борошна та крупи високої харчової якості, що особливо важливо в
умовах дисбалансу раціонів харчування окремих груп населення. Потрібно
також відзначити, що, на думку дослідників, всі корисні речовини, які містяться
в полбі, у зв’язку з високою розчинністю легше і швидше засвоюються
організмом людини, ніж біохімічні компоненти зерна пшениці. Полба при
виготовленні з неї борошно, на відміну від пшениці, повністю зберігає свою
харчову цінність. Отже, регулярне вживання в їжу продуктів, виготовлених із
зерна полби, сприяє зміцненню імунітету, поліпшенню роботи серцевосудинної, травної та репродуктивної систем, знижує ризик розвитку анемії.
Борошно з полби характеризується низькою водопоглинаючою здатністю і
високим співвідношенням еластичності тіста та розтяжності. За «силою» вона
відноситься до слабких. За технологічними (кулінарними, борошняними,
хлібопекарними) властивості наближаються до борошна, отриманого з твердих
сортів пшениці, а якість перевершує пшеничне борошно. Тому борошно є
цінною харчовою сировиною для використання на підприємствах громадського
харчування та торгівлі виробництвом борошняних композитних сумішей,
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хлібобулочних, кондитерських виробів та макаронних виробів. В даний час
продукти з полби рекомендуються як здорова їжа в Італії та інших західних
країнах, а їх зростаючі площі обробітку збільшуються завдяки високій ринковій
вартості полб'яного зерна. Споживання полби і продуктів переробки з неї
знижує ризик розвитку раку і серцево-судинних захворювань. Роль полби в
зниженні ризику цих захворювань людства пояснюється високим вмістом, в
порівнянні з іншими оброблюваних видами пшениці, клітковини в борошні. На
часі є актуальним виготовлення галет з пшениці полби. Галети завдяки своїм
органолептичним властивостям і тривалому терміну зберігання є досить
популярним серед населення продуктом. Цей продукт може слугувати
альтернативою хлібу для складання спеціалізованих раціонів харчування я
самостійний продукт або основа для бутербродів. Галети є одним із основних
компонентів сухого пайка військовослужбовців, є незамінним продуктом у
харчуванні в екстремальних умовах.

Галети

- це борошняні вироби з

пшеничного борошна з використанням дріжджів, хімічних розпушувачів з
можливим введенням в рецептури іншої сировини. Галети за зовнішніми
ознаками нагадують печиво затяжне. Споживні властивості галет зумовлені
відповідним складом, у тому числі з обмеженим або середнім вмістом цукру і
жиру, деяких видів високою стійкістю у зберіганні, можливістю замінити хліб у
певних умовах. Залежно від складу і призначення галети поділяють на три
види: прості, поліпшені і дієтичні. Прості галети виробляють з пшеничного
оббивного, з борошна 1- і 2-го сортів. Всі вони мають квадратну форму,
випускають ваговими і фасованими. Вологість їх (11 + 1,5) %. Мінімальна
кількість 1 кг галет із пшеничного оббивного борошна 70 шт., а інших 60. Галети з пшеничного оббивного борошна і борошна 2-го сорту готують на
дріжджах і хімічних розпушувачах, а галети Похід - тільки на дріжджах. У
рецептурному

складі

цих

галет

обмежена

кількість

цукру-піску:

від

9.1 з борошна 2-го сорту до 20,4 кг/т для галет Похід. Галети поліпшеного
складу виготовляють з борошна вищого сорту (Арктика) та 1-го сорту
(Гвардійські). Галети Арктика виробляють на дріжджах з додаванням соди
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харчової та масла вершкового - 117,5 кг/т. Вони мають квадратну форму і
вологість (9 ± 1) %. Галети Гвардійські виготовляють із соєвим білком і
цукром-піском - по 65,1 кг/т. Вони мають квадратну або прямокутну форму,
вологість (11 + 1,5) %. Галети дієтичні з борошна вищого сорту Спортивні і
Чемпіонат, в рецептуру яких відповідно, кг/т: цукру-піску - 117,5 і 113,9, масла
вершкового - 187,9 і 171,0, молока незбираного - 147,1 і 148,7 і меланжу - 28,2 і
22,8. Мають квадратну форму і вологість (7 ± 2) %. З борошна 1-го сорту
випускають галети Режим, до складу яких входить обмежена частка цукрупіску - 55,25 кг/т і маргарину - 27,6 кг/т. В їх рецептурі також підварка
фруктова - 82 кг/т та інвертний сироп. Російськими вченими запропонований
спосіб виробництва зернових галет на основі диспергованої зернової маси. Для
цього зерно замочують до двох діб і піддають трьохразовому пропуску крізь
диспергатор, робочими органами якого є шнек і система ножів та матриць.
Отриману дисперговану зернову масу розкачують у пласт і штампують із нього
напівфабрикати діаметром близько 50 мм. Тепловий обробіток проводять на
промисловій установці під дією ІЧ-випромінювання. Внаслідок цього має місце
інтенсивне випаровування вологи з поверхневих шарів напівфабрикату з
утворенням скоринки, що перешкоджає виходу вологи, яка випаровується у
внутрішніх шарах. Це сприяє розшаровуванню і здуванню з утворенням
великих тонкостінних пор, що зумовлює значне збільшення об'єму. До кінця
теплового обробітку продукт втрачає значну кількість вологи, а на його
поверхні з'являється тонка темнозабарвлена скоринка. Отриманий продукт
характеризується високою пористістю, крихкістю, добрим зовнішнім виглядом
і містить всі анатомічні частини цілого зерна. Фасують вироби в пачки масою
нетто не більше як 300 г і в коробки - до 1 кг. Нефасовані вироби укладають
рядами на ребро в ящики масою нетто до 15 кг. Пачки з галетами складають в
ящики дощані або фанерні масою нетто до 20 кг, із гофрованого картону - до
15 кг. Галети оцінюють за органолептичними і фізико-хімічними показниками.
Не допускається у виробах пошкодження кутів і країв. До 5 % за масою можуть
бути з припіднятими краями. На нижній поверхні галет допускається окремі
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вкраплення запеченого тіста, незабруднені сліди від швів листів і полотна.
Структура виробів на зломі повинна бути шарувата з рівномірною пористістю.
Кількість галет надламаних, з тріщинами під час випуску з підприємства
допускається до 5 % для галет поліпшеного складу і до 10 % - для галет
простих, у торговельній мережі відповідно не вище - 7 і 12 %. Зберігати галети
потрібно за температури не вище як 18 °С і відносній вологості повітря до
75 %: галети прості, герметично упаковані - 2 роки; прості вагові і поліпшеного
складу фасовані - 6 міс., поліпшеного складу вагові і дієтичні з пониженим
вмістом жиру фасовані - 3 міс., дієтичні з підвищеним вмістом жиру фасовані і
з пониженим вмістом жиру вагові - 1,5 міс.; вагові з підвищеним вмістом жиру
- 3 тижні. За органолептичними показниками (смак, запах) і перекисним числом
обґрунтоване дослідження змін якості галет методом прискореного старіння.
Пшениця полба має унікальний склад крохмалю, його засвоюваність є
повільнішою, ніж у сучасних сортів пшениці, які широко використовуються,
тому продукти виготовлені з пшениці полби можна вважати гіпоглікемічними;
полба

багата

клітковиною,

білками,

мінералами,

каротиноїдами,

антиоксидантами та вітамінами, що робить її сировиною для виготовлення
продуктів підвищеної біологічної цінності; необхідні детальніші імунологічні
та клінічні дослідження з використанням моделей на тваринах і досліджень з
участю людини щодо встановлення придатності зерна полби для пацієнтів з
целіакією та іншими видами непереносимості глютену;

вміст корисних

речовин значно коливається залежно від сорту і ліній, що доводить
необхідність індивідуального вивчення можливості застосування того чи
іншого сорту з конкретною метою; нині не проводилось клінічних випробувань
зерна сортів пшениці полби вітчизняної селекції, хоча створено та відібрано
досить широкий асортимент зразків, які можуть бути використані для
виробництва продуктів здорового харчування. Це створює потенціал для таких
розробок не тільки у суто науковому, але й в практичному плані. Галети є
перспективним видом кондитерської продукції, які за рахунок зниженого
66

вмісту вологи здатні зберігатися тривалий час, що сприяє ресурсозбереженню
зернової сировини та розширює горизонти її застосування.
Список використаних джерел:
1.

Баженова И.А. Исследование технологических свойств зерна полбы

(Triticum dicoccum Schranc) и разработка кулинарной продукции с его
использованием: автореф. дис.

канд. техн. наук: 05.18.15. Баженова Ирина

Анатольевна.с - 3.
2.

Темирбекова С.К. Использование древних видов пшеницы для

укрепления иммунной системы детского организма. Аграрный вестник ЮгоВостока. 2014. №1. 2 (10, 11). С. 46-48.
3.

Сирохмана І.В. Товарознавство цукру, меду, кондитерських

виробів: підручник.

2-е видання, перероблене та доповнене Київ: Центр

учбової літератури, 2008. (Затверджено Міністерством освіти і науки України
як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Гриф надано
Міністерством освіти і науки України. Лист № 1.4/18-Г-560 від 25.07.2006 р.)
4.

Зверев С. В. Полба и спельта: возвращение к истокам. Хранение и

переработка зерна. 2015. № 6–7 (194). С. 48–50.
5.

8. Астахов И. Ю. Химический состав и технологические свойства

полбяной муки Инновационная техника и технология 2015. № 1. С. 59–62.
6.

Крюкова Е. В. Формирование качества мучных кондитерских

изделий с использованием полбяной муки : автореф. дис. канд. техн. наук :
05.18.15. Екатерина Владимировна Крюкова. Екатеринбург, 2014. 16 с.
7.

Богатырёва Т. Г. Использование полбяной муки в технологии

хлебобулочных изделий Хлебопродукты 2012. № 2. С. 40–42.
8.

Сирохман І. В. Якість і безпечність зерноборошняних продуктів:

навч. пос. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 384 с.

67

УДК 664.681.1
Буяновський В.А.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ СОЛОДОЩІВ ЗІ
ЗНИЖЕНИМ ВМІСТОМ ЦУКРУ
У статті розглянуто харчові добавки на основі природної сировини в якості
функціональних компонентів, що дадуть змогу суттєво знизити кількість
цукру у здобному печиві без втрати смакових та технічних характеристик.
Основна увага автора статті акцентується на принципах вибору харчових
добавок та їх впливу на якість борошняних кондитерських виробів.
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Здавна в Україні високою популярністю користується печиво, зокрема
здобне, яке традиційно виготовляється з борошна пшеничного вищого ґатунку,
жирів, цукру, яєчних продуктів. Незважаючи на високу харчову цінність дані
вироби, виготовлені за традиційною технологією, не можуть вважатися
збалансованими, зокрема через значний вміст легкозасвоюваних вуглеводів.
Тому варто акцентувати увагу на розробці харчових продуктів зі зниженим
вмістом цукру та визначенні шляхів поліпшення структури харчування. Це
зумовлює розвиток та удосконалення технологій борошняних кондитерських
виробів зі зниженим показником глікемічності за рахунок використання
природної сировини [4 с. 393, 6 с. 134].
Виклад основного матеріалу. Питанню підвищення біологічної цінності
печива різного типу та удосконалення технологій борошняних кондитерських
виробів, збагачених макро- та мікронутрієнтами, приділяється велика увага в
світі та Україні зокрема. Вітчизняні вчені: A. M. Дорохович, М. І. Пересічний,
Н. Я. Орлова, К. Г. Іоргачова, М. Ф. Кравченко, Г. М. Лисюк, Ф. В. Перцевий,
О. І. Черевко та інші, розробили технології виробництва печива різного типу
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збагаченого різноманітною рослинною сировиною, зокрема, з метою зниження
вмісту цукру або зменшення калорійності.
Під час аналізу джерел наукової інформації виявилося, що на основними
напрямками зниження вмісту цукру у борошняних кондитерських виробах є
застосування багатоатомних спиртів (продуктів відновлення моносахаридів та
дисахаридів), а саме сорбіту, ксиліту, еритритолу та лактітолу та продуктів зі
стевії (порошок стевії, екстракт стевії, стевіозид) [3, с. 263]. При цьому
неодноразово зазначалося, що ці компоненти характеризуються певними
побічними ефектами - сторонній присмак, негативний вплив на фізико-хімічні
характеристики напівфабрикатів, реакції з боку кишківника тощо.
Під час пошуку добавок, які можуть виступати в ролі замінника цукру в
здобному печиві нашу увагу привернули нерафіновані сиропи, які отримують із
різноманітних рослинних джерел. Такі сиропи все більше застосовуються в
продуктах здорового харчування в якості інгредієнтів для заміни цукру і
патоки, в хлібобулочних виробах, морозиві, зернових сніданках (батончики,
гранола), в соусах, дитячому харчуванні, молочних продуктах, десертах тощо.
Серед них вівсяний сироп, сироп топінамбура, фініковий сироп, рисовий
сироп, сироп цикорію, сироп агави тощо.
Окрім відмінностей в смаковому профілі та інтенсивності солодкості, ці
сиропи відрізняються способом виробництва, що впливає на хімічний склад та
є суттєвим фактором під час вибору інгредієнта.
Автором було обрано для порівняння сироп топінамбура та сироп цикорію
коренеплідного, оскільки обидві рослини поширені та культивуються на
території України та є джерелом інуліну.
Свіжий корінь цикорію та бульби топінамбура містять приблизно однакові
кількості інуліну [7 с. 418, 8 с. 741], але сиропи цих рослин суттєво
відрізняються, оскільки отримуються різними способами. Сироп топінамбура –
це продукт повного кислотного гідролізу інуліну до фруктози, в той час як
сироп цикорію коренеплідного одержують ферментативним гідролізом. Тобто
сироп топінамбура - це по суті фруктозний сироп, який не містить харчових
волокон, тоді як сухі речовини сиропу цикорію представлені на 90 %
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фруктоолігосахаридами (ФОС), тобто ланцюгами зі ступенем полімеризації від
2 до 9.
Таблиця 1 – Порівняльна характеристика сиропу топінамбура та
сиропу цикорію коренеплідного
Сироп топінамбура

Сироп
цикорію
коренеплідного
Походження сировини
бульби топінамбура
коренеплоди цикорію
Основна речовина
Фруктоза
фруктоолігосахариди
Спосіб одержання
кислотний гідроліз
частковий ферментативний
гідроліз
Вміст цукрів, г/100 г
більше 63
менше 9,5
Вміст харчових волокон, г/100 г
Відсутні
більше 65,9
Калорійність, ккал/100 г
більше 250
не більше 169
Наявність
ГМФ містить
небезпечні не містить
(гідроксиметилфурфуролу)
концентрації
Пребіотична дія
Відсутня
Присутня
Характеристики

Отже, згідно табл.1. сироп цикорію коренеплідного має кращі показники,
як з точки зору харчової цінності так і з технологічної точки зору, оскільки
інулін та продукти його неповного гідролізу утворюють з водою гель з дуже
короткою, жироподібною текстурою.
В технології оздоровчих продуктів харчування є напрацювання з
виробництва хлібобулочних виробів, що містять порошок цикорію розчинний,
добавку дієтичну «Цикорій» та подрібнений корінь цикорію [1 с. 247, 2 с. 275],
та попри непогані технологічні та фізико-хімічні характеристики продукції
відзначали гіркуватий присмак, притаманний вказаним функціональним
інгредієнтам. Сироп цикорію коренеплідного не має гіркого присмаку та
володіє сильними сторонами перехованих продуктів переробки цикорію.
Відомо, що інуліновмісна сировина в якості цукрозамінника при розробці
функціональних

продуктів

зі

органолептичні

характеристики

інуліновмісної

рослинної

зниженою
виробів.

сировини

кількістю

сахарози

Встановлено,

сприяє

що

скороченню

поліпшує
внесення
тривалості

тістоутворення, підвищує стабільність і еластичність тіста і регулює абсорбцію
води. При цьому істотних змін в структурі напівфабрикатів не спостерігається,
тому заміна технологічного обладнання не потрібна [5 с. 395]. При якісному
70

аналізі хлібобулочних виробів, до складу яких входили інуліновмісні добавки,
було відзначено позитивний вплив даного полісахариду на органолептичні
властивості виробів [1 с. 247, 2 с. 276]. Тому, на нашу думку, цілком
обґрунтованою є часткова або повна заміна цукру на сироп цикорію
коренеплідного в технології виробництва здобного печива.
Для досягнення поставленої задачі було вивчено технологічні параметри
виробництва пісочного печива. У дослідженнях на стадії приготування тіста
цукор замінювали на 30; 50 та 100 % сиропу цикорію. Отриману масу
формували і випікали за температури 1800 С протягом 15 хвилин.
Проведено органолептичну оцінку одержаних зразків пісочного печива з
використанням сиропу цикорію коренеплідного, результати якої порівняно з
контролем представлено в (табл 2.). З даних табл. 2 можна зробити висновок,
що при заміні у пісочному тісті цукру на сироп цикорію коренеплідного у
кількості від 25 % до 100 %, якість пісочного печива частково погіршилася.
Таблиця 2 – Органолептична оцінка пісочного печива з використанням
сиропу цикорію коренеплідного
Показник
Зовнішній
вигляд
Запах
Смак
Колір
Консистенція
Загальна оцінка

Печиво пісочне
(контрольний
зразок)
5

Пісочне печиво з частковою заміною цукру на сироп
цикорію коренеплідного
30% (Дослід 1)
50% (Дослід 2)
100% (Дослід 3)
5
5
4,8

5
5
5
5
5

5
5
4,8
4,9
4,9

5
4,7
4,8
4,5
4,8

4,8
4
4,8
4,5
4,6

Зокрема, при повній заміні цукру на сироп цикорію погіршився смак та
консистенція печива. Таким чином для зниження вмісту цукру в печиві вибрано
заміну 30% цукру на сироп цикорію коренеплідного.
Висновки і перспективи подальших досліджень. За рахунок проведених
досліджень щодо використання сиропу цикорію коренеплідного у технології
борошняних кондитерських виробів розроблено удосконалену технологію
пісочного печива, яка дає змогу одержати пісочне печиво зі зниженим вмістом
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цукру. На основі одержаних даних та проведеної органолептичної оцінки
одержаного печива визначено, що доцільною є заміна 30% цукру на сироп
цикорію коренеплідного. Розроблені пісочні вироби можна впроваджувати в
заклади ресторанного господарства як продукт з покращеними поживними
властивостями.
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Васалатiй I.I.
Здобувач освiтнього ступеня «бакалавp»
Вiнницький тоpговельно-економiчний iнститут КНТЕУ
ТЕОPЕТИЧНI ОСНОВИ МАPКЕТИНГОВОЇ ДIЯЛЬНОСТI НА
ТУPИСТИЧНОМУ ПIДПPИЄМСТI
У статтi pозглянуто поняття маpкетингу, його pоль та цiлi. Дослiджено
поняття та змiст маpкетингових дослiджень в туpистичнiй дiяльностi.
Пpоаналiзовано етапи маpкетингових дослiджень в туpистичнiй дiяльностi.
Ключовi слова: маpкетинг, маpкетинговi дослiдження, методика, туpистична
дiяльнiсть, обpобка iнфоpмацiї, туpистичний об’єкт.
Постановка пpоблеми.

В умовах конкуpентного pинкового сеpедовища

кожна фipма, незалежно вiд її pозмipiв та напpямку дiяльностi, викоpистовує
визначенi iнстpументи маpкетингу з метою успiшного функцiонування,
задоволення попиту pинку та досягнення пpибутковостi.

Для успiшного

ведення спpав у туpистичному бiзнесi необхiдно не тiльки вмiти надавати якiснi
послуги, але i знати, кому вони необхiднi, для яких цiлей. Для цього
пpоводяться маpкетинговi дослiдження.
Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. На сьогоднiшнiй день є значна
кiлькiсть наукових пpаць на тему маpкетингової дiяльностi в туpистичнiй сфеpi.

73

Дослiдженнями займались багато вiдомих заpубiжних i вiтчизняних
вчених, сеpед яких: Ф. Котлеp, Л.С. Зiгель, А. Pоманов, В. Касенiн, Т. Ткаченко,
З.I. Тимошенко, Ю.Н. Боpисова та iншi.
Метою статті є дослiдження теоpетичних основ маpкетингової дiяльностi
на туpистичному пiдпpиємствi.
Виклад основного матеpiалу.

Теpмiн «маpкетинг» походить вiд

англiйського слова «market» i в буквальному pозумiннi означає певну
дiяльнiсть, яка здiйснюється на pинку. Однак це надто загальне визначення, що
дає лише повеpхневе уявлення пpо сутнiсть даного виду дiяльностi. На
сьогоднішній день, маpкетинг - це єднiсть точної науки та вмiння ефективної
pоботи на pинку. Пеpшочеpгово цей теpмiн з'явився на початку 20 ст. у
Сполучних

Штатах

Амеpики,

а

чеpез

декiлька

десяткiв

pокiв

ним

коpистувалися вже в багатьох кpаїнах свiту. Це поняття складне, динамiчне,
багатопланове, тому iснують тисячi визначень, кожне з яких pозглядає певний
аспект маpкетингу або pобить спpобу його комплексної хаpактеpистики [1].
Нефоpмальний класик маpкетингу, амеpиканський учений Фiлiп Котлеp
дає таке визначення: маpкетинг — вид людської дiяльностi, спpямованої на
задоволення потpеб засобами обмiну. У подальших pоботах вiн уточнює, що
маpкетинг — це соцiальний та упpавлiнський пpоцес, спpямований на
задоволення потpеб i нестач за допомогою ствоpення, пpопозицiї та обмiну
товаpiв [4].
Гpупа pосiйських дослiдникiв пiд кеpiвництвом А. Pоманова, беpучи за
основу визначення маpкетингу, дане Ф. Котлеpом, у той же час вважає, що
маpкетинг — це система поглядiв, функцiя кооpдинацiї piзних аспектiв
комеpцiйної

дiяльностi,

комплекс

взаємопов'язаних

елементiв

дiлової

активностi, фiлософiя бiзнесу, мета якої — пом'якшення кpиз пеpевиpобництва
i збалансування попиту та пpопозицiї [1].
Маpкетинг також pозглядають як pинкову концепцiю упpавлiння
виpобничо-збутовою

та

науково-технiчною

дiяльнiстю

пiдпpиємства,

спpямованою на вивчення pинку, конкpетних запитiв споживачiв та оpiєнтацiю
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на них товаpiв i послуг, якi виpобляє пiдпpиємство, а також на фоpмування та
стимулювання споживчого попиту для обґpунтованого ухвалення piшень i
планового pозшиpення пpодажу та отpимання пpибутку.
Зважаючи на piзноманiтнiсть поняття маpкетингу можна сказати, що
маpкетинг охоплює: визначення потpеб i запитiв покупцiв, а також
обґpунтування та викоpистання методiв i засобiв активної дiї на pинок з метою
фоpмування попиту та стимулювання збуту [4].
Являючи собою особливий вид людської дiяльностi, pоль маpкетингу
полягає в тому, що пiдвищується iнфоpмованiсть i забезпечується ефективнiсть
пpидбання та споживання товаpiв i послуг, а також ствоpюються бiльш дiєвi
канали зв'язку з оpганiзацiями, пiдпpиємствами та споживачами.
Свiт бiзнесу pозвивається сьогоднi стpiмкiше, нiж будь-коли. Лiдеpства
можна досягти маючи глибоку теоpетичну пiдготовку, винятковi комунiкацiйнi
здiбностi й твоpчий пiдхiд у викоpистаннi можливостей, що вiдкpиваються.
Тому на сьогоднi виpiшальним фактоpом успiху в бiзнесi є ефективне
застосування маpкетингових дослiджень.
В умовах сьогоднiшнього pинку пpоведення дослiджень є найважливiшою
маpкетинговою функцiєю для будь-якого туpистичного пiдпpиємства. Без них
компанiя не зможе оpiєнтуватись в бiзнес-сеpедовищi, аналiзувати iнфоpмацiю
щодо хаpактеpистик pинкiв, вивчати дiї конкуpентiв i потpеби клiєнтiв.
Головною

пеpедумовою

пpоведення

маpкетингових

дослiджень

на

туpистичному pинку є потpеба отpимання такої iнфоpмацiї, пpи якiй пpийняття
piшень не буде обтяжене високим pизиком. Достовipна iнфоpмацiя дозволяє
знизити pизик пpийняття piшень, що пpизводять до неспpиятливого pезультату,
а також збiльшити ймовipнiсть пpийняття оптимальних для pозвитку фipми
piшень. Маpкетинговi дослiдження також допомагають знизити pизик або
невизначенiсть у питаннi повеpнення фiнансових коштів [3].
Що ж pозумiють пiд маpкетинговим дослiдженням? Воно пеpедбачає збip
та

аналiз

хаpактеpистик

конкpетного

pинку.

В

шиpшому

pозумiннi

маpкетинговi дослiдження – це функцiя, що пов’язує оpганiзацiю зi
75

споживачами шляхом надання iнфоpмацiї. Маpкетингове дослiдження – це
економiчно доцiльний спосiб визначення чого пpагнуть люди, пpо що думають,
у що вipять або що pоблять; це комплекс заходiв зi збоpу, систематизацiї й
аналiзу iнфоpмацiї з метою полегшення пpоцесу пpийняття пpавильних
упpавлiнських piшень.
Ступiнь

важливостi

цiєї

iнфоpмацiї

визначається

мipою

pизику,

пов’язаного з ухваленням piшення. Pезультати маpкетингових дослiджень
допомагають pозpобляти та пpодавати товаpи, надавати послуги, pеалiзовувати
стpатегiю, ґpунтуючись на вимогах споживачiв зокpема, i суспiльства в цiлому.
Якщо зануpитись в пpедметну область маpкетингових дослiджень Аpтуpа
Чаpльза Нiльсена, то по сутi, маpкетинговi дослiдження – це дiагностика
бiзнесу, як пацiєнта, всiма доступними статистичними засобами.
ґpунтовного

дослiдження

стану

та

пеpспектив

pозвитку

Без

зовнiшнього

сеpедовища, без аналiзу внутpiшнього сеpедовища пiдпpиємства пpактично
неможливо здiйснювати господаpську та комеpцiйну дiяльнiсть, змiнювати на
коpисть пiдпpиємства контpольованi чинники зовнiшнього сеpедовища.
Мета маpкетингових дослiджень — виявити можливостi пiдпpиємства для
оволодiння конкуpентними позицiями на конкpетному pинку, знизити piвень
невизначеностi та комеpцiйного pизику, збiльшити ймовipнiсть успiху
маpкетингової дiяльностi пiдпpиємства на pинку. Pезультатом маpкетингових
дослiджень є обґpунтоване планування маpкетингової дiяльностi пiдпpиємства
або оpганiзацiї, iдентифiкацiя маpкетингових можливостей та загpоз, а також
фоpмування гнучкої системи pеагування на змiни чинникiв зовнiшнього
сеpедовища [6].
Потpеба у маpкетингових дослiдженнях зумовлена також тим, що
кеpiвництво туpистичного пiдпpиємства, ухвалюючи маpкетинговi piшення,
повинно обpати найефективнiшi з них з погляду пpибутковостi та piвня pизику.
Одеpжуючи достовipну iнфоpмацiю, можна уникнути помилок, здатних
пpизвести до збиткiв, до того, як витpати стануть вiдчутними, вчасно
вiдpеагувати на дiї конкуpентiв, пpипинити виpобництво непеpспективного або
занадто доpогого товаpу тощо.
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Маpкетинговi дослiдження, якi ведуться для потpеб туpистичного
пiдпpиємства, стосуються нагpомадження та обpоблення iнфоpмацiї пpо:
 туpистичний pинок, суб'єктiв, якi на ньому функцiонують;
 pинкову позицiю пiдпpиємства;
 конкуpентне сеpедовище;
 пpодаж туpистичних послуг у часовому та пpостоpовому вимipi;
 поведiнку споживачiв у пpоцесi пpодажу;
 ступiнь задоволення туpистiв;
 спостеpеження за цiльовим pинком;
 пpогнозування тенденцiй pозвитку pинку на пеpспективу [6].
Пpоведення маpкетингових дослiджень забезпечує iнфоpмацiйну базу для
пpийняття упpавлiнських piшень менеджеpами туpизму. Вони дозволяють:
виявити значущi пpоблеми, якi заважають ефективному веденню бiзнесу;
пpичини їх виникнення i можливi шляхи виpiшення; визначити майбутнi
тенденцiї на туpистичному pинку; виявити pезеpви та новi можливостi; знайти
ефективнi шляхи ведення бiзнесу, а також дають можливiсть кpаще зpозумiти
запити pинку i зменшують ймовipнiсть pизику вiд змiн, якi постiйно виникають
на pинку.
Об’єктами маpкетингових дослiджень у туpизмi є: сеpедовище маpкетингу,
pинок, туpистичний пpодукт, конкуpенти, споживачi, маpкетинговi комунiкацiї.
Для успiшного маpкетингового дослiдження необхiдно пеpш за все
виявити пpоблеми, поставленi пеpед фipмою, i сфоpмулювати цiлi дослiдження.
Цiлi маpкетингового дослiдження в туpизмi такi:
 пошуковi - пеpедбачають збip якихось попеpеднiх даних, що
висвiтлюють пpоблему;
 описовi - пеpедбачають опис певних явищ, напpиклад, з’ясовують
чисельнiсть тих, хто коpистується послугами певної фipми;
 експеpиментальнi - пеpедбачають пеpевipку гiпотези пpо якийсь
пpичинно-наслiдковий зв’язок, напpиклад, пpо те, що зниження цiн путiвок на
10 % зумовить збiльшення чисельностi клiєнтiв бiльш нiж на 15 % [3].
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Пpавильно пpоведене маpкетингове дослiдження дає змогу суб'єкту
пiдпpиємництва ефективнiше виконувати завдання свого бiзнесу. Методика та
технiка маpкетингових дослiджень суттєво залежать вiд конкpетних цiлей та
завдань маpкетингу, що, своєю чеpгою, визначається загальною маpкетинговою
стpатегiєю пiдпpиємства, pинковою ситуацiєю, тиском конкуpентiв тощо.
Водночас iснують усталенi пiдходи до пpоведення маpкетингових дослiджень,
що виpажаються певною послiдовнiстю етапiв (pис. 1.), якi в сукупностi
забезпечують їхню належну ефективність [5].
Pезультати маpкетингових дослiджень дозволяють

потенцiйним

i

вже

дiючим опеpатоpам pинку pозглянути можливi напpямки pозвитку i вибpати
найбiльш пеpспективнi i оптимальнi з них. В основному, дослiдження
пpоводять для визначення потенцiйної нiшi пpи виходi на новi pинки або
дивеpсифiкацiї пpодукцiї на iснуючому, пpи пpоведеннi pебpендингу, для
пiдвищення

ефективностi

цiнової

полiтики,

iнстpументiв

i

напpямкiв

пpосування пpодукцiї, полiтики збуту та pозpобки методiв стимулювання
пpодажів [3].
Визначення пpоблеми, цілий і завдань

Вибіp пpоекту дослідження

Визначення методу збоpу даних

Збіp даних

Аналіз та інтеpпpетація даних
Підготовка та пpедставлення звіту пpо pезультати

Pисунок 1 – Пpоцес маpкетингового дослiдження
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Маpкетинговi дослiдження для туpистичного пiдпpиємства надають
можливiсть оцiнити: обсяг i стpуктуpу попиту в pегiонi; pеальну пpопозицiю в
певному сектоpi pинку, iнфоpмацiю пpо обсяг i стpуктуpу пpопозицiї. Це все
дозволяє виявити пеpеваги споживачiв, визначити фактоpи, що iстотно
впливають на їх поведiнку, а також оцiнити ступiнь поiнфоpмованостi пpо
пiдпpиємство i ступiнь його впiзнання;
Висновки. Таким чином, маpкетинг є важливою складовою дiяльностi
будь-якої фipми. Особливо гостpо питання маpкетингової дiяльностi стоять для
фipм туpистичної галузi, оскiльки pинок туpистичних послуг є надзвичайно
мiнливим i динамiчним. Пpоведення маpкетингових дослiджень, pозpобка
якiсних пpодуктiв, їх пpофесiйне пpосування на pинку спpияють досягненню
цiлей дiяльностi пiдпpиємства. А досягнення цiлей – умова успiху фipми у свiтi
pинкових відносин.
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ХЛІБОБУЛОЧНІ ВИРОБИ З ЦІЛЬНОЗЕРНОВОГО ПШЕНИЧНОГО
БОРОШНА
В матеріалі статті висвітлено поняття цільнозернового хліба, наголошено на
поєднанні цільнозернового пшеничного та спельтового борошна вищого сорту
та їх взаємодії.

Описано цільнозернове спельтове борошно, яке, порівно з

пшеничним борошном вищого сорту, має вищу водопоглинальну здатність, але
нижчий індекс в’язкості.
Ключові слова: цільнозернове пшеничне борошно, спельтове борошно, якість,
тісто, хлібобулочні вироби.
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. В Україні чорний та сірий хліб вважали їжею
бідняків. Тоді як білим, пухнастим хлібом могли ласували багаті прошарки
населення, тобто вихідці з багатих сімей. За часів царської Росії хлібом з
висівками

годували

солдатів,

оскільки

вважали

такий

хліб

хлібом

«неблагородної породи». Проте абсолютно даремно.
Цільнозерновий хліб по користі не поступається білому хлібові, і навіть
перевершує його по позитивному впливу

на організм. Доведено, що хліб,

приготований з «неблагородних» сортів борошна є лідером серед інших
хлібобулочних виробів, оскільки здійснює лікувальний, оздоровлюючий ефект.
Цільнозерновой хліб збагачений грубими волокнами, тому при його вживанні
покращується перистальтика кишківника. Цей вид випічки найбільш корисний
для підтримки в робочому стані травної системи завдяки клітковині, що
міститься в ній. Продукт рекомендований хворим на цукровий діабет,
атеросклероз, людям з порушеннями обміну речовин. Висівки вбирають в себе
токсини, алергени, хліб корисний при жовчнокам’яній хворобі, ожирінні,
хворобливості нирок і печінки. Терапевтичний ефект продукту помітний, якщо
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в нім міститься не менше 30% висівок. Хліб з висівками протипоказаний при
коліті, загостренні захворювань кишечника і шлунку, його не треба давати
маленьким дітям.
Хліб людина навчилася готувати в дуже давні часи, перші перепічки мало
нагадували нинішні, м’які і пишні, вони були щільні і важкі, швидко засихали.
Пізніше крупу навчилися молоти, додавати різних наповнювачів. Древні
римляни, естети свого часу в області кулінарії, вже розділяли хліб на вищий,
середній і нижчий сорти. Хлібні вироби з борошна цілісного зерна
відрізняються від звичайного і звичного продукту зовнішнім виглядом і
технологією приготування. Вони неоднорідні у розрізі, містять тверді
включення. Частіше такий продукт не містить дріжджів, готується з борошна,
яке змелене все, без відходів, зі спеціальними заквасками: зерновими,
хмельовими або кисломолочними. Такий хліб не черствішає, довго зберігається
[1].
Цільнозерновий хліб містить велику кількість активних речовин, таких,
як вітамін Е, мікроелементи, ферменти, органічні кислоти. Особливо корисний
продукт з пророщених зерен. Випічка багата харчовими волокнами, які
буквально розбухають в кишечнику і втягують в себе шлаки, така «щітка» діє
безвідмовно, стимулює перистальтику, насичуєте організм залізом, вітамінами
та мікроелементами. Враховуючи важливу роль цих чинників у формуванні
здоров’я та досягнення розробок нових технологій цільнозерновий

хліб і

хлібобулочні вироби є найбільш доступними і широковживаними продуктами
харчування. А першочерговою задачею у хлібопекарській галузі є створення
функціональних виробів для вирішення глобальних проблем людства. Для
отримання

виробів

належної

якості

традиційно

в

хлібопеченні

використовується борошно з сучасних сортів цільнозернової пшениці, яка має
високі показники врожайності, легка в обробці та володіє необхідними
хлібопекарськими властивостями. Хлібобулочні вироби виготовленні із
сортового

цільнозернового пшеничного борошна потребують корегування

вмісту важливих для організму функціональних речовин [1].
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Формулювання цілей статті. Сучасне харчування людини призводить до
незбалансованості, до отримання недостатньої кількості добової потреби в
мікро- та макронутрієнтах, збільшенню алергічних захворювань. Ці питання є
глобальною проблемою. Мета статті полягає у визначенні якості спельтового
борошна вищого сорту та спельтового борошна цільнозернового у порівнянні зі
пшеничним борошном вищого сорту, виробленого з сучасних сортів
голозерних пшениць для встановлення доцільності використання його в
технології хлібобулочних виробів.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Хлібобулочні вироби з
цільнозернового борошна є одним із основних продуктів у раціоні людини.
Проблемою вирішенням питання підвищення харчової цінності хліба, шляхом
залучення у виробництві всіх біологічно цінних речовин цілого зерна і
нетрадиційної для хлібопечення зернових культур сировини працювали Ройтер
І.М., Дробот В.І., Демчук А.П., Годунова Л.Ю., Патт В.А., Кузнецова Н.В.,
Кретович В.Л., Токарева P.P., Семенова А.Б. та інші вітчизняні і зарубіжні
науковці.
Під керівництвом В.І. Дробот в Інституті продовольчих ресурсів
Національної академії аграрних наук України було проведено дослідження
хлібопекарських властивостей напівдиких видів пшениць, їх доцільності
застосування у хлібопекарській галузі, розробка нових виробів з продуктами
переробки напівдиких видів пшениць, а саме спельти і полби, для розширення
асортименту

хлібобулочних

виробів

функціонального

призначення.

Враховуючи важливість удосконалення технології хлібобулочних виробів з
цільнозернового
хлібобулочних

пшеничного
виробів

борошна,

підвищеної

розширення

харчової

цінності

та

асортименту
забезпечення

комплексного формування якості запропоновано застосовувати нетрадиційну
для хлібопечення зернову сировину, а саме спельту.
Виклад основного матеріалу дослідження. В багатьох розвинених країнах
Європи, США, Росії та інших за останнє десятиріччя зріс інтерес споживачів до
хліба і хлібобулочних виробів, виготовлених з борошна нетрадиційної зернової
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сировини, а саме напівдиких сортів пшениці. Підвищена увага до напівдиких
сортів пшениці, а саме спельти (Triticum spelta), зумовлена рядом причин, серед
яких можна виділити її придатність для низьковитратного землеробства, а
також деякі харчові та технологічні властивості. Спельта, порівняно з
сучасними сортами голозерних пшениць, стійка до навколишніх факторів,
таких як хвороби та стреси, вирощується на будь-яких ґрунтах, посухостійка, на
великих висотах дає кращий врожай, завдяки наявним жорстким оболонкам її
зерно не доступне шкідникам [1; 2].
Основною причиною більшої уваги до спельти є її підвищена харчова
цінність. До переваг продуктів переробки зі спельти можна віднести те, що дані
продукти можуть бути сировинною базою для створення органічної продукції.
Це зумовлено тим, що спельта під час вирощування не потребує високого рівня
азотних, синтетичних добрив, оскільки дані добрива негативно впливають на її
врожайність, а також погано переносить обробку агрохімікатами [3; 4].
На сьогоднішній день вже досліджено, що стародавні види пшениць багаті
білком, в т.ч. амінокислотами, резистентним крохмалем, антиоксидантами,
каротиноїдами, мінеральними речовинами та вітамінами, поживні речовини
спельтового борошна мають високий рівень розчинності, тому вони легше та
швидше засвоюються організмом [5]. В спельтовому борошні, порівняно з
традиційним пшеничним борошном, міститься більша кількість білків та жирів,
нижчий вміст вуглеводів та моно-, дицукрів, що зумовлює відмінності за
хлібопекарськими властивостями цього борошна з пшеничним. Відповідно,
хліб зі спельтового борошна поступається пшеничному сортовому за питомим
об’ємом та пористістю, а також меншою формостійкістю [6,7]. В спельтовому
борошні цільнозерновому міститься більше харчових волокон, що зумовлює
його вищу вологу. Воно потребує більшого часу для утворення тіста необхідної
консистенції та відповідно тісто міцне і стійке до механічних впливів. Також
встановлено, що під час нагрівання тісто зі спельтового борошна вищого сорту
і цільнозернового менш розріджується порівняно з тістом з пшеничного
борошна вищого сорту. Тому, можна зробити припущення, що хліб,
виготовлений із цільнозернового пшеничного зі спельтовим борошном, буде
черствіти не так швидко [7].
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Дослідження якості хлібобулочних виробів із міксу цільнозернового
пшеничного і спельтового борошна проводили візуально, органолептично та
методом % підбору до використання в лабораторії харчових виробництв ВТЕІ
КНТЕУ.
Висновки. Одним із напрямків вирішення проблеми підвищення харчової
цінності хліба і хлібобулочних виробів є розробка і впровадження виробів
функціонального призначення за рахунок використання продуктів переробки
нетрадиційної зернової сировини. Удосконалення технологій хлібобулочних
виробів полегшить впровадження нового асортименту цільнозернових виробів
з малопоширених стародавніх видів пшениць на підприємствах України та
допоможе

активізувати попит на цю культуру зі сторони хлібозаводів та

борошномельних підприємств в аграрному секторі.
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Здобувач освiтнього ступеня «бакалавp»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ В ЗАКЛАДАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ
ГОСПОДАРСТВ
У статті викладені результати досліджень щодо сучасного стану з
організації

дозвілля

в

готельно-ресторанних

підприємствах.

Доведено

перспективність та актуальність розвитку дозвілля в закладах готельноресторанного господарства Україні.
Ключові

слова:

анімаційна

послуга,

дозвілля,

готельно-ресторанне

підприємство, індустрія розваг, туризм, шоу-програма.
Постановка проблеми. 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].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність дозвілля та принципи
його організації, розважальні й анімативні заходи у готелях характеризували:
Бакланова Н.К.. Пономаренко В.Н., Браймер Роберт А., Ваген Л., Федорченко
В.К., Шумилова А.Н. Однак, вітчизняні вчені, ще недостатньо приділяють
уваги дослідженню цього питання, тому воно потребує подальшого вивчення.
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Мета статті полягає у визначенні напрямів розвитку анімаційної
діяльності, особливості і перспективи її впровадження в готельно-ресторанних
комплексах України.
Виклад основного матеріалу. У сучасному суспільстві дозвілля є одним із
видів соціально-культурної діяльності і відіграє значну роль у духовному,
фізичному розвитку та удосконалюванні людини. Якщо ми звернемося до
поняття «дозвілля», то зрозуміємо, що воно давно вже стало невід'ємною
складовою частиною всіх народів, оскільки це природній стан будь-якого
суспільства та будь-якої людини.
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 [3, с.94].
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 досугову діяльність, то в українських дослідженнях
основна концепція базується на вихованні, формуванні інтересів і духовних
потреб, і так само гармонійного розвитку особистості [4].
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,

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.
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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].
Проведені дослідження виявили, що більшість готельно-ресторанних
підприємств світових брендів, які розташовані у м. Київ та м. Дніпро,
пропонують своїм клієнтам проводити дозвілля у ресторанах, барах, SPAцентр, піших прогулянках історичними місцями.
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 шоупрограми 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.
В готелях «Magic life», які функціонують у Тунісі, Туреччині, Болгарії,
анімаційні програми виконуються у відповідності до концепції «все включене».
Кожен рік вони оновлюються та стандартизуються, це значить, що у готелях
«Magic life» розташованих у різних країнах однаковий рівень виконання
анімаційних програм.
Дослідження інтернет-сторінок готельно-ресторанних комплексів курортів
Болгарії виявило, що дозвіллю там приділяється не дуже велика увага. Туристи
в своїх відгуках, найчастіше згадують про смачну їжу готелю, дитячих
аніматора, чистих номерах і доступності до пляжу.
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Пустельний клімат не зупиняє туристів відвідати курорти Об’єднаних
Арабських Еміратів. Дослідження виявили, що готельна анімація не дуже
розвинута і в цих готелях, однак представники туристичних операторів при
готелях пропонують широкий спектр екскурсійних напрямків. Також вони
пропонують екстремальні розваги – дайвінг з акулами, гонки на джипах по
пустелі і на болідах по трасі Формули 1. Цінителям східної екзотики – палаци
шейхів, розкішні мечеті. А шопоголіки – гігантські мегамолли, золоті базари,
ринки з килимами і керамікою.
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 [5].
Розвиток готельно-ресторанного господарства потрібен кожній державі.
Потреба розвитку економічного життя, промисловості та торгівлі, технічного
прогресу, науки, художнього життя створює необхідність подорожей з метою
встановлення контактів, організації культурних та спортивних заходів, з'їздів,
конференцій і т.п. [4].
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,
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а також привернути увагу потенційних відвідувачів. На українському ринку
готельних послуг є всі перспективи для розвитку анімаційної діяльності [2].
Висновки і перспективи подальших досліджень. 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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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ З ВИКОРИСТАННЯМ
КОМПОЗИТИВНИХ СУМІШЕЙ ТА ЦУКРОЗАМІННИКІВ
В статті розглядається поняття функціональні продукти, композитивні
суміші, цукрозамінники та їх значення у виробництві. В матеріалі статті
досліджуються види хлібобулочних виробів. Особливу увагу приділено
композитивним

сумішам

та

натуральним

замінникам

цукру,

що

використовуються при виробництві хлібобулочних виробів.
Ключові слова: технологія, композитивні суміші, цукор, сахароза, хлібобулочні
вироби, цукрозамінники, підсолоджувачі, кленовий сироп.
Постановка проблеми. В розвинених країнах головною причиною
смертності й інвалідності стали серцево-судинні захворювання, понад 50 %
населення України помирає від даної хвороби. Також, за останні роки зріс
рівень онкологічних захворювань. Цукровий діабет посідає третє місце у світі
після онкологічних та серцево-судинних захворювань. На сьогодні в Україні
один із найбільш високих рівнів таких хворих – 9,8 %, коли середній відсоток
по Європі становить 8,4%. ВООЗ як неінфекційна епідемія

розвинених країн

вважає ожиріння. Збільшення маси тіла на 0,4 кг для людей віком від 50 до
62 років підвищує ризик смертності на 2 % [2].
Виклад

основного

матеріалу.

Збереження

здоров’я

населення

є

пріоритетним питанням розвитку країн світу. До числа найважливіших
досягнень науки про харчуванні кінця XX століття слід віднести встановлення
взаємодій між характером харчування і розвитком хронічних неінфекційних
захворювань. Сьогодні в результаті численних епідеміологічних досліджень
абсолютно точно доведено зв'язок між харчуванням і розвитком серцевосудинних захворювань, злоякісних новоутворень, цукрового діабету, ожиріння і
остеопорозу [1].
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Харчові продукти можна розділити на три групи: традиційні продукти
масового призначення; харчові продукти здорового харчування і національні
харчові продукти. У Міжнародному інституті науки сформульоване визначення
функціональних продуктів: харчові продукти відносяться до функціональних,
якщо вони, крім адекватного харчового ефекту, благодійно впливають на одну
або декілька заданих функцій організму таким чином, щоб стан здоров’я
поліпшився і знизився ризик захворювання [3].
Основним методологічними підходами до формування функціональних
продуктів є:
 технологічна сумісність дієтичних добавок з основними компонентами
харчових систем;
 збереження біологічної активності добавок під час кулінарного
обробітку і зберігання;
 поліпшення якості продукції за рахунок введення в рецептуру добавок;
 формування фізіологічної цінності продукту;
 ідентифікація

дієтичних

добавок

з

визначеною

біологічною

активністю;
 медико-біологічна оцінка кулінарних продуктів для функціонального
харчування [3, с. 83].
В кондитерській промисловості виготовляють декілька видів солодощів
функціонального призначення такі, як:
1) дієтичні кондитерські вироби із зміненим вуглеводним складом
призначені для споживання хворих цукровим діабетом та осіб з надлишковою
масою тіла. Для хворих цукровим діабетом розроблені спеціальні кондитерські
вироби, що не містять цукор і не викликають гіперглікімію;
2) лікувально-профілактичні вироби включають евкаліптову, анісову,
ментолову олію, які заспокійливо діють при кашлі і неврологічній хворобі,
поліпшують виділення мокроти;
3) солодощі з додаванням водоростей або їх компонентів;
4) вітамінізованими виробляють більшість груп кондитерських виробів
[4].
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Останнім часом з урахуванням вимог науки про харчування отримало
інтенсивний розвиток виробництво продуктів зі зниженою енергетичною
цінністю, що зумовило розширення випуску замінників сахарози як природного
походження, так і синтетичних інтенсивних підсолоджувачів. Вони можуть
мати ту ж солодкістю або бути більш інтенсивними підсолоджувачами, ніж
цукор.
Інтенсивні підсолоджувачі бувають індивідуальними і сумішевими. Серед
них розрізняють підсолоджувачі «старого» і «нового» покоління. Перші
(цикламати і сахарин) або не володіють достатнім ступенем солодощі, або не
витримують конкуренції з «новими». В (табл. 1.) наведена характеристика
замінників цукру, їх солодкість порівняно з сахарозою. [5]
Таблиця

1

–

Властивості

цукрів,

замінників

і

інтенсивних

підсолоджувачів
Основні групи
1
1.Моно- і дисахариди:
- глюкоза
- фруктоза
- сахароза
- глюкозна патока
- лактоза
- мальтоза
2.Сахарні спирти:
- сорбіт
- ксиліт
- манніт
3. Інтенсивні
підсолоджувачі:
-сахарин
-цикламат натрію
-аспартам
-ацесульфат калія
-сукралоза
-тавматін

2

Розчинність у
воді при
+200С (г/100г)
3

0,6-0,7
1,1-1,4
1,0
0,7-0,9
0,2-0,3
0,3-0,4

100
дуже хороша
200
хороша
20
хороша

хороша
хороша
хороша
-

хороша
хороша
слабка
-

0,6
1,0
0,5-0,6

235
165
-

хороша
хороша
хороша

хороша
хороша
хороша

450-500
40
200
200
300-600
2000-3500

80
25
0,8-1,0
30
0,05
150

хороша
хороша
слабка
хороша
хороша
слабка

хороша
хороша
слабка
хороша
хороша
слабка

Солодкість
по сахарозі

Термостабільність

Кислотостабільність

4

5

В основному існують дві основні вимоги до рецептури продуктів з
цукрозамінниками:
1) заміна повинна бути економічно вигідною для виробників солодощів;
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2) споживачі не повинні помітити змін смаку продуктів.
Ці дві вимоги привели до того, що в багатьох продуктах для заміни
застосовуються суміші різних цукрозамінників. Причиною є те, що жоден
індивідуальний підсолоджувач не дає повної ідентичності смаку того ж
продукту на сахарозі [2].
Стосовно до сумішей підсолоджувачів з'явилося таке поняття, як
кількісний і якісний синергізм. Кількісний синергізм означає, що різні
підсолоджувачі в сумішах можуть посилювати солодкий смак порівняно зі
ступенем солодкості кожного окремо взятого підсолоджувача. Якісний
синергізм проявляється в поліпшення смаку при використанні декількох
підсолоджувачів, при цьому недоліки одного підсолоджувача (наприклад,
гіркий присмак) можуть бути компенсовані перевагами іншого [1].
Медициною встановлено ряд негативних наслідків від вживання харчових
продуктів, приготованих з штучно синтезованими замінниками сахарози, тому
в останні роки різко знижується використання синтетичних підсолоджувачів.
Виникає необхідність пошуку нових підсолоджувачів, які в широких масштабах
могли б використовуватися у виробництві хлібобулочних, кондитерських
виробів, напоїв, плодово-ягідних консервів та іншого.
Натуральні цукрозамінники – це отримані промисловим шляхом цукри, які
добувають із природньої сировини такої, як: крохмалю, сахарози, інуліну та
інші. Із кукурудзи, пшениці, ячменю, рису можна отримати глюкознофруктозний сироп. Такі цукрозамінники можуть використовуватись у всіх
харчових галузях, де використовується сахар [3].
Деякі країни винайшли новітні способи перероблення сировини, що
дозволяють отримувати натуральні цукрозамінники із топінамбуру, кленового
та березових соків, стебел сорго, нектару агави [5].
В результаті ферментації рисових зерен виходить солодка рідина. Потім її
уварюють і отримують сироп. Натуральний підсолоджувач має карамельний
присмак і може додати солодкості практично будь-якої страві. У порівнянні з
цукром рисовий сироп в два рази менш солодкий.
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Із бульб топінамбуру отримують сироп золотистого кольору. Сироп має
ніжний карамельний смак, тому його зручно додавати в десерти і напої. Має
низький глікемічний індекс, його часто вживають діабетики. Середня
калорійність складає 267 калорій на 100 грам. В його склад входить інсулін,
який є натуральним пребіотиком, покращує стан мікрофлори кишечника. Але
даний сироп є дороговартісним, тому вироблення десертів з ним є не
економічно вигідним для підприємств [2].
Фініковий цукор являє собою дрібно нарізані фініки. Натуральний
підсолоджувач проходить мінімальну термічну обробку. Цукор відрізняє
приємний смак, а природна солодкість добре поєднується з випічкою і рядом
інших страв.
Кокосовий цукор. Робиться з нектару квіток кокосової пальми. У ньому
мало

фруктози,

але

багато

цинку,

калію,

кальцію

і

вітаміну

С.

Використовується при діабетичному харчуванні. Але слід бути уважним при
покупці цього підсолоджувача, оскільки в цілях економії виробники можуть
його розбавляти дешевим очеретом. Для напоїв може бути недостатньо
солодким [3].
Використання інтенсивних підсолоджувачів при виробництві борошняних
кондитерських виробів з повним виключенням цукру вимагає використання
заміщуючі агенти, які дозволяють не знижувати виходу виробів при високих
споживчі властивості готових продуктів.
Харчові волокна використовують як технологічні добавки, які змінюють
структуру і хімічні властивості харчових продуктів, а також волокна є
прекрасними функціональними інгредієнтами, які здатні добре впливати на
організм людини. Харчові волокна знижують глікемію і запобігають різкому
збільшенню глюкози в крові, в результаті чого підшлункова залоза працює в
більш щадному режимі.
Харчові волокна поділяються на дві великі групи: розчинні і нерозчинні.
Серед нерозчинних харчових волокон при виробництві продуктів харчування
найбільш широко застосовується целюлоза - як емульгатор і як добавка, що
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перешкоджає злежуванню. До розчинних харчових волокон відносяться
полісахариди рослин (пектини, інулін, камеді і слизу і ін.), морських
водоростей [5].
Висновки. Поняття функціональні продукти, композитивні суміші,
цукрозамінники та їх значення у виробництві. В матеріалі

статті

досліджуються види хлібобулочних виробів. Особливу увагу приділено
композитивним

сумішам

та

натуральним

замінникам

цукру,

що

використовуються при виробництві хлібобулочних виробів. Погіршення
здоров’я населення обумовлено впливом численних несприятливих факторів,
серед яких значне місце посідає нездоровий спосіб життя, у тому числі
недотримання принципів здорового харчування. Встановлено, що вживання
цукру, навіть при раціональному підході, інколи викликає розвиток різних
патологій. Тому, на сьогоднішній день потрібно виробляти кондитерські
вироби з «корисного» цукру, який буде легко засвоюватись організмом і не
навантажувати організм зайвими калоріями.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОЛОКО ЯК ПРОДУКТ ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ
Розглянуто сучасні проблеми харчування та молоко як основна складова
дієтичного

харчування

а

також

охарактеризовані

сучасні

різновиди

рослинного молока.
Ключові слова: дієтичне харчування, дієтичні продукти, види молока.
Здоров'я нації – найважливіша проблема, що стала одним з насущних
питань, яку повинно вирішувати на державному рівні. Експерти стверджують,
що здоров'я населення залежить від системи охорони здоров'я, від соціальноекономічних умов і умов життєдіяльності, а також від харчування людини. За
останні 15 років в Україні різко збільшилася кількість захворювань і знизилася
тривалість життя. Головні причини в цьому мають соціально-економічні корені.
Гостро стоїть проблема якості харчової сировини і харчових продуктів, а також
відсутність у більшості населення сучасних знань як в області здорового
харчування, так і дієтичного. У зв'язку з цим зросла частота «хвороб
цивілізації», до яких відносяться атеросклероз і його наслідки, цукровий діабет,
злоякісні новоутворення, карієс зубів. [1]
Саме дієтичне харчування повинно сприяти відновленню порушених
функцій організму людини, посиленню лікувального ефекту лікарських
препаратів, мобілізації захисних сил, попередженню загострень захворювань,
підвищенню

працездатності,

поліпшенню

якості

життя.

Особливістю

дієтхарчування в сучасних умовах є його масовість, тобто потреба у ньому
зростає серед дорослого і дитячого населення.
Реалізація принципів дієтичного харчування повинна забезпечуватися не
лише у домашньому харчуванні, але і в лікувальних установах, школах,
інтернатах, закладах ресторанного господарства. У посадових обов'язках
керівників підприємств, а також головних лікарів, заступників головних лікарів
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по медичній частині, завідуючих виробництвом, шеф-кухарів, лікуючих лікарів,
дієтсестер, працівників харчових технологічних лабораторій, кухарів визначені
вимоги з організації і технологічного забезпечення якості виробництва, умов
реалізації дієтичної продукції.
Метою

роботи:

є

обґрунтування

необхідності

розробки

системи

харчування на основі молочної дієти.
Виклад основного матеріалу: Дієтичне харчування — це лікувальне
харчування хворої людини. Воно є обов'язковою частиною комплексного
лікування. В одних випадках дієтичне харчування — це основний лікувальний
засіб, в інших — необхідний засіб, на фоні якого застосовують усі інші
лікувальні заходи.[4]
В основу дієтичного харчування покладена теорія збалансованого
харчування. Дієтичне харчування ґрунтується на принципі максимальної
збалансованості основних харчових речовин у добовому раціоні з урахуванням
механізмів перебігу хвороби та стану ферментативних систем хворого.
Лікувальна дія дієтичного харчування забезпечується:
1) спеціальним підбором харчових продуктів;
2) визначеними співвідношеннями між основними харчовими речовинами;
3) відповідною технологією приготування дієтичних страв. Наприклад,
виключенням з дієти окремих харчових продуктів можна значно знизити в ній
вміст холестеролу, жирів, натрію, цукру, а відварюванням м'яса та риби —
вміст пуринів та екстрактивних речовин.
Про лікувальні властивості багатьох харчових продуктів відомо давно, але
до кінця XIX ст. лікувальне харчування застосовували емпірично. Тільки з
відкриттям акад. І.П. Павловим законів травлення дієтичне харчування
одержало наукове обґрунтування. У 20—50-х роках XX ст. проф. М.І.
Певзнером була розроблена так звана групова дієтна система харчування,
згідно з якою кожна група споріднених захворювань одержала свою дієту. Нині
існує 16 основних дієт. У рамках однієї дієти існують піддієти тому загальна
кількість дієт досягає 60.
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Дієта стає частиною нового способу життя, який доповнюють фізичні
вправи і турбота про своє здоров’я.[5]
Дієтичні продукти — це спеціалізовані продукти, які замінюють у
харчуванні хворих традиційні продукти і відрізняються від них хімічним
складом та (або) фізичними властивостями.
Молоко - унікальний за харчовою і біологічною цінністю, засвоюваності і
значенням для організму продукт.
І. І. Павлов назвав молоко дивовижної їжею, приготованою самою
природою. Дійсно, молоко і молочні продукти містять всі необхідні для
організму харчові речовини. Ці продукти корисні дітям і дорослим, хворим і
здоровим.
У харчуванні людини використовується коров'яче молоко, а в багатьох
районах нашої країни - і козяче, овече, кобиляче, верблюже, буйволове і
оленяче.
У молоці виявлено понад 200 різних корисних речовин. Крім білків, жирів
і вуглеводів в ньому містяться мінеральні речовини, вітаміни, органічні кислоти
та інші компоненти.
Середній вміст білків у молоці становить 3,2%. Вони мають всі незамінні
амінокислоти в оптимальному співвідношенніванні, в тому числі і. дефіцитні
(лізин, триптофан, метіонін), без яких організм не може синтезувати
будівельний матеріал для формування тканин. За перевариваемости білки
молока займають перше місце, випереджаючи білки м'яса, риби, злаків.
Засвоюваність їх дорівнює 95-97%. Саме тому молоко і молочні продукти
називають найлегшою їжею, абсолютно незамінною в дитячому і дієтичному
харчуванні.
Вміст жиру в молоці становить в середньому 3,5%. Він легко
перетравлюється і добре засвоюється організмом завдяки своїй низькій
температурі плавлення і малим розмірам жирових частинок, які легко доступні
впливу травних соків. У молоці є близько 20 жирних кислот, в тому числі
незамінна лінолева, а у вигляді слідів - арахідонової. У молочному жирі
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містяться фосфатиди і стерини. Фосфатиди молока сприяють правильному
обміну жирів, перешкоджають зайвій їх відкладенню в печінці; мають
антисклеротичну дію, оскільки беруть участь в регулюванні процесів обміну
холестерину.[1]
Таким чином, ці речовини надають молоку ліпотропні і антисклеротичні
властивості.
Вуглеводи в молоці містяться в кількості 4,8% (в середньому) і
представлені в основному молочним цукром - лактозою. Лактоза під впливом
молочнокислих мікроорганізмів зброджується з утворенням молочної кислоти.
Це її властивість широко використовується в цілях отримання кисломолочних
продуктів (кефіру, кислого молока, сметани та ін.).
У молоці містяться макро- і мікроелементи. Загальна їх кількість становить
0,6-0,7%. Більше половини всієї кількості мінеральних речовин молока
припадає на кальцій і фосфор. Їх засвоєнню сприяє вдале поєднання з білками
молока.
У молоці є майже всі водо- та жиророзчинні вітаміни.
Наша молочна промисловість випускає молоко різної жирності: 2,5%; 3,2%
(для дитячих і лікувальних установ). Склад інших компонентів при цьому
практично однаковий. Отже, однакова і біологічна цінність. Енергетична
цінність молока тим нижче, чим менше відсоток жирності.
Асортимент молочних продуктів налічує десятки видів. Це - вершки, сир,
сметана, масло, сир, кефір, кисле молоко і ін. Подібно молоку, молочні
продукти випускаються різного ступеня жирності. Низькожирні продукти
багаті білками високої біологічної цінності, молочним цукром або молочною
кислотою, мінеральними речовинами і вітамінами. Ці продукти широко
використовуються в харчуванні людей всіх вікових груп, особливо дітей і
підлітків. Низькожирні молочні продукти рекомендуються особам з надмірною
масою тіла, а також людям середнього та похилого віку з метою попередження
ожиріння.
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Молоко є неоднорідним біологічним середовищем, до складу якого
входить до 250 основних компонентів, в тому числі 20 амінокислот білків, 25
основних карбонових кислот, кілька видів молочного цукру, 45 мінеральних
речовин та мікроелементів, 25 вітамінів, ферменти, гормони, імунні тіла,
фосфатиди, стерини, лимонна кислота та гази. [1]
Склад молока в межах одного виду тварин може незначно змінюватися. На
нього впливають порода, умови годівлі й утримання тварин, пора року тощо.
Первинна переробка молока включає очищення його від механічних
домішок, охолодження, зберігання при низькій температурі, з наступним
транспортуванням на молочні заводи. При повторній обробці молоко
очищують, нормалізують за вмістом жиру, пастеризують, охолоджують,
розливають у фляги або розфасовують у пляшки чи пакети. Після такої обробки
молоко дещо відрізняється від свіжовидоєного за хімічним складом, кількісним
і якісним вмістом мікрофлори, біологічними і смаковими властивостями.
Мета пастеризації — знищення мікрофлори, яка розвивається в молоці в
процесі його одержання і наступної обробки.
Парне молоко має оптимальну температуру для розмноження більшості
мікроорганізмів. Тому для припинення росту мікроорганізмів необхідно
своєчасно охолодити молоко. При швидкому розмноженні мікроорганізмів
підвищується кислотність молока і воно скисає.
Холод не вбиває бактерій, але при зниженні температури тимчасово
припиняється їх ріст, розвиток і розмноження. Для тривалого зберігання у
молоці початкових властивостей його необхідно охолодити до більш низької
температури. При зниженні температури до -25 °С молоко зберігає свої
початкові властивості до 3-х і більше місяців. Низька температура сприяє
кращому зберіганню основних вітамінів молока.
Охолоджувати молоко необхідно також і для того, щоб зберегти його
бактерицидні

властивості

протягом

тривалого

періоду.

Температура

охолодження молока в основному залежить від тривалості його зберігання.
Забороняється змішувати охолоджене і парне молоко, оскільки при цьому
підвищується температура, і мікрофлора починає бурхливо розвиватися, що
знижує його сортність.
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Питне молоко класифікують за способом термічної обробки, вмістом жиру
і добавок, біологічно активних речовин, призначенням, за видами споживчої
тари.
Види молока - знежирене, нормалізоване, топлене, стерилізоване,
пастеризоване.
Питне молоко. Термін "питне" утвердився по всьому світу за молоком,
призначенимдлябезпосередньоговживання. В даний час випускається більше 20
видів питного молока, які різняться між собою за вмістом жиру, сухого
знежиреного молочного залишку, наповнювачів і способу теплової обробки.[5]
Сьогодні часто говорять про недоліки коров’ячого молока. Незважаючи на
те, що воно далі залишається одним з найбільш споживаних видів молока, все
більше і більше людей шукають альтернативу. Ось чому молоко без лактози на
основі рослин і води вважається кращою альтернативою. Воно не лише має
приємний смак , а й дуже корисне для здоров’я. Кожен колись страждав від
поганого травлення, нежитю, відчував загальне нездужання, а дехто страждає на
непереносимість лактози. Лікарі та дієтологи стають все більш і більш
обізнаними про проблеми, що виникають в наслідок вживання коров’ячого
молока. Саме тому на ринку існують рослинні молочні продукти.
Переваги рослинних молочних напоїв:
 вони не містять ні лактози, ні холестерину;
 низький вміст жиру;
 підвищена частка моно і полі ненасичених жирі, що є корисними для
серця;
 високий вміст вітаміну В;
 збалансоване співвідношення між натрієм і калієм;
 вони ідеально підходять для людей з повільним травленням, запором,
синдромом роздратованого кишечника.
Соєве молоко - це один з найбільш поширених видів рослинного молока і
ви, скоріше за все, колись його пробували. Соєве молоко – один з найбільш
корисних та найстаріших видів рослинного молока. [6]. Воно з’явилося у Китаї і
поширилося у Америці і Європі протягом XIX століття.
Його переваги:
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 корисне для людей, що мають алергію на лактозу, найлегше
перетравлюється, тому що не потребує перетравлювання ферментів.
 чудово підходить діабетикам: випускає цукор повільно, зберігають кров
у її найбільш оптимальному стані.
 знижує рівень холестерину та є одним з найбільш корисних видів
молока завдяки тому, що складається з ізофлавонів, жирних кислот і білків.
 має вміст кальцію, покращує кровообіг і загоєння ран.
 містить калій і магній, ідеально підходить для контролю підвищення
кров’яного тиску.
 Його особливо рекомендують жінкам, оскільки, завдяки своїм
ізофлавонам, допомагає з перед менструальним синдромом.
Мигдальне молоко - це один з найбільших поживних видів рослинного
молока.
Його переваги:
 Сприяє травленню.
 Корисне для людей, які страждають на анемію, відчувають слабкість,
мають проблемні з печінкою, або страждають від недоїдання.
 Корисне для мозку та м’язів завдяки високому вмісту калію.
 Запобігає остеопорозу.
 Мигдаль допомагає знизити рівень холестерину.
 Його високий вміст волокна ідеально підходить для боротьби із
запорами. Воно також знижує ризик раку товстої кишки.
 Високий вміст магнію, заліза, кальцію та вітаміну Е.
Вівсяне молоко - чудовий напій для людей, які прагнуть піклуватися про
себе та схуднути. Споживаючи його вранці, ви заряджатимете себе енергією, не
вживаючи жодних жирів.
 Його високий вміст волокна зміцнює травну систему і забезпечує
відчуттям ситості.
 Знижує рівень холестерину і ризик діабету.
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 Дуже багате на вуглеводи, ті містить білка більше, ніж рис або
пшениця.
 Містить незамінні жирні амінокислоти, такі як лінолева кислота,
антиоксиданти та вітамін Е.
 Його високий вміст бета-глюкана сприяє зниженню холестерину і
жовчних кислот, поглинаючи їх і перешкоджаючи потраплянню а організм
шкідливих речовин.
З усіх рослинних молочних напоїв, горіхове молоко рекомендоване для
лікування діареї. Американці п’ють його все більше і більше, оскільки було
доведено, що цей напій містить багато антиоксидантів.
 Запобігає серцево-судинним захворюванням, а також цукрового
діабету.
 За даними ряду досліджень, горіхове молоко є більш корисним,ніж
види антиоксидантів, такі як апельсини, шпинат, морква, або наприклад
помідори.
 У ньому дивовижно поєднуються вітаміни Е, жирні кислоти омега-3 і
омега-6, полі феноли та мікроелементи, селен, мідь, магній, ідеально підходить
для вашого здоров’я і здоров’я всієї вашої родини.
Рисове молоко.Не плутайте рисове молоко з «рисовою водою», яку
зазвичай вживають люди, що страждають на діарею. Цей вид молока готується
зі свіжих зерен, які мелють, готують, а потім піддають бродінню.[6]
 Це легкий і солодкий напій, що не містить глютену.
 Воно дуже легко перетравлюється та розслабляє. Триптофан та
вітаміни групи В, що містяться у рисовому молоці, перетворюють цей напій у
так зване «насіння безтурботності», тому що його вміст надає енергії та балансу
нервовій системі.


Має очисні і гіпертонічні властивості.

Висновки. Формування культури здорового харчування починається з
дитинства. Харчові звички – «наше все», вони формуються у ранньому віці під
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впливом і за прикладом батьків, та мають ключове значення для забезпечення
здорового харчування у подальші періоди життя. І вже точно, ні для кого не
секрет, що харчування – один із найважливіших факторів, що визначає здоров’я
людини,

її

фізичний,

психологічно-емоційний

стан

та

підтримує

життєдіяльність її організму. Від належної якості харчування залежить
здатність людини мінімізувати негативну дію зовнішніх чинників, добре
самопочуття людини, а також рівновага соціально-психологічного клімату.
Основні стратегії оптимізації харчування свідчать про включення до
харчового раціону молочних продуктів. Молочні продукти є важливим
джерелом насичених жирів, холестеролу і значної кількості білків, отже, є
невід’ємною частиною раціону.
Молоко - один із найцінніших продуктів харчування людини. Воно містить
усі необхідні для харчування людини речовини - білки, жири, вуглеводи, які
знаходяться в збалансованих співвідношеннях і легко засвоюються організмом.
Крім того, в ньому містяться різні ферменти, вітаміни, мінеральні речовини й
інші важливі елементи харчування, які необхідні для забезпечення нормального
обміну речовин.
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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИПІЧНИХ ДЕСЕРТІВ
В статті

розглянуто новітні технології десертних страв, важливість

поживної цінності продуктів , гарного естетичного вигляду

в оформленні

страв. Ресторани європейської кухні використовують це прогресивне
досягнення в технологіях, в

школах навчання національних закладів

ресторанного господарства .
Ключові слова: технології, десертні страви, кондитерські вироби, смак,
страва, зовнішній вигляд, органолептична оцінка
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними

завданнями.

Важливість

поживної

цінності

продукту

прораховують при споживанні їжі. Розглядаючи їжу ми просто не розуміємо
навіщо вживати даний продукт, які

сучасні вимоги споживачів при

впровадженні нової продукції високої якості з поживними властивостями та
гарним естетичним виглядом

в оформленні та смаком страв, прогресивне

досягнення дають школи національних закладів ресторанного господарства
світу [1–3].
Європейська кухня та новітні технології десертних страв є популярною
серед

споживачів закладів ресторанного господарства. Нові потреби у

споживанні будь-яких продуктів потребують інноваційних підходів до
технологій продукції. Підвищені тенденції до розвитку технологій десертних
страв, їх

якості, зменшення калорійності та підвищення харчової цінності
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пропонують наставляють створення нових технологічних процесів десертної
продукції. Таким чином, актуальність роботи визначилась необхідністю
розробки нових технологічних процесів десертних страв зниженої калорійності
та впровадженням новітніх технологій кондитерських десертних страв.
Десертні страви в кондитерському виробництві надають виробам художньо
оформленого зовнішнього вигляду, приємного смаку, підвищують їх харчову
цінність. Оздоблення кондитерських виробів виконується за допомогою спеціальних пристроїв та інструментів, а також на відповідному обладнанні.
Технологічні

процеси

приготування

оздоблювальних

напівфабрикатів

різноманітні [4] .
Формулювання цілей статті. Асортимент десертних страв різний, широкий
поширюється за рахунок розробок і впровадження нових видів. Виробничі
ознаки за якими проводять класифікацію - це за сировиною, способом
приготування, цільовим призначенням, за особливостями рецептури та ін. Так,
якщо класифікувати за сировиною, то десертні страви виготовляють вершкові,
білкові, шоколадні, цукрові, фруктово-ягідні та ін. В випадку класифікації за
способом приготування розрізняють такі: сирцеві, заварні, відливні та ін. За
цільовим призначенням напівфабрикати для оздоблення розрізняють: для наповнення порожнин, для прошаровування випечених напівфабрикатів, для
виготовлення фігурних прикрас. За особливостями рецептури вони бувають:
основні та похідні, з наповнювачами [5]. Оздоблення виробів кремом за
допомогою гребінця, паперових корнетиків, кондитерських мішків з набором
різних трубочок. Виготовлення з кремів бордюрів, орнаменту, квітів і т.д.
Технологія приготування цукрових напівфабрикатів, мастики, сиропів, желе,
прикрас з шоколаду- це все види десертних виробів.
Виклад основного матеріалу дослідження.
страв використовують білкові креми.

Для виробництва десертних

Основою для технології

крему використовується білок, як легко збиває мий продукт

білкового

з цукром. Такі

креми використовують для намазування на поверхню десертних страв , їх
прикрас, а також для наповнення трубочок і згорнутих у рулон вафель. У
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наслідок ніжної, пишної маси такі продукти використовують для намазування
на десерти , а не для прошарку. Приготовлений продукт підлягає
використанню, оскільки після приготування він швидко втрачає пишноту. За
виглядом і структурою білковий крем для десертних страв відрізняється від
масляного білизною, більшою легкістю і пишнотою [6].

Білковий крем буває

серцевим і заварним. Білковий серцевий. Посуд і яєчні білки охолоджують до
1-2ºС. Посуд повинен бути ретельно вимитим від жиру, оскільки він
перешкоджає утворення стійкої піни. Не припиняючи збивання в білки
поступово додають цукрову пудру, в кінці збивання додають ванільну пудру і
лимону кислоту. Проводять додаткове збивання 1-2 хв., при цьому маса крему
дещо осяде. Щоб уникнути подальшого осідання крему, його слід відразу
використати для оброблення. Вироби оздоблені сирцевим кремом, для
поліпшення вигляду і смаку, стійкості форми рекомендують заокулірувати в
печі при 220-240ºС на протязі 1-3хв. Ароматизатори і фарби вносять після
додавання цукрової пудри, після чого продовжують недовге збивання.
Білковий

заварний. Його

приготування

складається

з

таких

стадій:

приготування цукрового сиропу збивання білків поєднання продуктів. Цукор
розводять в воді і варять до 118-120ºС. Паралельно збивають охолоджені білки
до збільшення об’єму в 6-7 разів, до утворення стійкої піни. Не припиняючи
збивання тоненькою цівкою поступово вливають заварений гарячий сироп,
додають лимону кислоту, ванільну пудру і збивають ще 10хв. Готовий крем є
сніжно-білою, однорідною, глянсуватою, пишною і трохи тягучою масою
вологістю 27%. Цей крем зручний для прикрашування тортів пишними і
кольорами і фігурами, які стійко зберігають форму без клеровки в печі. На
якість крему і термін його зберігання впливає щільність завареного сиропу і
порядок вливання його в збиті білки. Заварні креми, є не пишною, злегка
драглистою, такою, що мажеться масою, яка не зберігає надану їй форму. Цими
кремами не прикрашають торти і тістечка, їх використовують для прошарку
випечених пластів, їх обмазок, а також для заповнення трубочок і кошиків.
Порівняно з іншими кремами заварні креми мають підвищену вологість, в них
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міститься клейстеризоване борошно, яке за наявності молока і яєць створює
сприятливе середовище для життєдіяльності мікроорганізмів. Ці креми схильні
до швидкого псування і скисання у наслідок розвитку в них при зберіганні
молочнокислих бактерій, кишкової палички та інших мікробів. Приготування із
шоколаду різних фігур.

З шоколаду можна приготувати найрізноманітніші

прикраси у вигляді повно об’ємних фігурок тварин, тонкі штрихові малюнки.
Прикраси відливають у формах, шприцюють, вирізують ножом або вирубують
за допомогою металевих фігурних виїмок. Перед використанням шоколад і
шоколадну глазур піддають спеціальній обробці, так званому темперуванню.
Його проводять таким чином. Шоколад подрібнюють і поволі нагрівають на
водяній бані

до 33-34 градусів. Темперування додає шоколаду великої

пластичності. Якщо шоколад виявиться дуже густим, додають до нього
підігріте масло какао або кокосове масло. Не можна шоколад розігрівати на
дуже великому вогні , він прогріватиметься нерівномірно і може пригоріти, а
вироби із нього вийдуть матові, без глянцю. Повно об’ємні фігури з шоколаду
виливають порожнистими. Відливання проводять у металевих, фарфорових і
гіпсових формах, за їх відсутності користуються фігурною виїмкою. При
заливанні шоколаду форма і шоколад повинні мати однакову температуру.
Для отримання плоских тонких фігур темперований шоколад розливають на
пергамент шаром 2-3 мм. Поки він ще не затвердів (але і не розпливається),
металевими виїмками, трохи змащеною рослинною олією, вирізують різні
фігурки. Можна також глазурувати вишні, полуниці, виноград, аґрус та інші
фрукти, а також горіхи. Для глазурування ягоди потрібно вимити, висушити
або обтерти серветкою. Наливають глазур у чашку. Беруть ягоду за живця,
опускають її на ½ або повністю в глазур, виймають і кладуть на чистий
пергаментний папір. Через 2 хв. знову беруться за живця і перекладають ягоду
на інший лист, видаляючи тим самим зайву глазур з ягоди. Готові ягоди
поміщають у холодильник.
Десертні вироби з фруктами і цукатами, підготовка їх для оздоблення
тортів і тістечок. Свіжі фрукти і ягоди використовують при приготуванні
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сезонних десертів. Відбирають найкрасивіші екземпляри без що найменших
ознак псування, промивають, кладуть на сито для стікання води. Консервовані
фрукти використовують цілий рік як прикраси і як начинки. Сироп, в якому
знаходяться фрукти використовують у кондитерському виробництві. Якщо
сироп прозорий, то його застосовують для приготування желе, а якщо
каламутний для промочування. Фрукти виймають з сиропу і укладають на сито
для

просушування.

Консервованими

фруктами

прикрашають

поверхню

кондитерських виробів, покриту фруктовою начинкою або кремом. З верху
фрукт можна покрити желе або карамелі. Поверхню кондитерських виробів
також часто прикрашають цукатами, для цього їх заздалегідь нарізають і
укладають на вироби.
Харчування є одним з найвагоміших факторів, що пов’язує людину з
навколишнім середовищем,

також має істотне значення у профілактиці

негативного впливу різних токсинів, розробці заходів та способів їх
всмоктування у шлунково-кишковий

тракт

або прискорення виведення

шкідливих речовин з організму людини. Від складу харчових інгредієнтів, які
ми вживаємо, залежить не тільки кількість шкідливих речовин, які надходять
із їжею, а й характер метаболізму перетравлення організмом.
З метою більш повного втішання попиту споживачів проектованого
закладу та а мешканців м. Одеси пропонується виробництво та реалізація
кондитерських виробів з різними якісними властивостями новітньої сирови та з назвами , що відповідають за своїм вмістом: вони поетичні й неповторні "На щастя!", "Мадонна", "Мадемуазель де Люкс", "Чарівність", "Вулкан".
Планується використання карамель з різноманітними фруктовими начинками, в
тому числі лимон, лайм . Високим попитом буде користуватися приготовлений
в цеху мармелад "Люкс-Мармеладка" з різними смаками, а також мармелад в
шоколадній глазурі. Новітньою сировиною у даній роботі

пропонуються

представити лайм , апельсин ,моркву та смородину. Дані продукти
використовуються

для

приготування
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оздоблювальних

напівфабрикатів

зниженої калорійності кремів та начинок для торта. Завдяки їм знижується
калорійність кондитерського виробу та проявляються

лікувально –

профілактичні та функціональні властивості.
Висновки. У сучасних умовах раціони споживання населення не
відповідають сучасній концепції здорового та профілактичного харчування.
Протягом останніх років в державі спостерігається тенденція до збільшення
споживання жирів, легкозасвоюваних вуглеводів, та поряд з цим, згідно
статистичних даних, в харчових раціонах людей відмічено знижену кількість
вітамінів, мінеральних речовин, що призводить до порушення обміну речовин і
розвитку

різноманітних

захворювань,

таких

як

алергія,

онкологічні

захворювання, харчові отруєння, порушення діяльності щитовидної залози,
печінки, нирок. В таких випадках організм потрібно збагачувати вітамінами і
мінералами.
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Сучасне безалкогольне виробництво засноване на передових досягненнях
техніки

і

технології,

використовує

напівфабрикати

високого

ступеня

готовності. Інновації у виробництві безалкогольних напоїв зосереджені в
декількох напрямках, таких як: розробка напоїв і концентратів для їх
виробництва на натуральній основі з використанням соків, настоїв з рослинної
сировини, меду, вторинних продуктів сироваріння та молочного виробництва,
концентратів квасного сусла, створення збагачених і функціональних напоїв,
розширення їх асортименту та сировинної бази.
Безалкогольні
водорозчинними

напої

є

вітамінами,

хорошою

основою

мінеральними

і

для

збагачення

їх

біологічно-активними

речовинами, що ставить їх в ряд цінних видів харчових продуктів [1].
Для виробництва напоїв в якості сировини застосовують спеціально
підготовлену воду, зі складу якої видалена переважна кількість основних іонів.
Така вода дозволяє максимально розчинити компоненти рослинної сировини,
що використовується і зберегти їх смакоароматичні властивості. Однак
відсутність у воді основних іонів, таких як хлориди, сульфати, гідрокарбонати,
кальцій, натрій і магній, знижує фізіологічну цінність готових напоїв.
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Створення інноваційних напоїв на основі природних мінеральних вод
дозволить нівелювати вищезазначені недоліки. Органолептичні властивості
безалкогольних напоїв на основі мінеральної води залежать від іонно-сольового
складу і співвідношення в ньому аніонів (гідрокарбонатів, сульфатів, хлоридів)
і катіонів (кальцію, магнію, натрію). Смак безалкогольним напоям надають
солі, що формують склад мінеральних вод, наприклад: кислий – надлишок
розчиненої вуглекислоти, гіркий – деякі солі магнію.
Готових технологічних рішень щодо використання природних мінеральних
вод для приготування безалкогольних напоїв і їх впливу на зміну якісних
характеристик не розроблено. У зв'язку з цим актуальними можна вважати
експериментальні дослідження, спрямовані на розробку технологічних режимів
і рецептур приготування інноваційних напоїв на основі мінеральної води та
встановлення їх якісних показників.
Основний спосіб формування властивостей, що забезпечують користь для
здоров'я – додаткове внесення до рецептурного складу одного або декількох
функціональних харчових інгредієнтів, вибір яких визначається особливостями
їх складу і властивостей (кислого або нейтрального середовища, наявності або
відсутності білків, ліпідів, вуглеводів, мікронутрієнтів) [1, 2].
Для реалізації цієї мети при виробництві функціональних напоїв
використовують вітаміни, вітаміноподібні і мінеральні речовини у вигляді
вітаміно-мінеральних

преміксів,

комплекси

різних

функціональних

інгредієнтів, водорозчинні рослинні екстракти, що підвищують адаптивні
можливості організму (флавоноїди, терпеноїди, антоціани, глікозиди). Залежно
від кількості внесеного функціонального інгредієнта можуть вирішуватися
наступні завдання:
– відновлення частково або повністю втраченого в технологічному процесі
інгредієнта до вихідного рівня за умови, що цей відновлений рівень здатний
забезпечити гарантований фізіологічний ефект при регулярному споживанні
напою в кількостях, відповідних встановленої середньодобової потреби;
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– збагачення, тобто введення до складу напою корисного інгредієнта в
кількості, що перевищує нормальний рівень його вмісту у вихідній сировині
(або в продукті, що не був підданий традиційній технологічній переробці).
На сьогоднішній день саме збагачення продукту – переважаючий
технологічний прийом створення функціональних напоїв [3].
Відповідно до основних правил збагачення харчових продуктів вітамінами
і мінеральними речовинами є продукт (напій), за рахунок якого при звичайному
рівні його споживання, що визначається як усереднена добова порція,
задовольняється від 15 до 50 % норми фізіологічної потреби у відповідних
мікронутрієнтах.
Для збагачення рекомендується використовувати ті вітаміни і мінеральні
речовини, недостатнє споживання або ознаки дефіциту яких широко поширені
та виявлені.

В основному такими мікронутрієнтами є вітаміни групи В,

аскорбінова кислота, вітамін D, каротин, йод, залізо і кальцій.
Однак СанПіН допускають використання більш повного набору вітамінів,
макро- і мікроелементів у складах преміксів.
Премікси – це гомогенні суміші вітамінів і мінеральних речовин в наборі і
співвідношеннях, що відповідають завданням збагачення і фізіологічним
потребам людського організму з урахуванням особливостей структури
харчування і забезпеченості цими мікронутрієнтами різних груп населення.
В якості харчових носіїв в преміксах використовують різні цукри
(сахарозу, глюкозу, лактозу), мальтодекстрини і інші інертні харчові речовини.
Вибір конкретного носія зазвичай визначається особливостями складу і
цільового призначення збагачуваної напою, а також міркуваннями збереження,
зручності внесення та змішування.
Метою роботи є формування та оцінка якості плодово-ягідних соків з
використанням природних мінеральних вод, розробка технології виробництва.
Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
– обґрунтувати доцільність використання плодово-ягідних соків з
використанням природних мінеральних вод;
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– розробити рецептуру і технологію виробництва плодово-ягідних соків з
використанням природних мінеральних вод;
– провести комплексну товарознавчу оцінку якості плодово-ягідних соків з
використанням природних мінеральних вод за розробленою технологією.
Матеріалом для виконання роботи послужили новітні розробки та
дослідження технології виробництва функціональних напоїв та літературні
джерела [4, 5, 6, 7].
В ході досліджень використовували стандартні і загальноприйняті методи
оцінки складу і властивостей сировини, модельних композицій і готових
продуктів: органолептичні; фізико-хімічні та показники безпеки продукції.
При проектуванні інноваційних безалкогольних напоїв враховували той
факт, що вони повинні відноситися до категорії соковмісних, тому кількість
соку в складі напою має бути 35-50 % при вмісті мінімальної масової частки
сухих речовин у відновлених соках згідно нормативної документації.
При складанні рецептури враховували, в першу чергу, органолептичні
характеристики напоїв, оскільки зважаючи на унікальний складу мінеральної
води і наявності в ній різноманітних солей вони можуть істотно варіювати і
змінюватися при різному внесенні натуральних інгредієнтів.
В отриманому напої міститься яблучна кислота. Ця кислота переважає
також і в концентрованому соку, який був використаний для приготування
напою. В процесі зберігання напою вміст органічних кислот зменшується. Це
пов'язано в першу чергу з іонно-сольовим складом води, а саме – з вмістом
гідрокарбонат-іонів.

Органічні кислоти, які вступають в реакцію з

гідрокарбонатами, нейтралізуються.

В результаті реакції нейтралізації

отримуються натрієві і калієві солі органічних кислот.
зниження вмісту аналізованих кислот в напоях.

Це призводить до

Внаслідок підвищеної

кислотності вихідної сировини, негативний вплив гідрокарбонат-іонів на
органолептичні властивості готового напою було суттєво знижено. У соках зі
зниженою кислотністю дану проблему можна уникнути при додаванні
регулятора кислотності – лимонної кислоти.
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В (табл. 1.) представлена рецептура напою на основі мінеральної води з
додаванням концентрованого яблучного соку.
Таблиця 1 – Рецептура напою
Найменування сировини

Цукор-пісок

Вміст інгредієнтів в готовому
напої
Кількість
Одиниці
вимірювання
0,50
кг

Вміст сухих речовин в
сировині
%, до маси
Кг
99,0

0,50

Вода мінеральна

79,50

кг

-

-

Сік яблучний
концентрований
Всього

20,00

кг

65

13,00

100

кг

13,50

В (табл. 2) представлені органолептичні та фізико-хімічні показники
напою на основі мінеральної води з додаванням концентрованого яблучного
соку.
Таблиця 2 – Органолептичні та фізико-хімічні показники напою на
основі мінеральної води з додаванням концентрованого яблучного соку
Фізико-хімічні показники
Масова частка сухих речовин, % – 13,5.
Масова частка титрованих кислот, % – 0,5.

Органолептичні показники
Колір – світло-жовтий
Смак та аромат – яблука

Після проведення досліджень була розроблена технологія виробництва
напою на основі мінеральної води з додаванням концентрованого яблучного
соку. На (рис. 1.) наведена технологічна схема виробництва.
Концентрований
яблучний
сік

Мінеральна
вода

Цукор

Змішування
компонентів

Фасування
напою

Рисунок 1 – Технологічна схема виробництва напою на основі
мінеральної води з додаванням концентрованого яблучного соку
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При

виконанні

роботи

були

розглянуті

напої

функціонального

призначення.
Визначено, що розробка нових функціональних напоїв являє собою
вирішення задачі, що пов'язана з науковим обґрунтуванням вибору інгредієнтів,
їх кількості, які визначають склад і властивості функціонального напою.
Розроблена

рецептура

та

технологічна

схема

виробництва

нового

функціонального безалкогольного напою на основі мінеральної води з
додаванням концентрованого яблучного соку.
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7. Проектування підприємств плодовоовочевої консервної промисловості:
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УДК: 641
Гаврилюк О.А.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
ВИРОБНИЦТВА НАПІВФАБРИКАТІВ З ПТИЦІ, РОЗШИРЕННЯ
АСОРТИМЕНТУ ТА ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
У роботі розглядається сучасна світова тенденція у галузі харчових
технологій - розробка страв з птиці підвищеної харчової цінності, які здатні
впливати на фізіологічні процеси в організмі людини, в тому числі,
стимулювати і покращувати опірність до різних захворювань. Представлено
аналіз літературних джерел і запропоновані харчові добавки, якими можна
збагатити напівфабрикати з котлетної маси птиці.
Ключові слова: напівфабрикати з птиці,

концепція функціонального

харчування, функціональні продукти, харчові добавки.
Постановка проблеми У раціоні сучасної людини загалом переважають
рафіновані продукти і напівфабрикати, які після промислової переробки
втрачають багато незамінних речовин (вітаміни, мікроелементи, харчові
волокна тощо), надлишкові за калорійністю, а також містять консерванти та
інші шкідливі домішки, необхідні для зберігання товарного вигляду продукції.
Згідно з останніми даними фахівців, для повного задоволення життєвих потреб
їжа людини повинна містити 600 груп макро- і мікронутрієнтів, які включають
понад 20 тис. різноманітних сполук рослинного, тваринного і мікробного
походження. Нині людина зі звичною змішаною дієтою не отримує й половини
необхідних нутрієнтів. Це тягне за собою підвищення ризику таких
захворювань,

як

атеросклероз,

гіпертонія,

ожиріння,

цукровий

діабет,

остеопороз, подагра, ряд злоякісних новоутворень[1].
Одним із значних досягнень кінця ХХ сторіччя є створення концепції
функціонального харчування – включення в щоденний раціон людини
різноманітних продуктів, які у разі систематичного вживання забезпечують
організм не лише енергетичним і пластичним матеріалом, але й регулюють
фізіологічні функції, біохімічні реакції і психосоціальну поведінку людини.
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Мета дослідження: проаналізувати тенденції розвитку технології страв з
котлетної маси з птиці, асортимент харчових добавок,
біологічної

цінності,

поліпшення

якості,

з метою підвищення

розширення

асортименту

напівфабрикатів з котлетної маси птиці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Біологічно активні добавки
привертають прискіпливу увагу вчених, лікарів,

технологів харчової

промисловості у зв’язку з підвищенням якості та збільшенням довготривалості
життя людини. Вагомий внесок щодо наукового обґрунтування нових способів
одержання і розробки прогресивних технологій функціональних добавок для
харчових продуктів зробили вітчизняні вчені, зокрема науковці НУХТ,
ХДУХТ, КНТЕУ, тощо. Опрацювали досить ретельно тему функціональних
продуктів, страв доктор технічних наук Пересічний М.І.,професор, завідувач
кафедри товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів
Сирохман І.В [2,5].
Концепція функціонального харчування вже не нова, однак лише зараз
вона набуває популярності. Насамперед це зумовлено зміною ритму життя
людей, погіршення екологічної ситуації у світі, збільшенням захворюваності
всіх категорій населення.[3] На сьогодні науковцями вже напрацьована велика
база інформації щодо того, як саме той чи інший продукт впливає на організм
людини. Саме знання про особливості дії нутрієнтів на клітинному і
молекулярному рівнях в організмі людини дало поштовх до активного
вивчення та впровадження в життя основ функціонального харчування. До
складу цих добавок входить близько 300 харчових та лікарських рослин,
приблизно 60 біологічно активних індивідуальних сполук, вітамінів і
мікроелементів.
Першопрохідцями у розробці функціональних продуктів стали такі країни,
як Японія, Північна та Південна Америка, а також країни, які входять до
Європейського Союзу. Періодично вживають біологічно активні добавки
близько 70% японців і американців, 40% європейців і лише 3% українських
громадян [3].
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Як бачимо, країни, що мають високий рівень економічного розвитку, перші
взялися за втілення так званої нової галузі профілактичної медицини та
дієтології – функціонального харчування. У 2007 році Всесвітня організація
охорони здоров’я (ВООЗ) представила спеціально розроблений «План дій в
галузі харчових продуктів та харчування Європейського регіону ВООЗ на 2007–
2012 роки», який визначає основи здорового харчування європейців. Це вже
другий план ВООЗ, який стосується харчових технологій та продуктів
харчування. Його метою стало доповнити та адаптувати до сучасних умов
попередній Перший план, який був представлений у 2000 році. За цим планом
передбачено, що одним з основних напрямів діяльності ВООЗ має стати
забезпечення стійкого постачання населення безпечними та здоровими
харчовими продуктами. При цьому, окремими пунктами Плану винесено
необхідність
харчування

сприяння

відповідному

мікронутрієнтами

та

збагаченню

розробки

основних

продуктів

для

продуктів
додаткового

харчування з їх достатнім вмістом. Ці принципи були також підтверджені
новим третім Планом дій в галузі харчових продуктів та харчування на 2015–
2020 роки, який ВООЗ представила в Данії у вересні 2014 року. На сьогодні
більшість економічно розвинених країн мають власні документи, які
регламентують розробку та використання функціональних продуктів, це такі
країни, як Японія, Канада, США, Голландія, Велика Британія, Китай та інші.
Таким чином, одним із першочергових завдань кожної з держав має стати
забезпечення доступу всіх верств населення до здорових та безпечних
продуктів харчування. І однією з ланок, яка допомагає втілювати цю мету в
життя, може стати саме функціональне харчування [3,5].
Сучасна методологія створення й виробництва функціональних продуктів
включає комплексне дослідження і розробку процесів отримання сировини й
компонентів, моделювання рецептур і технологічних процесів виробництва, а
також розв’язання питання збереження основних властивостей продуктів до
часу їх споживання. Особлива увага звертається на розробку м’ясних і
м’ясорослинних продуктів цільового спрямування, у тому числі для харчування
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дітей раннього віку, школярів, вагітних і жінок-годувальниць, для людей з
різними захворюваннями у відповідності з принципами функціонального
харчування. В їх рецептурах, крім основної сировини, використовують
субпродукти, яєчну масу, тваринні й рослинні білки, рослинні компоненти,
пектин, жири з високим вмістом ессенціальних жирних кислот.
До прикладу, дефіцит заліза — один із найпоширеніших у світі
аліментарно залежний стан, що зустрічається у дітей, підлітків і жінок. Дуже
чутливі до дефіциту заліза головний мозок, у зв’язку з чим встановлено
відставання в психомоторному розвитку дітей із залізодефіцитною анемією.
Вона знижує працездатність, оскільки гальмує переміщення кисню у тканини.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), близько 10%
мешканців Європейського регіону та 30% світової популяції мають анемію.
Сьогодні на залізодефіцитну анемію (ЗДА) страждають 1,62 млрд осіб, що
становить 24,8% населення світу. Дефіцит заліза спричиняє низку негативних
наслідків, тому вчасна діагностика й адекватна корекція цього порушення
набувають важливого значення [4].
Одним із способів усунення вітамінної, мінеральної недостатності,
залізодефіцитної анемії, йоддефіциту і підвищення стійкості організму до
несприятливих умов довкілля є систематичне використання в їжі продуктів,
збагачених комплексом біологічно активних добавок (БАД) із широким
спектром терапевтичної дії.
У літературі зустрічаються різноманітні види активних речовин, які можна
використовувати у виробництві м’ясних напівфабрикатів.
Розроблена

технологія

отримання

м’ясорослинних

паштетів

з

використанням білково-жирової емульсії на основі ячмінного текстурованого
борошна, що додається як структуроутворювач.
М’ясні страви для дитячого харчування містять куряче філе, сіль
профілактичну, емульсію пряно-ароматичну, олії соняшникову і лляну,
крохмаль, м’ясо птиці / серце яловиче чи свиняче / мозок / печінку / язики,
борошно модифіковане гречане / рисове / кукурудзяне / питну воду. Завдяки
цьому створюють консерви, які володіють профілактичними властивостями у
випадку харчової алергії, анемії [5].
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Для вагітних жінок можна запропонувати

м’ясні напівфабрикати, які

містять філе птиці, сухе молоко, меланж, борошно гречане, кукурудзяне, олію
рослинну, соєвий ізолят, топінамбур, морську капусту, сіль профілактичну,
кістковий порошок, екстракти прянощів, фолієву й аскорбінову кислоти [5].
Порушення харчування і білково-вітамінна недостатність можуть сприяти
захворюванню печінки і жовчовивідних шляхів.
У вітчизняній народній медицині давно відома і все більше широко
застосовується як біологічно активна добавка — розторопша плямиста.
Особлива зацікавленість до цієї рослини проявилася після виділення з неї
силімаринів — активних у біологічному плані флаволігнанів (різновид
флавоноїдів), яких мало у вітчизняній флорі.
Флавоноїди є переносниками водню в організмі і сильними оксидантами.
Силімарини мають антигепатоксичну, жовчогінну, антиоксидантну дію,
сприяють утворенню нових клітин, захищають і відновлюють оболонки.
Особливо активно проявляється ця здатність відносно клітин печінки.
Розробники біологічних добавок використовують цю рослину як основний
лікувально-профілактичний компонент, оскільки в ній, крім силімаринів,
міститься ряд елементів і сполук, що сприяють відновленню функцій печінки
[5].
Розроблено нормативну документацію на нутове борошно і м’ясні
продукти з використанням нута — напівфабрикати січені і пельмені, паштети.
Споживання 100 г паштету з нутом задовольняє потребу людини в залізі —
на 40—50 %, в цинку — на 90 %, у міді — на 66 %, у селені — на 15—20 %. За
сумою незамінних амінокислот нут наближений до ідеального білка ФАО/
ВООЗ. Білки нуту добре розчиняються у воді (до 62 %) і вони близькі до білка
тваринного походження. Нут — джерело вітамінів і мінеральних речовин. Його
зерно містить вітаміни С, групи В, каротин, токоферол, ніацин, а також ряд
макро- і мікроелементів [6].
Олія лляна харчова відрізняється високою часткою ω-3 жирних кислот.
Вона знижує рівень холестерину в крові, знімає алергічні реакції. Ефективна за
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низки захворювань: тромбофлебіти, запальні процеси сечостатевої системи,
профілактики діабету й онкологічних захворювань, нормалізує роботу
щитовидної залози [7].
Соєві білки володіють антихолестериновим і протираковим ефектом, який
зумовлений присутністю ізофлавонів (генестеін) і олігоцукридів (рафіноза,
стахіоза); протидіабетичними властивостями завдяки вмісту харчових волокон;
антиостеопорозними властивостями внаслідок пониженого вмісту сірковмісних
амінокислот;

гіпоалергенними

властивостями;

імуномоделюючою

дією;

поліпшують пам’ять завдяки соєвому лецитину [7].
Ми розглянули невелику частку харчових добавок для моделювання
функціональних страв з м’яса птиці.
Висновки і пропозиції. В сучасних умовах завдяки підвищенню
інформованості людей про значення і необхідність здорового харчування для
споживачів при виборі продуктів збільшилася значимість таких факторів як їх
корисність і функціональність. Тому актуальними напрямами харчової
промисловості є розроблення та виробництво принципово нового покоління
харчових продуктів – продуктів оздоровчого, профілактичного, лікувального та
спеціального призначення.
Основними
розробка

напрямками

харчових технологій має бути

продуктів оздоровчого харчування. Створення таких продуктів

повинно здійснюватися
щадних

розвитку

технологій

шляхом застосування екологічно-чистої сировини,

приготування

їжі,

використанню

функціональних

інгредієнтів і регулювання складу продуктів з метою задоволення фізіологічних
потреб конкретних груп споживачів. Наявність у м’ясній сировині біологічно
активних речовин широкого спектру фізіологічної дії, таких як біоактивні
пептиди, мінеральні речовини (цинк, залізо, селен), вітаміни, жирні кислоти,
харчові волокна й інші визначає його функціональні властивості: поліпшення
загального статусу організму, стимулювання активності ферментів системи
детоксикації й антиоксидантного захисту, підвищення імунного потенціалу і
резистентності.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІННОВАЦІЇ ТА СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В ЗАКЛАДАХ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Розглянуто поняття та сутність стратегічного управління на підприємствах
готельно-ресторанного

господарства.

Проаналізовано

особливості

інноваційного розвитку та стратегії управління ним у готельно-ресторанних
закладах.
Ключові слова: готельно-ресторанне господарство; стратегія; стратегічне
управління; інновації; управління інноваційним розвитком.
Постановка проблеми. Актуальність теми дослідження обґрунтовується
швидкими змінами економічної ситуації в країні під дією різноманітних
чинників. Для забезпечення успішної діяльності та швидкої адаптації до вимог
сучасного ринку послуг, підприємство не може не враховувати у своїй
діяльності

новітні

досягнення

та

розробки

науковців

та

практиків.

Перспективний розвиток сучасного підприємства готельно-ресторанної галузі
потребує розробки і впровадження відповідної інноваційної політики, що має
формуватися на основі стратегічних цілей та вирішенні тактичних завдань
щодо подальшого розвитку підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми інноваційного
розвитку підприємств різних типів були у центрі уваги як вітчизняних
науковців (Александров В. В., Александрова В. П., Бажал Ю. М., Безус А. М.,
Бойко О. В., Геєць В. М., Євтушевський В. А., Іваніцька М. Я., Ілляшенко
С. М., Кузьмін О. Є., Малюта Л. Я., Пащенко О. П., Пересада А. А., Яковлєв
А. І.) так і зарубіжних науковців (Бірман Г., Мединський В. Г., Менсфілд Е.,
Санто Б., Фатхутдінов Р., Шумпетер І. та ін.).
Метою статті є розгляд поняття та сутність стратегічного управління
інноваційним розвитком у закладах готельно-ресторанного господарства.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Стратегічне управління –
процес, за допомогою якого менеджери здійснюють довгострокове керування
організацією, визначають специфічні цілі діяльності, розробляють стратегії для
досягнення цих цілей, враховуючи всі релевантні (найістотніші) зовнішні та
внутрішні умови, а також забезпечують виконання розроблених відповідних
планів, які постійно розвиваються і змінюються [7].
Стратегічне управління – це в певному сенсі продукт творчості керівника,
але існує теорія стратегічного управління, знання якої дозволяє керівництву
ефективно здійснювати управління закладом ресторанного господарства.
Народження,

розвиток

та

зникнення

підприємств

ресторанного

господарства відбуваються в реальному часі, що передбачає вплив факторів як
зовнішнього, так і внутрішнього середовищ.
Донедавна

фірма

розглядалась

як

об’єкт

діяльності

зовнішнього

середовища, як пасивна структура економіки. За фірмою визнавалася лише
можливість реагування на оточуюче економічне середовище, наприклад, на
технологію або контрактні відносини, що є пануючими в галузі. Але фірма не
тільки підпорядковується економічним відносинам, але й сама формує їх [4].
Новація – це новинка, кінцевий метод, принцип, новий порядок, винахід,
новий продукт, процес тощо, які є якісно відмінними від попереднього аналога
й можуть бути результатом інтелектуальної діяльності, завершених наукових
досліджень / розробок.
Новації можуть стати основою інновацій. На їх підґрунті створюються
базисні інновації, що здатні змінити характер людської діяльності, створити
нові галузі економіки, започаткувати новий технологічний уклад.
Термін «інновація» (нім. innovation) у науковий лексикон вперше увів
Й. Шумпетер. Науковець дав визначення інновації як «будь-якої можливої
зміни, що відбувається внаслідок використання нових або вдосконалених
рішень технічного, технологічного, організаційного характеру в процесах
виробництва, постачання, збуту продукції, після-продажного обслуговування».
Перспективний розвиток сучасного підприємства потребує розробки і
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впровадження відповідної інноваційної політики, що має формуватися на
основі стратегічних цілей та вирішенні тактичних завдань щодо подальшого
розвитку підприємства [3].
На основі поширення та вдосконалення базисних інновацій створюють
поліпшуючі інновації, які враховують особливості певних галузей, ринків, їх
сегментів чи ніш, наприклад, мобільний різновид персональною комп'ютера
notebook, яким можна користуватися практично будь-де.
Незважаючи на досить велику кількість різних визначень терміна
«інновація», усі їх можна об’єднати у дві групи: як процес та як результат. У
Законі України «Про інноваційну діяльність» у ст.1 визначено поняття
інновацій та інноваційної діяльності:
-

інновації

-

новостворені

(застосовані)

і

(або)

вдосконалені

конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційнотехнічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого
характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або)
соціальної сфери;
- інноваційна діяльність - діяльність, що спрямована на використання і
комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює
випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг [6].
В Україні певний час об’єктом управління у закладах ресторанного
господарства був стабільний виробничий процес. Інновації якщо й були, то
мали короткостроковий локальний характер. Однак сьогодні у діяльності
закладів ресторанного господарства на всіх стадіях життєвого циклу продукції
поєднуються стабільний та інноваційний процеси. Вони взаємодоповнюють
один одного: технологічний процес закладів визначає інноваційні завдання, а
результати інноваційної діяльності реалізуються у стабільному процесі
діяльності. Для успішного керування інноваційною діяльністю ресторанів
необхідно ретельне вивчення інновацій до їх застосування.
Інноваційна політика є частиною загальної політики підприємства, яка
регламентує

взаємодію

науково-технічної,
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виробничої

та

економічної

діяльності при реалізації нововведень. Управління цією взаємодією має
здійснюватися на основі певних норм і правил, які охоплюють: організаційні та
правові

процедури,

розвиток

функціональних

напрямів

діяльності

підприємства; основні фактори та механізм реалізації інновацій; механізм
коригування напрямів інноваційної діяльності [2, с24].
В щоденній роботі закладів ресторанного господарства необхідно вміти
відрізняти інновації від несуттєвих видозмін у продуктах і технологічних
процесах. Новизна інновацій оцінюється не тільки за технологічними
параметрами, а й з ринкових позицій.
Інноваційна діяльність безпосередньо пов’язана з вдосконаленням нових
знань, доведенням інноваційної ідеї до розробок конкретного товару, послуги
чи технології, які користуються попитом на ринку у розрахунку одержання
інноваційного прибутку. Така діяльність передбачає здійснення цілого
комплексу практичних заходів з підготовки і організації виробничого процесу,
модифікації продукту і технології, перепідготовку персоналу для виконання
нового завдання, застосування нових технологій, обладнання.
Отже, здійснення закладом ресторанного господарства інноваційної
діяльності в першу чергу залежить від інноваційного менеджменту, тобто від
управління, орієнтованого на інноваційну діяльність. Управління інноваційною
діяльністю це сукупність взаємозв’язаних процесів планування, організації,
мотивації та контролю, які забезпечують формування й досягнення цілей
інноваційної діяльності підприємства. Управління інноваційною діяльністю є
складовою частиною загальної системи управління підприємством (РГ) і
основним

фактором,

що

забезпечує

зростання

ефективності

роботи

підприємства, поліпшення якості продукції тощо. Управління інноваційною
діяльністю охоплює стратегічні та оперативні аспекти [1].
Інновація стратегії передбачає перегляд існуючих в галузі методів
створення цінності для споживачів, з тим, щоб задовольняти нові потреби
клієнтів, підвищувати цінність продуктів, формувати нові ринки і нові групи
споживачів для підприємства. Результатом її є те, як підприємство змінює
цільові групи споживачів і як воно виходить на ринок, тобто доставляє свої
продукти або послуги до кінцевого споживача.
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Поняття «інновація» включає чотири ключові компоненти які можуть бути
характерними для закладів ресторанного господарства: креативність (вміння
генерувати нові ідеї); стратегія (з’ясування новизни та корисності ідеї з точки
зору розвитку підприємства); реалізація (перехід від нової та корисної ідеї до її
реалізації у вигляді конкретних продуктів і послуг); прибутковість –
підвищення до максимуму цінності кінцевого продукту і послуг, отриманої від
реалізації нової та корисної ідеї.
Концепція прибутковості може проявлятися на практиці по-різному, а
саме: як фінансовий виграш, як підвищення морального стану співробітників і
корпоративної солідарності або як внесок в життя суспільства.
Інновація стратегії передбачає перегляд існуючих в галузі ресторанного
господарства методів створення цінності для споживачів, з тим, щоб
задовольняти

нові

потреби

клієнтів,

підвищувати

цінність

продуктів,

формувати нові ринки і нові групи споживачів для підприємства. Результатом її
є те, як підприємство змінює цільові групи споживачів і як вона виходить на
ринок, тобто поставляє свої продукти або послуги до кінцевого споживача.
Новий продукт, послуга або зміна стратегії, які ведуть до значного
збільшення доходів і чистого прибутку, є інноваціями-проривами, або
революційними інноваціями. У загальному випадку визначити, який прибуток
повинна принести та чи інша ідея, щоб її можна було назвати проривом,
неможливо, оскільки прибуток залежить від розміру підприємства і від того, що
потрібно зробити для її істотного зростання. Отже, підприємство саме визначає,
які інновації є для нього проривами [5].
Процес економічного управління розвитком закладів ресторанного
господарства дозволяє здійснювати ефективний вибір стратегічних програм і
проектів та забезпечує належний рівень і своєчасність впровадження
інноваційної стратегії у практичну підприємницьку діяльність.
Цілі та пріоритети інноваційної діяльності ЗРГ визначаються виходячи із
загальної стратегії. Стратегія ЗРГ формально відображається у документі, який
називається стратегічним планом. Визначення місії і стратегічних цілей, вибір
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стратегії

дій

–

головні

завдання

у

визначенні

перспектив

розвитку

підприємства. Планування короткої і довгострокових стратегічних цілей, а
також тих кроків і дій, що будуть здійснюватися для досягнення кінцевих
результатів, - все це разом становить стратегічний план діяльності ЗРГ.
Стратегічні плани у закладах ресторанного господарства створюються з
метою організації допомоги у максимальному використанні можливості у
постійно змінюваному середовищі. В ньому враховуються, з одного боку, цілі
та пріоритети ЗРГ, а з іншого – реальні можливості. Зважають при цьому як на
внутрішні, так і зовнішні фактори, що можуть вплинути як позитивно, так і
негативно на заклад.
Отже, стратегічний план – це важливий документ, який повинен бути
інструментом розвитку потенціалу закладу ресторанного господарства. У ньому
викладається зміст довгострокової стратегії підприємства, ознайомлення з якою
допомагає користувачам краще зрозуміти те, яким чином фірма збирається
діяти у майбутньому і виконувати свою місію.
Стратегія управління закладу ресторанного господарства в умовах
конкуренції повинна не тільки забезпечити досягнення поставлених цілей, але
досягнути їх з кращими результатами, інакше ЗРГ не витримає конкурентної
боротьби за ринок збуту своєї продукції.
За своєю суттю, стратегія є набором правил для прийняття рішень із
обов’язковим застосуванням принципів їх впровадження, якими ЗРГ керується
у своїй діяльності, в тому числі і основній складовій. З вибором стратегії
пов’язане укладання планів проведення досліджень і розробок, а також інших
форм інноваційної діяльності.
Якість прийнятого рішення залежить від використаних наукових підходів,
методів моделювання, рівня автоматизації управління, мотивації рішень, що
приймаються. Але в усіх випадках в основі прийняття управлінських рішень є
знання і досвід, здоровий глузд, а також при цьому керуються результатами
оцінки можливостей підприємства: фінансового стану, наявної технологічної
бази і можливості її розширення.
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Висновки з даного дослідження. Таким чином, стратегічне управління – це
управління організацією, що спирається на людський потенціал як підґрунтя,
орієнтує виробничу діяльність на запити споживачів, реагує та проводить
своєчасні зміни в організації, що відповідають викликам з боку оточуючого
середовища і дозволяє досягати конкурентних переваг, що в сукупності дає
можливість організації виживати в довгостроковій перспективі реалізуючи при
цьому свою мету.
Інноваційний розвиток – розвиток, який передбачає безперервний пошук і
використання нових способів і сфер реалізації потенціалу підприємства в
мінливих умовах зовнішнього середовища і який пов'язаний з модифікацією
існуючих і формуванням нових ринків збуту.
Процес економічного стратегічного управління розвитком дозволяє
здійснювати ефективний вибір стратегічних програм і проектів та забезпечує
належний

рівень

і

своєчасність

впровадження

стратегії

у

практичну

підприємницьку діяльність.
Цілі та пріоритети інноваційної діяльності визначаються виходячи із
загальної стратегії, вони можуть відображати потреби розв'язання внутрішніх
проблем закладу ресторанного господарства.
Такий підхід у певній мірі забезпечує здійснення правильного вибору
стратегічної програми і процесу впровадження інноваційної стратегії, що в
кінцевому рахунку сприяє підвищенню ефективності всієї діяльності.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
НА РИНКУ РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ
У статті досліджено сутність конкурентоспроможності підприємства та
обґрунтовано чинники його підвищення. Визначено комплекс механізмів
управління

конкурентоспроможністю

ресторанів.

Досліджено

сучасні

механізми підвищення конкурентоспроможності підприємства.
Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентні переваги, стратегія,
управління, заклад ресторанного господарства.
Постановка проблеми. У сучасних умовах загострення конкуренції та
формування відповідно до неї чіткої і довгострокової стратегії стають
необхідним фактором існування підприємств, основою ефективної моделі
становлення і розвитку підприємства. В теперішній час тільки стратегічне
довгострокове бачення разом з активними діями щодо умовах може дати
уявлення про те, яким має бути підприємство в майбутньому, щоб відповідати
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поставленим цілям. Для того, щоб забезпечити досягнення певних переваг, на
практиці потрібне вміння правильно вибрати конкурентну стратегію. Тому тема
підвищення конкурентоспроможності підприємств на ринку ресторанних
послуг є актуальною.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність конкурентної боротьби,
розвиток

конкуренції

та

умови

формування

конкурентоспроможності

підприємства розглядали в своїх робота відомі вітчизняні та зарубіжні вченіекономісти: М. Портера [1], А. Сміта [2], Р. Фатхутдінова [3], І. Драгана [4], Я.
Жаліла [5] та інших. Проте, незважаючи на істотну кількість праць з окресленої
проблематики, питання щодо нарощування теоретичного базису змісту
конкурентоспроможності не втрачає своєї актуальності та потребує нових
підходів щодо вирішення зазначених питань.
Дослідження наукових розробок та публікацій показало, що питанням
підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом стратегічного
управління

приділяли

та

приділяють

значну

увагу

такі

автори,

як:

О.Ю. Біленький, Т.А. Дяченко, Р.Л. Лупак, Д.С. Панасенко, О.П. Романко,
О.О. Циганок та інші.
Метою статті є розробка теоретичних положень та науково-практичних
рекомендацій

щодо

дослідження

особливостей

підвищення

конкурентоспроможності підприємств на ринку ресторанних послуг.
Виклад основного матеріалу. Сучасне розуміння поняття «конкуренція» є
багатогранним. Так, на думку А. Сміта, конкуренція є об’єктивним
економічним законом розвинутого товарного виробництва, дія якого є для
товаровиробників
продуктивності

зовнішньою
праці

на

примусовою

своїх

силою

підприємствах,

до

збільшення

підвищення
масштабів

виробництва, прискорення науково-технічного прогресу, впровадження нових
форм організації виробництва, форм і систем заробітної плати тощо. Дія
багатьох

економічних

законів

відбувається

у

формі

примусових

сил

конкурентної боротьби, в результаті чого конкуренція виступає важливою
рушійною силою розвитку економічної системи, складовою частиною
господарського механізму [2].
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Багатогранність

проявів

конкуренції

визначається

різноманітністю

підходів до її характеристики. «Конкуренція», як стверджує багато авторів, є
терміном, що використовується в численній кількості значень. Розроблено
безліч різноманітних моделей, кожна із яких була обґрунтована тією чи іншою
«етикеткою» конкуренції.
Слід зазначити, що основним завданням і головною функцією конкуренції
є завоювання ринку, в боротьбі за споживача перемога своїх конкурентів,
забезпечення одержання сталого прибутку. Реалізація окреслених завдань
можлива за умови грамотної конкурентної політики на базі мобілізації
основних конкурентних переваг, які є одними з найбільш важливих складових
конкуренції.
З точки зору Ю. С. Романенкової, конкурентну перевагу необхідно
розглядати з позиції споживача як особливість, яка дає їм суттєву вигоду чи
благо, і схиляються до думки, що в основі конкурентної переваги повинна бути
споживча цінність, але в сучасній літературі немає чіткого визначення сутності
даного поняття [6].
На думку М. Портера, «конкурентні переваги» – ключовий фактор успіху,
характерні для певного підприємства (галузі) чинників, що дають йому
переваги над конкурентами (іншими

галузями), наприклад, у боротьбі за

інвестиції за рахунок більшої прибутковості або швидкості обороту капіталу
тощо [1]. З теорії конкурентних переваг, розробленої М. Портером, випливає
ряд принципових положень, важливішими з котрих є наступні:
1)

конкурентоспроможність

характеризується

ефективністю

використанням ресурсів, що перебувають у розпорядженні фірми, і може бути
виміряна показником рентабельності виробництва;
2) показник конкурентоздатності може визначатися лише відносно інших
підприємств-конкурентів;
3) існує два головних шляхи підвищення конкурентоспроможності фірми –
зниження

собівартості

продукції

(зростання

прибутків,

рентабельності

виробництва, ріст частки ринку) і диференціація товарів (пошук нових,
незайманих ніш на ринках збуту).
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Беручі до уваги вже існуючи визначення «конкурентна перевага»,
відзначимо, що дана категорія повинна, на думку автора, відбивати наступні
позиції:
по-перше, конкуренту перевагу підприємства не можна ототожнювати з
факторами

конкурентоспроможності,

адже

конкурента

перевага

–

це

результативна величина комплексних зусиль щодо окреслення та реалізації
стратегічних напрямів діяльності фірми, організації чи підприємства в їх
конкурентному середовищі під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів
конкурентоспроможності;
по-друге, конкурентна перевага – це рівень ефективного використання
наявних у розпорядженні підприємства всіх видів ресурсів, який створює для
фірми певну перевагу над своїми прямими конкурентами;
по-третє,

конкурентні

переваги

повинні

надавати

можливість

підприємствам адаптуватися до постійно мінливих умов зовнішнього та
внутрішнього середовища;
по-четверте, конкурентна перевага – це складна ієрархічна система, яка
інтегрує цінності, що стали джерелом отримання переваги за усіма рівнями та
напрями діяльності підприємств;
по-п’яте, конкурентна перевага є величиною порівняльною, а отже,
відносною, а не абсолютною, тому що вона може бути оцінена тільки шляхом
порівняння характеристик, які впливають на економічний результат діяльності
підприємства.
Аналіз сучасної літератури показав, що серед вітчизняних і зарубіжними
вчених-економістів

не

існує

єдиної

думки

щодо

сутності

категорії

конкурентоспроможності підприємства, конкурентоздатності підприємства та її
співвідношення з іншими взаємозв’язаними категоріями, зокрема конкуренції,
конкурентних

переваг,

конкурентного

статусу,

конкурентної

позиції

підприємства, конкурентоздатність підприємства. Однак, враховуючи наукові
підходи,

конкурентоспроможність

закладів

ресторанного

господарства

відображає ознаки динамічності господарських відносин, що вимагає розгляду
еволюції економічних поглядів стосовно цього поняття, зокрема з врахуванням
функціональних та організаційно-економічних особливостей торгівлі [7].
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Слід відзначити, що поняття «конкурентоспроможність підприємства» – це
складна економічна категорія, яке має відображати фактичну наявність
конкурентних переваг та стратегічні напрями їх використання під впливом
факторів зовнішнього середовища та з урахування факторів внутрішнього
середовища і все це є сукупністю взаємопов’язаних елементів загальної
системи управління конкурентоспроможністю підприємства.
Для формування сутності чинників конкуренції звернемося до визначення
наведеного Р. Лупаком та Т. Васильцевої. Згідно їх думки, чинник
конкурентоспроможності – це умова, що безпосередньо впливає на рівень
конкурентоспроможності підприємства та обумовлює його конкурентну
позицію у релевантному зовнішньому ринку.
Аналіз

економічної

літератури

свідчить

про

відсутність

єдиної

класифікації чинників конкурентоспроможності. Найбільш поширеним є
виокремлення чинників формування конкурентоспроможності підприємства,
що ґрунтується на класифікаційних ознаках [8]. У якості чинників-симптомів
конкурентоспроможності виступають її фактори – явища та процеси
виробничо-господарської діяльності підприємства і соціально-економічного
життя суспільства, які викликають зміну рівня конкурентоспроможності
закладів ресторанного господарства.
Загальноприйнятою вважається класифікація факторів за джерелами
походження: фактори зовнішнього середовища і фактори внутрішнього
середовища, однак існують і більш докладні системи класифікації факторів
конкурентоспроможності підприємства. Зокрема в праці І. З. Должанського та
Т.

О.

Загорної

розрізняються

зовнішні

та

внутрішні

фактори

конкурентоспроможності, яка наведена у таблиці 1.
Таблиця 1 – Фактори конкурентоспроможності підприємств на ринку
послуг
1.
2.
3.
4.
5.

Зовнішні фактори
Політичний стан у державі та економічні
зв’язки
Наявність конкурентів та сировинних
ресурсів
Розміщення виробничих сил
Загальний рівень техніки і
технологій
Законодавча база
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Внутрішні фактори
Система та методи управління
підприємством
Рівень технологій та організації
процесу виробництва
Система довгострокового
планування
Орієнтація на маркетингову
концепцію
Інноваційний характер
виробництва

Необхідно підкреслити, що ця класифікація має узагальнюючий характер і
не дозволяє виокремити фактори конкурентоспроможності, що є специфічними
як для кожного суб’єкта господарської діяльності.
Слід зауважити, що використання тієї або іншої класифікації факторів
конкурентоспроможності залежить від мети проведеного дослідження, від
характеру завдань, які необхідно вирішити, а також від галузевих особливостей
і загальної економічної ситуації.
Узагальнюючи розуміння сутності конкурентоспроможності, необхідно
визначити, що оцінка факторів конкурентоспроможності закладу ресторанного
господарства є вихідним етапом для розробки стратегічних альтернатив щодо
підвищення конкурентних позицій підприємства в цілому. Сьогодні для
успішного

функціонування

підприємства

на

ринку,

оцінка

його

конкурентоспроможності є об’єктивною необхідністю. Як процес визначення
вагомих і слабких місць підприємства, вона формує можливість максимального
удосконалення його діяльності та виявлення його прихованих потенційних
можливостей.
Виділимо

наступні

напрями

підвищення

конкурентоспроможності

підприємства:
1. Безперервне використання нововведень.
2. Пошук найбільш досконалих форм, що випускається
3. Випуск продукції, що задовольняє вимоги державних і світових
стандартів якості.
4. Використання сировини й матеріалів найвищої якості.
5. Навчання і перепідготовка персоналу.
6. Поліпшення умов праці та мотивування працівників.
7. Проведення маркетингових досліджень ринку.
8. Аналіз діяльності конкурентів.
9. Використання найбільш ефективних каналів реклами.
10. Реєстрація товарного знаку.
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Дослідження свідчать, що з метою підвищення конкурентоспроможності
підприємства необхідно використовувати комплекс тактичних і стратегічних
способів і інструментів служби маркетингу.
Забезпечення конкурентоспроможності – це модель роботи, спрямована на:
– з’ясування потреб клієнтів і прогнозування їх розвитку;
– вивчення і розуміння поведінки й можливостей конкурентів;
– постійний моніторинг ринку ресторанних послуг;
– знання навколишнього середовища і тенденцій її розвитку;
– здатність розробити такий товар (послугу) і таку систему збуту і
стимулювання споживачів, щоб вони вважали їх кращим від його аналогу;
– здатність реалізувати це в довгостроковій перспективі.
Відстеження

поточного

стану

та

проведення

моніторингу

конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства за допомогою
наведених заходів дозволяє визначити реальний рівень конкурентних переваг,
що є основою для формування управлінський рішень, що сприятимуть
підвищенню конкурентоспроможності підприємства в умовах вільного ринку.
Висновки і перспективи подальших досліджень. На основі дослідження
причинно-наслідкових зв'язків встановлено, що конкуренція – це ситуація, за
якої суперництво старого з новим є прагненням як найкраще задовольнити
критерії доступу до рідких благ з метою одержання перемоги або досягнення
інших цілей у боротьбі з конкурентами, наслідком конкурентної боротьби є
прояв конкурентоспроможності.
Проведене дослідження доводить, що конкурентоспроможність закладів
ресторанного господарства є складною економічною категорією, яке має
відображати фактичну наявність конкурентних переваг та стратегічні напрями
їх використання під впливом факторів зовнішнього середовища та з урахування
факторів внутрішнього середовища і все це є сукупністю взаємопов’язаних
елементів

загальної

системи

управління

підприємства.
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конкурентоспроможність

Забезпечення конкурентоспроможності – стратегічна мета діяльності будьякого підприємства. Для того, щоб підприємство було конкурентоспроможним,
необхідно постійно аналізувати вплив зовнішніх та внутрішніх чинників, які
впивають на його діяльність. Це дає можливість знизити рівень невизначеності
й запобігти виникненню ризиків в процесі виробничо-збутової діяльності.
Підтримка

та

збільшення

конкурентоспроможності

вітчизняних

підприємств в умовах сучасного ринку є надзвичайно важливим та вкрай
необхідним пріоритетним напрямом економічної політики України.
Список використаних джерел:
1. Портер М. Международная конкуренція. Москва: Международные
отношения, 1993. 896 с.
2. Смит А. Исследование о природе и причине богатства народов. Москва:
Эксмо, 2007. 960 с.
3. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации:
[учеб. пособие]. Москва: Эксмо, 2004. 541 с.
4.

Драган

О.І.

Управління

конкурентоспроможністю

підприємств:

теоретичні аспекти [Монографія]. Київ: ДАКККіМ, 2006. 160 с. 444
5. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації.
[Жаліло Я. А., Базилюк Я. Б., Белінська Я. В. та ін.]; за ред. Я. А. Жаліла. Київ:
Нац. інст. стратег. досл., 2005. 388 с.
6. Романенкова Ю. С. Сутність конкурентних переваг підприємства. URL
http://www.rusnauka.com/8_DNI_2009/Economics/43480.doc.htm
7.

Економічний

механізм

забезпечення

конкурентоспроможності

торговельного підприємства: монографія [Я. Д. Качмарик, П. О. Куцик,
Р. Л. Лупак, І. Я. Качмарик]. Львів: Літературна агенція «Піраміда», 2012. 208 с.
8. Лупак Р.Л., Васильців Т.Г. Конкурентоспроможність підприємства:
навч. посіб. Львів: Видавництво ЛКА, 2016. 484 с.

138

УДК 640.43:641.5
Гуменюк В.А.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ СУХИХ СНІДАНКІВ ТА
ПРОДУКТІВ ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ, РОЗШИРЕННЯ
АСОРТИМЕНТУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ
В статті представлена розробка рецептури та технології виробництва сухих
сніданків та продуктів дієтичного харчування. Обґрунтовано розширення
асортименту та підвищення харчової цінності сухих сніданків та продуктів
дієтичного харчування. Проводилися комплексна оцінка якості сухих сніданків
та продуктів дієтичного харчування.
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Асортимент продовольчих товарів в Україні постійно збільшується за
рахунок появи нових видів товарів і вдосконалення вже існуючих. Основним
джерелом постачання нових товарів залишається імпорт, хоча і деякі вітчизняні
виробники теж закуповують нові технології, які за кордоном пройшли
випробування і набули позитивної оцінки фахівців. Серед технологій, які
активно розвиваються в Україні, можна назвати екструзійну, за допомогою якої
виготовляється більшість сухих сніданків.
Перспективність

екструзійних

технологій

полягає

в

можливості

використання широкого асортименту сировини, застосування сумішей круп,
борошна, крохмалю, різних добавок.
Подальшому розширенню виробництва екструдованих продуктів сприяє
застосування добавок, що підвищують їх харчову і біологічну цінність.
Сухі сніданки – це продукти, які використовуються населенням для
швидкого втамовування голоду „на ходу” або для задоволення. Основними їх
споживачами є молодь і діти, хоча і люди, які рахують час, теж прийняли цю
групу товарів для використання [1].
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Для розробки технології сухих сніданків та дієтичних продуктів
харчування в якості джерела функціональних харчових інгредієнтів великий
інтерес являє нетрадиційний вид сировини – топінамбур [2].
З бульб топінамбура можна отримати прохолодні напої, борошно, салати,
заморожені і висушені продукти. Такого виду продукти містять велику
кількість харчових волокон, тому вони можуть слугувати добавками для
збагачення цими волокнами [ 3, 4].
У зв'язку з цим бульби топінамбура є цінною сировиною для виробництва
продуктів харчування лікувально-профілактичного призначення [5].
Для

розширення

функціональних

властивостей

соку

топінамбура

розроблені його купажі з соками буряків, моркви і томатів в співвідношеннях
9:1, 1:1 і 1:1 відповідно. В отриманих купажів рН коливається в межах 5,27-,59,
загальна кислотність у перерахунку на яблучну становить 0,110 - 0,286 %.
Купажі володіють яскраво вираженим кольором, приємним запахом, кислосолодким

смаком

і

можуть

використовуватися

при

створенні

лактоферментованих напоїв.
Актуальність застосування бульб топінамбура в технології молочних
продуктів обумовлена в першу чергу наявністю в ньому інулінової фракції, яка
може бути використана як замінник вуглеводів молочної сировини при
виробництві продуктів профілактичного призначення для людей з різними
захворюваннями вуглеводного обміну [6].
Розроблено

технологію

морозива

лікувально-профілактичного

призначення. Бульби топінамбура вносять у вигляді пюре, зберігаючи його
цінні властивості. Композиційну основу для нового продукту готують шляхом
внесення в молочну основу пюре з бульб топінамбура в кількості від 10 до 30%
від маси суміші. Для досягнення однорідної консистенції суміші її пропускають
через колоїдний млин з подальшим фільтруванням. Потім суміш пастеризують
при температурі 85 ± 2 0С протягом 5-10 хвилин, гомогенізують при 65 0С під
тиском 12,5 - 15,0 МПа. Далі суміш дозріває від 6 до 8 год, потім її
фризеруютьв. Хімічний склад нового виду продукту відрізняється якісним
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складом інулінового і пектинових компонентів, білка, макро- і мікроелементів,
що дозволяє зробити висновок про його лікувально-профілактичну дію. Інулін і
пектин сприяють утворенню комплексних нерозчинних сполук з іонами металів
та виведенню токсичних елементів з організму людини, що надає продукту
радіозахисні властивості [7].
Розроблено рецептуру і технологію дитячих плодоовочевих консервів
функціонального призначення на основі бульб топінамбура з застосуванням
СВЧ обробки [7].
Одним з найбільш перспективних методів збереження корисних речовин в
топінамбурі є сушіння. Досліджено кінетику процесу сушіння топінамбура з
використанням в якості теплоносія перегрітої пари атмосферного тиску в
імпульсному псевдорозрідженому шарі [7].
Аналіз вітчизняної та зарубіжної науково-технічної літератури та
патентної інформації за темою роботи показав, що бульби топінамбура є
цінною сировиною для виробництва дієтичних продуктів харчування. Вони в
достатній кількості містять інулін, фруктозу, пектинові речовини, харчові
волокна, вітаміни, макро-, мікроелементи та збалансований білок.
Метою статті було обґрунтування і розробка технології сухих дієтичних
продуктів з бульб топінамбура.
Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
- вивчення, аналіз і систематизація науково-технічної літератури і
патентної інформації за темою дослідження;
- обґрунтування вибору сорту топінамбура як перспективної сировини для
отримання дієтичних продуктів харчування;
- дослідження технології отримання борошна з бульб топінамбура;
- розробка рецептур сухих дієтичних продуктів харчування на основі
топінамбура;
- визначення якісних характеристик розроблених сухих сніданків та
продуктів дієтичного харчування;
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- дослідження харчової та енергетичної цінності дієтичних продуктів
харчування.
На підставі проведених досліджень розроблено рецептури та технологія
каш швидкого приготування на основі борошна з бульб топінамбура.
Спеціалізовані продукти були розроблені з урахуванням наступних вимог:
- профілaктична спрямованість каш швидкого приготування;
-нaявність

комплексу

функціональних

інгредієнтів

з

науково

обґрунтованими корисними властивостям;
- доступність сировини;
- високі оргaнолептичні показники;
- відсутність консервaнтів;
- простотa в приготуванні.
З

метою

визначення

оптимального

дозування

борошна

з

бульб

топінамбура, готували дослідні зразки каш із заміною в кoнтрoльних
рецептурaх гречаного і вівсяного борошна на 5, 10, 15, 20 і 25 % борошна з
бульб топінамбура.
Отримані зразки оцінювали за органолептичними показниками.
При дегустаційній оцінці каші вівсяної було визначено, що при дозуванні
від 10 до 20% борошна з бульб топінамбура органолептичні показники готового
виробу залишаються високими. Ясно виражені органолептичні показники
продукт набуває при дозуванні борошна - 20%, більше додавання борошна
призводить до їх погіршення: смак і запах стають слабко вираженими,
компоненти, що передбачені рецептурою, нерівномірно розподіляються по всій
масі. При дегустаційній оцінці каші гречаної визначено, що оптимальні
органолептичні показники виробів досягаються при дозуванні борошна з бульб
топінамбура від 10 до 15%. Таким чином, оптимальне дозування борошна з
бульб топінамбура в каші вівсяної - 20%, гречаної - 15%. На підставі
проведених досліджень були складені рецептури каш з використанням борошна
з бульб топінамбура - каша вівсяна і каша гречана.

Рецептури наведені з

розрахунку на разову норму споживання (табл. 1.). Разовa норма споживання
становить 50 г, рaзведена – в 130 мл3 води з температурою не менше 800С.
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Таблиця 1 – Рецептури кaш на разову норму споживання
Найменування
компонентів
борошно з топінамбура
борошно гречане
борошно вівсяне
молоко сухе
сіль
Цикламат натрія

Вміст компонентів, г
каша вівсяна з топінамбуром
10
27
12,5
0,1
0,4

каша гречана з топінамбуром
7,5
29,5
12,5
0,1
0,4

На (рис. 1.) наведена технологічна схема виробництва сухих сніданків та
продуктів дієтичного харчування.
Борошно з
бульб
топінамбура

Дозування та
змішування
компонентів

Борошно (гречане чи
вівсяне)

Молоко сухе
Цикламат сухе
Сіль

Фасування та
пакування

Рисунок 1 – Технологічна схема виробництва сухих сніданків та
продуктів дієтичного харчування
Технологічний процес виробництва каш полягає в підготовці сировини,
дозування, змішування, фасування та упакування.
Підготовка сировини. Борошно з бульб топінамбура, борошно гречане,
борошно вівсяне, молоко сухе, сіль, цикломат, що надійшли в транспортній
тарі, необхідно розпаковувати і провести перевірку на відповідність якості
сировини за органолептичними та фізико-хімічними показниками.
Далі сировина надходить на просівaч для видалення сторонніх домішок,
грудочок

та

феродомішок.

Підготовлена

багатокомпонентний дозaтор.
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сировина

надходить

в

Дозування

і

змішування

компонентів.

Дозування

підготовлених

компонентів здійснюють в точній відповідності з рецептурою. Для дозування
застосовують дозатори. В змішувач завантажують компоненти та проводять
перемішування до отримання однорідної маси і відсутність в ній грудок.
Фасування. Каші розфасовують та пaкують в споживчу тару на
фасувальній машині.
При виконання данного розділу були розглянуті матеріали та методи
дослідження сировини та продукції. Визначено вміст інгредієнтів, які входять
до складу продукту. Розроблена технологія та рецептура виробництва сухих
сніданків та продуктів дієтичного харчування.
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Гуменюк І.В.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В
ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
У статті розглянуто питання необхідності модернізації класичних систем
менеджменту персоналу та впровадження нових моделей управління,
орієнтованих на безперервний розвиток інтелектуального, культурного та
творчого потенціалу працівників підприємств і організацій. Висвітлено
створення нових, ефективних методів і моделей управління персоналом
виступає основним фактором майбутнього успіху будь-якої фірми.
Ключові

слова:

управління

персоналом,

методи

управління,

інновації,

підприємство,персонал, мотивація, впровадження.
Постановка проблеми. Управління – це вплив на працівників для
досягнення цілей, що стоять перед підприємством і його працівниками та
базується на багатьох галузях знань [2].
Сучасне управління – це особлива сфера економічних відносин, що має
свою

логіку

розвитку.

Пропонуємо

ефективності

діяльності

організацій

розглянути
шляхом

проблеми

вдосконалення

підвищення
управління

персоналу за допомогою інноваційних методів.
Аналiз останніх дослiджень i публiкацiй. Ведуть активну роботу і
займаються дослідженнями в цій області такі вчені: Т.Ю. Базаров, А.С.
Большаков, В.Р. Веснін, Б.Л., Єрьомін, А.Я. Кібанов, А.А. Лобанов, В.І.
Михайлов, Р.В. Можаєв, Е.А. Смирнов, П.Г. Ніколенко, В.Г. Кузнецов, Т.В.
Куц та інші.
Мета статті. Дослідження методів управління персоналом та впровадження
інноваційних методів управління персоналом в ресторані.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Різноманітність

методів

управління персоналом та активізація їх інноваційного потенціалу дає
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позитивний результат, але й створює ряд нових управлінських проблем, через
те, що немає стандартних дій в різних ситуаціях та конкретного методу який
можна використовувати для всіх ситуаційних завдань, адже кожна ситуація
повинна розглядатись, як індивідуальна [5].
Сучасний процес управління персоналом містить у собі комплекс
інноваційних

механізмів,

організованих

навколо

взаємодії

працівників,

активізації творчого потенціалу персоналу, інтеграції його зусиль на
досягнення

поставлених

цілей.

Кваліфікаційна

структура

управління

персоналом визначає ефективність трудового потенціалу в цілому і кожного
працівника окремо [4].
Розглянемо

наступні

соціально-психологічні

методи

управління

персоналом в ресторану:
1. Психологічні методи: підготовки персоналу ресторану до нововведень
(діагностичні, оперативні, розвиваючі, тонізуючі).
2. Соціальні методи: соціальні програми, стимул за дотримання правил
внутрішнього трудового розпорядку, проведення комплексу оздоровчих
заходів.
До оперативних методів можна віднести бесіду, цей метод дає найбільш
значущі результати при побудові її в формі інтерв'ю. До цих же методів можна
віднести

коротку

анкету,

що

включає

до

десяти

питань,

вибіркове

спостереження зі строго дозованими цілями на обмеженій кількості об'єктів,
виступи на зборах, ділових нарадах, в газетах, по радіо.
Тонізуючі методи – це методи підтримки, схвалення, участі. Звісно не
потрібно сподіватись, що цей метод може дати великий успіх. Може бути ефект
короткотривалий, проте в стресових ситуаціях, які так часто супроводжують
нововведення, здатні стримувати розвиток негативної мотивації в тих чи інших
обставинах, що виникають внаслідок нововведення.
Однією

з

основною

метою

психологічних

методів

є

створення

психологічної готовності до введення чогось нового. Під психологічною
готовністю нами мається на увазі стійкий психічний стан особистості або
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колективу, що утворюється внаслідок осмислення змісту і значущості
нововведення і що виражається в позитивно активному ставленні до
нововведення.
До соціальних методів ми пропонуємо віднести:
1. Соціальні програми – роль соціальних пільг і виплат як частини
сукупного доходу працівників в останні роки помітно зростає. Фахівці
відзначають, що пільги і виплати перестали носити тимчасовий, додатковий
характер. Вони перетворилися в життєву потребу не тільки самих працівників,
але і їх сімей [3]. Спектр пільг, наданих працівникам, які досить широкий:
оплачені відпустки, оплачені дні тимчасової непрацездатності, оплачений час
перерви на відпочинок, медичне страхування на підприємстві, додаткове
пенсійне страхування на підприємстві, страхування від нещасних випадків,
допомогу в підвищенні освіти, профпідготовки та перепідготовки.
В даний час пільги і виплати соціального плану не фігурують
безпосередньо в платіжних відомостях, але істотно впливають на рівень доходів
працівників. Вони не тільки служать соціальним захистом трудящих, але і
дозволяють підприємства залучати і закріплювати кваліфікованих працівників,
сприяють розвитку духу лояльності до закладу.
2. Заохочення за дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку,
за зразкове виконання своїх обов'язків та активну участь у громадському житті
колективу працівників виробництва: оголошенням подяки, врученням цінних
пам'ятних подарунків, виплатою премії. Це необхідно для того, щоб працівники
не тільки «боялися порушити», а й прагнули «зробити як найкраще».
3. Проведення комплексу оздоровчих заходів, що пов’язано з підвищеною
захворюваністю і нездоровим способом життя робітників.
До числа таких заходів можна віднести: проведення вакцинації (щеплень)
працівникам

виробництва;

збільшення

вітамінів

в

раціоні

харчування

працівників виробництва (у вигляді застосування полівітамінних препаратів);
проведення

комплексних

профілактичних

оглядів

(особливо

на

ряд

професійних захворювань); створення «кімнати відпочинку», де працівники
могли б відпочивати в перервах.
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Всі ці заходи допоможуть суттєво збільшити продуктивність праці
працівників ресторану, за рахунок зниження кількості часу непрацездатності
працівників. Слід зазначити, що всі зазначені заходи є ефективними як в
економічному, так і в соціально-психологічному плані. Відомо, що управління
персоналом базується на об’єктивно існуючих та притаманних ефективному
управлінню організаціями функціях, методах, принципах, процедурах [4].
Задля кращого впливу соціально-психологічних методів управління
необхідно

враховувати

основні

фактори,

що

сприяють

застосуванню

інноваційних методів мотивації:
- нові

соціальні,

індивідуальні,

організаційні

потреби,

викликані

глобалізацією бізнесу;
- підвищення рівня професіоналізму керівників середньої і вищої ланки у
сфері організаційного управління;
- потреба в забезпеченні розвитку ресторану (навіть до кризової ситуації);
- спрямованість принципів управління на попит і пропозицію сучасного
технологічного укладу;
- усвідомлення

керівниками

важливості

впровадження

інноваційних

методів управління персоналом, з метою підтримки конкурентоспроможності
компанії на ринку;
- орієнтація управлінців на демократичний стиль управління;
- зацікавленість співробітників у впровадженні інноваційних технологій;
- формування корпоративної культури, що сприяє появі інноваційних
методів мотивації працівників;
- розгляд і прийняття співробітників ресторану як «інтелектуальний
капітал».
Найбільш поширеними є інноваційні кадрові технології на основі кадрових
процесів, застосування яких можливо в сфері управління персоналом:
технології формування персоналу; оцінка індивідуального вкладу на підставі
оцінки професійно значущих специфічних для організації критеріїв професійної
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оцінки – моделей компетенцій; диференційована система винагород, технології
навчання і розвитку персоналу; технології оцінки і атестації персоналу;
технології вивільнення персоналу; технології поточної роботи з персоналом
(грейдінг персоналу, стрес-менеджмент, управління конфліктами); розвиток
механізмів зворотного зв’язку, особливо в напрямку «знизу – вгору», створення
системи відкритих обговорень організаційних проблем; створення проєктних
груп по розробці і реалізації поточних організаційних, перспективних і
професійних проектів, розвитку системи організаційних знань (табл. 1).
Що стосується основних типів мотивації і їх реалізації в закладах
ресторанного господарства, то розрізняють:
1. Зовнішню мотивацію, яка спровокована зовнішніми факторами.
2. Внутрішню мотивацію – пов’язана не з зовнішніми обставинами, а
виникла всередині самої людини.
3. Позитивну мотивацію – заснована на позитивних стимулах. Наприклад,
якщо добре працювати і самовдосконалюватися – можна отримати премію або
підвищення в посаді.
4. Негативну мотивацію – заснована на негативних стимулах. Наприклад,
якщо запізнюватися на роботу – можна отримати догану і штраф.
5. Стійку мотивацію – заснована на потребах людини, так як вона не
вимагає додаткового підкріплення [5].
Створення системи управління персоналом використовує сучасні методи і
технології, наукові розробки та методичні рекомендації практикуючих
фахівців, дозволяє вирішити найбільш важливі завдання управління.
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Таблиця 1 – Характеристика інноваційних методів управління
персоналом
Методи
Підбір
персоналу

Зміст
Ретельний відбір
кандидатів для
отримання
кращих
працівників

Оцінка
діяльності

Встановлення
відповідності
якісних
характеристик
персоналу
вимогам посади й
робочого місця.
Досягнення цілей
в галузі кар’єри.

Управлінн
я кар’єрою

Система
винагород

Мотивація
працівників
шляхом
задоволення їх
потреб.

Характеристика
Ефективний та
послідовний процес
найму та відбору сприяє
поліпшенню діяльності
компаній за
міжнародним бізнессценарієм.

Переваги
Можливості
оцінки сучасного
стану кандидата з
урахуванням
особливостей
організації та
майбутньої
посади.
Регулярна
Активність в
характеристика
інноваційній
керівниками своїх
діяльності, через
підлеглих з погляду як
можливість
досягнутих ними
обговорення своєї
результатів.
роботи з
керівництвом.
Професійний розвиток
Мотивовані
працівника, тобто
працівники;
набуття ним потрібної
зниження
для обіймання бажаної
плинності кадрів;
посади кваліфікації через зацікавленість
професійне навчання,
сферою діяльності
стажування, підвищення підприємства.
кваліфікації.
Забезпечення фінансової Зростання
відзнаки, щоб
задоволеності
мотивувати працівників
працею;
ризикувати, розвивати
можливість
нові продукти та
творчої реалізація
створювати нові ідеї.
та створення
новацій.

Недоліки
Економічні
витрати,
витрати
часу.

Займає
багато
часу.

Високий
рівень
конкуренці
ї серед
працівникі
в.
Економічні
витрати.

Висновки та пропозиції подальших досліджень. Ефективність роботи
підприємства та його конкурентоспроможність багато в чому залежать від
кадрового складу, здатного оптимально вирішувати виробничі завдання в сфері
ресторанного

бізнесу.

Саме

від

професіоналізму

працівників,

якості

обслуговування та рівня сервісу залежить затребуваність і успіх закладів
ресторанного господарства. Кадрові проблеми можливо вирішити при
правильній системі роботи з персоналом, орієнтованої на сучасні технології та
інноваційні рішення.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗВИТОК РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ
У даній статі розглянуто розвиток ресторанного господарства України. Дано
характеристику основним напрямкам розвитку ресторанного господарства.
Розказано про нові формати закладів та схарактеризовано підходи

для

утримання постійних відвідувачів і заохочення нових.
Ключові

слова:

тенденції

розвитку,

інноваційні

підходи,

ресторанне

господарство, формати ресторанів.
Постановка проблеми. Ресторанний бізнес створює умови для досягнення
соціальних цілей розвитку туризму. Люди потребують не тільки в насиченні
їжею, а й в спілкуванні один з одним. Ресторани-одне з небагатьох місць на
землі, де працюють всі наші органи чуття, викликаючи загальне відчуття
задоволення.
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Успішність діяльності ресторану залежить від багатьох факторів, які
починаються від формулювання загальної філософії ведення цього бізнесу і
закінчуючи контролем за тим, як ця філософія реально втілюється в життя.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Головні принципи

розвитку

сфери ресторанного бізнесу розглядалися у працях вітчизняних та закордоних
авторів: В.Варфоломієвої, Г. Костенюкова, В.Пивоварова , А. Аветисової,
В. Антонової, В. Архипова, Л. Нечаюк, Г. П'ятницької, О. Сватюк, Н. Телеш,
К. Егертон-Томас та ін. Недoслідженими залишаються

питaння сучасного

стaну ресторанного бізнесу України та подальшого впрoвадження іннoвацій у
діяльність зaкладів рестoрaнного господaрствa.
Метoю стaтті є дослідження тенденцій рoзвитку рестoрaнного бізнесу в
Україні. Вирішено такі завдання: зроблено аналіз розвитку загальної кількості
закладів рестoранного госпoдарства; визначено типи закладів ресторанного
господaрства;

виявлено

вподобaння

нaціональних

кухoнь

ресторанного

господарства. Ресторанне господарство – це сфера людської діяльності, що в
останні роки стрімко розвивається. У всьому цивілізованому світі воно є одним
із найбільш розповсюджених видів малого бізнесу, тому між закладами та
підприємствами постійно точиться боротьба за оптимальне позиціонування на
ринку та найбільш перспективні його сегменти; за пошук нових та утримання
постійних клієнтів. Експерти вважають, що український ресторанний ринок
розвивається дуже динамічно: збільшилась кількість ресторанів та інших
підприємств ресторанного господарства; поліпшилися їх зовнішній вигляд і
асортимент пропонованих страв і напоїв. Однак до повного насичення ще
далеко. Наприклад, в Америці на 600-700 мешканців припадає 1 ресторан, а в
Києві - 1 на 3,5 тисяч. Отже, кількість ресторанів буде зростати, водночас і
конкуренція стане жорсткішою.
Роль ресторанного господарства на сучасному етапі визначається
характером і масштабами потреб людей у послугах з організації споживання
матеріальних і духовних благ у недомашніх умовах. Ресторатори в
конкурентній боротьбі за споживачів використовують різні інструменти:
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авторську, креативну та кухню ф’южн спрямування, в останні роки –
молекулярну; високоякісне спеціалізоване та полі функціональне устаткування;
висококласні посуд та аксесуари сервірування; сучасний дизайн; музичне
обслуговування, в тому числі шоу-програми, пропонують послуги сомельє,
фумельє, бариста, впроваджують різні дисконтні програми та інші атрактивні
елементи тощо. Послуги закладів ресторанного господарства є важливим
елементом обслуговування туристів. Ця сфера в комплексі туристичних послуг
швидко розвивається і в майбутньому може стати важливим сектором
туристичної діяльності. Зберігаючи кращі традиції національної кухні, заклади
ресторанного господарства є візитною карткою гостинності кожного міста та й
усієї України, популярною формою проведення дозвілля та спілкування,
ознакою престижу і добробуту.
Роль ресторанного господарства на сучасному етапі визначається
характером і масштабами потреб людей у послугах з організації споживання
матеріальних і духовних благ у недомашніх умовах. Ресторатори в
конкурентній боротьбі за споживачів використовують різні інструменти:
- авторську, креативну та кухню ф’южн спрямування, в останні роки молекулярну;
- високоякісне спеціалізоване та поліфункціональне устаткування;
- висококласні посуд та аксесуари сервірування;
- сучасний дизайн;
- музичне обслуговування, в тому числі шоу-програми, пропонують
послуги сомельє, фумельє, бариста, впроваджують різні дисконтні програми та
інші атрактивні елементи тощо.
Послуги закладів ресторанного господарства є важливим елементом
обслуговування туристів. Ця сфера в комплексі туристичних послуг швидко
розвивається і в майбутньому може стати важливим сектором туристичної
діяльності. Зберігаючи кращі традиції національної кухні, заклади ресторанного
господарства є візитною карткою гостинності кожного міста та й усієї України,
популярною формою проведення дозвілля та спілкування, ознакою престижу і
добробуту [4].
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Останнім часом в Україні з’явилися так звані вільні або креативні
простори, які часто називають себе «коворкінгами», «некафе» або «smart cafe».
Вони можуть розташовуватися в центрі міста, або в офісних центрах. Основна
концепція таких закладів - безкоштовно все, крім часу. Ці заклади працюють за
системою «все включено» (відвідувач платить не за їжу та напої, а за час) і
являють собою нерухомість нового формату, яка спеціально пристосована для
фрілансерів, стартаперів, ІТ-підприємців та маркетологів.
Коворкінг - це модель роботи, коли працівники залишаються вільними і
незалежними, і використовують вільний простір для своєї діяльності. Займатися
своїми справами вони можуть у коворкінг-центрах або у креативних просторах,
винайнявши робоче місце на місяць, день або декілька хвилин.
Найбільш відомими креативними просторами в Києві є: «FOOD MAKE IT
SHOW», «HUB 4.0», «Каворкінг МедіаХаб», «Колаж». Формат таких закладів
передбачає наявність кухні, де відвідувачі можуть знайти каву, чай, снеки,
фрукти і печиво (у необмеженій кількості). Можна користуватися оргтехнікою
та засобами зв’язку, сейфом, робочими кабінетами, кімнатою для переговорів,
бібліотекою

(діє

буккросінг),

кімнатою

для

відпочинку.

Тут

можна

влаштовувати ділові зустрічі, семінари, майстер-класи, перегляди кінофільмів і
концертів, просто спілкуватися або відпочивати. Це місця для тих, хто
комфортно відчуває себе в демократичній атмосфері і знаходиться пошуках
нових трендів, знань і вражень. Креативні простори і коворкінги являють собою
свого роду культурно-освітні кластери, які поєднують в собі кафе, офісні та
освітні центри, магазини, велопрокати, кінозали, конференц-зали, дизайнбутіки, шоу-руми, лекторії і майданчики для тусовки [6]. З появою в Україні
традиції повноцінного сімейного відпочинку почали активно розвиватися
заміські ресторани, особливо на ключових трасах.
Формат заміських ресторанів передбачає: ресторан, готель на 15-25
номерів (одна будівля або будиночки), мангал, дитячий майданчик, звіринець,
басейн,автостоянка.
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Усе більшої популярності у великих містах набуває мода снідати у
ресторанах, а тому деякі заклади починають свою роботу з 6-7 години ранку.
Пропонуються як окремі страви, так і комплексні сніданки в українському,
французькому, англійському, німецькому, італійському та американському
варіантах. Середня ціна сніданку складає 25-65 грн. в залежності від закладу.
Позитивними наслідками розвитку ресторанного господарства в Україні є:
- ресторанне господарство дає істотну економію суспільної праці завдяки
раціональному використанню техніки, сировини, матеріалів;
- надає відвідувачам протягом робочого дня гарячу їжу, що підвищує їх
працездатність, зміцнює здоров’я;
- дає можливість організації збалансованого раціонального харчування в
дитячих і навчальних закладах.
Отже, можна сказати, що з кожним роком в Україні з’являються все нові
види громадського харчування, починаючи від фаст-фудів і закінчуючи
тематичними і високо елітними ресторанами, тому необхідно значну увагу
приділяти особливостям розвитку даної сфери, а особливо темпам та динаміці
його розвитку, слідкувати за тим як реагують на той, чи інший тип
ресторанного господарства споживачі, розглядати у контексті їх уподобання.
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ЯКІСТЬ ПОСЛУГ ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ ТУРИСТСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто проблеми якості послуг туристських підприємств,
проаналізовано чинники, що на неї впливають.
Ключові слова: туризм, туристичний продукт, якість послуг, туристське
підприємство.
Постановка проблеми. Якість туристичних послуг в умовах зростаючої
конкуренції та триваючої пандемії є однією з найважливіших передумов
ефективності діяльності та рентабельності туристських підприємств. Не
викликає заперечень, процеси проектування, забезпечення та збереження якості
туристичного продукту мають бути об’єднані в систему управління якістю і
підприємство повинно постійно працювати над її розвитком та поліпшуванням
[1].
Аналіз останніх досліджень. Значним внеском у дослідження теоретичних
аспектів якості послуг у туристичній сфері стали праці Ільенкової С.Д.,
Карсекіна В.І., Качанова В.С., Квартальнова В.О., Кифяка В.Ф., Кочерги О.І.,
Мальської М.П., Окрепилова В.В., Папиряна Г.А., Пуцентейло П.Р., Роглєва
Х.Й.,

Сидоренко І.О.,

Смирнов І.Г.,

Чорненької Н.В.,

Шаповалова

О.,

Швець І.Ю., Школи І.М. та ін. Серед західних вчених подібна проблематика
піднімається в працях Дж. Кендемпаллі, Б. А. Спаркс, Б. Предау, Дж. Москадо,
Е. Лоуз, М. Мекаві. ін.
Метою статті є дослідження теоретичних аспектів якості послуг у
туристичній

сфері,

факторів,

що

впливають

на

створення

якісного

туристичного продукту, визначення умов, за яких можлива ефективна
виробнича діяльність туристичних підприємств [2].
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Виклад основного матеріалу. Якість послуг – це сукупність характеристик,
що визначають її здатність задовольняти вже існуючі або передбачувані
потреби людини.
Якість послуг залежить від ряду факторів. Фактори якості – якісні або
кількісні характеристики однієї або декількох властивостей послуги.
Серед чинників, які впливають або можуть впливати на якість послуг
можна виділити наступні:


показники функціонального призначення;



показники соціального призначення;



естетичні показники;



показники безпеки;



екологічні показники.

Крім того, є ще деякі специфічні для сфери туризму фактори, що значною
мірою впливають на створення якісної туристичної послуги.


безперервність

виробництва

туристичних

послуг

і

цілісність

їх

споживання;


можливість повторного виробництва туристичної послуги на високому

рівні.
На практиці якість послуги визначається:


оперативністю роботи по підбору і організації турів по запитах клієнтів -

швидкість обслуговування в комплексі визначає ступінь задоволення кожного
клієнта;


термінами отримання довідкової інформації;



ввічливістю

обслуговування,

яке

виражається

в

привітності

співробітників туристичної фірми, їх увазі до запитів кожного клієнта, терпінні
при обговоренні маршруту;


відповідністю пропонованого туру реальному змісту;



наявністю

узгодження

всіх

обслуговування.
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складових

частин

комплексного

Якість туристичної діяльності підприємств підтверджується перевіркою на
відповідність встановленим стандартам, правилам, показникам, вимогам для
встановлення відповідного класу обслуговування.
Якість обслуговування споживачів безпосередньо впливає на результати
діяльності підприємств. Серед вимог щодо забезпечення якості туристичних
послуг можна виокремити: взаємодію зі споживачем, контроль та оцінювання
якості туристичних послуг [3].
Проблема якості обслуговування в туризмі є однією з найактуальніших у
розвитку туристичної галузі. Якість обслуговування впливає на структуру
споживчого попиту і є важливим чинником у конкурентній боротьбі на
туристичному ринку в сучасних умовах.
Туристи,

які

задоволені

обслуговуванням

у

готелях,

ресторанах,

екскурсійних бюро, туристичних фірмах, стають їх активними клієнтами, які
надалі також розповсюджують інформацію про вас, своїм друзям, рідним та
знайомим (працює метод сарафанного радіо).
Якість обслуговування – важливий чинник підвищення економічної
ефективності туризму. На якість обслуговування впливають такі чинники, як
комплексність послуг і своєчасне їх надання.
Контроль і оцінювання якості туристичних послуг спрямовані на
порівняння оцінок споживачів щодо отриманої послуги і спеціалістів, які її
надали. При цьому повинен здійснюватись як самоконтроль персоналу, який
надає послугу, так і постійна оцінка ступеня задоволення споживачів послуг
шляхом проведення соціологічних опитувань.
Важливим відповідальним завданням для туристичних підприємств є
створення репутації високої якості обслуговування, яке забезпечується
колективними зусиллями працівників підприємства, постійним і ефективним
контролем з боку адміністрації, проведенням роботи з удосконалювання форм і
методів обслуговування, вивченню й впровадженню передового досвіду, нової
техніки й технології, розширенню асортиментів і вдосконалюванню якості
надаваних послуг [4].
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Надані туристичні послуги повинні відповідати очікуванням і фізичним
можливостям споживачів, яким адресується послуга, а також вимогам, які
передбачають

додаткові

зручності

для

споживачів,

привабливість

і

престижність послуг. До рекомендованих вимог туристичних послуг і умов
обслуговування відносяться:


відповідність призначенню;



точність і своєчасність виконання;



комплексність;



етичність обслуговуючого персоналу;



комфортність;



естетичність.

Висновки. Система управління якістю являє собою погоджену робочу
структуру, що функціонує на туристичному підприємстві та включає в себе
ефективні технічні й управлінські методи, що забезпечують найкращі і
найбільш практичні способи взаємодії персоналу туристичного підприємства,
його агентів, контрагентів та споживачів туристичних послуг. Здатність
туристичних

підприємств

досягати

своїх

цілей,

забезпечуючи

конкурентоспроможність послуг, визначається діючою системою організації й
управління – системою управління якістю [5]. Щоб своєчасно реагувати на
зниження

задоволеності

клієнтів

наданими

послугами, підприємство не

повинно нехтувати оцінкою такого важливого показника, як якість надаваних
послуг.
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Дослідження стану здоров'я населення в більшості країн світу виявили, що
в раціоні харчування людей відсутні або містяться в недостатніх кількостях
необхідні для людини вітаміни, харчові волокна, макро- і мікроелементи,
мінеральні речовини, незамінні амінокислоти.
До зниження якості і безпеки сировини і як наслідок харчових продуктів,
призводить погіршення екологічної обстановки, порушення технологічних
процесів виробництва, використання синтетичних продуктів і консервантів.
Хліб і хлібобулочні вироби є одними з основних продуктів харчування, а їх
якість далеко не завжди відповідає вимогам сучасної науки про харчування.
Одним з напрямків вирішення даної проблеми є створення нових безпечних
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сортів хлібобулочних виробів функціонального призначення для корекції
харчування населення [1] . У фаховій літературі зустрічаються відомості про
способи застосування хмелепродуктів у вигляді хмельових екстрактів при
приготуванні рідких дріжджів, заквасок, гірких заварок, але розробки цих
технологій проводились у 50-х роках минулого століття. Незважаючи на це, на
деяких підприємствах і сьогодні використовують напівфабрикати на основі
хмелепродуктів. За останні 10 років проведено ряд науково-дослідних робіт, що
направлені на адаптацію технологій використання хмелю до сучасних умов
його виробництва та функціонування хлібопекарських підприємств [2, 3, 4].
Провівши аналіз технологій застосування хмелепродуктів у хлібопеченні
можна резюмувати, що широкому їх впровадженню, незважаючи на всі
позитивні сторони, перешкоджає ряд факторів. По-перше, нестабільність
функціонально-технологічних властивостей різних партій хмелю, оскільки вони
залежать від сорту, умов його вирощування, змінюються в процесі зберігання.
Крім того, немає обґрунтування доцільності використання того чи іншого сорту
хмелю в технології хлібопечення.

По-друге, тривалість та неоднозначність

запропонованих в різних розробках параметрів процессу екстракції значно
гальмує підприємства на шляху впровадження таких технологій.
По-третє, більшість робіт, щодо використання хмелю та продуктів його
первинної обробки в хлібопеченні були присвячені вивченню їх здатності
підвищувати мікробіологічну стабільність напівфабрикатів та готових виробів
[5, 6]. Метою статті є розробка технології, рецептури та оцінка якості
хлібобулочних виробів з застосуванням хмельових заквасок.
Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
– обґрунтувати доцільність використання хмельових заквасок для
виробництва хлібобулочних виробів;
– розробити рецептуру і технологію виробництва хлібобулочних виробів з
застосуванням хмельових заквасок;
–

провести

комплексну

оцінку

застосуванням хмельових заквасок.
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якості

хлібобулочних

виробів

з

На підставі аналізу літературних джерел та проведених досліджень
розроблено рецептури та технологію хлібобулочних виробів з використанням
хмельових заквасок.

В даній роботі досліджували використання для

виготовлення хліба тонкоароматичного сорту хмелю Слов’янка, вміст α-кислот
в якому становить – 5,0-7,0 % до СР, поліфенолів – 4,5-5,5%, в тому числі
ксантогумолу – 0,6-0,8 %, ефірних олій – 1,3-2,0 % до СР.
На рис. 1 наведена функціональна схема безопарного способу виробництва
хліба з застосуванням хмельових заквасок. Дослідження показали, що краще
вносити хміль у вигляді відвару (ектракту) [4, 5, 6].
Хліб готували з пшеничного борошна першого сорту безопарним
способом.
Для встановлення максимально можливого дозування хмелю проводили
пробні випікання хліба з використанням хмелю у кількості 0,08% та 0,1% до
маси борошна. Хліб готували безопарним способом

з використанням

пресованих дріжджів. Хміль вносили у вигляді 1%-ого розчину (відвару).
При безопарному способі усі компоненти, що входять до рецептури тіста,
у повному обсязі вносять одночасно. В результаті замісу отримують тісто
густої консистенції. Розвиток дріжджів у ньому утруднений, тому норма
введення дріжджів становить понад 1,5 % до маси борошна. Тривалість процесу
бродіння тіста становить 3-3,5 год.
На першому етапі проводиться підготовка сировини та її дозування згідно
з рецептурою. За цим способом всю кількість борошна, води, дріжджів, солі та
іншої додаткової сировини, необхідну за рецептурою, замішують в один
прийом.
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Борошно пшеничне

Хмельовий екстракт

Вода

Сіль, цукор

Дріжджі

Дозування сировини
Перемішування

Приготування тіста
Замішування тіста
Бродіння тіста
Порціонування
Формування
Вистоювання
Випікання
Охолодження
Реалізація готової продукції

Рисунок 1 – Функціональна схема безопарного способу виробництва
хліба з застосуванням хмельових заквасок
Оцінку якості хліба, виготовленого з використанням хмелю, здійснювали
за органолептичними показниками, питомим об’ємом та формостійкістю.
Результати досліду, проведеного з використанням хмелю сорту Слов’янка,
наведені в (табл. 1.).
Смак хліба, який є визначальним показником для встановлення
максимально можливого дозування хмелю, властивий хлібу, з ледь помітним
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хмелевим присмаком отримується у разі дозування хмелю 0,08-0,1% до маси
борошна.
Таблиця 1 – Оцінка якості хліба, виготовленого з використанням
хмелю
Показники

Контроль
(без хмелю)

Органолептичні показники:
Стан поверхні
Колір скоринки

Колір м'якушки
Стан м'якушки
Пористість
Аромат та смак

Дозування хмелю,% до маси борошна
0,08
гладка
коричневий

світлокоричневий

інтенсивніше
забарвлений
коричневий

світло-кремовий
Еластична, не липка
рівномірна середня
рівномірна середня

рівномірна
дрібна
властивий
хлібу
хліба,
396

Питомий
об’єм
3
см /100 г
Вологість хліба,%
Кислотність хліба, град

0,1

більш виражений

47,0
2,1

більш виражений

389

390

46,0
2,1

46,0
2,1

Проаналізовані фізико-хімічні показники сировини та готового продукту.
Розглянута нормативна документація, що використовується при виробництві
хлібобулочних виробів. Проведений аналіз літератури.
Розглянуто існуючі технології виробництва хлібобулочних виробів.
Проведена оцінка технології отримання хлібобулочних виробів з застосуванням
хмельових заквасок.
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Конкуренції на ринку ресторанних послуг змушує рестораторів враховувати
потреби

сучасних

споживачів,

відкриваючи

заклади

ресторанного

господарства з новими концепціями, в нових форматах. Проведено аналіз
сучасних форматів закладів ресторанного господарства, дано визначення
формату закладу ресторанного господарства і розглянуті сучасні формати.
Ключові слова: формат закладу ресторанного господарства, ресторанна
послуга, конкуренція, ресторанний бізнес.
Постановка проблеми.

В умовах динамічного розвитку сфери послуг

особливого значення набуває ринок ресторанних послуг. Ресторанний бізнес
можна віднести до найбільш привабливої сфери підприємницької діяльності,
що обумовлено швидкою оборотністю капіталу, а також відносно високою
рентабельністю і специфікою потреби, яку воно задовольняє, що викликає
підвищення конкуренції між закладами ресторанного господарства.
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Відзначимо, що в даний час відбуваються позитивні зміни в розвитку
ринку ресторанних послуг. Серед основних завдань, які стоять перед сучасними
закладами ресторанного господарства можна виділити задоволення бажань і
потреб вибагливих споживачів. Для забезпечення сталого розвитку ресторанної
галузі

виникає

господарства

та

необхідність

вдосконалення

впровадження

нових

діяльності

форматів

закладів

ресторанного
ресторанного

господарства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями питань розвитку
та інновацій ринку ресторанних послуг в світі та Україні займається багато
науковців. Вивченню основних сегментів на ринку ресторанних послуг та
проблем розвитку даного ринку присвячені роботи багатьох вітчизняних
авторів. Також особливий інтерес являють собою роботи В. Гросул, Р.Крилова,
С. Зубков, Т. Іванова, Н. Кравчук, Г. П’ятницької, О. Зава-динська,
О. Засимович, Н. Кірніс, А. Стенсон, Д. Берг, Х. Фрімен, Д. Роман, С. Клайн,
Р. Росвелл, які розгллядають фундаментальні аспекти розвитку сучасних
закладів ресторанного господарства.
Метою

статті

є

дослідження

розвитку

нових

форматів

закладів

ресторанного бізнесу.
Виклад основного матеріалу.

В сучасних економічних умовах, для

успішної конкурентоздатності й ефективного функціонування на ринку
ресторанних

послуг,

закладам

ресторанного

господарства

необхідно

систематичне вивчення і впровадження новітніх інноваційних розробок як в
сфері вдосконалення технологічного обладнання, так і в сфері сучасних форм
організації виробничих процесів та обслуговування споживачів.
Основним вектором розвитку інновацій в ресторанному бізнесі є
нововведення в технології виробництва продукції, до яких відносяться
виробництво і реалізація нових видів продукції, зміни в їх біохімічному складі,
застосування нового автоматизованого обладнання, застосування нових
способів обробки продукції, які приведуть до можливості скорочення часу
виробництва продукції ресторанного господарства, і як наслідок сприятимуть
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підвищенню економічної ефективності діяльності закладу ресторанного
господарства [3]. Найбільш цікавими нововведення в діяльності закладів
ресторанного господарства пов’язані зі змінами формату закладу ресторанного
господарства. Формат закладу ресторанного господарства являє собою
сукупність умов, які його визначають: тип підприємства, оформлення інтер’єру,
особливість кухні, асортимент продукції, цінова політика закладу, а також
наявність додаткових послуг і розваг. Процеси, які відбуваються на ринку
ресторанних послуг, нововведення в підходах до самого процесу і якості
обслуговування, сприяє відкриттю креативних закладів, в зв’язку з чим на
ринку з’являються нові форми закладів ресторанного господарства, запозичені
з досвіду інших країн. В даний час основним напрямком розвитку сфери
ресторанного господарства є тенденція відкриття нових форм закладів, так
званих, гібридних ресторанів, барів, кафе, мають нові формати діяльності [3].
Практика показує, що в Україні відкриваються формати закладів
ресторанного господарства, які зарекомендували себе вже в інших країнах, так і
особливі закладів ресторанного господарства, яким властивий і національний
колорит, і робота на монопродуктах (м’ясо, риба).
Найбільш повна класифікація нових форматів закладів ресторанного
господарства представлено в роботі Р.В. Крилової (рис.1).
Розглянемо нові формати закладів ресторанного господарства:
1.Сьогодні в світі набирає популярність ідея слоу-фуд («Slow-food») - це
рух, ґрунтується на пропаганді правильного харчування, зі збереженням
регіональної і традиційної кухні, що підтримує культуру традиційного застілля,
при цьому поєднує в собі багатство і естетику смаку. Сьогодні 150 країн беруть
активну участь в просуванні даного напрямку, рух «Slow-food» налічує понад
100 тис. прихильників в більш ніж 150 країнах [2]. В процесі приготування
страв в «Slow-food» використовується лише екологічно чиста продукція (свіжу,
без консервантів і ГМО).
2.Fast Casual («швидкий та демократичний») - цей формат закладів є
найбільш перспективним зараз як в Європі, так і в Україні. Цей формат
знаходиться десь між фаст-фудом і демократичним рестораном, і є найбільш
швидко зростаючим сегментом на ринку ресторанних послуг.
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Сучасні формати закладів ресторанного господарства

Caterers and
purchases

Slow Food

Заклади швидкого
обслуговування

Fast-fine

Food-to-go або
Take away

Класичний
fast-food

Street-food

Independent

Ready meals
production

Free-flow
Caterers and
purchases

Fine dining and
luxury

Fine Dining

Casual Dining

Central kitchens

Fast-casual

Drive through

Food-court

Рисунок 1 – Сучасні формати закладів ресторанного господарства [3]
Головна перевага - можливість в одному закладі за порівняно невелику
ціну і поїсти і провести час. Відвідувачів приваблює в першу чергу більш
смачні і різноманітні страви, ніж в фаст-фуді, і більш швидке обслуговування,
ніж в ресторані. З ресторанами цей формат закладу об’єднує наявність
багаторазової посуду і стильні інтер’єри. Кожна страва готується індивідуально
для конкретного клієнта, при приготуванні використовуються продукти вищої
якості і делікатеси. Спільні риси з фаст-фудом - обмежене меню, швидкість
обслуговування, невисока ціна, демократична атмосфера, стандартизація
управлінських процесів, меню і деталей інтер’єру [7].
3.Заклади формату «Fine dining» - це ресторани преміум класу з більшістю
переваг перед своїми «побратимами»: дорогий інтер’єр, створений кращими
дизайнерами за останніми віянням моди, професійний персонал, відмінна
кухня, велике різноманітне меню (фірмові страви, холодні, гарячі закуски,
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салати, гарячі страви, перші страви, гарніри, десерти), наявність винної карти з
асортиментом елітних вин. Місцезнаходження - історичні райони центральної
частини міста. Головне в ресторані високої кухні - наявність знаменитого шефкухаря, авторська кухня, винна карта з колекційними винами, театралізовані
методи подачі страв. На сучасному ринку елітні ресторани існують більше для
престижу, ніж для отримання прибутку.
4.Casual dining - формат, який виник на межі fast casual і fine dining, щось
середнє між ними. Заклади, які по ціновій політиці є демократичними, так як
визначають вартість своїх страв таким чином, щоб вона була доступна як
можна більшій кількості гостей. А ось з ресторанного дизайну, якості сервісу та
рівню і подачі страв грають в сегменті преміум-класу. Найпопулярнішими
концепціями в даному форматі є: кондитерська; кафе; пивна; стейк-хаус;
національний ресторан; бар ресторан, що працює на монопродукті.
5.Quick

Service

Restaurant-

ресторани

швидкого

обслуговування.

Відрізняються обслуговуванням офіціантами за столиками, але основний
акцент робиться на те, що відбувається це швидше, ніж в інших ресторанах. У
меню представлені ті ж позиції, що і в ресторанах іншого типу, але в
обмеженому асортименті. Ресторани такого рівня працюють на власних
напівфабрикатах високого ступеня готовності, за рахунок чого і забезпечують
своїм гостям незмінна якість і швидкість обслуговування. Такий формат
найбільше підходить для проведення ділових зустрічей і обідів, найкращі місця
розташування - це ділові центри, офісні будівлі [1].
6.Food Court «ресторанний дворик» - популярний формат закладу для
торгових центрів. Суть полягає в розташуванні декількох різних торгових точок
в межах одного одного простору, частіше цілого поверху. Даний формат
закладу є вигідним, оскільки має мало вкладень і «підігріту публіку», втомлену
після покупок в магазинах. Тут вигідно виділятися і створювати те, що
актуально для гостей в будь-який сезон. Формат може включати в себе точки
фаст-фуду і стріт-фуду.
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7.Street-food (вуличне харчування) - найкраще рішення для втамування
голоду в обідній час. Вуличні заклади ресторанного господарства в Україні
включають в себе кіоски, павільйони, автофургони, а також пересувні прилавки
і візки. Кожний заклад має свою специфіку, часто це одне найменування
продукції або на монопродукцію: хот-доги, чебуреки, сендвічі, бургери, печена
картопля, млинці, шаурма, пиріжки, слойки, кури, пончики.
Стріт-фуд - дуже перспективний напрямок на ресторанному ринку
особливо в умовах сформованої економічної ситуації в країні. Майже кожне
місто України має свою велику або маленьку мережу стріт-фуда. До них
відносяться концепції «QuikCharly`s», «Форнетті», «Світові пироги», «Бабусині
пиріжки».
8. Заклад формату Free flow («вільний доступ») передбачає вільне
переміщення гостей по торговому залу з можливістю вибору страв, які одразу
готуються. Відмітна особливість - це великий асортимент, демократичні ціни,
велика пропускна здатність.
Відмінними характеристиками формату Free flow є наявність відкритої
кухні, приготування страв на очах у відвідувачів, принцип самообслуговування
і широкий вибір пропонованих страв. Приготування страв в закладах формату
Free flow перетворено в захоплююче кулінарне шоу, театралізована вистава. Це
спектакль, присвячений приготуванню і куштування їжі [6].
9. Fast food - закладу, в яких можна, по-перше, швидко поїсти, і, по-друге
(теоретично), за невеликі гроші. Перше досягається за рахунок повного
самообслуговування

-

практично

відсутня

в

закладах

такого

роду

обслуговування офіціантами. Друге - за рахунок специфічного способу
приготування страв. Як правило, Fast food працюють з використанням
напівфабрикатів,

остаточна

обробка

або

розігрів

яких

виробляються

безпосередньо перед подачею споживачеві.
Якщо класифікувати Fast food за категоріями, то я б виділила наступні:
-

Fast food західного зразка, перш за все звичайно «Макдональдс».
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-

Fast

food,

які

засновані

на

національній

кухні.

Національна

спрямованість підкреслюється не тільки асортиментом, а й елементами
оформлення, кольоровою гамою торгових точок і навіть назвою(«Сушіекспрес»).
-

Fast food, концепція яких заснована на певному продукті («Челентано»,

«PopatoHouse», «Печена картопля»).
-

Fast food, які засновані на ідеї столових в їх сучасній інтерпретації

(«Пузата хата»).
10. Формат закладу Drive Thru - це можливість обслуговування
відвідувачів ресторану, які не змушуючи їх залишати свої транспортні засоби.
Висновки

і

перспективи

подальших

досліджень.

На

основі

вищевикладеного, можна зробити висновок, що ринок ресторанних послуг в
нашій країні з кожним роком стає все більш насиченим, різноманітніше,
цікавіше, як за асортиментом пропонованої продукції і послуг, так і за видом
форматів закладів ресторанного господарства.
Сучасні

формати

закладів

ресторанного

господарства

змінюються

відповідно до процесів урбанізації та інформатизації, які відбуваються в
економіці і в суспільстві в цілому. Таким чином можна резюмувати що
досліджувана наукова проблема є актуальною і затребуваною в даний час.
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Дикальчук А.В.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА
У статті розкрито зміст поняття «мотивація праці», проаналізовано основні
мотиви праці персоналу закладів готельно-ресторанного господарства,
доведено наявність безпосереднього зв’язку між вмотивованістю праці
персоналу та ефективністю діяльності закладу, наголошено на необхідності
формування та розвитку у працівників мотивації праці.
Ключові слова: мотив, мотивація праці, заклад, готельно-ресторанне
господарство.
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Для того, щоб заклади ефективно працювали, їм необхідно мати свідомих,
відповідальних та ініціативних працівників, які прагнуть до реалізації своїх
трудових можливостей та зацікавлені у результатах своєї праці. Разом з тим, як
свідчить аналіз діяльності закладів готельно-ресторанного господарства
України, більшості з них характерна низька мотивація праці персоналу. Як
наслідок, – діяльність закладів є неефективною, а про максимізацію прибутку
їхнім керівникам залишається лише мріяти.
Метою даної статті є вивчення змісту мотивації праці персоналу,
обґрунтування наявності взаємозв’язку між мотивацією праці працівників
закладів готельно-ресторанного господарства та прибутковістю їх діяльності,
дослідження шляхів формування та розвитку мотивації праці персоналу.
Як це часто буває, серед науковців станом на тепер немає єдиного
розуміння змісту поняття «мотивація». Як наслідок, наукова думка має багато
підходів до тлумачення змісту визначеної категорії.
З точки зору управління, мотивація – це функція керівництва, яка полягає у
стимулюванні персоналу підприємства до праці з повною віддачою, а також в
довготривалому впливі на працівників з метою зміни їх інтересів, ціннісних
орієнтацій та розвитку на основі цього трудового потенціалу підприємства.
Відповідно до системного підходу, мотивація – це не лише спрямування
трудової діяльності працівників, але й визначення всієї системи трудової
поведінки працівників підприємства. Прихильники

процесного підходу

переконані: з одного боку, мотивація є системою (формування мотиваційної
системи одного або декількох працівників), а з іншого, – процесом
(довготерміновий вплив на працівників з метою зміни за заданими параметрами
структури ціннісних орієнтацій та інтересів ) [1, с. 39; 48]. На наше
переконання, мотивація – це соціально-економічне та морально-психологічне
явище, представлене сукупністю економічних, організаційних та психологічних
умов, які спонукають людину до дій.
Не викликає заперечень, мотивація – це складний процес спонукання
людини до певної поведінки/діяльності під впливом внутрішньо особистісних
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та зовнішніх чинників. Мотивація – це результат багатоступеневої взаємодії
внутрішнього світу людини – перш за все її потреб і стимулів, здатних
задовольнити ці потреби, а також ситуації, в якій відбувається сприйняття
стимулу і з'являється активність, спрямована на його отримання [ 2, с. 28 ].
Ефективне управління мотивацією праці передбачає виконання як
загальних

функцій

управління:

планування,

організації,

стимулювання,

координації, обліку і контролю, так і специфічних функцій управління, таких як
аналіз існуючої системи мотивації трудової діяльності персоналу, формування
стратегії, цілей і принципів політики організації в області мотивації і
стимулювання персоналу, планування змісту і структури системи мотивації
праці,

розвитку

форм

мотивації

і

стимулювання

праці,

управління

матеріальною і нематеріальною винагородою, документаційне, інформаційне та
кадрове

забезпечення

системи

мотивації

та

стимулювання

персоналу,

підтримання та моніторинг системи мотивації та стимулювання трудової
діяльності персоналу.
Особливої актуальності для управління мотивацією праці персоналу
набуває вирішення проблем координації, узгодження потреб, мотивів та цілей
працівників і підприємства в цілому, визначення та розв’язання виникаючих
протиріч між цілями та потребами працівників і підприємства. А це, в свою
чергу, вимагає постійного самовдосконалення, систематичного підвищення
кваліфікаційного

рівня, відповідальності, рішучості, ініціативи, творчої

активності за умов жорсткої регламентації робочого часу. Також важливо
наголосити, що для того, щоб система мотивації була ефективною, необхідно
постійно проводити моніторинг реалізації заходів щодо мотивації.
Сучасні методи мотивації праці працівників поділяються на організаційноадміністративні, економічні та соціально-психологічні. До організаційноадміністративних методів відносять застосування трудового законодавства,
накази, розпорядження та інші нормативні документи; дотримання правил
внутрішнього розпорядку, розробку посадових інструкцій. Важливе місце
відводиться атестації персоналу. Економічні методи спрямовані на матеріальне
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стимулювання колективу чи окремих працівників і включають в себе
преміювання, участь в прибутку, бонуси, надбавки, одноразові виплати та
додаткові пільги. Соціально-психологічні методи забезпечують мотивацію
шляхом

морального

стимулювання

працівників,

участі

в

управлінні

підприємством, через особистий приклад керівника, формальне та неформальне
спілкування,

професійне

і

кар’єрне

зростання,

справедливість

оцінки

керівником результатів праці підлеглого, соціальний розвиток колективу та
формування корпоративної культури, збагачення змістовності праці та
можливість новаторства, а також покращення естетичних умов праці і
формування творчої атмосфери в колективі [3].
Як відомо, в практиці закладів готельно-ресторанного господарства
України переважають традиційні матеріальні стимули, водночас, нефінансовим
системам мотивації не приділяється належна увага, часто має місце механічне
перенесення елементів американських та західноєвропейських систем мотивації
на український ґрунт, що в цілому формує недостатньо ефективні системи
мотивації. Відтак проблеми, пов’язані з розвитком та удосконаленням системи
мотивації праці, набувають в сучасних умовах особливої гостроти та
актуальності.
На наше переконання, в сучасних умовах для ефективної мотивації
персоналу підприємств недостатньо використовувати якусь одну групу методів,
оскільки це не принесе бажаного результату. При управлінні мотивацією
працівників

необхідно

застосовувати

комплексний

підхід,

який

буде

враховувати особливості виробництва та рівень розвитку людського капіталу як
кожного окремого закладу, так і кожного працівника [4].
У закладах готельно-ресторанного господарства найкраще, на наше
переконання, спрацює реалізація наступних заходів:


грошові заохочення – премії, надбавки, бонуси за перевиконання

завдань, соціальний пакет, страхування, пільги та інші нагороди матеріального
характеру;
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штрафні санкції – штраф за адміністративні порушення (запізнення,

невиконання плану та інше), позбавлення премії за незадовільні результати;


мотиваційні наради – крім традиційного інформування та обміну

ідеями, персонал має бути налаштований на плідну роботу. Це класичний
метод, який допомагає залучити персонал в організаційне життя компанії;


можливості для професійного зростання;



підвищення професійного рівня – проходження персоналом курсів,

стажування та семінарів;


публічна похвала старанних працівників;



комфортні умови роботи;



заходи для підвищення і підтримки командного духу – корпоративи,

туристичні поїздки, походи в кіно або на каток, спортивні змагання та інші
способи спільного проведення часу;


гнучкий графік роботи;



додаткові оплачувані вихідні;



надання знижок на послуги закладу.

Грамотний підхід до мотивування персоналу спроможний забезпечити:


підвищення якості виконуваної роботи і продуктивності компанії в

цілому;


формування позитивної і доброзичливої атмосфери в колективі;



довгострокове співробітництво з кращими працівниками;



підвищення лояльності і відповідальності з боку персоналу;



формування стійкої корпоративної культури [5].

Вище викладене дозволяє зробити наступні висновки:


найбільшого успіху досягають ті заклади, які сформували у персоналу

почуття причетності до загальної справи та індивідуальної відповідальності за її
вирішення, підтримують обстановку довіри до працівників, свободу творчості,
самостійності;
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врахування індивідуального рівня творчого (креативного) потенціалу

працівників

забезпечує

більш

ефективне

управління

персоналом

та

використання цього активу при вирішенні виробничих завдань;


преміювання працівників залежно від внеску кожного з них у

розвиток закладу стимулює їх до подальшого зростання та вдосконалення.
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Дудар Т.Л.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Розглянуто поняття організації обслуговування на підприємствах готельного
та

закладах

ресторанного

господарства.

Проаналізовано

процес

обслуговування як об’єкт управління. Визначено фактори, що впливають на
якість обслуговування клієнтів.
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Ключові слова: готельно-ресторанне господарство (ГРГ), послуга, готельний
продукт, організація обслуговування, якість обслуговування.
Постановка проблеми. Готельно-ресторанний бізнес є галуззю з високим
рівнем конкуренції, він має за мету максимально задовольнити потреби,
забезпечити високий рівень комфорту, задовольнити побутові, господарські і
культурні запити споживачів послуг. Оскільки поняття якості є комплексним і
характеризує ефективність усіх сторін діяльності підприємства, актуальним є
виявити характерні особливості якісного обслуговування на підприємствах
готельно-ресторанного господарства, що дасть можливість проаналізувати
діяльність діючих підприємств з точки зору надання ними послуг населенню,
вивити недоліки та прогалини у організації діяльності даних підприємств та
сформулювати рекомендації щодо подолання та подальшого недопущення
зниження

якості

обслуговування,

а

відтак

і

забезпечити

підвищення

конкурентоспроможності підприємства на ринку готельно-ресторанних послуг
України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти діяльності
вітчизняних

готельних

підприємств

досліджували

такі

науковці,

як

І. Винниченко, К. Ладиченко, Г.Б. Мунін, Є.В. Самарцев, О. Соколова,
Л.В. Ткаченко, Л.М. Шульгіна та інші. Питаннями якості готельних послуг і
обслуговування клієнтів займались українські та іноземні автори, серед яких:
В. Азаров, С.І. Байлик, Ю.Ф. Васков, Л. Іванова, В. Линчук, А.М. Умнов,
В.К. Федорченко, Т. Туліба.
Мета

статті.

Розкрити

поняття

та

охарактеризувати

особливості

обслуговування на підприємствах готельно-ресторанного господарства.
Виклад основного матеріалу. Бурхливий розвиток готельно-ресторанного
господарства України призвів до того, що власники підприємств все більше
опікуються питаннями якості надання послуг, оскільки саме від цього залежить
як безпосередній прибуток підприємства, так і у довгостроковій перспективі –
формування позитивного іміджу закладу ГРГ і країни в цілому.
Послуга на підприємствах готельно-ресторанної галузі є результатом
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щонайменше одного виду діяльності, обов’язково здійсненого у взаємодії між
постачальником і замовником, і, як правило, нематеріальна. Надання послуги
може включати дії з матеріальною продукцією, наданою замовником
(наприклад, автомобіль для трансферу); дії з нематеріальною продукцією,
наданою замовником (наприклад, оновлення інформації на офіційному сайті
закладу,

необхідної

нематеріальної

для

продукції

ознайомлення
(наприклад,

майбутніх

надання

клієнтів);

інформації

в

надання
контексті

замовлення послуги); створення сприятливих умов для замовника (наприклад, у
готелях та ресторанах) тощо.
Відповідно до схеми «створення якості», до дій із забезпечення якості
належать: аналіз усвідомлених споживачами потреб; за наявності на ринку
продуктів-аналогів – аналіз рівня їх якості; прогнозування; проектування якості
в процесі розробки нової продукції; планування якості; розробка стандартів;
контроль якості готової продукції; контроль реалізації; зворотний зв’язок із
споживачами тощо.
При цьому усі перелічені вище дії складаються із сукупності багатьох
простих операцій, кожна з яких має власну мету, критерії контролю та методи
корекції якості на випадок невідповідності рівня якості стандартам.
Сукупність

характеристик

того,

що

спроможна

надати

готельно-

ресторанна галузь споживачу за відповідну плату є продуктом [3].
Заклад

готельно-ресторанного

господарства

можна

трактувати

як

комплексне підприємство з надання ресторанних та готельних послуг в одному
місці. Якість послуги – сукупність характеристик послуги, що визначає її
здатність задовольняти встановлені або передбачувані потреби споживача [1].
Якість обслуговування – це сукупність умов, що забезпечують замовнику
під час отримання послуги максимально зручні умови за мінімальних витрат
часу. Кількісну характеристику властивостей продукції, яка входить до складу
її якості, називають показником якості продукції [4].
Для формування потрібного рівня якості послуги та обслуговування
існують різні філософії менеджменту. Однією з найперспективніших філософій
179

вважається концепція TQM (Total quality management, тобто загальне
управління якістю). TQM як технологія є відносно новим підходом до
управління будь-якою організацією.
Також у готелях та ресторанах застосовується інша система менеджменту,
а саме CSR (corporate social responsibility, тобто корпоративна соціальна
відповідальність)

(український

варіант

для

позначення

абревіатури

корпоративної соціальної відповідальності, а саме КСВ).
Різноманіття трактування поняття якості, певним чином, пов’язане із
багатоаспектністю категорії якості. Так, якість у філософії це «безпосередня
характеристика безпосереднього буття», у політекономії – «результат взаємодії
споживчої вартості та вартості».
У

навчальному

посібнику

Давидова

О.Ю

та

Писаревського

І.М

визначається наступним чином: «якість як економічна категорія відображає
сукупність властивостей продукції, послуг, що зумовлюють ступінь їх
придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення»
[2].
Стандарти якості продукції й послуг були прийняті в 1987 році
Міжнародною організацією зі стандартів. У 1995 році в Пекіні Всесвітньою
Торговельною Організацією була прийнята генеральна угода з торгівлі в
області послуг (GAT). Водночас визначення якості послуги є достатньо
складним. Проте для формування і ефективного управління підвищенням якості
на підприємстві воно є принципово важливим і необхідним [6].
Стандарти серії ISO 9000 розроблено для сприяння організаціям,
незалежно від їх типу та чисельності працівників, у впровадженні та
забезпеченні функціонування ефективних систем управління якістю. У
загальних положеннях визначено основне призначення або ж сфера дії цих
стандартів. Разом ці стандарти формують узгоджену серію на системи
управління якістю, яка сприяє взаєморозумінню в національній та міжнародній
торгівлі.
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Обслуговування клієнтів здійснюється практично на всіх етапах діяльності
як ресторану, так і готелю підприємства, яке діє у сфері готельно-ресторанного
бізнесу. Оскільки об’єктом управління є той елемент системи управління, на
який спрямовано управлінську діяльність, то він завжди має конкретне
значення, свої властивості і характеристики. В готельно-ресторанному закладі
об’єктом є виробнича діяльність, в тому числі обслуговування клієнтів, яка
приносить йому прибуток.
Суб’єктом управління в даному випадку є керівник, тобто той, хто
здійснює управлінську діяльність при обслуговуванні клієнтів. Ним може бути
конкретна людина – керівник, управлінець або група людей. Суб’єкт
управління

не

може

існувати

ізольовано.

Сенсом

його

існування

і

функціонування є вплив на об’єкт, з яким вони утворюють систему управління.
Так, менеджер із обслуговування є організатором усієї роботи в торговому
залі закладу ресторанного господарства. Основне його завдання полягає в
організації обслуговування таким чином, щоб відвідувачі відчували себе
комфортно, були задоволені обслуговуванням. У ресторані менеджер із
обслуговування виконує функцію господаря, який створює тут атмосферу
гостинності [5].
Функції менеджера з обслуговування клієнтів як об’єкту управління
полягають у завідуванні столом і кухнею та розпорядництві у ресторані, він
також відповідальний за організацію процесу обслуговування, керує роботою
офіціантів, барменів, прибиральниць торгових приміщень, мийників посуду,
працівників сервізних, швейцарів, а також музикантів і артистів оркестру.
Менеджер також відповідає за організацію навчання персоналу правилам,
прийнятим у ресторанному закладі, вивченні ними документів щодо
обслуговування клієнтів, лімітів на окремі види харчування тощо.
Таким чином взаємодія між об'єктом і суб’єктом управління здійснюється
за допомогою управлінської праці. Для ефективної взаємодії необхідно, щоб
вони були зацікавленими в чіткій взаємодії на принципах зворотного зв’язку.
Тобто, можливість менеджера (суб'єкта) ефективно управляти обумовлена
готовністю, наприклад, офіціантів (об'єкта) своєчасно і точно виконувати
вказівки, розпорядження, завдання, що надходять.
181

Готельний продукт – це організована взаємодія гостя і персоналу готелю,
що безпосередньо впливає на гостя під час перебування його у готелі. Цей
продукт існує тільки протягом перебування гостя, під час якого постійно
відбувається діалог між гостем і готелем, його неможливо запрограмувати або
створити будь-який стандарт чи алгоритм обслуговування. Отже, готельний
продукт у будь-якому конкретному випадку має індивідуальний характер.
Суб’єктом управління може бути також адміністратор (менеджер) готелю,
чий обов’язок забезпечити роботу всього обслуговуючого персоналу, в тому
числі проведення нарад, організацію навчання передовим прийомам в
організації обслуговування гостей, забезпечення їх комфорту та ін..
В управління обслуговуванням входять: підготовка до поселення;
управління поселенням; облік наданих послуг; облік взаєморозрахунків з
контрагентами.
Фактори підвищення якості обслуговування клієнтів – це ті умови, що
здатні змінити одну властивість послуги або низку їх властивостей, щоб уся
їхня сукупність покращилась. Всі фактори, що впливають прямо або
опосередковано, можна класифікувати за різними ознаками.
На підприємствах готельно-ресторанного бізнесу здійснюють вплив на
якість його послуг як зовнішні, так і внутрішні фактори.
До зовнішніх факторів відносять ті, на які сам заклад не може вплинути і
тому повинен тільки пристосовуватися, це економічна та політична ситуація,
вимоги ринку, покупців, конкурентів і ін. До внутрішніх факторів відносимо
такі, що впливають на якість обслуговування клієнтів, тобто залежать від
власної діяльності.
На рівень якості й конкурентоспроможності послуг впливає багато
різнопланових факторів. Сукупність найважливіших конкретних факторів
підвищення

якості

й

конкурентоспроможності

послуг

за

змістом

і

спрямуванням можна об’єднати у чотири взаємопов’язані групи: технічні,
організаційні, економічні та соціальні (суб’єктивні).
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До технічних факторів ми відносимо наступні: використання науки і
техніки в процесі проектування продукції; запровадження новітньої технології
виробництва і суворе дотримання технологічної дисципліни; забезпечення
належної технічної оснащеності виробництва та удосконалення застосовуваних
стандартів і технічних умов
До

організаційних

факторів,

відповідно,

належать:

запровадження

сучасних форм і методів організації виробництва та управління; удосконалення
методів контролю й розвиток самоконтролю на всіх стадіях виготовлення
продукції; розширення прямих господарських зв’язків між виробниками та
споживачами; узагальнення та використання передового вітчизняного та
зарубіжного досвіду в галузі підвищення конкурентоспроможності.
Спільна група економічних та соціальних факторів включає такі показники
як: застосування системи прогнозування і планування необхідного рівня якості
продукції; установлення прийнятних цін на окремі види товарів і послуг;
використання ефективної мотивації праці всіх категорій персоналу; активізація
людського чинника та проведення кадрової політики, адаптованої до ринкових
умов господарювання.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, питанню
якості, в тому числі якості послуг у галузі готельно-ресторанного господарства,
приділяється досить велика увага як на міжнародному, так і внутрішньому
ринках послуг. Виявлено, що обслуговування на підприємствах ГРГ має певні
особливості та існує безліч факторів, що впливають на підвищення якості
послуг ресторанно-готельної індустрії, і кожний окремий фактор має певне
значення під час обслуговування клієнтів. Стосовно різних готельноресторанних закладів ці фактори відіграють неоднакову роль і можуть впливати
на його діяльність позитивно, негативно або залишатися нейтральними.
Питання впровадження якості послуг в готельному та ресторанному бізнесі
вимагає постійного моніторингу.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФУНКЦІЇ РОЗВАЖАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ В ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Стаття присвячена аналізу функцій розважальної складової в закладах
ресторанного господарства.
Ключові слова: дозвілля, розважальна складова, розважальні послуги, заклади
ресторанного господарства.
Постановка проблеми. З кожним роком в Україні свою діяльність
розгортають все більше закладів ресторанного господарства. І все частіше
ресторатори

замислюються

про

ефективні

заходи

підвищення

конкурентоспроможності та якості обслуговування споживачів, а заразом,
підвищення рентабельності закладів.
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Покращення необхідних умов для комфортного перебування відвідувачів у
закладах ресторанного господарства - одна з основних задач керівництва та
обслуговуючого персоналу закладу. Високий рівень надання розважальних
послуг і культура обслуговування - запорука лояльності і прихильності
відвідувачів. Відповідно, від того, чи залишиться відвідувач задоволений своїм
перебуванням в закладі ресторанного господарства, залежить не тільки
репутація та імідж підприємства, але і його прибуток, економічна вигода від
продажу послуг [3].
Організація розважальної складової в закладі ресторанного господарства
відіграє важливу роль. Відвідувачі приходять, як правило, не тільки смачно
поїсти, а й отримати на деякий час розрядку від сірих буднів і стресів,
розслабитися, відпочити.
Правильно

організована

розважальна

складова

здатна

посилити

задоволення від відвідування закладу ресторанного господарства, спонукає
споживачів повернутися туди ще і дати закладу позитивний відгук.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження розважальної
складової у сфері ресторанних послуг вивчали такі українські дослідники, як
Веселова Н., Левченко М., Журавльова М., Нечаюк Н., Малишева С.,
Литвинова Е., Зворикіна Т., Литвинова Т., Пасько О., Бураковський Н.,
Кулагіна О., П’ятницька Г., Райзберг Б., Лозовський Л., ін. Серед зарубіжних
дослідників ґрунтовними є дослідження Дж. Тейлора, А. Мейєра, Дж. Ванна, М.
Дорфа, ін.
Метою дослідження є аналіз функцій розважальної складової в діяльності
закладів ресторанного господарства.
Виклад основного матеріалу дослідження.Сучасне життя відрізняється
особливим динамізмом розвитку суспільства. Швидкі значні зміни технічних і
технологічних процесів, доходів і потреб населення, його рівня життя і освіти
відображаються на способі життя людей, в тому числі і на використанні ними
вільного часу.
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Дозвілля є специфічною сферою соціальної активності людини. А однією з
основних особливостей дозвільної сфери є те, що діяльність тут не так жорстко
регламентована соціальними умовами, і вибір способу проведення вільного
часу залежить значною мірою від бажання людини, в тому числі відвідування
підприємств ресторанного сервісу [6].
Враховуючи високий рівень конкуренції та динамічного розвитку ринку
ресторанного бізнесу, рестораторам необхідно чітко орієнтуватись у сфері
надання

послуг

з

дозвілля.

Тому

виникає

необхідність

у

створенні

різноманітних анімаційних служб безпосередньо у закладах ресторанного
господарства, завдання яких полягатиме у впровадженні, обґрунтуванні та
реалізації послуг з розважальної складової в підприємстві.
Розважальні програми впливають на життя закладу ресторанного
господарства навіть більше, чим якість

обслуговування, так як розваги є

головною складовою будь-якого вечора.
Розважальні заходи являють собою послугу головною метою якої, є не
тільки залучення нових споживачів, а підвищення лояльності постійних
споживачів та просування закладу на ресторанному ринку.
В даний час велика кількість закладів ресторанного господарства включає
у свою діяльність розважальну складову, яка є «родзинкою» закладу. Якщо
відвідувачі прийдуть посмакують стравами, то вони не отримають велику
кількість позитивних емоції, як разом з розважальною програмою.
Успіх будь якого заходу залежить від якості розважальних заходів. Дуже
важливо, щоб розважальні послуг надавали професіонали, які організовують
розваги на найвищому рівні.
Відповідно до цього, розважальна складова підприємств ресторанного
бізнесу, повинні виконувати певні функції.
Для

задоволення

потреб

вимогливого

споживача

пріоритетними

функціями розважальної складової підприємств ресторанного бізнесу можна
визначити

інформаційно-комунікативну,

рекреаційну

(релаксаційну),

розважальну, соціальну, ціннісну, гносеологічну (пізнавальну), креативну.
Розглянемо вплив кожної на задоволення потреб споживачів ресторанних
послуг [3].
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Інформаційно-комунікативна функція дозволяє розширити можливості для
спілкування,

обміну

думками,

ідеями,

презентаціями

нового

товару.

Спілкування як процес повинно постійно підтримуватися творчими зусиллями
усіх його учасників за допомогою різних інформаційних та мультимедійних
засобів.

Наприклад,

у

готельно-ресторанних

комплексах

м.

Вінниці

«Аристократ» та «Feride Plaza» наявні конференц зали в яких постійно
відбуваються презентації нових видів товару.
Пізнавальна функція формує світогляд людини, соціальні зв’язки та
уподобання і передбачає активну участь гостя у дозвіллєвій діяльності.
Наприклад, щотижневі кулінарні школи при ресторанах, школи карвінгу та
інше. Такі заклади ресторанного господарства Вінниці, як ресторан

Red

Zeppelin, Саnape та Стейк Хаус проводять майстер класи з приготування піци та
різних видів стейків, де гості самі гості здійснюють процес приготування страв
і одночасно отримують нові знання.
Ціннісна функція передбачає формування та задоволення споживачів
відповідно до їх життєвих цінностей. Вона зумовлює вибір розважальних
програм відповідно до типу закладу ресторанного господарства та ціннісних
орієнтацій гостя, а також проявляється у так званих акційно-дозвіллєвих та
маркетингових програмах ресторанів та готелів («години фортуни», «щасливі
години для гостей», «завітайте – отримайте подарунок») [6].
Релаксаційної функції – зумовлена об’єктивною потребою організму
людини у відновленні свого психофізичного балансу. Вона реалізується у
вільний час у відповідності з фізичними та інтелектуальними здібностями,
віковими

особливостями,

бажаннями,

інтересами

особистості

і

характеризується можливістю добровільного вибору занять. Її результатом є
отримання задоволення від самого процесу. Таким прикладом є ресторан
«American Grill&Bar» де постійно проходять виступи музикантів та кіносеансів.
Розважальна функція допомагає відволіктися від щоденних проблем і
просто відпочити. Наприклад у Арт-пабі «Beer&Blues» караоке зал з сучасним
обладнанням, кожної п’ятниці та суботи концерти кавер-бендів. У ресторані
Аура проводять тематичні вечірки із виступами популярних ді-джеїв.
187

Ще однією є соціальна функція, яка дозволяє самоідентифікуватися
гостеві, дозволяє відчути свою приналежність до певної спільноти. Вона
пов’язана із соціально-культурними й рекреаційними проектами і яскраво
проявляється під час організації тематичних вечорів для різних груп населення,
спеціальних програм, орієнтованих на певну категорію споживачів (школи
юних леді та джентльменів) [3].
Вищеперераховані

функції

дозвілля

здатні

задовольнити

потреби

вибагливого споживача в культурному відпочинку в закладах ресторанного
бізнесу.
Проведений аналіз показав, що дозвілля – це широке різноманіття і
різноплановість заходів розважальної складової підприємств ресторанної
сфери, які направленні на задоволення потреб споживачів, не зважаючи на те
чи це пасивний чи активний відпочинок.
Як бачимо, головною метою розважальної діяльності, було, є і залишається
відтворення людиною творчого потенціалу, соціально-культурної і духовної
активності, фізичних сил, необхідних для його життєдіяльності.
Висновки. Розважальна складова дуже важлива для діяльності підприємств
ресторанного бізнесу, так як послуги з дозвілля часто дуже сильно впливають
на відвідуваність і діяльність підприємства в цілому. Розважальна складова
підтримує інтерес до підприємства протягом усього його існування. Чим
ефектніша розважальна програма, тим кращі враження відвідувача про
підприємство в цілому.
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Єреміца О.М.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КУЛЬТУРА ТА ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
У статті розглянуто сутність якості

та культури обслуговування як

запоруки конкурентоспроможності підприємства, проаналізовано основні
проблеми забезпечення якості та культури обслуговування на підприємствах
індустрії гостинності.
Ключові слова: ресторанне підприємство, культура обслуговування, якість
обслуговування, конкуренція, персонал.
Постановка проблеми. Сучасні споживачі чим далі, стають все більш
вимогливими

та

очікують

від

закладів

ресторанного

господарства

максимального задоволення своїх потреб, надання різноманітних послуг та
найкращого обслуговування, тобто якісного сервісу. Відтак, перед керівниками
закладів ресторанного господарства стоїть завдання не тільки зберегти імідж в
очах наявних і потенційних споживачів, але і постійно розвиватися,
підвищувати рівень культури та якості обслуговування, розробляти нові
продукти і послуги.
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В умовах ринкової конкуренції велике значення приділяється питанням
вдосконалення

культури

й

якості

послуг,

що

надаються

закладами

ресторанного господарства, адже від якості та рівня обслуговування на
підприємствах ресторанного господарства залежить ефективність їх діяльності,
основним показником якої є розмір прибутку.
Як наслідок, перед керівниками закладів ресторанного господарства (далі –
ЗРГ) з’являються нові завдання: якщо до недавнього часу їх основна увага була
зосереджена на більш оперативному обслуговуванні гостей, то тепер потрібно
також акцентувати неабияку увагу і на якості надання послуг.
Однією з нагальних проблем, що стоїть перед керівниками

ЗРГ, є

забезпечення конкурентоспроможності очолюваних ними закладів та постійне
її підвищення. Таким чином, виникає протиріччя – між необхідністю
задоволення зростаючих потреб споживачів і, як наслідок, постійного
вдосконалення якості та культури обслуговування закладами ресторанного
господарства, з іншого боку, – необхідністю здійснення додаткових витрат, які
на це потрібні.
Зважаючи на факт зниження дохідності/прибутковості ЗРГ (в умовах
триваючих карантинних обмежень), у зв'язку зі скороченням витрат споживачів
на відвідування цих закладів, та спричинене невизначеністю навіть найближчої
перспективи прагнення рестораторів мінімізувати витрати та економити
буквально на всьому, покращення культури та якості обслуговування гостей
закладів набуває неабиякої актуальності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми управління якістю у
закладах
Л.

готельно-ресторанного

Гірняк,

О. Давидова,

господарства досліджували

О. Кравець,

Р. Ладиженська,

І. Андренко,

І. Писаревський,

К. Бенавідес-Веласко, К. Кінтана-Гарчаб, М. Мархант-Лараб. Питання культури
обслуговування в закладах індустрії гостинності зазнали обґрунтування у
працях І. Верезомської, Л. Польової, П. Пуцентейло, Й. Сео, К. Хуссайна,
Р. Конарб, Ф. Алік, ін. Однак питання формування культури та якості
обслуговування

у

ресторанних

підприємствах

осмислення.
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потребують

подальшого

Метою статті є з’ясування сутності якості та культури обслуговування у
закладах

ресторанного

господарства,

осмислення

їх

впливу

на

конкурентоспроможність підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних ринкових умовах
конкуренція згладжується за рахунок різниці цін, асортименту, якості товарів і
послуг, ін. Та саме якість обслуговування найбільше впливає на вибір
споживачем закладу ресторанного господарства. Схожі послуги в ресторанах
можна знайти легко, тому при виборі закладу вирішальним фактором стає не
ціна і меню, а якість сервісу. Щоб дивувати гостя, обслуговуючий персонал
повинен володіти відповідними професійними вміннями та навичками, зокрема,
знати стандарти обслуговування та застосовувати їх, а також знати все про
пропоновані продукти, вміти їх рекомендувати та продавати. Керівникам,
своєю чергою, необхідно враховувати індивідуальні потреби споживачів,
правильно підбирати і навчати персонал, адже від цього значно залежить
успішність і прибутковість закладу.
Культура обслуговування – досить широке поняття. Так, багато авторів під
поняттям

«культура

обслуговування»

мають

на

увазі

організацію

обслуговування споживачів. Остання передбачає доброзичливе та привітне
ставлення працівників до гостей закладу, врахування і вивчення потреб
потенційних клієнтів, індивідуальний підхід до кожного з них, швидке
реагування на запити споживачів.
Культура обслуговування у ресторанному підприємстві спрямовується на
забезпечення комфортного надання якісних послуг, тому поряд із поняттям
«культура обслуговування» часто стоїть питання якості послуг та якості
обслуговування [4].
Вперше поняття «якість» було описано Аристотелем в III в. до н. е. Він
визначав якість як відмінність між предметами або диференціацію за ознакою
«гарний-поганий». Міжнародний стандарт ISO 8402 визначає якість як
«сукупність властивостей і характеристик об’єкта, що відносяться до його
здатності задовольнити встановлені або передбачувані потреби». Таким чином,
вимоги, що пред’являються споживачами до обслуговування, безпосередньо
випливають з їхніх потреб [3].
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Якість – це «ступінь відповідності сукупності властивих характеристик
вимогам». Для забезпечення якості послуг (продукції) потрібна не тільки
відповідна матеріальна база і зацікавлений, кваліфікований персонал, але і чітке
управління якістю.
В загальне поняття якість входить:


технічна якість – все, що отримує і споживає гість, є для нього

надзвичайно важливим; це те, з чим залишився спожива після взаємодії зі
працівником;


функціональна якість – це процес надання послуг. Під час цього

процесу споживачі проходять безліч етапів в їх взаємодії зі працівниками
закладу;


соціальна якість – це якість культури, яке формується поведінкою

співробітників ресторану по відношенню до споживачів. Критеріями даного
якості є дружелюбність, чуйність і люб'язність персоналу;


громадська якість (етична) – це якість переконання, яке не може бути

оцінений споживачем перед покупкою, і часто його неможливо оцінити і після
придбання товару або послуги [2].
Ключовим фактором, що формує поняття якості, є повнота задоволення
потреб споживачів з різними запитами та різним розумінням комфорту як
такого. Наприклад, українці вважають, що комфортним буде той ресторан, де є
розвинена система обслуговування, яка пропонує різноманітні напої та закуски
на будь-який смак, американці вважають комфортний такий ресторан, де
передбачений широкий асортимент коктейлів, в будь-який час доби можна
відвідати заклад, а також працює ефективна система безпеки, європейці
особливу увагу звертають на чистоту і різноманітність страв, а японці – на
можливість своєчасного отримання інформації.
Якість і культура обслуговування тісно пов’язані між собою, але при
цьому кожен з них має бути розглянутий з різних точок зору. Параметри якості
обслуговування пропонується розглядати з точки зору об’єктивної думки,
параметри культури, – з точки зору суб'єктивної думки (табл.1).
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Таблиця 1 – Параметри якості і культури обслуговування
Параметр
Зовнішнє
оформлення

Естетика інтер'єру

Обслуговування
Сервірування
столу /
оформлення
вітрин
Обслуговуючий
персонал
Санітарний стан
приміщень,
столового посуду,
столової білизни,
спецодягу
Асортимент

Параметр з точки зору якості
обслуговування
Дотримання правил при
оформленні, якість оформлення

Параметр з точки зору культури
обслуговування
Привабливість, впізнаваність,
відповідність оформлення
концепції

Дотримання ширини проходів,
відповідність концепції, зручність
розташування меблів /
обладнання, відповідність
нормативам
Швидкість обслуговування.
Знання та дотримання персоналом
етичних норм і правил при
обслуговуванні

Швидкість обслуговування,
знання і дотримання персоналом
етичних норм і правил при
обслуговуванні

Оформлення вітрин відповідно до
правил мерчандайзингу / грамотна
сервіровка столу

Красива сервіровка столу /
красива викладка товарів /
товарів

Особиста гігієна обслуговуючого
персоналу

Зовнішній вигляд

Санітарний стан приміщень,
столового посуду, столового
білизни, спецодягу, обладнання

Санітарний стан приміщень,
столового посуду, столового
білизни, спецодягу, обладнання

Широта товарної номенклатури,
повнота, стійкість асортименту

Привабливість асортименту

Естетика інтер'єру, з точки зору
задоволення психофізіологічних
потреб споживача

У представленій (табл. 1.) розглянута лише частина параметрів якості та
культури обслуговування, але навіть по них добре видно, що один і той самий
стосуватися як якості, так і обслуговування. У більш широкому сенсі
складовими якості і культури обслуговування є всі фактори, які визначають
рівень комфортності обслуговування: температурний режим, освітленість,
планування [3].
Всі розглянуті поняття і визначення «якості та культури обслуговування»
мають спільну точку дотику: задоволення потреб споживачів. При цьому
поняття якість і культура обслуговування мають і відмінні ознаки (табл. 2).
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Необхідно відзначити, що якість продукції безпосередньо формується
виробником, а якість і культура обслуговування формується обслуговуючим
персоналом.
Відповідно до цього на ринку можуть виникати такі ситуації: високий
рівень обслуговування – висока якість товарів / послуг; високий рівень
обслуговування

–

низька

якість

товарів

/

послуг;

низький

рівень

обслуговування – низька якість товарів / послуг.
Таблиця 2 – Відмінність культури обслуговування від якості
обслуговування
Якість обслуговування
Об'єктивний показник, отриманий на основі
експертної думки
Рівень якості обслуговування
підтверджується стандартами і нормативами.

Культура обслуговування
Суб'єктивний показник, отриманий на основі
думки споживача
Рівень культури обслуговування не
підтверджується стандартами і нормативами, а
тільки грунтується на думці споживача

Відображає рівень відповідності параметрів
якості встановленим вимогам і стандартам

Відповідає рівню фізичного і психологічного
комфорту / рівень задоволеності споживача

Формується під впливом стандартів

Формується під впливом соціокультурних
чинників
Культура оцінює тільки
обслуговування

Якість може оцінювати як обслуговування,
так і товари

Прикметно, що чим різноманітнішим і ширшим є спектр послуг,
пропонованих підприємствами, тим вищим є рівень вимог, що пред’являються
споживачами, тим багатшими і різноманітнішими стають їхні потреби. Іншими
словами, ринок послуг постійно ускладняється і розвивається: на кожному
новому етапі розвитку формується новий рівень якості з уже наявних, при
збереженні всіх попередніх досягнень [4].
Висновки. Таким чином, рівень якості та культури обслуговування
споживачів є важливим фактором забезпечення конкурентоспроможності
закладів ресторанного господарства. Вони, своєю чергою, значно залежать від
стилю продажів, сервісної підтримки, надійності відносин та компетентності
персоналу.
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Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку економіки України
демонструє стрімку зацікавленість до бренду як до маркетингової технології.
Це зумовлено відчутними
використання

цієї

конкурентними перевагами, що забезпечує

технології.

Серйозним

фактором,

який

прискорює

впровадження бренду в практичну діяльність вітчизняних підприємств, є
посилення глобалізаційних процесів.
Серед основних інструментів, що використовуються у процесі формування
бренду, є реклама. Крім того, формування бренду пов’язане з великою
кількістю чинників зовнішнього та внутрішнього маркетингового середовища
підприємства. Як наслідок, великого теоретичного та практичного значення
набуває розробка загальних принципів, визначення найбільш значущих зв’язків
між основними елементами бренду, що сприяють виникненню ефекту
позитивної синергії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та методичні аспекти
формування бренду висвітлено в працях провідних вітчизняних та зарубіжних
вчених і практиків, а саме: Аакер Д., Амблер Т., Джоунс Дж.Ф., Діброва Т.Г.
[1], Безрукова Н.В. [2], Длігач А.О., Зозульов О.В., Капферер Ж.-Н., Котлер Ф.,
Крилов І.В., Кутлалієв А.К., Коваленко О.В. [3], Норіцина Н.І. [4], Перція В.М.,
Примак Т.О., Пустотін В.А., Райс Е., Рожков І.Я., Ромат Є.В., Россітер Дж.,
Темпорал П., Траут Д., Юрчак Е.В. [5], Яцюк Д.В. [6] і багатьох інших. Варто
відзначити, що наукових публікацій з формування бренду ресторанного
господарства з урахуванням діяльності вітчизняних підприємств досить мало.
Мета статті. Дослідити особливості формування бренду на підприємствах
ресторанного господарства.
Виклад основного матеріалу. Ознайомлення з літературними джерелами і
власні дослідження показують, що формування сильного бренду є результатом
функціонування системи брендингу та взаємодії усіх компонентів комплексу
маркетингу.
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Узагальнюючи наукові дослідження з проблем формування бренду на
підприємствах ресторанного бізнесу, виокремлено основні його складові
частини: імідж закладу, його продукт, сервіс та налагоджений процес
діяльності підприємства.
Імідж ресторану – все те, з чим у клієнта візуально асоціюється ресторан.
У свою чергу імідж включає в себе кілька обов'язкових елементів: ім’я,
логотип, вивіска, приміщення та інтер’єр, форма персоналу.
Ресторанний продукт (меню) – від того, які страви подаються і від того, як
їх подають залежить сприйняття ресторанного бренду клієнтами. Основними
категоріями страв, які обов'язково повинні бути присутні в меню кожного
закладу ресторанного господарства є класика бренду, опціональні позиції
меню, додаткові позиції, сезонні позиції, регіональні позиції, промо-позиції.
Сервіс – ілюструє позиціювання бренду в ресторанному підприємстві.
Дивно, якщо в розкішному ресторані можна з двору замовити їжу в авто або
навпаки, приходячи в заклади швидкого харчування, ми не очікуємо, що до нас
вийде офіціант в білих рукавичках.
Налагоджені процеси – це те, що написано в бренд-буку реалізується в
життя через процеси, які використовує команда ресторану в своїй повсякденній
роботі.
Отже, бренд – це набір, система матеріальних і нематеріальних елементів,
що відображає певний образ товару у свідомості споживача, який виражений у
характеристиках продукту, його дизайні, назві, способі рекламування або інших
ознаках, що диференціюють продукт, забезпечуючи споживача реальними і/або
віртуальними, раціональними і/або емоційними

вигодами, які споживач

отримує через власні уявлення й асоціації [6].
Бренд є поняттям, що розвивається в часі, – від торгової марки до чітко
сприйнятої покупцями сукупності функціональних та емоційних елементів,
єдиних із самим ресторанним продуктом і способом його презентації [2].
Створення бренду творча робота, що вимагає глибокого знання ринку,
споживача і конкурентів. Це досить тривалий, складний і дорогий процес, тому
підприємства залучають до розробки бренда професійну, спеціалізовану фірму
[3].
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В результаті ознайомлення зі спеціальною літературою встановлено, що
процес формування бренду може включати наступні етапи:
1. Позиціонування бренду на ринку – характеризується пошуком місця
бренду, а також набору купівельних потреб і сприйняття товару або послуги.
2. Формування стратегії бренду – це програми стратегічного характеру, які
використовуються підприємством для створення цінності бренду.
3. Розробка змісту, ідеї бренду – процес, який здійснюється з метою
зацікавити споживача та привернути його увагу до особливостей ресторанних
послуг закладу.
4. Аналіз фірмової торгової марки та пошук найменування бренду –
передбачає

наявність

таких

критеріїв:

привабливість,

економічність,

комунікативність у сфері позиціонування послуги, легкість розпізнавання серед
товарів-конкурентів. Серед усіх компонентів бренду найбільше значення має
найменування бренду, що вимагає детального обґрунтування.
Підприємства ресторанного бізнесу, які зацікавлені в популяризації свого
бренду, як правило, звертаються до спеціалізованих агентств та залучають до
співпраці фахівців-розробників бренду.
В сучасних умовах фахівцям відомі кілька видів інтернет-комунікацій,
здатних сформувати бренд, підвищити лояльність своїх клієнтів і, як результат
–збільшити обсяг продажу товару чи послуги:
– офіційний сайт підприємства, на якому представлена вся офіційна
інформація;
– корпоративні та приватні блоги, в яких згадується бренд;
– спеціалізовані галузеві (довідкові) площадки;
– банери і посилання на сайтах-партнерах або будь-яких інших сайтах;
– офіційні сторінки компаній і брендів в соціальних мережах;
– промо-сайти і спеціалізовані сайти, створені спеціально для просування
конкретних брендів, подій, заходів;
– пряма поштова розсилка;
– контекстна реклама;
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– вірусна реклама;
– відео-маркетинг;
– онлайн ігри;
– мобільний маркетинг [7].
При просуванні бренду важливим є доведення до споживачів ресторанних
послуг необхідної інформації про заклад ресторанного господарства. Сучасний
споживач в основному не читає газет, а дізнається новини завдяки глобальній
мережі Інтернет. Відкриваючи електронні сторінки відомих людей в соціальних
мережах і переглядаючи на них світлини, споживач формує свій бажаний образ.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, в умовах жорсткої
конкурентної боротьби між підприємствами ресторанного господарства успіх
підприємства може вирішити усього один фактор – пізнаваність їх бренду.
Визначено, що основними етапами формування бренду є: позиціонування
бренду на ринку, формування стратегії бренду, розробка змісту та ідеї бренду,
аналіз фірмової торгової марки та пошук найменування бренду. При цьому
важливо усвідомлювати, що бренд може бути представлений як на
регіональному рівні, так і на національному та міжнародному рівнях.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В
РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
У статті проаналізовано матеріальне та нематеріальне стимулювання праці
персоналу закладів ресторанного господарства. Констатовано, що в сучасних
умовах традиційні методи стимулювання є малоефективними, а тому
необхідно застосовувати сучасний підхід до стимулювання праці.
Ключові

слова:

мотивація

персоналу,

матеріальне

стимулювання,

нематеріальне стимулювання, умови праці, ресторанний бізнес.
Постановка проблеми. Сучасне економічне суспільство характеризується
дедалі більшою орієнтацією підприємств на максимізацію прибутку. Заклади
ресторанного господарства не є винятком.
Важливим

фактором

успішного

розвитку

закладів

ресторанного

господарства є вмотивований персонал. Так, успішна діяльність підприємства
ресторанного бізнесу характеризується різноманіттям методів стимулювання
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праці персоналу. Професійне використання цих методів призводить до
підвищення як продуктивності праці, так і частки співробітників, зацікавлених
в цьому. Водночас, відсутність системи стимулювання праці персоналу знижує
його вмотивованість, а заразом спричиняє зниження конкурентоспроможності
підприємства.
Різні аспекти вдосконалення системи стимулювання досліджувалися в
працях таких авторів, як Ю.Ф. Гейць, Д.В. Гордієнко, Н.І. Кабушкин,
А.Я. Кібанов, О.А. Макаров, І.В. Мішуров, А.Г. Поршнев, О.В. Ромашов,
З.П. Румянцев, Н.А. Саломатин, Е.А. Уткін,

ін. Однак, у зв’язку з

сьогоденними викликами, необхідним видається продовження наукових
пошуків у заданому напрямку, відтак, презентована стаття є на часі.
Метою дослідження є аналіз найбільш ефективних методів спонукання до
праці працівників закладів ресторанного господарства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як не парадоксально, проте
ресторатори часто самі створюють «кругообіг кадрів», змушуючи персонал
працювати довше, більше, вводячи непомірні штрафи і групову матеріальну
відповідальність без підстави, що в кінцевому підсумку веде до зміни кадрів.
Така політика стягнень і роботи на межі призводить до того, що для багатьох
робота стає каторгою, і мова про приємний сервіс та якісне обслуговування
гостей вже не йде. Люди хочуть якомога швидше відпрацювати зміну і піти
додому, успіх закладу їх уже не хвилює. У підсумку це позначається на
репутації закладу, відтоку відвідувачів і зниження прибутку. Мотивувати
персонал до продуктивної роботи в ресторанному бізнесі достатньо складно,
адже в одному місці зосереджені представники різних верств населення з
різними поглядами на життя і потребами.
У співробітників ресторанної сфери мотивація до роботи може бути
абсолютно різною.
Основними методами стимулювання персоналу закладів ресторанного
господарства є:
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- матеріальне стимулювання. Успіх бізнесу - це сукупність ентузіазму,
мотивації і заохочення серед співробітників закладу. Коли працівники
мотивовані для роботи в команді, вони відчувають себе незалежними і стають
більш продуктивними. Перше, що варто використовувати - це поділ прибутку.
Дієвий стимул, який дозволяє персоналу свідомо брати участь в бізнесі. кожен
працівник розуміє, що чим більше заробить заклад, тим більше і буде його
зарплата на кінець місяця / року. Заохочуючи успіхи команди таким чином,
ресторатор мотивує кожного її члена і додає відчуття відповідальності за
досягнення загальних цілей. Система заохочень повинна бути індивідуальна:
премія найшвидшому офіціантові місяці, нагорода кухареві за нове блюдо, яке
впишеться в загальну концепцію закладу або знизить собівартість існуючих;
- умови праці для персоналу ресторану. Також, нарівні з заохоченням і
преміюванням, важливим мотивуючим фактором є обіди для персоналу за
рахунок закладу. Будь-який досвідчений ресторатор знає, що хороший офіціант
- це ситий офіціант. Можна використовувати страви з меню ресторану або
розробити

окреме

приготуванням

і

меню

для

спрощеної

харчування

подачею.

Це

співробітників
дозволить

з

швидким

набагато

менше

затримувати робочий процес за все закладу і, особливо, кухні. До комфортних
умов для персоналу також відносяться окрема кімната для відпочинку,
роздільна роздягальня і душова;
- навчання персоналу. Для визначення потреби в навчанні потрібно
поспостерігати за роботою співробітників і виявити помилки, яких вони
допускаються. Корисно поцікавитися у співробітників, яких знань їм не
вистачає, і чи хотіли б вони розширити свій профіль. Для цього можна ввести
систему наставництва, розробити програму стажування для нових працівників,
залучати фахівців з відомих і успішних компаній. Можна також відправляти
співробітників на конференції і семінари, і не забувати про курси для кухарів,
барменів, менеджерів і офіціантів, де вони можуть отримати нові знання та
перейняти досвід у визнаних фахівців галузі. Довіра і повага, які викликає у
підлеглих їх керівник, дозволять точно і в короткі терміни донести до
співробітників ту інформацію, яка необхідна їм для роботи;
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- система заохочень і покарань. Працівникам важливо відчувати
захищеність від несправедливих рішень. Якщо офіціант буде думати тільки про
те, як не отримати догану або депреміювання, він не зможе принести прибуток
закладу. Необхідно встановити правила роботи і критерії оцінки персоналу.
Співробітники повинні точно знати, за що їх карають, а за що заохочують. І
дізнаватися про це вони повинні не від інших працівників, які працюють в
закладі довше їх, а при прийомі на роботу в доступній та зрозумілій формі - у
вигляді прозорою бонусної системи і чітко прописаних правил депреміювання
за неякісно виконану роботу, в тому числі і відповідальність за бій посуду,
псування уніформи та інші робочі моменти;
- нематеріальна мотивація. Премії та грошові винагороди не допоможуть
зміцнити відносини в команді, для цього потрібно починати з самого простого
– з поваги до співробітників. Якщо повагу додати до комфортних умов праці,
гнучкого робочого графіка, харчуванню та відпочинку, мотиваційний ефект
суттєво

посилиться.

Розвитку

командного

духу

сприяє

організація

корпоративних заходів для співробітників (дні іменинника, офіційні свята).
Безумовно, зібрати весь колектив буде дуже складно, так як це паралізує роботу
закладу. Тому, як варіант, можна розділити заходи на кілька етапів з різним
особовим складом, і змінювати останній від свята до свята, щоб всі могли
поспілкуватися і познайомитися в неробочий атмосфері і краще пізнати один
одного. До цього можна додати також проведення спортивних заходів,
барбекю, спільних екскурсій, відвідування квест-румів.
Висновки. Власники ресторанів впевнені, що уникнути постійної зміни
кадрів практично неможливо, при цьому показники такої «плинності» дійсно
лякають. У великих містах в ресторані протягом року може змінитися до 2/3
персоналу. В першу чергу, це говорить про недостатній мотивації працівників,
які, замість того щоб працювати на команду і приносити дохід собі і закладу,
змушені шукати нові робочі місця через погані умов праці.
Застосовуючи сучасні методи стимулювання, роботодавець не тільки
зможе утримати своїх підлеглих в підприємстві ресторанного господарства, але
і створити для них сприятливі умови, завдяки яким працівники будуть
виконувати свою роботу якісно і швидко.
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Ільчук А.А.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АНІМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
У ГОТЕЛЯХ
У статті розкрито зміст анімаційної діяльності, визначено її місце у
функціонуванні закладів готельного господарства, проаналізовано вимоги до
провадження та проблеми, що мають місце у цій сфері в Україні.
Ключові слова: готельний сервіс, анімаційна діяльність, анімаційні заходи,
індустрія гостинності.
Постановка проблеми. Сектор розваг, дозвілля і спорту відіграє важливу
роль в загальній інфраструктурі індустрії гостинності та вирішує різноманітні
завдання: виховання, освіту, розвиток культури. Заповнюючи своє дозвілля
розвагами і спортом, людина відпочиває і відновлює сили, піднімає настрій. До
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підприємств і організацій сектора розваг відносять цирки, зоопарки,
атракціони, ігротеки, парки відпочинку, а також різноманітні видовищні
підприємства – театри, кінотеатри, концертні зали, філармонії та ін.
Підприємства індустрії розваг і спорту останнім часом виступають як
самостійні і відокремлені ланки, які залучають значні матеріальні, фінансові та
трудові ресурси. На сьогоднішній день анімаційна діяльність недостатньо
представлена в більшості закладів готельного господарства України. Саме тому
вивчання

анімаційної

діяльності,

механізмів

її

функціонування

та

впровадження в діяльність готелів є на часі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблеми та
перспективи розвитку анімаційної діяльності в готелях займалися такі вчені як
Кабушкин Н., Трубачова Н, Гаранин Н., Булыгина И., Котлер Ф., Боуэн Д.,
Мейкенз Д. Разом з тим, можливості впровадження анімації в діяльність
закладів готельного господарства України, а також кращі вітчизняні практики
такого впровадження залишаються недостатньо вивченими та потребують
продовження наукових пошуків
Метою дослідження є осмислення змісту анімаційної діяльності, вивчення
її місця у функціонуванні закладів готельного господарства, а також вимог до
провадження та проблем, що мають місце у цій сфері в Україні.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Готельні

підприємства

відіграють важливу роль у налагодженні та провадженні співпраці з
підприємствами, що надають послуги дозвілля, розваг, спорту і відпочинку.
Крім того, в багатьох готелях формуються анімаційні служби, які можуть
організувати будь-яке додаткове дозвілля і відпочинок гостей. Досить багато
готельних закладів мають власну спортивну базу: тенісні корти, басейни, гольф
клуби, водні атракціони, кіноконцертні зали, і т.д. [1, с. 47].
Туристи, які збираються в подорож чи мандрівку, цікавляться не тільки
умовами проживання і програмою екскурсій, а й наявністю анімаційної
команди в даному готелі чи курортному комплексі.
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Анімація – порівняно новий напрям курортної діяльності, що допускає
особисту участь туристів в театралізованих шоу-програмах, а також ігрових,
спортивних, культурно-розважальних заходах. Саме анімація часто породжує
конкуренцію між курортами, які бажають урізноманітнити відпочинок своїх
клієнтів та гостей.
Анімаційна діяльність – це послуга, метою якої є підвищення якості
обслуговування шляхом залучення туристів в спортивні та розважальні заходи
курортного комплексу. Саме завдяки анімаційним заходам відвідувачі
отримують позитивні емоції, відчувають задоволення від відпочинку і бажають
знову відвідати саме цей туристський комплекс. Можна з повною впевненістю
стверджувати, що анімаційна діяльність – це своєрідна форма реклами, метою
якої є просування туристичного продукту на ринку для підвищення
конкурентоспроможності та прибутковості туристичного підприємства [2,
с. 29].
Для того, щоб анімаційна діяльність приносила серйозну та велику
віддачу, необхідно послідовно і грамотно вибудувати весь процес її організації
в рамках загальної стратегії розвитку готельного підприємства – від постановки
самих цілей і завдань до вибору тематики заходу і способів його втілення.
Анімаційна діяльність – це динамічна галузь і важлива складова
туристичного підприємства. На сьогоднішній день практично жоден курортний
комплекс не обходиться без анімаційних програм. Якість наданих анімаційних
послуг є сьогодні фактором конкурентоспроможності підприємств сфери
туризму. Серед характерних особливостей сучасної анімаційної діяльності слід
виділити використання нових методів, форм і технологій організації дозвілля, а
також високий рівень культурно-технічної оснащеності [3, с. 6].
Анімаційні команди працюють з туристами-відвідувачами протягом усього
дня, до 16 годин на добу. Рано-вранці вони запрошують гостей на ігрові та
спортивно-оздоровчі програми, вдень – на театралізовані вистави, а ввечері
організовують різноманітні яскраві шоу, святкування днів народження, вечори
знайомства, танцювальні вечори і т.д. Такі анімаційні програми включають в
себе спортивні ігри та змагання, танцювальні вечори, карнавали, ігри, заняття,
що входять в сферу духовних інтересів і т.д.
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Аніматор – це той же артист, і його діяльність вимагає постійної та повної
самовіддачі. Аніматор повинен володіти різноманітними навичками і вміннями,
які набуваються впродовж певного часу, а також психологічною готовністю до
цієї роботи. Всьому цьому навчають новачків – від подолання мовного бар'єру
до мистецтва перевтілення в свого персонажа. Крім того, проводяться
спеціальні семінари і практичні заняття з танців, розробки програм на сезон,
проведенню спортивних ігор і змагань. Кожні два тижні анімаційна програма
змінюється, тому робочий день аніматора проходить дуже напружено. Так,
дітям та дорослим пропонуються програми в вигляді ігор, водних атракціонів,
екскурсій,

кінних

прогулянок,

конкурсів,

демонстрацій

художніх

і

мультиплікаційних фільмів, участі в роботі різних гуртків. І дуже важливо, щоб
гості закладу забули на відпочинку про своє повсякденне життя та отримали
максимум позитивних вражень.
Провідна роль в системі анімації відводиться головному менеджеру по
анімації. Він підпорядковується генеральному менеджеру, який, в свою чергу,
підпорядковується

власнику

готелю.

Структура

менеджменту

представлена на (рис. 1.)

Рисунок 1 – Структура менеджменту анімації
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анімації

Головний менеджер анімаційної діяльності, як фахівець широкого
профілю, покликаний виявляти, задовольняти і розвивати соціально-культурні
інтереси різних груп населення, розробляти цільові анімаційні програми та
соціальні технології їх здійснення, стимулювати інноваційні рухи в сфері
туризму,

управляти

діяльності,

економічними

впроваджувати

механізмами

ефективні

організації

педагогічні

методики

анімаційної
розвитку

культурно-естетичної творчості. Менеджер-аніматор повинен знати психологопедагогічні основи управління тимчасовим колективом, з яким працює, бути
лідером в різноманітних туристських колективах, що відрізняються за віком,
складом, освітою, соціальним станом, вміти впливати на думку оточуючих.
Важливе значення для менеджера-аніматора має схильність до лідерства, а
саме: вміння виявляти ініціативу, залучати і направляти увагу інших,
пропонувати їм рішення, здатність розмовляти мовою своїх прихильників.
Менеджери-аніматори

повинні

володіти

високими

діловими

якостями,

глибокими знаннями психології людей, практичними навичками роботи в
умовах

чітко

налагодженого

механізму.

Методист-аніматор

займається

підготовкою сценаріїв і постановкою шоу, розробкою костюмів і проведенням
репетицій. Організатор-аніматор забезпечує організацію процесу анімаційної
діяльності всім необхідним [4, c. 48-56].
Одним з важливих напрямків аматорської діяльності в готелях є анімація
для дітей. На території п'яти-чотирьох зіркових готелів діють спеціальні дитячі
клуби: «міні» – для дітей 3-12 років і «юніор» – для молоді 12-15 років. В таких
місцях батьки можуть залишити своїх дітей на цілий день під наглядом
досвідчених

аніматорів

(як

правило,

з

педагогічною

освітою),

щоб

подорожувати по цікавих куточкам інших країн, міст, або спокійно полежати на
пляжі. План роботи, як і загальний план анімаційної діяльності в готелі,
складається заздалегідь і коригується в ході проведення занять, в залежності від
контингенту присутніх дітей та інших умов. У цьому плані повинна бути
оптимальна кількість спортивних і культурних заходів, необхідних для
розвитку дитини [5].
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Працюючи в міні-клубі, аніматор враховує цілий ряд фізіологічних і
психологічних особливостей дітей різного віку, створює такі умови, щоб дитині
було в ньому цікаво. Для організації ефективної роботи з дітьми є відповідні
приміщення перебування дітей в літні місяці і в негоду, оснащені інвентарем
для рухливих і розвиваючих ігор, малювання, ліплення, і т.д.
Робота міні-клубу в готелі – творчий і кропіткий процес, і завдання
дитячого аніматора – організувати дозвілля дітей, розвинути їх пізнавальні,
фізичні та психологічні здібності, щоб кожен проведений день дитини в мініклубі, перетворився в подію, свято, яке залишиться яскравим враженням від
відпочинку.
Розвиток анімаційної діяльності – актуальна проблема, яка потребує
використання міжнародного досвіду. З урахуванням збільшеного споживчого
попиту на анімаційні програми і збільшення туристичних потоків необхідно
розробляти програми для різних категорій туристів, а також приділяти серйозну
увагу підбору і навчанню кадрів в службі анімації.
Висновки. З огляду на значення анімаційної діяльності як для суспільства в
цілому, так і для закладів готельного господарства, необхідно приділити
серйозну увагу підготовці і підбору фахівців для роботи в службі анімації
готелів. Станом на тепер творчих, професійно грамотних фахівців-аніматорів в
Україні не вистачає, відтак їх підготовка є справою актуальною. Безперечно,
навчання фахівців у сфері спортивної анімації дозволить все більшій кількості
людей вести здоровий спосіб життя, рекреаційна, культурна, творча анімація
сприятимуть вирішенню проблеми здоров'я громадян.
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Кайданюк В.Ю.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИКОРИСТАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ
ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ ІТАЛІЙСЬКОЇ КУХНІ
Розглянуто сучасні страви італійської кухні на основі традиційної сировини.
Здійснено аналіз локальних продуктів та можливість їх використання для
удосконалення технологій приготування традиційних страв італійської кухні.
Ключові поняття: традиційні страви італійської кухні, локальні продукти.
Італійська кухня набагато простіша, скажімо, від французької - в ній немає
вишуканості, властивої кухням інших європейських країн , але в ній є щось
привабливе , що створює настрій, легкість відношення до приготування їжі.
Вона складається з комбінації злаків, овочів, риби, фруктів, м'яса і сирів з
оливковою олією. Італія розташована в теплому субтропічному кліматі, на її
землях вирощується безліч фруктів і овочів, особливо в південних районах, і це
сильно впливає на харчові переваги її жителів. Рослинної основою італійської
кухні вважаються капуста, артишоки, бобові , спаржа і цибуля. У традиційній
італійській кухні овочі не варять і не смажать, а тушкують у власному соку з
додаванням оливкової олії чи вина. На півночі країни безліч рівнинних
пасовищ, на яких вирощується худоба . Там багато м'яса, молока і сиру. Як це
часто буває, такий поділ країни на області з різними смаковими традиціями
добре впливає на національну кухню в цілому.
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І хоча кухня окремих регіонів відрізняється одна від одної, можна знайти у
ній низку загальних ознак: італійці люблять рибу і морепродукти; закуски антипасти, зазвичай, приправи які збуджуючі апетит; їх кухня знає незліченну
кількість варіацій макаронних виробів. Приготування страв неможливе

без

свіжих овочів і зелені. У приготуванні страв італійська кухня досить
простонародна і намагається не змінювати натурального смаку продукту.
Багатий асортимент макаронних виробів значить, що вони витіснили інші
класичні гарніри [1; 1].
Метою роботи є розширення існуючого асортименту страв італійської
кухні за рахунок використання нових методики поєднання продуктів
(використовуючи локальні продукти) та надання нових смаків. Використання
картоплі, кропиви, гарбузи, грецьких горіхів, річкової риби у рецептурі страв
для досягнення смаку і гармонійного зовнішнього вигляду. Використання
локальних продуктів, які надають стравам нових смакових якостей.
Виклад основного матеріалу.Італія – країна вічна і молода одночасно.
Кожна її провінція має багатющу історію, але, як єдина держава Італія існує
дуже багато років. Можливо, саме цим можна пояснити незвичайне розмаїтість
італійської кухні. У різних куточках країни свої особливості приготування тих
чи інших страв, свої рецепти і свої традиції.
Так ось питання, звідки бере свій початок традиція приготування пасти,
залишається для італійців актуальним досі. Нині вже неможливо уявити, що
батьківщиною цієї основної страви могла бути не Італія. Проте право першого
рецепта оспорюють Північна Африка і навіть Китай. Італійці ж стверджують,
першими дійшли думки варити борошняну суміш в солоній воді вони. Італійці
першими почали різати тісто на смужки, пересипаючи сиром і змішувати з
помідорами. Так вийшов перший рецепт пасти. Надалі їх народилося безліч.
Вважається, що італійська жінка не має виходити заміж, доки не вивчить хоча б
15 рецептів пасти.
На погляд може бути, що італійська кухня дуже калорійна. Лазанья, паста,
піца – усе це борошняні страви. І, тим не менше, більшість італійців
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перебувають у прекрасній фізичній формі, а італійська кухня, на думку
дієтологів, є однією із самих здорових. Пов'язано це, передусім, з сортами
борошна, з якого готуються макарони чи тісто для піци. Зазвичай, це борошно
грубого помелу, яке не тільки не шкодить фігурі, а й підтримує правильне
травлення. У італійської кухні багато овочів і фруктів. При приготуванні страв
перевага віддається корисній оливковій олії. [1;1].
Італійські десерти, здебільшого, засновані на фруктах. Зрозуміло, у
кожному кафе Італії можна знайти й тістечко тірамісу, і традиційне італійське
печиво. Характерною ознакою італійської кухні є любов до духмяних трав.
Базилік і шафран італійці кладуть до своєї страви частіше, ніж будь-які інші
кухарі світу. Цікаво, що чимало італійських традицій приготування їжі
принесли не професійні кулінари і навіть не господині, а люди пов'язані з
архітектурою. Так, першим додавати шафран до страв став реставратор, котрий
використовував траву як один із компонентів своїх фарб. А морозиво, за
легендою, винайшов італійський архітектор. Чим пояснити таку приблизну
закономірність?

Можливо

тим,

що

митці,

люди

творчі,

не

боялися

експериментувати. І як наслідок цих експериментів з'являлися шедеври,
зокрема і кулінарні. М'ясо в Італії не дуже популярне, частіше його замінює
сир. Сухуватий, двох років витримки у льосі, Пармезан або найвідоміший - з
блакитною

пліснявою-

Горгонзола.

Сир

Італії

використовується

при

приготуванні піци, пасти і багатьох інших страв, і може подаватися окремо.
Італійська кухня увібрала у собі різні традиції, змішала їх, як інгредієнти
страви, скуштувала і подарувала світу неповторну національну кухню. Вона
стала популярна далеко за межами Італії та завоювала любов господинь і
гурманів з усіх куточків нашої планети.[1;1].
Піца. Слово це співзвучне для нас з італійськими мотивами і відмінним
вином, роботами великих кінематографістів і майстрів прози. Вона подається
по буднях на сніданки і присутня на святкових столах. Її популярність може
скласти конкуренцію будь-якій звичній для нас страві, а й готувати її вміють
практично в кожному будинку. Десятки найменувань піц пропонують своїм
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відвідувачам меню ресторанів і закусочних. А кількість піцерій в наших містах
часто перевищує число закладів, що пропонують страви національної кухні.
[3;1].
Так що ж називають сучасні італійці цієї піцою? Простіше відповісти на
питання - що вони називають підробкою. Все те, що приготовано не в Італії.
Дійсно, піца, на їхню думку, має тонкий корж, а її начинками є сир моцарела,
виготовлений з молока буйвола і спеціальні сорти томатів. У вигляді добавок,
за оригінальними рецептами, допускається тільки оливкова олія, базилік, оре
гано (материнка) і часник. Тісто для піци не розкачується, а обертається і
підкидається.
Піца в Італії буває трьох видів:
 "Маринара"

- оливкова олія, томати, часник, і орегано;

 "Маргарита"

- свіжий сир моцарела, томати сорту Сан-Марцано, базилік;

 "Маргарита-Екстра"

- помідори чері і моцарела, виготовлена з молока

буйвола.
Готувати італійську піцу прийнято при температурі 200-215 градусів в
печах на дровах.[3;4].
Закохані в своє національне блюдо італійці всіляко захищають його від
підробок. Адже на сьогоднішній день на території країни працює понад
23000 піцерій. Втратити класичні рецепти при такій масовості легко. І тому, з
недавнього часу, неаполітанська піца охороняється законом. Який передбачає
тільки круглу форму до 35 см. в діаметрі. Обумовлює тип дріжджів, солі,
борошна і томатів, що використовуються в приготуванні страви.
Традиції тієї чи іншої кухні значною мірою обумовлені продуктами, які
найбільш доступні місцевим господиням. Найчастіше вони стають не просто
інгредієнтом національних страв, а візитною карткою будь-якої країни або
місцевості.Так, кажучи про Італію, кожен напевно уявляє собі як мінімум три
продукти, міцно асоціюються у людей з цією країною: оливки, сир і мигдаль.
Серед типових продуктів:овочі (помідори, баклажани, кабачки цукіні,
салат-латук, перець, артишоки), пшеничне борошно (вироби з тіста, макаронні
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вироби), сир (пармезан, горгонзола, моцарелла, маскарпоне, Рікотта), оливки і
оливкова олія, приправи (базилік, каперси, часник, розмарин, пепероні), риба і
морепродукти,

рис,

яловичина

і

нежирна

свинина,

птиця,

бобові(квасоля,сочевиця), фрукти (лимони, апельсини, персики) і ягоди, білі
гриби, мигдаль, вино, італійські лікери, кедрові горішки.[3;5].
Дієтологи всього світу дуже доброзичливо ставляться до італійської кухні,
завдяки великій кількості овочів і фруктів, які використовуються в ній.

І

дійсно, було б дивно, якби кухня південній, сонячної країни не була багата
цими дарами природи. Помідори різних сортів - від величезних, готових
вибухнути від необережного дотику соковитих плодів, до маленьких, більше
схожих на ягідки, незвичайно солодких помідорів черрі. Лимони і апельсини,
так само, як і мигдаль, що діляться на солодкі і гіркі сорти, звичні жовті і
екзотичні білі персики, трепетно улюблений італійцями базилік і більш звичний
для української людини часник - все це становить основу національної
італійської кухні. Завершувати трапезу в Італії прийнято келихом доброго
червоного вина. Вино теж стало традиційним італійським продуктом, без якого
неможливо уявити справжні обід або вечерю. А ось вранці італійці вважають за
краще випити чашечку капучино, який поки складно назвати традиційним
продуктом, але, тим не менш, користується в Італії великою популярністю.
Суп не є винаходом італійців, однак слово узяте в них. Суп італійською
мовою означає щось розм'якшене, те, що п'ють. Але раніше це було не завжди
тим, що сьогодні прийнято називати супом.
Найзнаменитіший італійський суп—мінестроне. Готується він із семи
інгредієнтів— семи типів овочів, семи типів м'яса і семи видів приправ, що за
легендою символізують сім чеснот кардинала.[3;6].
З часів древніх римлян на італійських столах красується спаржа. З неї
готовлять багато смачних і поживних страв. Дика спаржа росте по всій
території Італії (з березня по травень), починаючи від моря і закінчуючи
горбистою місцевістю, існують також гірські сорти — у ломбардській області й
в області Фриулі. Великий інтерес представляє культивована спаржа, обробка
якої є не такою простоюсправою. Можливо, саме тому її вживають як окрему
страву, а не як гарнір.
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Помідори і червоний перчик пеперончіно люблять в Італії, як у нас
картоплю і хрін. Помідори входять до складу більшості італійських салатів і
гарячих страв. Гордість італійської кухні — томатний соус сальса ді помидоро.
За старими рецептами його кілька годин варять на слабкому вогні і додають
васильок чи майоран. Під таким соусом можна з'їсти що завгодно, але в Мілані
з ним готують різотто.
Говорячи про італійську кухню не можна не згадати про чудові макарони пасту. Історики стверджують, що макарони привіз із собою з Китаю Марко
Поло, як сувенір. Це були тонкі трубочки з тіста: правда, китайці робили їх з
рисового борошна.
Популярні в італійців равіолі — скоріш за все теж запозичення з Китаю.
Равіолі — це невеликі квадратні вареники з гострою начинкою, причому не
обов'язково м'ясною, а часто сирною. Макарони й равіолі подають з томатним
соусом і тертим сиром.
Різотто — одна з найпопулярніших італійських страв. Складно уявити собі
італійський ресторан, що не пропонує цю страву. Рис в Італії був вперше
офіційно згаданий у документі XV століття. Його можна готувати з рибою з
озер чи рік, з гарбузом чи пепероні, з луганега (сосисками) чи з жабами, у будьякому випадку вийде вишукана страва.
Особлива роль в італійській кухні приділяється закускам — антіпасто. Цим
італійці зобов'язані католицькій церкві в особі ватиканського бібліотекаря
Бартоломео Саккі за те, що він благословив розвиток римських закусок
Antipasto. Результатом його оздоровчих кулінарних пошуків став деякий
компромісний, але розкішний, у дусі епохи Відродження, варіант: закуска зі
шматочків окосту з динею, інжиром чи персиками.[3;3].
Італійські сири — неодмінний елемент італійської трапези. В Італії
виробляється близько 400 сортів сиру, найпопулярніші — моцарелла
(mozzarella), горгонзола (gorgonzola) і пармезан (parmigiano — «парміджано»).
Але крім них, існує безліч інших. Адже своїми сирами славляться багато
регіонів країни. Саме твердий ароматний пармезан, тертий чи нарізаний
дрібними шматочками, додає пікантність більшості італійських страв.
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Моцарелу — м'який волокнистий сир з молока буйволиць — подають на
сніданок англійській королеві, без нього не обходиться практично жодна
класична піца, і саме він входить до складу смачного салату caprese (капрезе)
— з помідорами і васильком. Справжній сир моцарела готується з молока
буйволиць у районі Риму і Неаполя.
Горгонзола одержала свою назву за іменем селища в околицях Мілану.
Його роблять з коров'ячого молока і спеціально культивують у ньому цвіль.
Рікотта (ricotta) прекрасно підходить для пасти, омлетів та десертів.[3;1].
А про італійське морозиво просто необхідно сказати окремо. Вважається,
що морозиво винайшов у XV столітті флорентійський архітектор Бернардо
Буонталенті. І зараз в Італії існують сотні різновидів морозива — від
фруктового сорбету до часникового морозива чи морозива зі смаком сиру
пармезан. Останні подаються як антипасти, закуски перед основною їжею. Так
що витончена трапеза може початися з морозива і ним же й закінчитися.
Інші десерти:


Панетоне — крутий кекс із дріжджового тіста, що печеться в

циліндричній формі.


Тірамісу — десерт з кремом «маскарпоне» та какао.



Касата

Висновки і перспективи подальших досліджень. Не завжди є можливою
доставка свіжої та якісної сировини для приготування страв італійської кухні.
Іноді на заваді стають економічні чи історичні фактори. Тому доцільним є іноді
використання локальних продуктів для приготування страв італійської кухні.
Розглянемо деякі з них.
Гарбуз – це багатофункціональна рослина: її використовують і як кормову
культуру, і як музичний інструмент, і як елемент декору (особливо під час
Гелловіну), і, звісно ж, як основу для багатьох страв.
Попри те, що ми сприймаємо гарбуз як овоч, насправді це – ягода, оскільки
він має багато кісточок.
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Містить: жири, білки, вуглеводи, клітковину, вітаміни А, С, Калій,
Купрум, Манган, Ферум, а також невелику кількість магнію, фосфору, цинку,
фолатів та вітамінів групи В.
Оскільки гарбуз – це вітамінна бомба, він має низку корисних
властивостей.
Гарбуз збагачений бета-каротином (тим самим пігментом, що надає
помаранчево-жовтого

забарвлення),

який

у

людському

організмі

перетворюється на вітамін А.
Гарбуз також є одним з джерелом лютеїну та зеаксантину – сполук, які
здатні знизити ризик вікової дегенерації жовтої плями та розвитку катаракти.
Крім того, гарбуз містить велику кількість вітамінів С і Е, які діють як
антиоксиданти і можуть запобігти пошкодженню клітин очей вільними
радикалами.
Гарбуз досить поживний, попри те, неймовірно низькокалорійний. Гарбуз
складається приблизно на 94% з води, тому це – хороша їжа для тих, хто прагне
схуднути. Так, каша з гарбуза є чудовою альтернативою висококалорійному
рису чи картоплі.
Гарбуз є джерелом клітковини, що сприяє регуляції апетиту.
Гарбуз містить різноманітні поживні речовини, які можуть покращити
здоров’я серця. Так, у ньому багато калію, вітаміну С та клітковини, що
сприяють нормальній роботі серця.
У гарбузі також багато антиоксидантів, які можуть захистити "поганий"
холестерин від окислення. Коли частки "поганого" холестерину окислюються,
вони можуть злипатися уздовж стінок судин, що сприяє блокуванню судини,
тобто підвищується ризик серцевих захворювань.
Гарбуз може використовуватись як начинка для равіолі, при приготуванні
різотто, десертів.
Молода кропива — природний концентрат вітамінів: А, В, С, Е, К, мікро і
макро елементів: залізо, магній, мідь, кальцій, кремній, селен і фітонутрієнтов,
зокрема, флавонідів, які запобігають хворобам серця, фітонцидів і органічних
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кислот. Вона підвищує опір організму і зміцнює імунітет, сприяє обміну
речовин, виведенню шлаків і токсинів. Завдяки вмісту вітаміну К кропива
сприяє гарному згортанню крові, має протизапальну дію і допомагає при
внутрішніх кровотечах. Хлорофіл, що містяться у великій кількості в листі,
запускає обмінні процеси в організмі і допомагає йому протистояти
онкологічним захворюванням. Кропива нормалізує рівень цукру в крові. І, як
відомо, кропиву активно використовують в косметології і фармацевтиці.
Молода кропива може використовуватись при приготуванні соусу песто, у
складі закусок, салатів.
В ядрах волоського горіха є речовини, які необхідні для життя людини 30-80% жиру, 10-25% білка і 5-20% вуглеводів. Притому, що білок, який
міститься в горіху - рівноцінний білку молока і м’яса, але засвоюється набагато
легше, завдяки високому вмісту лізину.
Волоські горіхи іноді можна спробувати використати у традиційній
італійській випічці, при подачі сиру, у антіпасті.
Про картоплю кажуть, що за хімічним складом вона близька до хліба, а за
вмістом вітамінів — до зелені. Так, до її складу входять вітаміни: В1, В2, В3,
В6, С, Н, Р, РР, К, каротиноїди. Бульби картоплі містять крохмаль, білки,
щавлеву та яблучну кислоти, мінеральні та пектинові речовини. Споживаючи
картоплю, людина значною мірою насичує свій організм мінеральними солями,
які виконують найважливіші функції в процесі життєдіяльності. Окрім харчової
цінності, картопля має лікувальні та косметичні властивості.
Річкова риба містить протеїн, білок, який засвоюється набагато швидше і
легше, ніж м’ясний. Білок – це дійсно основа усього, це біологічний
будівельний матеріал, із якого будується людське тіло. Особливо важливий
протеїн для дітей, адже їх організм постійно росте, формується м’язова і
кісткова тканина. Розщеплюючись, білки розпадаються на амінокислоти, які
беруть участь у різних процесах, що відбуваються в тілі. Незамінні
амінокислоти людина може отримувати тільки разом з їжею. Якщо позбавити
людину підживлення білком або скоротити його кількість, брак амінокислот
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призведе до збоїв у різних системах і органах. Тоді порушиться вироблення
гормонів, постраждають печінка, нирки, система травлення, а також видільна та
репродуктивна системи.
У складі річкової риби багато вітамінів – А, Е, групи В, D. Без них
неможливе нормальне функціонування систем та органів. Розглянемо детально,
яку роль відіграє кожна з перерахованих речовин для здоров’я людини.
Ці інгредієнти можна використати при приготуванні основних гарячих
страв у поєднанні з різними сирами.
Салат Капрезе одна із найпопулярніших італійських страв. Більше того, ця
страва дуже патріотична. Кожен її інгредієнт символізує один із кольорів
італійського прапора. Сир моцарела і помідори нарізають шматочками.
Викладають на тарілку, чергуючи із листочками базиліка.[2;1].
Замість моцарели можна використовувати Фету, Рікотту або не дуже
солону бринзу.
Можна доповнити смак страви соусом песто з кропивою.
Розвиток

туристичного

бізнесу

ставить

перед

підприємствами

ресторанного господарства необхідність розроблення нормативної документації
на страви кухонь народів світу.
Кожен народ має свої улюблені страви, традиції в оформленні столу,
готуванні їжі.
Італійська кухня визнана не тільки однією з кращих у світі, але й однією з
самих модних у даний час. Вона відрізняється великою різноманітністю
продуктів і приправ: використовуються овочі, морепродукти, яловичина,
нежирна свинина, птиця, фрукти і ягоди, сир, бобові (квасоля, горох) і рис.
Споживачів завжди цікавить щось нове, а особливо якщо це іноземна
кухня і є можливість скуштувати ці страви. Страви італійської кухні є простими
в приготуванні. Їх використання для виробництва страв і кулінарних виробів
дозволить поліпшити структуру харчування споживачів, розширить послуги
підприємств ресторанного господарства, які полягають в наступному:
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- підвищенні конкурентоспроможності кулінарної продукції на основі
підвищення її попиту і якості;
- збільшення обсягів реалізації на споживчому ринку кулінарної продукції
за рахунок розширення її асортименту;
-

зниження

витрат

виробництва

кулінарної

продукції

внаслідок

впровадження удосконалених технологій.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
У статті розглядаються ефективність управління трудовим потенціалом
підприємства, який безпосередньо впливає на його конкурентні можливості і є
однією з найважливіших сфер створення переваг підприємства, розглянуто
питання формування та використання трудового потенціалу ресторанного
підприємства. Особливу увагу приділено вивченню сутності трудового
потенціалу підприємств ресторанного господарства.
220

Ключові слова: ресторанне господарство, підприємство, трудовий потенціал,
персонал, ефективність.
Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання сфера
ресторанного

обслуговування

є

однією

із

найважливіших

сегментів

внутрішнього ринку. Стан ресторанного бізнесу є індикатором економічного
стану країни, вирішує низку соціально-економічних завдань. Тому дуже
важливим є визначення ключових тенденцій та факторів, які впливають на його
розвиток.

Ключовим

ресторанного

фактором

підприємства

успішного

виступає

функціонування,

трудовий

потенціал.

розвитку
Ефективне

управління персоналом сприяє високій конкурентоспроможності закладу. Тому
головним завданням, яке постає перед керівництвом – це відтворення трудових
ресурсів, постійне вдосконалення, орієнтацію на зміни, інновації, розвиток топ
менеджменту, пошук і розробка нових ідей у сфері ресторанного господарства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми управління трудовим
потенціалом

підприємств

ресторанного

господарства

досліджувалася

вітчизняними і зарубіжними вченими. Дослідниками вивчались поняття
«трудовий потенціал», досліджувались фактори впливу на роботу трудового
колективу. На окрему увагу заслуговують праці С.І. Бандури, Д.П. Богині, В.С.
Васильченка, М.П. Войнаренка, О.І. Гнибіденка, А.М. Гриненка, О.А.
Грішнової, В.К. Горкавого, М.І. Долішнього, В.В. Онікієнка, С.І. Пирожкова,
П.Т. Саблука, У.Я. Садової, М.В. Семикіної, С.Г. Струмиліна, С.Ю. Трубича,
Л.В. Шаульської, К.С. Шапошникова, В.Й. Шияна, К.І. Якуби та інших.
Метою даного дослідження є вивчення теоретичних аспектів трудового
потенціалу підприємств ресторанного господарства.
Виклад основного матеріалу. Розробка нових підходів і методів управління
трудовим

потенціалом

дозволить

підприємствам

ресторанного

бізнесу

підвищити свою ефективність роботи, сприятиме збільшенню прибутків та
рентабельності

підприємства.

Успішна

політика

в

галузі

управління

персоналом дозволить вирішити два ключових завдання:
1) підвищення результативності діяльності закладу;
2) сприятиме його розвитку, підвищенню рівня зайнятості за рахунок
підвищення привабливості праці.
221

Проблеми забезпечення ефективності управління трудовим потенціалом
виникають з причини нечіткості розуміння як сутності складових трудового
потенціалу, так і методів управління ними. В науковій літературі більшість
поглядів науковців базується на окремих складових трудового потенціалу, що
породило неоднозначність підходу щодо визначення структури трудового
потенціалу.
Трудовий потенціал – це не тільки фактор економічного зростання,
головна продуктивна сила, а й люди з різноманітними здібностями і потребами,
задоволення яких є головною метою будь-якої економіки та економічного
зростання. Тому, важливо розуміти, що серед всіх елементів потенціалу,
персонал є визначальним фактором його величини [6].
У науковій літературі існує значна кількість визначень категорії «трудовий
потенціал». Кожне з визначень, з огляду існуючі традиції в дослідження
відповідної проблематики, має свою особливість у тлумаченні змісту цієї
дефініції.
Під поняттям «трудовий потенціал» найчастіше розуміється сукупність
професійних і фізичних якостей працездатного населення.
Дослідник Адамчук В. подає наступне визначення поняттю «трудовий
потенціал». За його словами – це ресурсна категорія, яка включає в себе
джерела, засоби, ресурси праці, які можуть бути використані для вирішення
завдання, досягнення певної мети, можливості окремої особи, суспільства,
держави в конкретній галузі [1].
Одним із найважливішим методів управління трудовим потенціалом є
створення системи мотивації та стимулювання праці робітників. Найбільш
ефективними методами мотивації виступають:
1) матеріальне стимулювання (додаткова заробітна плата, надбавки,
премії). Правильно організована система матеріального стимулювання в
підприємстві ресторанного господарства створює таку атмосферу, коли
працівники відчувають потребу працювати з максимальною віддачею для
успіху закладу;
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2) соціальне стимулювання ( медичні виплати, соціальне страхування,
виплати на оплату комунальних послуг чи оренду житла та ін.);
3) моральна мотивація (підвищення у посаді, похвала перед колективом,
доручення особливо важливого завдання та ін.).
Основним

мотиваційним

чинником

при

управлінні

персоналом

залишається заробітна плата. Відома дослідниця в галузі трудового права
України, Грузінова Л.П. у своїх дослідженнях стверджує, що заробітна плата –
це насамперед винагорода, яку отримує працівник за свою сумлінну працю, яка
видається переважно в грошову виразі. Її працівникові сплачує роботодавець,
враховуючи умови укладеного раніше трудового договору і обсягу виконаної
працівником роботи чи обов’язків [2].
Управління

персоналом

ефективно

настільки,

наскільки

успішно

співробітники підприємства використовують свій потенціал для реалізації
поставлених перед ними цілей; тобто наскільки ці цілі є досягнутими.
Затвердження цього положення в якості непорушного постулату є найбільш
важливою умовою створення ефективної системи управління персоналом. На
жаль, для багатьох підприємств ресторанного господарства характерна
протилежна тенденція – оцінювати ефективність управління персоналом за
допомогою спеціально створених для цього показників: задоволеності
співробітників, плинності кадрів, годиннику витрачених на професійне
навчання. Взяті у відриві від цілей підприємства ці потенційно важливі
показники сприяють ізоляції служби людських ресурсів від підприємства.
Розвитку цієї тенденції сприяє (одночасно будучи її наслідком) і широко
поширене уявлення про те, що фахівці з управління людськими ресурсами
знаходяться далеко від основної діяльності і практично не надають на неї
ніякого впливу [4].
Однак альтернативи пов’язання систем управління персоналом з цілями
підприємства ресторанного господарства немає, вірніше альтернатива це –
неефективне використання людських ресурсів, нездатність досягти цілей, криза
і вмирання підприємства. Для того, щоб забезпечити необхідну відповідність
підприємства можуть використовувати такі прийоми і методи:
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- проводити періодичні ревізії існуючих систем управління персоналом з
точки зору їх відповідності цілям підприємства;
- залучати співробітників служби управління людськими ресурсами до
розробки

і

перегляду

стратегічних

короткострокових

планів

закладу

ресторанного господарства;
- забезпечити постійну участь вищого керівництва закладу ресторанного
господарства в розробці й перегляді систем управління персоналом:
- оцінювати (включаючи матеріальну винагороду) роботу відділу
людських ресурсів за результатами роботи закладу ресторанного господарства.
Існує

ряд

методів,

які

розвивають

потенціал

персоналу.

Це:

профорієнтація, адаптація, навчання і підвищення кваліфікації, оцінка
діяльності, просування по службі [5].
Будучи прийнятим в штат підприємства ресторанного господарства,
працівник може навчатися на робочому місці і поза ним. Підготовка на
робочому місці тісно пов’язана з майбутньою діяльністю. Застосовують різні
методи навчання на робочому місці: спрямоване придбання досвіду,
виробничий інструктаж, метод ускладнення завдань, ротація робочих місць,
делегування (передача) частини функцій і інше. Навчання на робочому місці є
оперативним і дешевим.
Навчання поза робочим місцем передбачає відволікання працівника від
службових обов’язків і повсякденної роботи, занурення його в інше середовище
(лекції, семінари, конференції, ділові ігри, розбір конкретних ситуацій, «гуртки
якості», групи з обміну досвідом). Навчання поза робочим місцем вважається
найбільш ефективним. Однак, воно вимагає додаткових грошових витрат.
Для оцінки результативності праці працівників підприємства існують різні
методи, що дозволяють об’єктивно оцінити трудовий внесок кожного
працівника і відповідно вирішувати питання про заохочення або санкції по
відношенню до нього.
Оцінка результатів діяльності потрібна для реалізації трьох функцій:
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1) адміністративної, коли, грунтуючись на оцінці праці працівника,
керівництво може прийняти рішення про підвищення його на посаді,
переведення на іншу роботу або про звільнення;
2) інформаційної, яка передбачає інформованість кожного працівника про
ефективність своєї роботи;
3) мотиваційної, що дозволяє працівнику на основі знань про оцінку
керівництвом його діяльності, розраховувати на моральне або матеріальне
заохочення, просування по службі, або в іншому випадку - на санкції аж до
звільнення.
Сучасна практика великих підприємств в економічно розвинених країнах
свідчить,

що

техніко-організаційні

конкурентоспроможності

не

заходи

дають

і

зусилля

по

підвищенню

бажаного

ефекту,

якщо

вони

не

замикаються на людському факторі. Ця ж практика показує, що класичні
методи управління трудовими ресурсами, засновані на технократичних
підходах, вичерпують свої можливості в умовах кардинальних змін техніки,
технології і якісних змін робочої сили.
Реальна практика менеджменту трудових ресурсів висуває нові форми і
методи організації праці:
1. Розширюється кооперація праці виконавців і зростає їх самостійність на
робочих місцях, відбувається перегляд виконуваних робіт з великим акцентом
на цілісні завдання, розмиваються межі між трудовими функціями, персонал
має можливість самостійно шукати резерви підвищення продуктивності.
2. Застосовують групові форми організації праці. Широке поширення
отримали так звані «гуртки якості». Це найбільш активна форма залучення
робітників в рішення поточних виробничих проблем.
3. Зміна в системах оплати праці. Взаємозв’язок праці працівників в
виробництвах з високими технологіями ускладнює виділення індивідуального
вкладу.

Тому

все

більшого

значення

набувають

форми

матеріальної

винагороди, засновані на групових принципах, в тому числі за підсумками
виконання укрупнених завдань.
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4. Стимулювання персоналу може передбачати і такі заходи, як довічна
гарантована зайнятість. Підприємства, що вводять таку систему, припускають
підвищити ступінь відповідальності робітників, їх зацікавленість в справах
підприємства.
5.

Для

підвищення

новаторського

потенціалу,

активізації

обміну

інформацією між працівниками і поліпшення міжособистісних контактів все
активніше використовують ротації (переміщення) працівників.
6. Нова техніка і технології вимагають підвищення якості підготовки
персоналу та відповідно нових форм його навчання. У зв’язку з цим
впроваджують системи «безперервного розвитку персоналу», суть яких полягає
в регулярній перепідготовки кадрів, їх оцінки та стимулювання.
Висновки. Таким чином, трудовий потенціал - один з головних чинників
конкурентоспроможності

ресторанного

господарства.

Ефективність

використання трудового потенціалу – найважливіше економічне поняття, що
характеризує результативність використання трудових ресурсів; виражається в
досягненні найбільшого ефекту при мінімальних витратах і вимірюється як
відношення результату до витрат живої праці у всіх сфері діяльності.
Керівництвом

підприємства

обов’язково

повинна

бути

вироблена

конценція управління персоналом, яка повинна ґрунтуватися на принципах
поваги до працівника, цінності його роботи, згуртованості колективу. Кадрова
політика будується із врахуванням особливостей виробництва, розпорядку
навантаження на працівників, кількості працівників на підприємстві. Особливо
важливим для успішності підприємства є врахування керівництвом потреб
кожного працівника. Лише після цього слід розробити ефективну систему
мотивації і стимулювання роботи працівників.
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Карнаух І.О.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КЕЙТЕРИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
У статті розглянуто визначальні фактори розвитку кейтерингових послуг, які
сприяють покращенню іміджу підприємства ресторанного господарства.
Проаналізовані та згруповані основні види кейтерингових послуг, що
використовуються
Запропоновані

на

шляхи

підприємствах
вирішення

ресторанного

проблем

розвитку

господарства.
кейтерингу

в

загальнодержавному та регіональному рівнях.
Ключові слова: імідж, кейтеринг, кейтерингове обслуговування, послуга,
ресторанний бізнес, сервіс, виїзне обслуговування.
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Постановка проблеми. Останнім часом підприємства ресторанного
господарства прагнуть працювати з ефективною економічною віддачою, що
спонукає їх до зміни та удосконалення методів ведення бізнесу, одним з яких є
послуги кейтерингу. Поняття «кейтеринг» закріпилося у свідомості фахівців як
послуги ресторанного господарства, які стрімко набирають обертів та
характеризуються позитивними тенденціями на ринку ресторанних послуг
України. Однак для українських підприємств ресторанного господарства
подібний вид обслуговування не є новим. Донедавна цей вид послуги мав більш
звичну назву «виїзного обслуговування», але тільки сьогодні набув значного
поширення та став більш досконалим завдяки суттєвим змінам в організації
дозвілля споживачів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням кейтерингових
послуг, особливостей його розвитку і принципів взаємодії з іншими сферами
діяльності займалось багато зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як Ф.
Халворсен, Ф. Бастіа, Р. Браймер, Дж. Р. Уокер, В.П. Гребенюк, К. Погодін, І.
Смирнов, А. Рум’янцева, Н. П’ятницька, В. Архіпов та інші.
Мета статті. Метою статті є дослідження стану та тенденцій розвитку
кейтерингових послуг в Україні.
Виклад основного матеріалу. Ресторанний бізнес є однією із найбільш
значущих складових індустрії гостинності, який в сучасних умовах пропонує
широку номенклатуру послуг, в тому числі і виїзний кейтеринг з організацією
дозвілля. Кейтеринг (англ. catering від cater – «постачати провізію») – галузь
ресторанного бізнесу, пов'язана з наданням послуг на віддалених точках, що
включає всі підприємства і служби, що надають підрядні послуги з організації
харчування співробітників компаній і приватних осіб у приміщенні і на
виїзному обслуговуванні, а також здійснюють обслуговування заходів різного
призначення і роздрібний продаж готової кулінарної продукції. На практиці під
кейтерингом мається на увазі не тільки приготування їжі і доставка, а й
обслуговування персоналом, сервірування, оформлення столу, розлив і подача
напоїв гостям і тому подібні послуги [1].
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Термін «кейтеринг» належить американцям та характеризував звичайну
доставку обідів в офіс. Початково термін «кейтеринг» вказував на людину або
підприємство, які здійснюють доставку продуктів харчування, посуд, напої і
все необхідне для якого-небудь суспільного заходу. В сучасних умовах
господарювання кейтеринг – це ціла індустрія [2].
Поняття «кейтеринг» згадується в ДСТУ 4281:2004 «Заклади ресторанного
господарства. Класифікація». У стандарті кейтеринг включено до групи 4.4
«Постачання їжі, приготованої централізовано, для споживання в інших
місцях», яка охоплює такі види підприємств ресторанного господарства, як
4.4.1 (фабрика-заготівельня), 4.4.2 (фабрика-кухня), 4.4.3 (домова кухня), 4.4.4
(ресторан за спеціальними замовленнями (catering)). У стандарті ресторан за
спеціальними замовленнями (catering) трактується як заклад ресторанного
господарства, призначений готувати і постачати готову їжу та організовувати
обслуговування споживачів в інших місцях за спеціальними замовленнями [3].
Також у стандарті зазначено, що такі заклади можуть обслуговувати банкети,
фірмові прийоми, ділові зустрічі, весілля та інші свята у залах, офісах, на
природі, під тентами тощо. Таким чином, у стандарті визначено кейтеринг як
окремий вид підприємства ресторанного господарства, а не як додаткову
послугу закладу.
Трактування терміну «кейтеринг» в літературних джерелах вітчизняними
та зарубіжними науковцями представлено в таблиці 1.
Таблиця 1 – Трактування терміну «кейтеринг» в різних джерелах
Автор, джерело
Нугамерова Г.Є. [5]
П’ятницька Н.О. [6]

Сушальська Т. [7]

Трактування терміну «кейтеринг»
мобільне надання послуг, організація виїзних
банкетів, оперативна доставка потрібного
інвентарю для проведення заходу.
ресторан
за
спеціальними
замовленнями
(кейтерингова компанія) забезпечує замовнику
приготування і доставку готової продукції
ресторанного господарства у зазначене місце
(додому, в офіс, на робоче місце, в місце
відпочинку
тощо),
а
також
ресторанне
обслуговування святкового заходу з наданням
різних сервісних послуг.
виїзне ресторанне обслуговування, яке включає в
себе вміння не тільки смачно приготувати,
красиво оформити, але й ефективно подати
страви та напої в будь-який час і в будь-якому
місці, яке вкаже клієнт
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Partyposud. [8]
Termin.in.ua [9]

організація урочистостей, доставка їжі та
обслуговування в самих різних масштабах.
напрямок у сфері бізнесу громадського
харчування, що відповідає за надання продуктів,
напоїв та супутнього сервісу для різних виїзних
заходів.

Ефективний кейтеринг потребує перш за все вірного та чіткого розуміння
його сутності. Як з’ясувалося, загальноприйнятого визначення терміну
«кейтерин» в спеціальній літературі досі не існує. У державному стандарті
України ДСТУ 4281:2004 «Заклади ресторанного господарства. Класифікація»
термін «кейтеринг» не розглядається як вид послуги, тому не розкрита сутність
та ціль, яку планується досягти у процесі надання кейтерингових послуг.
Дослідження спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури також
виявило різноманітність у трактування терміну «кейтеринг».
Узагальнюючи існуючі підходи до визначення кейтерингу необхідно
відмітити одностайність авторів у тому, що предметом кейтерингу є послуга:
- з обслуговування за межами приміщень;
- з організації виїзних банкетів;
- з приготування і доставки готової продукції;
- з ресторанного обслуговування святкового заходу;
- з ресторанного обслуговування заходів на природі або в приміщеннях;
- з ефективного подання страв та напоїв;
- з організації харчування співробітників компаній і приватних осіб у
приміщенні і на виїзному обслуговуванні;
- з доставки їжі та обслуговування в самих різних масштабах;
- з надання продуктів, напоїв та супутнього сервісу для різних виїзних
заходів.
Також встановлено, що і в стандарті, і в економічній літературі зазначено,
що основною ознакою кейтерингу є обслуговування, яке проводиться поза
межами закладу ресторанного господарства. Враховуючи вищевикладене, на
нашу думку, кейтеринг – це послуга з приготування, доставки і подання
готових страв і напоїв при виїзному обслуговуванні заходу (святкового,
ділового, на відпочинку) в різних масштабах.
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Сучасна спеціальна література пропонує такі види кейтерингу:
- приготування їжі в приміщенні;
- приготування їжі поза приміщенням (виїзне ресторанне обслуговування);
- контракт на постачання (доставка в офіс);
- соціальний кейтеринг;
- роздрібний продаж готової кулінарної продукції;
- VIP-кейтеринг
- кейтеринг напоїв і коктейлів (виїзний бар) [4].
Кейтеринг в приміщенні – один з найпопулярніших видів і має багато
спільного з традиційним ресторанним обслуговуванням. Але, крім організації
столу, клієнтові пропонується відповідним чином обладнане приміщення, яке
може бути використане для проведення різних заходів. Зазвичай зали
розраховані на прийом від двохсот до декількох тисяч людей. Приміщення для
такого виду кейтерингу називаються банкетними залами, а одна з його переваг
– усе необхідне устаткування розміщене в будівлі, де проходять прийоми. Тут є
в наявності кухня для підготовки і приготування блюд, холодильне приміщення
для зберігання продуктів, а також місце і устаткування для санітарної обробки.
Інша перевага – наявність приміщень для зберігання напоїв, посуду і столових
приладів, скатертин і елементів оформлення. Можливість використання
інвентарю компанії дозволяє заощадити час для підготовки заходу пов'язане з
доставкою, установкою та налаштуванням необхідного обладнання.
Кейтеринг поза рестораном передбачає обслуговування на території
замовника. Приготування блюд здійснюється в ресторані, після чого
замовлення доставляють до місця проведення заходу. Ресторан відповідає за
якість приготування і доставку блюд, сервіровку, професійне обслуговування,
прибирання приміщень і повний розрахунок із замовником після закінчення
заходу.
Контракт на постачання передбачає три напрями дій: приготування обідів
в офісі клієнта, доставка напівфабрикатів з наступним доведенням блюд до
готовності і роздача, доставка готових обідів в одноразовому посуді.
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Соціальний кейтеринг – це надання послуг рестораном на території
замовника з використанням його устаткування для приготування блюд.
Замовник і ресторан, що надає послугу соціального кейтерингу, заздалегідь
обумовлюють дату, меню, особливості сервіровки і обслуговування. В
обов'язки ресторану входить також прибирання приміщення після проведення
заходу. Таким видом кейтерингу користується замовник при організації
сімейної урочистості. При цьому ресторан може надати замовникові, згідно з
угодою, окремі предмети для сервіровки столу та аксесуари.
Роздрібний продаж готової кулінарної продукції – це торгівля продуктами
харчування

(бутербродами,

борошняними

кондитерськими

виробами,

упакованими в целофанову плівку), а також прохолодними напоями під час
проведення спортивних змагань, фестивалів, карнавалів.
VIP-кейтеринг передбачає виїзне ресторанне обслуговування із залученням
висококваліфікованих кухарів та офіціантів. У приміщенні замовника і під його
наглядом здійснюється обробка продуктів і приготування блюд. Ці працівники
можуть супроводжувати замовника в його тривалих турне.
Кейтеринг напоїв і коктейлів – ця послуга виїзного бару є активною
самостійною ланкою в проведенні святкових заходів тому вона повноцінно
супроводить інші види кейтерингу. Слід відрізняти поняття «коктейльний
кейтеринг» від такого виду виїзного ресторанного обслуговування, як
«коктейль», хоча коріння, безумовно, загальні. Виїзний бар – це, передусім,
наявність на заході «безпосередньо бару», а саме: мобільної, збірної
конструкції, що дозволяє, де б то не було організувати повноцінний процес
приготування коктейлів. Також мається на увазі робота фахівців (барменів,
помічників бармена, офіціантів), наявність барного устаткування, інвентарю,
посуду, доставка на місце проведення алкоголю, соків, напоїв, фруктів, льоду і
т. п., загалом, усього комплексу заходів і засобів, необхідних для приготування
в окремо взятому місці коктейлів і мікс-дрінков.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Проведені дослідження
теоретичних та практичних аспектів розвитку кейтерингу дозволило визначити
перспективні напрямки розвитку кейтерингових послуг на загальнодержавному
та регіональному рівнях визначено:
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- підвищення мобільності кейтерингових компаній, що першочергово
пов'язана з їх матеріально-технічною базою та наявними кваліфікованими
кадрами;
- розширення асортименту страв у меню із врахуванням потреб споживачів
у здоровому харчуванні, вживанням низькокалорійної та смачної їжі та
релігійними особливостями;
- вдосконалення асортименту та підвищення якості пропонованих
кейтерингових послуг;
-

впровадження

науково-обґрунтованих

логістичних

прийомів

та

вдосконалення маркетингової політики кейтерингових компаній;
- оптимізація роботи та пошук нових каналів просування і збуту
кейтерингових послуг;
- застосування нових інформаційних технологій та тенденцій на ринку
кейтерингу, зокрема стимулювання розвитку «екологічного кейтерингу».
Подальші дослідження з розвитку кейтерингових послуг на ринку повинні
бути пов'язані із залученням інвестиційних коштів з метою реалізації
розглянутих перспектив.
Список використаних джерел:
1. Чернозубенко П. Торговый маркетинг в кейтеринге. Кейтеринг.
Энциклопедия торгового маркетинга. http://www.marketch.ru/marketing_
dictionary/marketing_terms_k/keytering/
2.

Халворсен

Ф.

Основи

кейтерингу:

як

організувати

виїзне

обслуговування. Москва : Ресторанні відомості, 2005. 320 с.
3. ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація:
[Чинний від 2004-07-01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2004. 18 с.
4. Ратова З.Т., Попеляр А.В. Організація кейтерингу в Україні в умовах
економічної кризи. http://shalanda.kiev.ua/articles/catering_kyiv_ukraine/.
5. Нугамерова Г.Є. Кейтеринг в ресторанному бізнесі: динаміка і тенденції
розвитку. URL: http://www.rae.ru/forum2012/184/132
233

6.

П’ятницька

Н.О.

Організація

обслуговування

у

підприємствах

ресторанного господарства : навч. посібник. Київ : КНТЕУ, 2005. 632 с.
7. Сушальська Т. Кейтеринг – новые возможности ресторанного бизнеса.
Бухгалтерия. № 21 (800), 2008. С 47 - 51
8. Partyposud. URL: https://partyposud.ua/caterings
9. Termin.in.ua. URL: https://termin.in.ua/keyterynh-catering/
УДК 664.641.32
Килимчук Д.С.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ З
ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
«ВІДКЛАДЕНОГО» ВИПІКАННЯ
У статті визначено, що технологія виготовлення хлібобулочних виробів за
методикою «відкладеного» випікання допомагає гармонізувати відносини
виробника та торговельних мереж. Також, за її допомогою підприємства
можуть краще розрахувати організацію нових виробництв, взявши за основу
більш рівномірне завантаження, а також високий ступінь автоматизації.
Ключові слова: хлібобулочні вироби, «відкладене» випікання, класичне
напіввипікання, неповне випікання, експресне напіввипікання, інноваційні
технології.
Постановка проблеми. Використання технології «відкладеного» випікання
в хлібопекарській промисловості, як ніколи актуальні. Через те, що стадія
випічки проводиться частково або зовсім відсутня, використовуються
енергозберігаючі технології. Вироби можуть централізовано закуповуватися і
зберігатися, при цьому термін зберігання залежить від типу застосовуваної
технології. Завдяки цьому технологічному варіанту можна отримати за
мінімальний час свіжу ароматну випічку в точці продажу або споживання.
Вирішальне значення має сам процес випічки. Саме від нього залежить
234

формування зовнішнього вигляду, ароматних і смакових властивостей хліба [1].
Основними перевагами такого продукту є його хрустка скоринка, злегка
еластичний м'якуш і гарний надріз.
На території України цей сегмент ринку ще не набув широкого поширення,
але тут можна відзначити великий потенціал для виробників хлібобулочних
виробів, виготовлених за технологією «відкладеного випікання». Так само
варто продовжувати дослідження удосконалення цієї технології і поліпшення
продукції на вітчизняному ринку виробництва хлібобулочних виробів.
Мета статті. Метою статті є визначення особливостей використання
інноваційних

технології

«відкладеного»

випікання

при

виробництві

хлібобулочних виробів.
Виклад основного матеріалу. Технологія «відкладеного», часткового
випікання виникла не так давно. Неповне випікання хліба, під час якого
відбувається коагуляція білка і клейстеризація крохмалю, що дозволяє хлібу
прийняти практично остаточну форму, називається частковим випіканням. На
сьогодні існують декілька способів часткового випікання хліба.
По-перше, «класичне напіввипікання», в результаті якого виходить
напівфабрикат з досить твердою структурою. Під час такого випікання
необхідно досягти моменту, коли на поверхні заготовки з тіста вже має
утворитися тонка скоринка, але ще не почалося її забарвлення.
По-друге, «експресне напіввипікання», у процесі якого хліб випікається до
80–90

%

із

забарвленням

скоринки.

У

цьому

випадку

необхідно

використовувати поліпшувач, що дозволяє прискорити процес її забарвлення.
Технологія "відкладеного" випікання в порівнянні із традиційною має
наступні обмеження. Вона близька до традиційного випікання, але все-таки має
деякі відмінності. Одна з таких відмінностей, це необхідне використання
пшеничного борошна тільки високої якості, з підвищеним вмістом сирої
клейковини. Для замісу використовується менша кількість води; тісто повинно
бути більш міцним для кращого зберігання структури частково випеченого
хлібобулочного виробу, а також для запобігання прилипання його до листів під
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час охолодження. При виготовленні здобних виробів рекомендується додавати
до 10 % сухого яєчного білка (або 10–20 % сирого яєчного білка) з метою
поліпшення та зміцнення структури м'якушки і, як наслідок, для скорочення
часу попереднього випікання. Це пов'язано з тим, що температура коагуляції
яєчного білка нижча температури клейстеризації крохмалю.
Стадії замішування та бродіння тіста за новою технологією ідентичні
аналогічним етапам традиційного хлібопечення. Але для поліпшення смаку, а
також аромату готових виробів доцільно використовувати опару, закваску та ін.
Також можна використовувати повільний (тихохідний) заміс, що неприпустимо
при виготовленні напівфабрикатів з тіста, заморожених після формування або
часткового вистоювання. Повільний заміс тіста забезпечує кращий смак і
аромат виробу. Якщо в рецептурі використовується борошняна закваска, то при
тривалому зберіганні (при -18°С, більше 3 місяців) може відбутися
трансформація аромату і вироби будуть мати запах сиру або смаженої курки.
Це пояснюється більш інтенсивним окислюванням жирів, має місце в борошні
або рецептурній композиції навіть при -18°С.
Зберігання структури частково випечених хлібобулочних виробів на
стадіях оброблення та вистоювання залежить від співвідношення маси
заготовки з тіста та її форми. Для класичного напіввипікання маса заготовок з
тіста рідко перевищує 300 г. Для експресного напіввипікання маса виробу може
досягати 400 г. Округлення, як і у випадку традиційної технології, не завжди є
обов'язковою стадією. Однак зміцнення структури тіста, що спричиняє ця
операція, дозволяє даній заготовці з тіста краще перенести температурний
вплив від попереднього випікання.
Важливою характеристикою в технології «відкладеного» випікання є
діаметр заготовки з тіста. Чим він менше, тим краще пропікається заготовка і
тим менше вона піддана деформації при остиганні. При цьому попереднє
вистоювання даних заготовок потрібно проводити залежно від інтенсивності їх
округлення. Маса заготовок з тіста і їхні розміри після формування істотно
впливають

на

зберігання

структури

частково

випеченого

виготовленні виробів за технологією класичного напіввипікання.
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хліба

при

Остаточне вистоювання заготовок з тіста при використанні класичного
напіввипікання необхідно проводити на профільних листах. У цілому
вистоювання повинно бути більш коротким в порівнянні із традиційним
хлібопеченням.

Надмірна

тривалість

вистоювання

може

привести

до

руйнування білкового каркасу даних заготовок. Надрізування цих заготовок
повинно бути дещо глибшим з урахуванням міцнішої консистенції та помірних
режимів вистоювання.
На сьогодні існує три способи часткового випікання:
1) нетривале випікання при високій температурі;
2) збільшення часу випікання при нижчій температурі;
3) використання високої температури в момент посадки на деко печі, яка
поступово зменшується протягом усього часу випікання [3,4].
Висока температура камери для випікання буде сприяти розкриттю
надрізів (для багетів) і збільшенню об'єму хліба. Вона необхідна також у
випадку повного завантаження ротаційної печі. Однак при виготовленні хліба
за технологією класичного напіввипікання існує ризик забарвлення поверхні до
моменту повної коагуляції клейковини в центрі хліба. Цей ризик зберігається і
у випадку занадто великого об'єму та великої маси заготовки з тіста. У свою
чергу, нижча температура сприяє кращому пропіканню м'якушки в центрі
виробу і утворенню твердої і товстої скоринки без забарвлення (класичне
напіввипікання). Але при цьому надріз багета буде менш відкритий, об'єм
виробу менший, а втрати вологи – значні. Тому для класичного часткового
випікання оптимальним є сумісне використання описаних вище способів:
посадка в піч при вищій температурі, а потім її швидке зниження. Найкраще
для таких режимів випікання пристосовані для цього тунельні печі. Багети
охолоджують на тих же листах, на яких відбувалося випікання. Під час
охолодження частково випеченого хліба в умовах цеху спостерігається істотна
втрата вологи (4% за першу годину остигання для багета). Багет, виготовлений
традиційним способом за цей період звичайно втрачає до 2,5% вологи.
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Для того, щоб запобігти занадто великим втратам маси і висушуванню
скоринки, необхідно скоротити тривалість охолодження виробів, з цією метою
піддають продукт заморожуванню, не чекаючи його повного охолодження (до
35–38°С у центрі м'якушки виробу). Однак такий технологічний прийом може
призвести до збільшення енерговитрат при заморожуванні, появи конденсату в
камері швидкого заморожування, зниження продуктивності лінії.
Нами були проведені дослідження впливу способів приготування тіста на
якість готових виробів за технологією відкладеного випікання. Тісто готували
трьома способами: за холодною технологією (зразок 1), з використанням
молочної сироватки (зразок 2) і із застосуванням сушених дріжджів (зразок 3).
Рецептура тіста наведена в (табл.1.).
Таблиця 1 – Рецептура приготування зразків хліба
Сировина
Борошно, г
Дріжджі
хлібопекарські
пресовані, г
Сіль харчова, г
Вода
Молочна сироватка,
мл
Дріжджі
хлібопекарські сирі, г

За холодною
технологією
300
12

Способи приготування тіста
З використанням
Із застосуванням
молочної сироватки
сушених дріжджів
300
300
12
-

4,5
За розрахунком
-

4,5
170

4,5
За розрахунком
-

-

-

3

Заготовки з тіста випікали при температурі 200–210 ºС, а потім далі
випікали через 24 год. зберігання. Результати оцінки якості виробів після
зберігання та подальше випікання наведені в (табл.2.)
Таблиця 2 – Фізико-хімічна та органолептична оцінка якості готових
виробів за технологією «відкладеного» випікання
Показники
Вологість, %
Пористість
Кислотність, град
Стан поверхні
Форма
Колір скоринки
Стан м'якушки
Смак

Зразок №1
39,2
76,2
2,5

Зразок №2
Зразок №3
40,1
39,1
73,7
71,3
2,3
2,4
Гладка без тріщин та підривів
Правильна
Коричневий
Світло-коричневий
Світло-коричневий
Добре пропечена, еластична, колір світлий
Нормальний, властивий хлібу
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Продовження таблиці 2
Запах
Характеристика
пористості
Форомстійкість

Властивий хлібу, без сторонніх запахів
Рівномірна, пори дрібні та тонкостінні
0,48

0,4

0,33

Отже, як ми бачимо з (табл. 2.), хліб, який виготовлений за технологією
«відкладеного» випікання з використанням трьох способів приготування тіста,
зберігає свої основні органолептичні властивості, спостерігається покращення
пористості і збільшення об’єму, у порівнянні з виробами, виготовленими за
традиційною технологією. Найкраще підходить спосіб приготування тіста з
використанням молочної сироватки і хліб, виготовлений за холодною
технологією. Існує кілька способів зберігання напіввипеченого хліба: до 3-х діб
з охолодженням і до 24 год. у звичайних умовах. Остигання, зберігання і
транспортування хлібобулочних виробів після «відкладеного» випікання, як
правило, проводять на листах для випікання. Тривалість зберігання цього
продукту

обмежується

такими

процесами,

як

зневоднювання,

швидке

черствіння при кімнатній температурі, а також ризиком появи плісені на
поверхні. Тривалість зберігання до 60–70 днів можливий у випадку, якщо
напівфабрикати упаковувати з інертним газом (азот, вуглекислий газ або їхня
суміш). Напіввипечений хліб може зберігатися до одного року, якщо
використовується заморожування напівфабрикатів. Ця технологія найбільше
поширена,

тому

що

вона

дозволяє

тривалий

час

зберігати

якість

напівфабрикатів. Такий недолік, як відшаровування скоринки, може бути
пов'язаний з рядом моментів. Наприклад, необхідно стежити, щоб різниця між
вологістю скоринки і м'якушки була якнайменшою.
Тобто, недопустимо пересушувати скоринку на стадії оброблення (бажано
закривати заготовки полімерними матеріалами), а також при остаточному
вистоюванні (відрегулювати відносну вологість у шафі, щоб поверхня не
завітрювалась). Також потрібно уникати звітрювання перед випіканням і
оптимізувати параметри випікання з метою попередження пересихання
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скоринки [8]. Крім того, на відшаровування скоринки може впливати швидкість
заморожування. Так, при повільному заморожуванні відбувається збільшення
напруги, тому вода швидко переміщається під скоринку з утворенням великих
кристалів,

які

сприяють

відшаровуванню

скоринки.

При

класичному

«відкладеному» напіввипіканні неминуче відбувається зменшення об'єму
готової продукції на 10–12%. Зменшення об'єму мінімальне при експресному
напіввипіканні.
Висновки. Технологія «відкладеного» випікання має ряд переваг у
порівнянні з виготовленням заморожених напівфабрикатів з тіста: можливість
покращення смаку за рахунок використання опари або закваски; зменшення
інтенсивності замісу та збільшення тривалості бродіння (покращення смаку та
аромату).
Крім того, серед очевидних позитивних моментів є усунення деяких
ризиків випікання після розморожування заготовок з тіста; одержання
продукції в будь-який момент; простота і швидкість остаточного випікання
(немає необхідності у кваліфікованому персоналі); незначні проблеми при
зберіганні в порівнянні із замороженим тістом. Використання спеціальних
поліпшувачів (наприклад, AM 301 виробництва ООО «Саф-Нева») допоможе
уникнути ризиків, пов'язаних з відшаруванням скоринки, зменшенням об'єму і
швидким черствінням [9,10].
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У статті розглянуто теоретичні основи формування корпоративної культури
на підприємстві. Проведено клaсифікацію підходів до корпорaтивної культури
підприємствa. Визначено взaємозв’язок корпорaтивної культури з розвитком
підприємствa.
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розвиток

підприємства.
Постановка

проблеми.

Сучасні

ринкові

відносини

диктують

підприємствaм необхідність розробки і впровaдження системи цінностей, що і є
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корпорaтивною культурою. Грaмотнa розробкa і реaлізація корпоративної
культури сприяє підвищенню ефективності роботи підприємства та дозволяє
нaдати підприємству влaсний, неповторний образ в очах клієнтів і пaртнерів,
що є досить вaжливим чинником конкурентоспроможності підприємствa в
ринкових умовaх. Тaким чином, aктуальність цієї стaтті визначaється
необхідністю підвищення керованості соціально-економічного положення
підприємствa і, як нaслідок, підвищення ефективності його діяльності на основі
оцінки і вдосконалення раціональної корпоративної культури.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження теоретичних підходів
щодо визначення тa застосувaння корпорaтивної культури у практику
господарювання підприємства.
Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій.

Величезний

вклад

до

системaтизації обґрунтувaння зaгaльної теорії культури внесли такі вчені:
Ф. Гегель, О. Шпенглер, З. Фрейд, Л. Уайт, Е. Тейлор, А. Кребер, К. Клакхон і
багато інших. У останній чверті двaдцятого століття у вітчизняній науці
виникли двa підходи до осмислення зaгaльної природи культури. Один із них
вирaзився в розумінні культури як процесу творчої діяльності А.І. Арнольдов,
Е.А. Баллер, Н.С. Злобін, Л.Н. Коган, В.М. Межуєв тa ін., інший як
специфічний спосіб людської діяльності В.Е. Давидович, М.С. Каган,
Е.С. Маркарян, З.І. Файнбург, В.В. Трушков та ін. Розуміння генезису і
розвитку корпоративної культури пов’язане з розкриттям процесу переходу
індустріaльного світу в останній третині XX століття в постіндустріальний із
постекономічною

системою.

У

роботах

зaрубіжних

учених

Д.

Бела,

Дж. Гелбрайта, П. Дракера, Й. Масуда, Ф. Тоффлера та ін., a тaкож вітчизняних
– Ю.Д. Красовського, О.С. Віханського, А.І. Наумова, О.Н. Антіпіной,
С.Л. Іноземцева, С.А. Красилицикова, А.І. Субетто та ін. розглянуті інноваційні
основи розвитку суспільствa, нові критерії праці, що породжують сучaсні
креaтивні корпорaції і aдекватну їм нову форму культури – корпорaтивну
культуру [1].
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Виклад основного матеріалу дослідження. На Україні, як i в багатьох
інших крaїнах пострадянського простору, відбувається серйознa трaнсформація
соціaльно-економічної системи. У пошукaх важелів більш ефективного
розвитку чaсто aналізуються лише економічні фaктори, методи управління або
інші чисто раціоналістичні питання. Не враховується або мало враховується той
факт, що суб’єктом господарювання є людинa. На її трудову поведінку,
ефективність діяльності могутній вплив здійснюють ціннісні орієнтації,
переконання, вірування, традиції, тобто фактори культури. Aле й в умовах уже
сформованого ринкового господарства не завжди допомагає лише розрaхунок
або засвоєння певних навиків маркетингу. Це пояснюється тим, що зa умов
жорсткої конкуренції, швидкої зміни продукції, оновлення технологій,
зростання обсягу інформації не тільки промислові підприємства знаходяться «у
світі постійно вируючої води», де постійно змінюється ситуація, відсутні
нaдійні прогнози i навіть правила гри. Відносно стійкими зaлишаються тільки
цінності, культурa.
Перш ніж дaти визначення корпоративної культури, доцільно почати з
визначення культури взагалі, хоча зробити це непросто. Розкриття сутності
корпоративної культури повинне базуватися на визначенні поняття «культура».
Предмет розгляду – корпоративнa культурa – зрaзок того, як розвиток
цивілізації, науковотехнічний прогрес приводять суспільство до потреби в
розвитку духовної культури i навіть до того, щоб у трудовій діяльності вимоги
високої культури, етики були пріоритетними щодо вимог чистої економіки.
Оскільки

існує великa кількість інтерпретацій поняття «корпоративнa

культурa» як в іноземній, так і у вітчизняній літературі зaпропоновано п’ять
основних підходів для їх систематизації:
1. Функціональні визначення корпоративної культури описують функції
корпорaтивної культури в організації: роль культури як комплексного
механізму регуляції поведінки і передачі цінностей між працівниками
організації, а також її соціальну роль.
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2. Психологічні визначення корпорaтивної культури описують особливості
aдаптації прaцівника до організаційного середовищa, формувaння звичок та
нaвчання працівника.
3. Описові визнaчення корпоративної культури включають перелічення
усіх елементів корпорaтивної культури – вичерпний список усього, що охоплює
корпоративнa культура на думку aвторів тaких визначень.
4. Історико-генетичні визнaчення корпоративної культури – aвтори, що
пропонують

визнaчення

тaкого

характеру,

включають

до

поняття

«корпорaтивнa культурa» процеси соціального та культурного нaслідування,
трaдицію, здaтність корпорaтивної культури до розвитку та учaсть прaцівників
у її перетворенні тa зміні.
Тaким чином, корпорaтивна культурa – це системa цінностей, переконaнь,
вірувaнь, уявлень, очікувaнь, символів, a також дійових принципів, норм
поведінки, трaдицій, ритуалів i т. д., які склалися в організації або її підрозділах
за чaс діяльності тa які приймaються більшістю співробітників.
Множинність існуючих визнaчень корпорaтивної культури чaстково
пояснюється тим, що різні рівні її прояву найчастіше не виділяються. Ці рівні
охоплюють як відчутні зовнішні прояви, доступні органам чуття людини, так і
глибинні підсвідомі бaзові уявлення (тaк звана сутність культури).
Зміст корпорaтивної культури можнa представити наступним чином:
працівники розділяють певні цінності й установки, завдяки яким вони
сприймають прояви конкретної корпоративної культури через комунікаційні
канали й інтерпретуючи їх, кожен по-своєму, стають її носіями.
У перспективі під час вирішення задач підтримки корпоративної культури
підприємстві, необхідно враховувати визначальну роль трьох чинників:
1 Відбір персоналу. Відбір співробітників повинен переслідувaти мету –
ідентифікувати і нaбрати людей, що володіють знaннями, нaвиками і
здібностями, що дозволяють їм успішно виконувати роботу. При остаточному
відборі співробітників перевагa повинна віддаватися тим, які більшою мірою
сумісні з корпорaтивною культурою і системою цінностей, ідентичних
корпоративним.
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2 Діяльність голови та членів правління підприємства». Голова та члени
прaвління на основі влaсних уявлень, a також ідей, зaпозичених з нaдійних
джерел, виробляють бaчення і зaдають загальний напрям мaйбутній діяльності
підприємствa. Керівництво підприємства повинно стати зразком моралі і етики
для усього трудового колективу. Саме тоді дії керівництвa сприятимуть
формуванню і зміцненню корпоративної культури та не викликатимуть опору у
працівників підприємства.
3 Культурна aдаптація і її основні стадії. Наскільки ефективні б не були
процеси підбору персоналу, нові працівники не можуть відразу ознайомитися з
корпоративною культурою підприємствa і поводитися відповідно до неї. Сaме
тому потрібно всіляко допомaгати новим прaцівникам aдаптуватися до
корпорaтивної культури.
Отже, виконання заходів зі зміни та підтримки розвитку корпорaтивної
культури дозволять сформувaти на підприємстві ефективну та сильну
корпорaтивну культуру.
Висновки. Отже, отримані результати, містять новизну, що полягає в
aвторському підході щодо зaстосування бaзових теоретичних aспектів оцінки тa
підтримання розвитку корпоративної культури у практику підприємствa.
Результaти

можуть

бути

використані

безпосередньо

вітчизняними

підприємствaми для оцінки та підтримки розвитку влaсної корпорaтивної
культури.
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Климчук В.М.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут
ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ОВОЧЕВИХ СОКІВ ДЛЯ
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ НАПОЇВ
В статті було проведено аналіз досліджень технології виготовлення овочевих
соків з метою використання їх в функціональних напоях.
Ключові слова: овочі, сік, функціональний напій, вітаміни.
Стратегічним напрямом розвитку харчової промисловості в XXI столітті
стає виробництво продуктів харчування функціонального призначення, які
одержують за інноваційними технологіями, направленими на поліпшення
якісної адекватності харчових раціонів, тобто на забезпечення відповідності їх
хімічного складу фізіологічним потребам організму людини.
Виклад основного матеріалу. В даний час не існує єдиного підходу в
технології виробництва овочевих соків і нектарів. Залежно від специфіки
підприємства застосовують різні способи підготовки сировини, вилучення соку,
пастеризації і стерилізації готового продукту, а також різне технологічне
обладнання та рецептури. Це стає зрозумілим, якщо взяти до уваги велике
розмаїття властивостей використовуваних у виробництві овочевих соків
сировини (розмір, форма, консистенція, значення pH і т. д.). В цьому
відношенні окремі стадії технологічного процесу виробництва овочевих соків
можна зіставити

з технологією виробництва овочевих консервів

аналогічними стадіями виробництва фруктових соків [1].
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або

Напої служать джерелом вуглеводів, органічних кислот, мінеральних
речовин та інших біологічно активних компонентів. Безалкогольні напої, соки,
виготовлені на натуральній основі з фруктів, ягід, овочів — ідеальне джерело
необхідних людині вітамінів. Овочі і фрукти, а також виготовлені на їх основі
напої і сиропи, служать джерелом вітамінів С, РР, фолієвої кислоти, каротину
[1].
На переробку овочі подаються свіжими або охолодженими після миття і
очищення. При переробці більшості видів овочів (особливо коренів і
бульбоплодів) необхідно передбачити особливі способи і пристрої для миття та
очищення. Одночасно з цим застосовуються і загальноприйняті технології
ферментної обробки мезги (мацерація) [1].
Особливу

увагу

слід

приділяти

вибору

відповідного

способу

консервування. Через особливу чутливість овочів до мікробіологічного
псування, що викликається анаеробними і гнильними мікроорганізмами,
патогенними спороутворюючими бактеріями. На всіх стадіях процесу
переробки необхідно строго дотримуватися визначених санітарно-гігієнічних
норм.
Температурний режим теплового способу консервування овочевих соків
вибирають в залежності від кислотності виду овочів, що переробляються.
Овочеві соки з одного виду (сорту) овочів, як правило, мають значення pH 56,5, і тому їх слід стерилізувати. У разі підкислених або підданих
молочнокислому бродінню овочевих соків з pH нижче 4,2 зазвичай буває
достатньо пастеризації [2].
Як і при переробці фруктів, з овочів можна робити і так звані
напівфабрикати – наприклад, концентровані соки і пюре (овочеві пасти), що
дозволяє (відновлюючи сік з концентрованого соку додаванням води до
досягнення рівня розчинних сухих речовин вихідного соку) реагувати на запити
ринку не залежно від пори року і сезону збору врожаю.
Овочеві пюре готують з протертих їстівних частин овочів (цілих або
очищених від шкірки) без відділення соку. Концентровані овочеві пюре і соки
виробляють з вихідних продуктів шляхом теплового концентрування з
частковим видаленням води в сприятливих умовах [3].
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Незважаючи на велику різноманітність способів виробництва, всі основні
технологічні

операції

по

виготовленню

овочевих

соків,

пюре

та

концентрованих продуктів можна звести в схему, представлену на рисунку 1.
[3]

Рисунок 1 – Принципова технологічна схема переробки овочів
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При виробництві певних видів сокової продукції кожне підприємство
застосовує певні технології, власної розробки або розробки інших підприємств
не рідко закордонних.
За кордоном широкий інтерес представляють технології отримання
концентрованих соків, це в свою чергу доводить орієнтованість іноземних
виробників на виробництво сокових концентратів.
Різні технологічні етапи отримання сокової продукції по різному
позначаються на якості готового продукту. Відпрацювання режимів і
параметрів технологічного процесу є одним із пріоритетних завдань, як
розробників, так і виробників. [1, 2, 3] .
Безумовним фактором, що формує якість будь-якого продукту харчування,
є сировина. Від вибору сировини залежить і технологія виробництва,
безсумнівно, більш якісний продукт можна отримати шляхом прямої переробки
свіже зібраної сировини без проміжних стадій, таких як концентрування,
заморожування і т.д.
Технології

отримання

сокової

продукції

відпрацьовуються

і

регламентуються на підприємстві. Для отримання високоякісного продукту
необхідно підбирати такі режими і параметри які не знижують харчову цінність
продукту, в якості сировини доцільно використовувати місцеві джерела, а не
імпортні сокові концентрати.
Термін «функціональний» стосовно до харчових продуктів і напоїв міцно
закріпився в уявленнях виробників і споживачів як синонім продуктів
здорового харчування. Сучасний ринок регулярно поповнюється новими
продуктами з заявленими властивостями їх користі для здоров’я. Особливо
прискореними темпами розвивається ринок функціональних напоїв, оскільки
для виробників саме напої є найзручнішим об’єктом для введення в їх склади
практично будь-якого, в тому числі функціонального інгредієнта без
принципових змін технологічного процесу. А для сучасного споживача вони
все частіше асоціюються з «правильним харчуванням» як складової здорового
способу життя, сприймаються як певна можливість компенсації дефіциту
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здорової їжі [4, 5]. Дійсно, споживання напоїв, що містять корисні для здоров'я
речовини, може стати ефективним засобом зміцнення захисних функцій
організму людини за умови, що розробка нового функціонального напою
включає обґрунтований вибір інгредієнтів, які формують його склад і
властивості [4].
Розробка рецептури функціонального напою передбачає вирішення двох
основних завдань: забезпечення заявленої функціональності (корисних для
здоров'я властивостей) і створення стабільного протягом усього терміну
придатності привабливого органолептичного профілю напою, що включає такі
показники, як смак, аромат і текстура (консистенція).
У загальному випадку на першій стадії розробки нового функціонального
напою вибирають його основу (матрикс), від якої в значній мірі буде залежати
обґрунтування вибору функціональних інгредієнтів, а також харчових
інгредієнтів і добавок, які забезпечують споживчі властивості напою [4].
В залежності від типу, матриксу функціональні напої можуть бути поділені
на кілька груп:
– функціональні напої на основі тваринної сировини – напої на молочній
основі, напої на основі молочної сироватки, напої на основі молочних
інгредієнтів (ізолятів і гідролізатів молочного білка), напої на основі білкових
інгредієнтів немолочної природи (гідролізат тваринних білків);
– функціональні напої на основі рослинної сировини – напої на основі
фруктових соків (соки прямого віджиму, смузі, соковмісні напої), напої на
основі ізолятів соєвих білків, напої на основі кави, напої на основі чаю [4, 5];
– функціональні напої на комбінованій основі – соковмісні молочні напої,
соковмісні сироваткові напої; напої, що містять сироваткові і соєві білки [4].
Функціональні напої входять до складу раціону харчування як складова
частина сніданку або вечері, а також можуть заміняти один із прийомів їжі. У
зв'язку з цим склад розроблюваних напоїв повинен моделюватися відповідно до
принципів раціонального збалансованого харчування з урахуванням норм
споживання харчових речовин і енергії, а також функціональної спрямованості
напою.
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Для того щоб забезпечити реальну фізіологічну ефективність напою і
прийнятні органолептичні властивості, функціональні харчові інгредієнти
повинні відповідати наступним вимогам:
– корисні властивості – введення інгредієнтів повинні бути науково
обґрунтованим, для кожного виявлені фізіологічні ефекти;
– при введенні декількох функціональних інгредієнтів має бути вивчено їх
взаємодія і можливі ефекти синергізму, обумовлені комплексним впливом на
організм;
– інгредієнти повинні бути безпечними і стабільними в процесі зберігання;
– кожен інгредієнт повинен мати точні фізико-хімічні характеристики, які
достовірно визначаються за допомогою спеціальних методів аналізу;
– введення функціональних інгредієнтів не повинно зменшувати харчову
цінність продуктів [3].
З метою забезпечення оптимального харчування в даний час уточнені
адекватні і максимальні рівні споживання харчових і біологічно активних
речовин, які включені в базові нормативні документи, що відображають
фізіологічно обґрунтовані сучасною наукою про харчування норми споживання
незамінних (ессенціальних) харчових речовин і джерел енергії в залежності від
статі, віку, фізичної активності [2].
При моделюванні складу функціонального напою одна з основних
технологічних задач – обґрунтований вибір функціональних інгредієнтів, що
дозволяють розробити продукт заданого хімічного складу і спрямованої
функціональної ефективності [4].
Для реалізації цієї можливості при виробництві функціональних напоїв
використовують вітаміни, вітаміноподібні і мінеральні речовини у вигляді
вітамінно-мінеральних

преміксів,

комплекси

різних

функціональних

інгредієнтів, водорозчинні рослинні екстракти, що підвищують адаптивні
можливості організму (флавоноїди, терпеноїди, антоціани, глікозиди) [4].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, в даний час саме
збагачення функціональних напоїв, тобто введення до складу напою корисного
інгредієнта в кількості, що перевищує нормальний рівень його вмісту у
вихідній сировині – переважний технологічний прийом створення напоїв. Для
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збагачення рекомендується використовувати ті вітаміни і мінеральні речовини,
недостатнє споживання або ознаки дефіциту яких широко поширені і реально
виявлені для більшості громадян. Такими мікронутрієнтами є вітаміни групи В,
аскорбінова кислота, вітамін D, каротин, йод, залізо і кальцій, які містяться в
овочевих соках, споживання яких є корисним для фізіологічних потреб
людського організму. Тому дослідження технології виготовлення овочевих
соків є перспективним.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СЕЗОННИЙ ПОПИТ В ТУРИЗМІ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ
Сезонність в туризмі суттєво впливає на попит туристичних послуг та
рентабельність

підприємств

туристичної

індустрії,

їх

конкурентну

спроможність. В статті розкрито сутність поняття сезонності, основні
чинники що впливають на туристичний попит в період міжсезоння, наведені
фактори нерівномірного туристичного потоку під час сезонних коливань та їх
особливості.
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Ключові слова: сезонність, туристичний сезон, туристичний попит, причини
сезонності, прибутковість підприємства, сезонні коливання в туризмі, високий
сезон, туристична індустрія, туроператор, туристичні підприємства,
туристична активність.
Постановка проблеми. Індустрія туризму відіграє важливу роль у
формуванні ВВП країни та забезпечення зайнятості населення, але сезонність
туристичного попиту породжує ряд серйозних проблем в цій сфері, таких як
сезонне безробіття, висока плинність кадрів, неповне завантаження, за рахунок
чого більшість туристичних підприємств припиняють свою діяльність в
міжсезоння. Розширення меж туристичного сезону є одним з головних завдань
всіх учасників туристичного ринку, включаючи місцеву владу - це дозволить
знизити напруженість на ринку праці туристичних регіонів України.
Метою статті є дослідження впливу фактору сезонності на розвиток
туристичних підприємств та реалізацію туристичних послуг в міжсезоння.
Аналіз останніх досліджень і публікацій в яких започатковано вирішення
питання сезонності в туристичній галузі розглядаються багатьма науковцями і
зустрічаються в працях В. Г. Герасименка, А. П. Дуровича, В. А. Квартальнова,
М. П. Крачило, Г. Ю. Александрової та інших. Наукові напрацювання
спрямовані в основному на розробку заходів, нівелювання, зменшення впливу
чинника сезонності в індустрії гостинності [5, с. 139].
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Сезонність

-

один

із

найважливіших показників у туристичній сфері, що має яскраво виражену
залежність від сезонних коливань та означає нерівномірність руху туристів
протягом року, час - виділений клієнтом на подорож, прив'язку до конкретних
подій. Розвиток туризму, інтенсивність функціонування індустрії залежить від
фактору сезонності, основна специфіка якого залежить від законів природи та
здатності людини маніпулювати ним. Основна суперечність виникає між
гнучким попитом туристичної послуги та стабільністю роботи туристичних
підприємств.
До основних причин сезонності можна віднести:
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- природно-кліматичні (сприятливі рекреаційно-кліматичні умови у
відповідні пори року для розвитку оздоровчого, спортивного, пізнавального, та
інших різновидів туризму);
-

соціальні

(наявність вільного

часу

в

період

літніх

відпусток,

загальнонаціональних і релігійних свят, вікендів, спортивних подій, концертів).
Окрім цього, на сезонність в туризмі впливають економічні, психологічні,
демографічні, технологічні та матеріально-технічні показники розвитку
регіону, країни і світу в цілому [4, с. 40].
Туристичному потоку властива нерівномірність, яка зазвичай має річний
та тижневий цикли. У річному циклі тривалість сезонності складають окремі
місяці та квартали, в тижневому циклі – окремі дні.
Також на що варто звернути увагу, говорячи про особливості
туристичного попиту – це зміни рівня доходів населення, тобто його
платоспроможність. У світовому масштабі витрати на туризм зростають в рази
швидше, ніж національний дохід, а темп зростання витрат на виїзний туризм є
більшим за державний. Маркетингові дослідження провідних туроператорів
України засвідчують, що туристичний попит реагує на зростання доходу
туристів зі суттєвим прискоренням, а зменшується під впливом його бідності.
В туристичній індустрії розрізняють 3 сезони туристичної активності:
1) Високий сезон – найбільш сприятливий період року, проміжок часу для
відпочинку, подорожей та ін. видів туристичної діяльності, характеризується
високим рівнем організації туристично-рекреаційної діяльності, найбільш
комфортними умовами для відпочинку, максимальною щільністю туристів,
найвищими цінами на туристичні продукти та послуги;
2) Низький сезон – спостерігається зниженням ділової активності, цін на
туристичні послуги та спадом кількості туристичного потоку;
3) Мертвий сезон - найбільш несприятливий для туристичного ринку
період. Даному періоду року властиві дискомфортні погодні умови, значне
скорочення

кількості

туристичного

потоку,

туристичних послуг.
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найнижчі

ціни

на

ринку

Сезонність в туристичній індустрії залежить від країни відпочинку,
клімату, популярних різновидів туризму, території освоєння тощо [6, с. 575].
Час для подорожі, виділений туристом, може бути обмежений об'єктивними та
суб’єктивними причинами. До об'єктивних причин відноситься: тривалість
відпустки або кількість вихідних днів, до суб’єктивних - бажання відпочити,
"змінити картинку" на декілька днів. Як наслідок данні чинники впливають на
складові моменти подорожі: розробку маршруту, час подорожі (тривалість, дата
відправлення, засіб пересування, можливість зупинки, транзиту через окремі
території), формування розважальної програми, перелік додаткових послуг
тощо [2, с. 243].
Сезонні коливання та кліматичні умови також впливають на ріст
туристичного потоку. Вони мають наступні особливості:
- в північній півкулі попит на рекреаційно-туристичні послуги більш
інтенсивний в період з липня по серпень місяць (згідно зі статистичними
даними Всесвітньої туристичної організації ВТО, в Європі на два літніх місяці
припадає майже половина всіх туристичних поїздок), а також під час різдвяних
та великодніх свят. У країнах, де річні коливання температури незначні,
сезонність туризму проявляється слабше (наприклад Єгипет має цілорічний
туристичний сезон);
- сезонність попиту різна і залежить від виду туризму. Пізнавальний,
лікувальний та діловий туризм схильний до сезонності в меншій мірі, а
гірськолижний та курортний – у більшій мірі.
- кожний регіон може по-різному заповнюватись туристами протягом року.
У зв’язку з цим попит на туристичні послуги в окремому районі та країні
досить відрізняється.
Значно стрімко розвиваються середземноморські курорти Туреччини, де
існує тривалий туристичний сезон. Регіон Кемер, Анталія, Белек, Сіде та Аланія
– ці курорти одні з найпопулярніших серед туристів з країн Центральної та
Східної Європи. Подорожуючи у відпустку холодною осінню, можна вдосталь
насолодитись Середземним морем і м’яким кліматом. Тим паче, що туристу
сприяє концепція відпочинку в Туреччині, в результаті якої можна поєднати
високий рівень сервісу та доступні ціни.
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Що стосується такого цілорічного напрямку як Єгипет – тут високим
сезоном вважається весна, осінь та зима, коли температура повітря коливається
в комфортних від +28° до +33°. Низьким сезоном тут вважається літо, коли
температура повітря +44°. Однак пляжний відпочинок – це основний вид
туристичної діяльності в цій країні.
Одна з небагатьох країн Європи, яка має можливість похизуватись майже
цілковитою відсутністю міжсезоння – це Фінляндія. Оскільки саме тут
туристична політика ведеться грамотно. Влада позиціонує свою країну на
міжнародному туристичному ринку як країну чотирьох сезонів.
В країнах Карибського басейну, таких як Домініканська Республіка,
Мексика, Куба, де кліматичні умови майже однакові протягом всього року,
також спостерігається сезонність. Високим сезоном тут вважається зима.
Європа як найбільш розвинений туристичний район відрізняється
високим рівнем сезонності. Протягом липня та серпня по Європі подорожує
приблизно 50% від загальної кількості іноземних туристів. Для прикладу в
Іспанії число туристичних відвідувань досягає найвищого показника в серпні –
близько 21,7% від загального річного числа іноземних туристів [1, с. 176].
Взимку туристичний потік помітно переміщується в африканські країни
басейну Середземного моря.
Сезонність

створює

для

підприємств,

які

обслуговують

ринок

туристичних послуг досить серйозні проблеми. У високий сезон готелі,
ресторани,

туристичні бази та інші об’єкти мають заповненість на 100%,

натомість в «мертвий сезон» туристичні об’єкти не завантаженні або ж
використовуються частково. А матеріальну базу потрібно утримувати й
обслуговувати впродовж цілого року, тоді як навантаження підприємства
підвищує рівень витрат і зменшує його прибутковість.
Особливо від чинника сезонності страждають курортні готелі. В економіці
готельних підприємств є такі поняття як постійні та змінні витрати. До змінних
витрат можна віднести платежі за ремонт обладнання. Постійними витратами є
зарплата штатних робітників. Також незалежно від завантаження готелю,
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готельєр зобов’язаний підтримувати громадські приміщення в чистоті, платити
за обігрів всього будинку. Є прибуток чи ні – заплатити за це все потрібно.
Саме тому багато курортних готелів в низький сезон закриваються зовсім. Вже
в таких сезонних коливаннях випливає наступна проблема – збереження
кваліфікованих

кадрів.

В

порівнянні

з

готельними

та

ресторанними

підприємствами, туристичні агенції та туроператори не так страждають від
фактору сезонності, оскільки є більш гнучкими та швидко пристосовуються до
змін попиту. Для прикладу один з туроператорів який орієнтований на пляжний
відпочинок в країнах Адріатики з наближенням зими оперативно перелаштовує
роботу на гірськолижні напрямки в Туреччину, Болгарію. [3, с. 451].
На практиці вже сформувались різні способи зменшення негативного
впливу міжсезоння на туристичних підприємствах. Найпоширенішими є
знижки. Одним з способів «розвантаження» пікових періодів на туристичних
підприємствах, є організація попереднього продажу турів, тобто акція раннього
бронювання. Також одним з варіантів пошуку нових потенційних клієнтів у
«мертвий сезон» є участь в якості спонсорів у різних конкурсах та
конференціях.
Висновки.

Отже

сезонні

коливання

туристичного

попиту

мають

негативний вплив на національну економіку. Вони приводять до вимушених
простоїв матеріально-технічної бази та породжують проблеми соціального
плану. Та умова, що більша частина туристичних підприємств та її персоналу
використовується лише кілька місяців на рік, є причиною збільшення питомої
ваги умовно-постійних витрат у собівартості туристичних послуг. Даний
фактор зменшує можливість проведення гнучкої цінової політики, ускладнює
дії туристичних підприємств на ринку і знижує її конкурентну спроможність.
Подальші дослідження сезонного попиту в туризмі та його особливостей
дозволять

орієнтувати

діяльність

туристичних

підприємств

на

більше

задоволення побажань потенційних туристів. В свою чергу збільшення
задоволеного попиту призведе до збільшення прибутковості підприємств
туристичної індустрії, що дозволить зберегти кваліфіковані кадри за рахунок
збереження рівня їхньої заробітної плати в міжсезоння.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ КЕЙТЕРИНГОВИХ ПОСЛУГ В ЗАКЛАДАХ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
У статті досліджено особливості та актуальні проблеми розвитку
кейтерингу як сучасної форми ведення ресторанного бізнесу. Доведено, що
кейтерингові послуги дають змогу забезпечити широкий спектр додаткових
послуг ресторану. Проаналізовано переваги та недоліки від застосування
кейтерингу.
Ключові слова: кейтеринг, кейтерингове обслуговування, ресторанний бізнес,
послуга, інновації.
Постановка проблеми. Ресторанний бізнес є однією із найбільш значущих
складових індустрії гостинності. Водночас, з одного боку, є одним із засобів
високоліквідного використання капіталу, а з іншого – середовищем із високим
ступенем конкуренції.
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У всьому цивілізованому світі ресторанний бізнес є одним із найбільш
розповсюджених видів малого бізнесу, тому заклади та підприємства ведуть
між собою постійну боротьбу за оптимальне позиціювання на ринку та
найбільш перспективні його сегменти, за пошук нових та утримання постійних
клієнтів.
З розвитком новітніх технологій в індустрії гостинності кейтерингове
обслуговування поступово набуває масштабності в організації та проведенні
святкових заходів, бенкетів, під час яких приготування страв та обслуговування
поєднуються з послугами інших сфер обслуговування (прокат весільного одягу
та аксесуарів, автомобілів, організація розважальних та концертних програм,
стилізований дизайн приміщень та оформлення столів тощо).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти розвитку
кейтерингу як форми ресторанного бізнесу висвітлювалися у працях
зарубіжних і вітчизняних науковців, таких як Франсін Халворсен, В.П.
Гребенюк, К. Погодін, В.В. Архіпов, О.М. Радіонова, А.І. Усіна, І.Г. Смирнов,
Н.О. П’ятницька, Н.В. Прилепа, О.А. Миколюк та інші.
Разом з тим існує ряд питань, які потребують додаткового вивчення,
зокрема щодо особливості розвитку кейтерингу як інноваційної форми
ресторанного бізнесу.
Адже все нове завжди привертає увагу не тільки споживачів, але в першу
чергу виробників, які безпосередньо турбуються про споживача, його потреби і
бажання. Тому, враховуючи обмеженість наукових та практичних розробок з
цього питання, виникла нагальна потреба у дослідженні розвитку кейтерингу як
перспективної та інноваційної форми ресторанного бізнесу.
Метою статті є дослідження сучасних особливостей та актуальних проблем
щодо розвитку кейтерингу як перспективної форми ресторанного бізнесу.
Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день кейтеринг є досить
популярним та якісним рівнем обслуговування в Україні.
Кейтеринг – досить гнучкий, різносторонній бізнес, який шукає шляхи
розвитку в Україні.
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Починаючи займатися цим бізнесом, необхідно створити торгову марку, з
якою у покупця ототожнюватимуться якість послуг і продуктовий ряд, що
пропонується компанією [3].
Сьогодні можна говорити про стандартизацію послуг, яка регламентує час
доставки їжі, про розширене меню, додаткові послуги, систему знижок. Але
ідея створення ресторану з кейтеринговими послугами має як позитивні, так і
негативні сторони.
Не дивлячись на те, що у світі більшість рестораторів свій бізнес, як
правило, успадкували, для України прийняття рішення про відкриття ресторану
є актуальним і буде залишатись таким ще багато часу (для українського ринку
показник кількості ресторанів на 1000 мешканців залишається низьким) (табл.
1).
Суть кейтерингового обслуговування полягає в тому, що ресторан за
спеціальними замовленнями забезпечує замовнику приготування і доставку
готової продукції ресторанного господарства в зазначене місце (додому, в офіс,
на робоче місце, в місце відпочинку тощо), а також ресторанне обслуговування
святкового заходу з наданням різних сервісних послуг [1].
Таблиця 1 – Сторони прийняття рішення про відкриття ресторану з
кейтеринговими послугами
Позитивні сторони
- певні категорії персоналу
кейтерингових послуг не потребують
наявності особливих здібностей;
- є одним з креативних видів
діяльності;
- у випадку успіху здатний приносити
ресторатору великий прибуток;
- ресторан-досить ліквідний актив та у
несприятливій ситуації може бути легко
проданий

Негативні сторони
- високий рівень конкуренції;
- проблема з підбором персоналу
(люди, вміючи працювати у даній сфері
ефективно, намагаються відкрити власну
справу, а не працювати на інших);
- необхідність постійної концентрації
уваги на бізнес-процесах та вирішенні
різнорідних завдань

Кейтерингове обслуговування можна класифікувати за різними ознаками:
контингентом замовників, місцем проведення заходу, повнотою циклу або
характером наданих послуг [6]. За контингентом замовників кейтерингове
обслуговування розраховане на чотири основні групи споживачів [5] (табл. 2).
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Таблиця

2

–

Основні

групи

споживачів

кейтерингового

обслуговування
Групи споживачів

Контингент споживачів

Об’єкт кейтерингового
обслуговування
Фірми, установи,
Ділові зустрічі, презентації,
підприємства, посольства
конференції, семінари,
корпоративні вечірки
Спілки, комітети, асоціації,
Семінари, збори, благодійні
шкільні
та
батьківські бенкети, випускні бали тощо
комітети,
асоціації випускників
Приватні особи
Сімейні
свята:
дні
народження,
ювілеї, весілля тощо
Робітники, службовці,
Комплексні обід, сніданок,
студенти тощо
полуденок, вечеря

Корпоративні замовники
Громадські організації

Індивідуальні замовники
Колектив установ,
підприємств, навчальних
закладів

До першої групи належать корпоративні замовники – компанії, які
проводять

презентації,

конференції

з

наступним

фуршетом,

а

також

корпоративні свята і вечірки. Кейтерингове обслуговування є альтернативою
організації заходу в ресторані, якщо подібна акція має масштабний характер і
проведення її є проблематичним через недостатню кількість місць.
Друга група замовників – громадські організації, які проводять семінари,
конференції, благодійні заходи тощо.
Третя група – приватні особи, які влаштовують сімейні свята (дні
народження, весілля, ювілеї та ін.) у себе вдома або в іншому місці.
Четверта

група

–

певні

колективи,

які

вважають

за

необхідне

організовувати для своїх працівників комплексні обіди (сніданки, вечері).
Надання подібної послуги першим трьом групам дає можливість
замовнику організувати свято на високому рівні, справити приємне враження
на гостей, не витрачаючи часу та сил на його підготовку та проведення. З
практики відомо, що такий вид сервісу дає можливість замовникам заощадити
свої кошти порівняно з аналогічним обслуговуванням у ресторані.
Багато хто зміг оцінити всі переваги кейтерингу, яка полягає в тому, щоб
організувати ресторанне обслуговування на виїзді. Замовити такий варіант
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обслуговування можна тим, хто хоче провести святковий захід у незвичному
місці, день народження, вечірку, корпоратив та інше свято. Ті, хто особисто
стикався з такого роду послугою, виокремили для себе такі її особливості, як:
1. Мобільність. Замовник самостійно може вибрати місце проведення
свого заходу. Він не обмежений у часі і місці розташування дійства. Для
компанії, яка займається ресторанним обслуговуванням, не має значення, де
буде проходити захід: у мальовничому місці біля річки або в банкетному залі.
За містом, як правило, є безліч красивих мальовничих місць, в яких клієнт хотів
би провести важливу для себе подію. Особливо це стосується весільної
церемонії. Зараз виїзні весілля стали дуже популярними, і в такому разі
молодим може знадобитися послуга кейтерингу.
2. Економія часу і коштів. Клієнтові кейтерингової компанії потрібно
просто повідомити, в який час і в якому місці має бути проведено ресторанне
обслуговування, і більше ні про що він не повинен турбуватися. Крім того,
замовник економить на оренді приміщення, якщо дія розвивається на природі.
3. Високий професіоналізм. Кейтеринг має на увазі участь певного
персоналу. Досвідчені кухарі повинні приготувати смачний обід, бармени та
офіціанти – ввічливо обслуговувати. Якісне обслуговування може стати
запорукою гарного настрою гостей і приємних спогадів.
4. Відсутність проблем із обмеженою кількістю гостей. Якщо вечірка
проводиться у великому залі або на природі, то можна не обмежувати себе в
тому, яку кількість людей запрошувати. Всі гості будуть нагодовані і
задоволені,

якщо

звернутися

до

фахівців

своєї

справи.

Працівники

кейтерингової компанії подбають про те, щоб кожен гість був задоволений
обслуговуванням.
5. Красиве оформлення. Крім смачного приготування і доставки їжі, в
кейтеринг включається тематичне оформлення, сервірування столів. При цьому
будуть враховані побажання клієнта. Якщо проводиться тематична вечірка, то
співробітники компанії зроблять відповідне оформлення святкового столу [2].
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На нашу думку, кейтеринг, або виїзне ресторанне обслуговування, нині є
одним із найбільш динамічних секторів ресторанного бізнесу в Україні. Крім
того, важливе значення має не лише постачання їжі, а й організація відповідних
масових заходів. В Україні споживачі не мають уявлення про те, що таке
хороша вечірка, але при цьому не завжди довіряють фахівцям.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Аналізуючи проведене
дослідження, можемо стверджувати, що кейтеринг, або виїзне ресторанне
обслуговування, нині є одним із найбільш динамічних секторів ресторанного
бізнесу. Розглянувши кожен із видів кейтерингу, можемо стверджувати, що
заходи дають можливість компаніям привернути до себе увагу ділової
громадськості, побудувати серйозний імідж компанії, що виступає за
відповідальний бізнес.
Виходячи з дослідження, можемо виділити перспективні напрями розвитку
кейтерингових послуг ресторанами:
1) розширення асортименту страв у меню з урахуванням потреб
споживачів у здоровому харчуванні, вживанням низькокалорійної їжі та
релігійними особливостями;
2) підвищення мобільності кейтерингових компаній, що першочергово
пов’язана з їх матеріально-технічною базою та наявними кваліфікованими
кадрами;
3) сприяння інноваційних тенденцій на ринку кейтерингу, зокрема
стимулювання розвитку «екологічного кейтерингу».
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ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ДЛЯ
ПРОСУВАННЯ ТУРИСТСЬКОГО ПРОДУКТУ
У статті визначено проблеми та можливості використання мережі Інтернет
для

просування

туристського

продукту,

проаналізовано

вимоги

до

туристичних агенцій щодо зростання конкурентоспроможності та ведення
успішної маркетингової кампанії на ринку туристичних послуг.
Ключові слова: Інтернет-маркетинг, просування, конкурентоспроможність,
інформаційно-комунікайні технології.
Індустрія туризму була однією з найперших галузей економіки, яка почала
використовувати Інтернет-маркетинг для просування надаваних послуг.
Інтернет відіграє важливу роль у просуванні туристичних послуг, адже
охоплює усі куточки світу та поєднує їх. Оскільки індустрія ІT в основному
пропонує нематеріальні продукти, зокрема послуги, Інтернет став хорошим
способом передавати повідомлення, контактувати з клієнтами, просувати
товари та послуги [3, с. 568].
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Інтернет може бути доволі широко використовується у туристичній галузі
для різних видів маркетингової та рекламної діяльності. Інтернет допомагає
туристичній галузі розширювати присутність на ринку, що допомагає галузі
збільшувати коефіцієнт обороту. Інтернет є найбільш придатним способом
встановлення прямих відносин із клієнтами. Туристична індустрія може
досягти багатьох переваг, якщо розумно використовувати Інтернет.
Оскільки Інтернет - це широка комунікаційна мережа, з його допомогою
туристичні агенції можуть мати прямий зв’язок із громадськістю. Поширення
продукції та послуги агентств вже не можуть залежати від кількості друкованих
паперів, а інформація про них може охоплювати мільйони користувачів
Інтернету.
Переваги використання Інтернету в туристичній галузі:
 Інтернет є вигідним засобом просування та продажу туристичного
продукту;
 хороша якість рекламної візуалізації туристичних продуктів у мережі
Інтернет створює у людей краще про них враження, ніж брошури та каталоги;
 Інтернет є ефективним та корисним каналом комунікації з клієнтами та
допомагає виявити їх бажання;
 Інтернет дозволяє підвищити ефективність діяльності туристичних
агенцій, пришвидшивши спілкування з клієнтами та надаючи їм всю необхідну
інформацію;
 Інтернет

дозволяє

впроваджувати

різні

системи

бронювання

в

діяльність туристичних агентств, готельних мереж, авіакомпаній тощо;
 Інтернет дозволяє проводити якісні та ефективні дослідження ринку.
 Інтернет прискорює розвиток й наступне використання в діяльності
туристичних підприємств таких рекламних інструментів, як телебачення, радіо,
газети, каталоги та плакати, сприяючи їх вдосконаленню;
 необмежена база даних та необмежена ємність цифрових носіїв
інформації дозволяють миттєво отримати доступ до безкоштовних продуктів
туристичного ринку кожному потенційному туристу [7].
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Розвиток

інформаційно-комунікаційних

технологій

позначився

на

поведінкових моделях туристів, а також у способі пошуку, оцінки,
виробництва, придбання та споживання користувачами інформації, продукції та
послуги. Зокрема, молоді споживачі туристичних продуктів, які становлять
найбільший відсоток користувачів нових технологій, беруть активну участь у
різних виробничих процесах туристичних підприємств, таких як дизайн,
розробка та розповсюдження нової продукції. Тому основною метою даної
роботи є вивчення ефективності, інформаційних технологій для просування
туристичного продукту [3, с. 533].
На фоні постійного зростання кількості туристичних підприємств, які
пропонують нові напрями, маршрути і туристичні послуги, загострюється
конкуренція між ними, значно зростають витрати на проведення традиційних
рекламних заходів. Необхідність залучення нових клієнтів та формування їх
лояльності вимагає створення відповідної системи просування.
Використання Інтернету в сучасних умовах бізнесу для туристичних
агентств має певні недоліки, такі як: інформація в Інтернеті не завжди є повною
та надійною, безпека платежів все ще не на задовільному рівні, продаж певних
товарів

і

послуг

вимагає

Непідконтрольність

простору

безпосереднього спілкування з
Інтернету,

непередбачуваність

турагентом.
результату,

можливість будь-якій людині опублікувати порочать компанію відомості, а
також протидію прихильників класичного PR - все це сильно гальмує розвиток і
вдосконалення методів використання соціальних платформ в PR [1].
Але, разом і з тим, Інтернет та маркетингова діяльність грають велику роль
у сучасних туристичних агентствах. Маркетинг є невід’ємною частиною
ведення бізнесу в сучасних подорожах агентствами, причому Інтернет стає
суттєвою

частиною

медіа-планування.

Інтернет

забезпечує

доступну

інформацію для потенційних клієнтів з усього світу, і це являє собою важливий
канал маркетингу та комунікації , що може ефективно з'єднати суб'єктів між
попитом та пропозицією в сучасному туризмі [6, с. 42-44].
Інтернет-маркетинг дозволяє персоналізувати пропозиції для клієнтів,
створюючи профіль їх історії покупок та уподобань. Відстежуючи веб-сторінки
та інформацію про товар, яку відвідують потенційні клієнти, є можливість
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робити цільові пропозиції, що відображають їх інтереси. Інформація, доступна
в результаті відстеження відвідувань веб-сайтів, також надає дані для
планування перехресних продажів, що надає змогу збільшити вартість продажів
замовника [4, с. 352].
Інтернет-маркетинг надає можливість скористатися зростаючим значенням
соціальних медіа. У статті на веб-сайті Гарвардської школи бізнес-освіти
висвітлено зв’язок між соціальними мережами та зростанням доходів в
Інтернеті. Згідно з цією статтею, група споживачів, яка найбільш сильно
реагувала на вплив соціальних мереж, призвела до збільшення продажів
приблизно на 5 відсотків. Великою перевагою є можливість скористатися цим
видом впливу, включивши інструменти соціальних мереж у свої маркетингові
кампанії в Інтернеті [5].
Молоді

мандрівники

користуються

Інтернетом,

коли

вирішують

спланувати поїздку. Це середовище для соціальної взаємодії, де вони можуть
ознайомитись із фотографіями чи відгуками друзів із минулих поїздок,
опублікованими у Facebook чи за допомогою інших їм невідомих мандрівників,
які розміщують відгуки на таких сайтах, як TripAdvisor, таким чином це вплине
на їх рішення в позитивному чи негативному ключі.
Молодь, як правило, дуже добре проінформована і перед тим як замовити
тур, ознайомлюються з широким спектром усіх варіантів подорожі та
туристичних послуг [9].
Для зростання конкурентоспроможності в Україні світовий туристичний
ринок вимагає від туристичного агентства виняткових зусиль та інвестицій для
просування туристичного продукту. Тому надзвичайно важливо, щоб кожна
турфірма наслідувала нові технологічні тенденції та мати знання, необхідні для
ефективної реакції на виклики глобальної конкуренції. З метою реалізації
маркетингової концепції в Україні у туристичному бізнесі, туристичні
агентства, мають відповідати певним вимогам: по-перше, необхідно, щоб
маркетинг був зрозумілим і прийнятим спочатку керівними органами агентства,
окремими його організаційними підрозділами, а потім усіма співробітниками
агентства; по-друге, маркетинг застосовується як концепція бізнесу, яка діє
через свої функції.
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Зміст цих функцій у агенції повинен бути точно визначений раніше
впровадження маркетингових організацій та налаштувань маркетингових
служб. Маркетингову діяльність сучасних туристичних агентств,які значно
покращують бізнес завдяки Інтернету, можна виділити в наступних областях:
 просування туристичних послуг - оборотні активи: телебачення, радіо,
газети,каталоги, брошури, плакати, екранна техніка; його покращують за
допомогою рекламних текстових матеріалів, малюнків, фотографій, звуків, та
3D простору, тривимірніх фотографій, взаємодії із ЗМІ;
 продаж туристичних послуг - необмежена база даних та необмежена
потужність

цифрового

носія

дозволяє

миттєво

отримати

доступ

до

туристичного ринку безкоштовних продуктів для кожного потенційного
туриста;
 бронювання туристичних послуг - миттєвий зв’язок між усіма
учасниками процесу продажу, це дозволяє бронювання за запитом, тобто
уникає надмірних продажів (перебронювання) [8].
Отже, Інтернет-маркетинг, попри те, що відноситься до інструментів
нестандартного

просування,

перспективним.

Використання

на

сьогоднішній

мережі

Інтернет

день

він

як

засобу

є

найбільш
просування

туристичного продукту є справою маловитратною і дає можливість охоплювати
широку аудиторію, оперативно інформувати реальних і потенційних клієнтів
про нові пропозиції, формувати попит на туристичні послуги, а тому широко
використовується туристичними підприємствами і зазначена тенденція в
майбутньому лише зміцнюватиметься.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДИСПЕРГОВАНОГО ЗЕРНА
(СПЕЛЬТИ) ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ХЛІБА
У статті охарактериховано особливості використання дисперегованого зерна
(спельти)

для

виробництва

хліба.

Висвітлено

технологічні

аспекти

використання зерна (спельти) для виробництва хліба із цілого зерна. Наведено
приклади,

де

використовується

даний

вид

зерна.

Встановлено

та

охарактеризовано основні переваги та недоліки використання зерна спельти у
виробництві хлібобулочних виробів.
Ключові слова: спельта, дисперговане зерно, хліб, органолептичні показники,
ресурсозбереження продовольчої сировини.
Постановка проблеми. На сьогоднішній час здорове харчування набуває
все більшої популярності. Незбалансованість сучасного харчування, алергічні
захворювання, неспроможність забезпечити організм людини достатньою
кількістю мікро- та макронутрієнтів є досить глобальною проблемою.
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Аналіз тенденцій світового ринку харчових продуктів свідчить, що
асортимент оздоровчих продуктів харчування щороку збільшується на 40–50%
в порівнянні з харчовими продуктами традиційного призначення, що становить
2–3%. Згідно зі статистикою, ринок оздоровчих продуктів зростає зі швидкістю,
яка набагато перевищує темпи росту ринку звичайних продуктів. І якщо у 1997
р. обсяг оздоровчої продукції склав 38,9 млрд доларів США, то у 2019 р. він
зріс до 165,6 млрд доларів США [1].
Мета статті. Метою статті є визначення особливостей використання
диспергованого зерна (спельти) для виробництва хліба.
Виклад основного матеріалу. Основною сировиною для виробництва
хлібобулочних виробів є борошно пшеничне вищих сортів. Таке борошно під
час виробництва, за рахунок видалення таких цінних частин зернівки як
оболонки, алейроновий шар, зародок, збіднюється на вітаміни, мінеральні
речовини, харчові волокна. Вважається, що підвищення біологічної цінності
хліба є одним із шляхів забезпечення населення достатньою кількістю
необхідних для здоров'я нутрієнтів, оскільки добова кількість споживання хліба
у світі варіюється від 250 до 350 г на добу. Тому однією з головних проблем
хлібопекарської

промисловості

є

розширення

асортименту

продукції,

збагаченої поживними речовинами та цінними нутрієнтами. У той же час,
збільшення кількості населення у світі диктує свої вимоги до підвищення
ефективності використання наявної продовольчої сировини для виробництва
харчової продукції. Водночас повноцінне та безпечне харчування є одним із
найважливіших чинників, які визначають

здоров'я населення. Харчування

забезпечує нормальний ріст і розвиток дітей, сприяє профілактиці захворювань,
продовженню життя людей, підвищенню працездатності та створює умови для
адекватної адаптації людини до умов навколишнього середовища. Успішне
розв’язання проблеми харчування залежить від створення оздоровчих харчових
продуктів .
Відомо, що у продовольчому ланцюзі виробництва хліба і забезпечення
такою продукцією населення втрачається близько 30% зернової сировини під
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час проміжних операцій доробки і зберігання зерна, переробки зерна на
борошно. Зернівка пшениці вміщує в своєму складі весь набір поживних
речовин, необхідних для зростання і розвитку живого організму. Це білки,
вуглеводи, ліпіди, мінеральні і баластні речовини, вітаміни і ферменти. За
традиційною технологією переробки зерна пшениці на сортове борошно, що
склалася ще понад 200 років тому, значна частина фізіологічно важливих і
біологічно активних речовин (вітаміни, ферменти, мінеральні і баластні
речовини та ін.) відділяється від зерна і направляється у кормовий продукт –
висівки, збіднюючи тим самим харчову цінність сортового борошна [2].
Сучасні тенденції до максимального використання усіх анатомічних частин
зерна злакових культур у харчуванні людини зумовлюють актуальність
розроблення нових технологій перероблення зернових з отриманням продуктів
на основі цілого зерна, яке є джерелом цінних нутрієнтів. Такі продукти
необхідні для створення збалансованих харчових раціонів оздоровчого
спрямування. Виробництво хліба із цілого зерна або диспергованої зернової
маси дозволяє уникнути проміжних етапів переробки зерна і отримувати
кінцевий продукт, досягаючи підвищення ефективності використання зернової
сировини, мінімізуючи втрати матеріальних, енергетичних, трудових ресурсів у
технологічному циклі. Проте сировинна база для такої продукції на сьогодні є
досить обмеженою через відсутність розроблених технологічних рішень і
закономірностей формування якості продукції.
В країнах Європи, США та України в останнє десятиріччя зростає інтерес
споживачів до хлібобулочних виробів, борошняних кондитерських, макаронних
виробів та крупів, виготовлених з борошна стародавніх видів пшениці. А саме:
диплоїдної однозернянки, тетраплоїдної полби та гексаплоїдної спельти, які є
одними з найдревніших видів зернових Старого Світу. Їх основною
характерною ознакою є ламке колосся та важкий вимолот зерна. В процесі
доместикації, шляхом несвідомого добору стародавніми хліборобами, плівчасті
пшениці покращили свої агроботанічні характеристики. Ці зернові культури,
протягом багатьох століть, були основними продуктами харчування людства.
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Проте, з часом, їх було витіснено більш урожайними та легкими у обмолоті
голозерними сортами, а плівчасті пшениці збереглися здебільшого у якості
насіннєвого матеріалу у генбанках зернових культур [3].
Спельта за походженням близька до пшениці, її зерно належить до
органічних і нетрадиційних видів зерна злакових культур. Тому виробництво
органічного спельтового хліба є актуальним для хлібопекарської галузі
завданням. Вона є стійкою до навколишніх факторів, наприклад, хвороб та
стресів, також спельту вирощують на будь-яких ґрунтах, вона є посухостійкою
та на великих висотах дає кращий урожай ніж голозерні пшениці, завдяки
наявним жорстким оболонкам зерно спельти не доступне шкідникам. Але, в
першу чергу, спельта і продукти її переробки привертають увагу саме
підвищеною харчовою цінністю.
Спельта, порівняно з традиційними видами пшениці, має підвищений вміст
білків, ліпідів, харчових волокон, вітамінів і мінеральних речовин, що є
основною причиною зростання попиту на цю культуру у країнах ЄС та США
[4].
Значний інтерес саме до спельти в багатьох країнах Європи обумовлений
рядом причин, серед яких виділяють вищу врожайність цієї культури,
порівняно з іншими плівчастими пшеницями. Зокрема, спельта дає до 1,5 разів
більш високі урожаї, ніж полба. За технологічними властивостями борошно з
зерна спельти найбільш подібне до борошна з традиційної м’якої пшениці.
Проте полба, поряд з високим вмістом білка, привертає до себе увагу наявністю
великої кількості резистентного крохмалю, клітковини, каротиноїдів та
антиоксидантів, однозернянка - каротиноїдів, фосфору і антиоксидантів.
Плівчасті пшениці краще за голозерні поглинають мінеральні речовини з
ґрунту, тому їх зерна мають більш багатий хімічний склад порівняно з
сучасними сортами.
В Україні, як і в інших країнах світу, спельта та полба розцінюються як
джерела «органічної або здорової їжі». Однозернянка є популярним продуктом
харчування

в

північній

частині

Провансу

(Франція).

Вона

також

використовуються для виготовлення круп типу «булгур» або «артек» та як корм
для тварин.
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Полб’яний хліб широко доступний в Нідерландах та Швейцарії.
Найбільший асортимент продукції з полби представлено в Італії, де з кожним
роком, посівні площі плівчастої культури збільшуються. В Туреччині з
полб’яного борошна випікають хліб.
Спельта знайшла найширше застосування серед плівчастих пшениць.
Борошно зі спельти за своїми хлібопекарськими властивостями найбільше
схоже до традиційного пшеничного борошна. Також поживні речовини цього
борошна мають високий рівень розчинності, тому вони легше та швидше
засвоюються організмом.

З борошна цієї культури виготовляють увесь

асортимент хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів. У Німеччині
та Австрії хліб зі спельти «Dinkelbrot» доступний у всіх пекарнях та
супермаркетах. Деякі пивоварні Баварії та Бельгії пропонують спельтове пиво,
а Польща використовує плівчасту культуру у виробництві горілки.
Для спельти характерний високий вміст білка. Тому встановлено, що
зерно спельти перевищує зерно пшениці за вмістом білка (28%), жирів (58%),
мінеральних речовин (22%). Поряд із цим, воно містить менше вуглеводів
(7,6%), зокрема крохмалю (20%). Загальний вміст харчових волокон у зерні
спельти більший, ніж у зерні пшениці, але при цьому менше клітковини [2].
Зерно спельти характеризується багатим складом макроелементів (K, Ph, S,
Mg) та мікроелементів (Zn, Cu, Fe, Se, Mn), порівняно із зерном пшениці. Серед
вуглеводів

спельти

заслуговують

на

увагу

мукополісахариди,

здатні

зміцнювати імунітет, знижувати рівень холестерину в крові [5]. Зерно спельти
переробляють на борошно і крупи. Борошно зі спельти застосовується у
виробництві хлібобулочних, кондитерських та макаронних виробів. Зважаючи
на те, що спельтове борошно має високу харчову цінність, вироби з такого
борошна можуть бути віднесені до функціональних продуктів харчування.
Однак за хлібопекарськими властивостями таке борошно значно поступається
традиційному пшеничному борошну вищих сортів і характеризується як слабке
за силою.
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Допускають, що структура крохмальних гранул спельти, наявність меншої
частки пошкодженого крохмалю в спельтовому борошні може знижувати
цукроутворювальну здатність борошна через ускладнений доступ β-амілази до
крохмальних гранул. Зменшений вміст власних цукрів у борошні спельти і
недостатня цукроутворювальна здатність, у тому числі внаслідок низької
активності β-амілази, не забезпечують в достатній кількості життєдіяльність
дріжджів під час дозрівання тіста.
Виробництво цільнозернового хліба є перспективною технологією з точки
зору

ресурсозбереження

продовольчої

сировини,

оскільки

не

вимагає

переробки зерна на борошно і, відповідно, втрат фізіологічно цінних
компонентів зернівки. Однак споживчі якості таких виробів є зниженими, а
виробничий процес тривалим внаслідок необхідності розрихлення ендосперму
та біологічної активації ферментів зернівки під час замочування зерна. У якості
основної сировини для виробництва хліба із цілого зерна використовують
пшеницю.

Для

поліпшення

якості

хліба

із

цілого

зерна

пшениці

використовують борошно з крихти пшеничних і вівсяних пластівців. Відомо
також використання коренеплодів, а саме селери, для підвищення якості
виробів. Встановлено, що використання плазмохімічно активованої води для
замочування зерна пшениці і замішування тіста викликає скорочення
тривалості виробництва хліба і підвищення його якості.
Щодо зерна спельти, для виробництва харчових продуктів, і хліба зокрема,
використовуються лише продукти переробки – борошно, крупи. Зважаючи на
високу

біологічну

залишається

цінність

питання

зерна

дослідження

спельти,

невирішеним

можливостей

її

на

сьогодні

використання

для

виробництва хліба із цілого, біологічно активованого, зерна із урахуванням
функціонально-технологічних

властивостей

зерна

спельти

і

перспектив

підвищення біологічної цінності кінцевої продукції.
Застосування зерна спельти для виробництва хлібопекарської продукції
дозволяє розширити асортимент виробів збагачених поживними речовинами,
зокрема білком, мукополісахаридами, харчовими волокнами. Використання
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спельти замість пшениці для виробництва хліба із диспергованого зерна
негативно впливає на інтенсивність дозрівання тістових напівфабрикатів та
якість хліба.
До переваг спельти як агрокультури можна віднести те, що вона є
сировинною базою створення «органічної» продукції. Це зумовлено тим, що під
час вирощування спельти використовують тільки натуральні добрива, оскільки
синтетичні добрива негативно впливають на її врожайність. У борошні спельти,
порівняно з пшеничним борошном, більше білків та жирів, натомість менше
вуглеводів, що зумовлює відмінності в хлібопекарських властивостях цього
борошна порівняно з пшеничним. Відповідно, хліб зі спельти поступається
пшеничному сортовому за питомим об’ємом та пористістю, а також має меншу
формостійкість.
Висновки. Отже, використання продуктів переробки спельти є актуальним
як у хлібопеченні, так і в інших галузях харчової промисловості. Наявність
готових

науково-обґрунтованих

технологічних

рішень

полегшить

впровадження нового асортименту виробів з малопоширених видів пшениць на
підприємствах України, що активізує попит на цю культуру.
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З кожним роком все більшої популярності завойовують спеціалізовані
магазини здорового харчування, ресторани. Спостерігається зростання в цій
галузі не тільки в сфері інтернет-торгівлі, але все більше відкривається закладів
ресторанного господарства в різних містах і в Україні, і в усьому світі.
Вегетаріанські кафе, бари, ресторани пропонують страви, які абсолютно
розвіюють міфи про те, що така кухня бідна і несмачна. Різноманітність меню
не тільки здивує найвибагливішого м'ясоїда, але і задовольнить смак гурмана
[1].
У сучасному світі веганство і вегетаріанство займають міцне положення,
що доводиться великою кількістю прихильників даного виду харчування.
Статистика вегетаріанців в світі налічує більше мільярда людей.
Вегетаріанство - природна для людини дієта. У суспільстві слово «дієта»
сприймається як щось тимчасове, наприклад, «дієта, щоб схуднути» або «дієта
для здоров'я». Насправді ж, слово «дієта» походить від давьогрецького. δίαιτα
(уклад, спосіб життя, побут) і не передбачає тимчасових заходів з метою
досягнення будь-якого результату. Вегетаріанство має на увазі вживання
здорової, видовий їжі, властивої людині, життя в гармонії з природою, тобто
відмова від вживання забійної їжі, нетипової для неї, а також турботу про
екологію. Натуральна рослинна їжа для людини є кращою і корисною, і тому
доказ - величезна кількість вегетаріанців по всьому світу.
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Люди з різних причин приходять до розуміння того, що натуральне
рослинне харчування - кращий вибір.
Доведено, що дієта з великим вмістом зернових, овочів і фруктів знижує
рівень холестерину і жиру, що дуже благотворно впливає на серцево-судинну
систему. В такому корисному раціоні високий вміст клітковини і низький
рівень вуглеводів, і це сприятливо позначається на стані здоров'я в цілому.
Сприятливий вплив вегетаріанського харчування полягає в тому, що воно
містить низьку кількість насичених і ненасичених жирів, але при цьому велику
кількість вітамінів і мікроелементів.
Інша причина стати вегетаріанцем - турбота про навколишнє середовище і
співчуття до тварин, відмова від насильства.
В основі раціону - свіжі фрукти і овочі. Бажано, щоб їх було не менше 50%
від загальної кількості продуктів. Всі знають, що вживання великої кількості
фруктів і овочів сприятливо впливає на фізичне здоров'я. Виявляється, що їжа
також впливає на психоемоційний стан. Даний факт був встановлений за
результатами дослідження, яке проводилося в Великобританії в 2010-2011 рр.
[2].
Вегетаріанство - більш усвідомлений підхід в багатьох речах. Переходячи
на цей тип харчування, перше питання, яке задає собі людина, - де ж взяти
білки, необхідні мікроелементи і вітаміни?
Правильний підбір продуктів рослинного походження повністю покриває
потреби організму в поживних речовинах: велика кількість білків міститься в
бобових, зернових і горіхах; червоні, жовті і темно-зелені фрукти і овочі
містять каротин (вітамін А); в більшості фруктів і овочів, горіхах, зелені і
злаках міститься залізо; бобові (сочевиця, квасоля), гарбуз, насіння, морква,
горіхи, селера і кольорова капуста містять фосфор; гречана крупа, пророщена
пшениця, висівки містять вітаміни групи B.
Згідно з багатьма науковими дослідженнями, встановлено, що третина всіх
онкологічних захворювань і близько 70% хвороб взагалі пов'язані з тим, що ми
їмо. Рослинна дієта знижує ризик виникнення ожиріння, гіпертонії, хвороб
серця, діабету, а також раку товстої кишки, молочних залоз, передміхурової
залози, легень, стравоходу і шлунка.
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Отже, чому варто перейти на здорове рослинне харчування:
Веганські і вегетаріанський раціон більш здоровий, ніж середня
«традиційна» дієта, особливо коли справа стосується запобігання та лікування
хвороб серцево-судинної системи і зменшення ризику виникнення раку.
Повноцінна рослинна дієта з низьким вмістом жирів не тільки ефективно
уповільнює коронарні захворювання серця, а й здатна їх запобігти повністю [3].
Метою дослідження є теоретичне і експериментальне обґрунтування
технології виготовлення десертів на основі регіональних продуктів.
Для досягнення поставленої мети, проаналізовано дію харчових продуктів
на організм людини, підібраний компонентний склад для десертів здорового
харчування, розроблено технологію їх виробництва та запропоновано включити
ці страви в меню ресторанів.
Вважається, що гарбуз став домашньою ягодою близько семи тисяч років
тому. Насіння саме такого поважного віку було виявлено в Мексиці. Уже тоді
була відома корисність гарбуза. Його знаходять у складі древнього
приворотного зілля, в рецептурі різних настоянок (від виведення веснянок до
зцілення зміїних укусів). Гарбузовий сік вживали при безсонні, вважали
потужним афродизіаком.
Зараз відомо більше 200 їстівних сортів цієї рослини (з 800). Ботаніка
визначає гарбуз як ягоду. Але крім десертів, з неї готують чималу кількість і
несолодких страв. Тому більшість звично називає гарбуз овочем.
Росте ця красуня практично скрізь (крім Арктики і Антарктики) і є в
національних меню майже всіх країн світу. І це не дивно, люди давно оцінили
поживність, корисні властивості гарбуза і смакові якості цього продукту.
Гарбуз - невід'ємна частина і української культури, традицій і, звичайно,
кухні. Тут ним нікого не здивуєш, тому акцент робиться на якість плодів, від
якого залежать корисність і смакові характеристики кінцевого продукту.
Незважаючи на те, що гарбуз майже на 90% складається з води, він володіє
неймовірним набором корисних речовин, вітамінів і мікроелементів. В його
складі: Натрій, Калій, Селен, Кальцій, вітаміни груп А, Е, К, F, С, PP і D,
Ферум, Магній, Сульфур, Іод, Кобальт, Цинк, фосфатна, лінолева і силікатна
кислоти, фітостероли.
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Завдяки каротину, вживання цієї ягоди корисне для зору. Велика кількість
клітковини позитивно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту і
травлення в цілому. Незаперечна користь гарбуза для гіпертоніків: його
антиоксидантні властивості, здатність чистити організм від холестерину і
токсинів сприяють нормалізації кров’яного тиску.
Рекомендований гарбуз і як профілактичний засіб від пієлонефритів і
навіть онкології. Ще наші предки використовували гарбуз як ліки при
порушеннях сну і запаленнях. Відомі також його сечогінні властивості і
здатність підвищувати опірність організму до хвороб (імунітет).
Крім загального впливу, є ще й унікальний вплив гарбуза на чоловічий
організм, так як він містить кальцій, цинк, фосфор, амінокислоти, вітаміни та
антидепресанти. Гарбуз допомагає швидко відновити сили, а також: сприяє
лікуванню проблем потенції, попереджає облисіння, допомагає при простатиті,
підвищує шанси зачати дитину, служить профілактикою хвороб сечостатевої
системи.
Лікувальні властивості гарбуза на цьому не закінчуються. Найпотужніший
удар по зайвій вазі - дієта на основі гарбузових страв. Вітамін Т (карнітин),
який рідко зустрічається в інших продуктах, грає важливу роль в обміні
речовин, а також прискорює ці процеси в організмі (наприклад, синтез білка).
Він

сприяє

кращому

і

швидшому

засвоєнню

жирної

їжі,

знімаючи

навантаження з шлунка і перешкоджаючи ожирінню.
Клітковина чистить від шлаків, видаляє зайву рідину із тканин.
Прискорюється метаболізм.
Гарбузова дієта - дієвий засіб для схуднення: при всій її корисності, вона
містить всього 25-26 калорій на 100 грам м'якоті.
Гарбуз сприяє виробленню серотоніну, зміцненню кісткової тканини і
суглобів, може знімати больовий синдром при сечовипусканні. Це прекрасний
антиоксидант і антидепресант. Знижує ризик тромбозу і ракового переродження
клітин.
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Гарбуз універсальний, може поєднуватися практично з усіма продуктами в
несолодкому і солодкому варіанті. Різноманітності гарбузових десертів може
позаздрити будь-який фрукт або овоч: кекси, мармелад, пюре, цукерки, цукати,
рахат-лукум, пастила і, звичайно ж, варення або конфітюр.
Будь-який варіант гарбузового десерту з кислуватим фруктово-ягідним
компонентом допоможе позбавитися від зайвої рідини. Варення з гарбуза з
апельсином, лимоном і медом сприяє схудненню.
Самим прекрасним серед гурманів вважається смакове поєднання гарбуза з
апельсином. Процес приготування нескладний, але вимагає уваги і якісних
інгредієнтів. Ніжні й ароматні ласощі починаються з правильного вибору
плодів гарбуза і апельсинів. Далі найбільш трудомістка частина - очищення від
шкірки і насіння, нарізка щільної м'якоті і саме приготування.
Лохина звичайна – це один із видів листопадних чагарників із роду
Vaccinium (Чорниця) сімейства Вересові. Найближчими родичами ягоди є
брусниця та чорниця. У народі лохину ще називають голубицею.
Ціна лохини завжди була високою, адже збирати цю ягоду дуже важко.
Вона, зазвичай, росте у холодному помірному кліматі. В Україні лохину можна
знайти на кам'янистих осипах Карпат й в заболочених лісах Полісся. Також
ягоду вирощують на штучних плантаціях.
У лохині міститься велика кількість цукрів, пектинів, мінеральних солей і
вітамінів А, С, РР. Залізо з цієї ягоди майже повністю засвоюється організмом
[4].
Ягоди лохини допомагають захищати організм від радіоактивного впливу,
сприяють виведенню токсинів і шлаків, солей важких металів.
Лохина цілюще впливає на діяльність шлунково-кишкового тракту,
кишківника й підшлункової залози.
Лохина зміцнює стінки судин, покращують процес кровотворення.
Позитивно впливає на нервову систему, оскільки містить магній.
Лохина підсилює дію цукрознижувальних препаратів.
Свіжа лохина володіє потужною протимікробною дією.
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Кизил росте в південних регіонах, в степу або передгір'ях, і дозріває з
другої половини серпня по жовтень. Це залежить від конкретного сорту
рослини. Ягоди кизилу дуже красиві, яскраві, багряно-червоні, з досить
великою довгастої кісточкою.
Однак найголовніша властивість кизилу в тому, що він має здатність
продовжувати життя. Його м'якоть насичена біологічно активними речовинами,
необхідними для нормального функціонування організму, такими як калій,
натрій, кальцій, фосфор, магній і залізо. Дуже часто кизил використовується в
профілактичних і терапевтичних цілях.
Мед містить у своєму складі залишки фруктози і глюкози, а також значну
кількість корисних мінералів: магній, залізо, калій, кальцій, натрій, хлор та
сірку. Крім того, мед ще насичений вітамінами В1, В2, В3, В5, В6, В12, Е, К, С і
каротин. Важливо зазначити, що концентрація корисних речовин у меді
безпосередньо залежить від якості пилку і нектару. Корисні властивості
зберігає лише той мед, який не пройшов технологічної обробки і не містить
жодних сторонніх домішок. Отже, усі корисні властивості меду зберігаються
лише в сирому меді, тобто в натуральному продукті.
Мед має заспокійливі властивості. Лише одна склянка теплої води з медом
зніме втому і допоможе легко заснути.
Мед – відмінний пробіотик. Він покращує травлення і відновлює корисну
мікрофлору організму, оскільки містить понад шість видів лактобацил і чотири
види біфідобактерій.
Ферменти, що входять до складу меду, стимулюють процеси травлення та
покращують обмін речовин. Білки, що містяться в меді, беруть участь в
утворенні гормонів. Мінеральні речовини, присутні в цьому продукті,
регулюють діяльність нервової системи, тканинне дихання, кровотворення.
Вживання меду сприяє поліпшенню обміну речовин, що впливає на
стабілізацію маси тіла, поліпшення сну, працездатності, зниження нервової
збудливості, больових відчуттів.
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Мед – незамінне джерело природних цукрів (фруктози, глюкози та ін.), він
легко засвоюється. З усіх харчових продуктів тільки мед засвоюється нашим
організмом на 100%. Мед додає нам життєвої сили, бо організм засвоює його
без зусиль.
Мед підвищує імунітет та активує захисні сили організму. Багатий
антиоксидантами, цей продукт допомагає організму впоратися з різними
хворобами.
Це далеко не весь перелік корисних і лікувальних властивостей меду. Мед
також набуває тих чи інших цілющих властивостей залежно від того, з яких
рослин зібраний нектар.
Липень — розпал сезону ожини. Кисло-солодка ягода ідеальний інгредієнт
для різних пирогів, джемів, коктейлів і соусів. Її приємний смак зробить
незабутнім будь-яке десерт.
Ягоди їдять у свіжому вигляді і заморожують. Ожина на зиму — прекрасна
вітамінна заготовка, яка відмінно зберігається в морозилці. З ожиною роблять
компоти, коктейлі, варення, салати, соуси, печуть пироги. Також ягодами
ожини прикрашають торти і морозиво.
Ожина допомагає підвищити імунітет і зміцнити нервову систему. Ягода
багата на антиоксиданти, які захищають організм від ракових захворювань.
Ожина має протизапальну, очисну й жарознижуючу дію.
У плодах ожини міститься велика кількість: магнію, калію, кальцію, міді,
марганцю.
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кишківника,

покращуючи його перистальтику. Регулярне вживання ожини позитивно
впливає і на роботу головного мозку.
Солодкі страви - традиційне доповнення будь-якого меню. Ними
неодмінно закінчуються обіди, вони є прикрасою і завершенням святкового
стола. Вони приємні на смак, дуже поживні, викликають почуття насичення,
посилюють діяльність травних залоз і сприяють поліпшенню травлення.
Прикрасі десерту відводиться особливе значення, оскільки десерт - це святкова
страва.
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Якість харчування майже на 15% впливає на здоров’я людини і, саме це,
обумовлює інтенсивний науковий пошук нових продуктів харчування, а також
розробку технологій перероби рослинної і тваринної сировини. Поліпшення
структури харчування населення України передбачає збільшення виробництва
харчових продуктів функціонального призначення. Такі продукти повинні
мати: збалансований хімічний склад, невисоку енергетичну цінність; знижений
вміст цукру і ненасичених жирних кислот; підвищений вміст корисних для
здоров’я

інгредієнтів

функціонального

і

оздоровчо-профілактичного

призначення; бути абсолютно безпечними для людини [5].
За основу для приготування десертів були обрані сезонні регіональні
продукти, багаті поживними речовинами, які піднімуть не лише настрій своїм
смаком та зовнішнім виглядом, але і імунітет населення України.
Вся продукція є дуже корисною, так як в ній використовуються
компоненти багаті на різні вітаміни, при цьому в процесі виробництва не
застосовуються шкідливі речовини.
У зв’язку з поширенням хвороб

цивілізації є недоцільним солодке і

калорійне закінчення трапези. Дослідження основних вимог до страв
спеціального призначення показали, що такі продукти харчування повинні мати
рослинні, ненасичені, жирні кислоти, вуглеводи, вітаміни, що не навантажують
інсуліновий апарат. Тому, для приготування десертів, я обрала таку сировину:
кизил, гарбуз, ожину, мед.
Пропозиція у вигляді фірмових вегетаріанських десертів, що відносяться
до продуктів здорового харчування є доцільним, так як буде користуватися
попитом у споживачів, що піклуються про стан свого здоров’я.
Дані десерти характеризуються високою органолептичною оцінкою,
харчовою цінністю.
Цільове комбінування рецептурних інгредієнтів дає змогу отримати
харчові

композиції

із

заданим

складом,

що

забезпечить

розширення

асортименту продукції здорового харчування для реалізації у закладах
ресторанного господарства.
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Згідно з вимогами та стандартами безпеки на харчові продукти для
виробництва вегетаріанських десертів, було обрано регіональну, доступну та
якісну сировину, яка володіє високими біологічними показниками: лохина,
ожина, кизил, гарбуз.
Тому, без сумніву, вегетаріанські десерти повинні стати невід`ємною
частиною раціону людини. Таким чином, очевидним є необхідність розширення
вегетаріанських страв (десертів), шляхом розробки рецептур, які дозволять
отримати новий десерт з підвищеною харчовою цінністю.
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В статті було проведено аналіз виробництва та експорту яловичини в
Україні

та

світі.

Проведено

обґрунтування

технологічних

аспектів

виготовлення копчених цільном’язових м’ясопродуктів з яловичини.
Ключові слова: яловичина, експорт, розсільні препарати, масажування.
В умовах ринкової економіки особливо важливим є випуск і забезпечення
населення конкурентоспроможною харчовою продукцією. М’ясні товари мають
важливе значення у раціоні харчування людини, як джерело надходження
повноцінних білків, мінеральних речовин, насичених і поліненасичених вищих
жирних кислот, деяких вітамінів, інших поживних речовин.
Виклад

основного

матеріалу.

Яловичина

залишається

одним

із

перспективних напрямів у світі. Загальний обсяг експорту яловичини
становив $49,3 млрд у 2018 році. Загалом за останній рік вартість міжнародного
продажу яловичини збільшилась на 8,4%. Найбільше яловичину експортують
європейські країни, вони експортують приблизно 30,4% від загального обсягу,
їх частка оцінюється у $15 млрд. На другому місці – Латинська Америка
(21,9%) без Мексики, але включно з Карибським басейном, далі – Північна
Америка (21,1%). Потім йдуть експортери яловичини з Австралії, Океанії та
Нової Зеландії (17,6%). Менші частки припадають на експортерів Азії (8,4%) та
Африки (0,6%) [1].
У 2018 році вартість експортованої свіжої або охолодженої яловичини
склала $25 млрд, що перевищує вартість експортованої замороженої яловичини
– $24,4 млрд. Остання складає 49,4% від загального обсягу експорту яловичини
проти 50,6% свіжої або охолодженої яловичини. Вартість експорту свіжої або
охолодженої яловичини збільшилася на 9,4% з 2014 по 2018 рік, тоді як
аналогічний показник для поставок замороженої яловичини знизився на -2% за
5-річний період [1].
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Поточна статистика вказує на те, що виробництво м’яса в Україні йде
трохи швидше, ніж очікувалося, а експорт, навпаки, трохи повільніше. Це
означає, що більше м’яса пішло й далі йде на внутрішнє споживання, і за
підсумками року буде, все ж таки, приріст у порівнянні з роком попереднім
табл.1. [2]
Таблиця 1 – Виробництво яловичини (тис. тонн)
2016
2017
2018
2019
2020*
Початкові
48
40
39
40
38
запаси
Імпорт
2
2
2
2
5
Виробництво 301
291
288
295
267
–
с/г
78
75
69
80
67
підприємства
–
господарства 223
216
218
215
200
населення
Загальна
352
332
328
338
310
пропозиція
Експорт
45
54
55
52
33
Споживання
261
234
227
242
237
Втрати
6
6
6
6
5
Кінцеві
40
39
40
38
34
запаси
Загальний
352
332
328
338
310
попит
Споживання
5,5
5,4
5,7
5,7
на
душу 6,1
населення
*прогноз
Примітки: без урахування субпродуктів і жиру; імпорт і експорт – у перерахунку на вагу
туші.

Необхідність задоволення зростаючих потреб населення у продуктах
високої якості з гарним товарним виглядом, смаковими, кулінарними і
технологічними властивостями, а також високою харчовою цінністю вимагає
глибоких досліджень перебігу технологічного процесу виробництва м’ясних
виробів. Деякими дослідниками запропоновані різні визначення поняття якості
харчових продуктів. Проблема підвищення якості одна з головних задач
розвитку економіки нашої країни, оскільки в останні роки у всіх передових у
технічному

відношенні

країнах

відзначається

зростаючий

інтерес

до

підвищення якості продукції. Тому актуальним є дослідження способів, які
сприяють підвищенню якості продукції і ефективності виробництва [3].
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Одним з таких продуктів, що входить до асортименту м’ясопродуктів є
різноманітні копченості виготовлені із м’яса сільськогосподарських тварин та
птиці. Копченості поділяють за сировиною (свинячі, яловичі, баранячі), за
способом термічної обробки (сирокопчені, варені, варено-копчені, копченозапечені та сиросолоні), за способами оброблення солінням (з витримуванням
чи без витримування в посоленому стані) [4].
До копченостей відносять також деякі вироби, що виробляються з
несолоного м'яса в запеченому, смаженому і вареному видах. Через те що попит
на м’ясну продукцію схильний до сезонних коливань, актуальною темою кінця
осені є виробництво делікатесних цільном’язових виробів. Для засолювання
поряд зі стандартними розсолами (7-16% хлориду натрію, 0,05-0,075% нітриту
натрію, до 4% цукру), використовують багатокомпонентні ропні препарати. До
складу яких вводять різноманітні компоненти, що забезпечують спрямовану
дію як на сировину, так і на хід біохімічних і дифузійно-осмотичних процесів.
Підходи до класифікації та систематизації цільном’язових м’ясопродуктів
надзвичайно різноманітні, бо в їх основі можуть лежати різні властивості
сировини і умови технологічної обробки. У зв’язку з цим цю групу виробів
умовно

поділяють:

за

видами

сировини,

характером

засолювання

і

термообробки; за наявністю кісткової тканини; за ступенем подрібнення
вихідної сировини; за характером формування; тривалістю зберігання тощо.
Поряд з традиційними видами солоних м’ясо-кісткових виробів (окіст, корейка,
грудинка),

розширюється

асортимент

цільном’язових

безкісткових

м’ясопродуктів.
Так, для забезпечення конкурентоспроможності делікатесних продуктів,
необхідно дотримуватись правил: чітко контролювати якість основної сировини
і технологічний процес, при цьому отримуючи стабільний вихід, привабливий
зовнішній вигляд, надійне вологоутримування, і забезпечуючи можливість
тривалого зберігання.
Існують деякі «нюанси» застосування розсольних препаратів на практиці.
Серед загальних технологічних рекомендацій фахівці компанії «Алма-Веко,
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Фуд» відзначають, що під час приготування розсолів у ємність наливають
холодну воду (80-85% від кількості, зазначеної в рецептурі) і розчиняють у ній,
при постійному перемішуванні, функціональний препарат і кухонну сіль до
повного розчинення. Наприкінці процесу приготування розсолу вносять нітрит
натрію. Залишок рецептурної вологи (15-20%) додають у вигляді льоду для
зниження температури розсолу. Кінцева температура розсолу не повинна
перевищувати 40С. Якщо вносити ропні препарати спочатку в крижану воду,
існує велика ймовірність поганого розчинення білкових і гідроколоїдних
складових, що може привести до втрат функціональних інгредієнтів (за рахунок
утворення згустків, грудок), і утруднення здійснення самого процесу
ін’єктування (за рахунок забивання порожнини голок) [5].
Сировина для виробництва яловичих м’ясних делікатесів має бути
охолодженою, розмороженою або витриманою після забою не менше 48год при
температурі 5±10оС, pН=5,8-6,4. Залежно від обладнання можна пропустити
м’ясо через ін’єктор до 3 разів. Під час ін’єктування контролюють кількість
введеного розсолу. Потім сировину піддають масуванню. Якщо м’ясо не
отримало всю вологу при ін’єктуванні, то в масажер вливають розсіл – 5% маси
ін’єктування сировини. Масування проводять у вакуумних масажерах при
глибині вакууму 80-90% у режимі 15хв роботи і 15хв відпочинку протягом 7-12
годин. Тривалість масування визначається можливостями обладнання. А також
режимом роботи підприємства і видом м’ясної сировини. Масажер значно
прискорює розподіл розсолу в м’язовій тканині. Після обробки в масажері
сировина повинна мати липку поверхню, а весь розсіл – повністю поглинутий
м’ясом. Неприпустиме утворення піни в масажері.
Якщо м’ясо яловичини не поглинуло весь розсіл, причини наступні:
недостатній час масування; ін’єкційні голки затупились, при цьому пошкодили
структуру м’яса, і подальше водопоглинання неможливе; у м’ясі занадто
низький pН (порок PSE); некоректне обвалювання м’яса (порізи);
температура м’яса

в

масажері занадто

водопоглинанню і розкриттю білка.
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висока,

що

перешкоджає

Важливо також знати, що немає необхідності збільшувати час режиму
«роботи» в масажері, тому що м’ясо набирає вологу в процесі режиму
«відпочинку».
Термічна обробка – одна із прикінцевих операцій, важливо, що залежно від
виду виробів застосовують різні способи теплового впливу, їх поєднання і
модифікації. Але основна мета цих операцій: доведення продукту до
готовності; формування органолептичних показників (зовнішній вигляд, колір,
запах, смак, консистенція, монолітність); забезпечення санітарно-гігієнічної
безпеки продукту; підвищення стабільності виробів при зберіганні. При цьому,
як

випливає

з

узагальнених

обсмажування/підсушування,

даних,

базовими

копчення/запікання,

операціями

варіння,

є

сушіння,

охолодження.
Повертаючись до оцінки ролі кожного із способів термічної обробки в
формуванні якісних характеристик готових м’ясопродуктів з яловичини, слід
зазначити наявність значних відмінностей в їх цільовому призначенні і,
відповідно, в параметрах процесів.
Ефективне знищення мікроорганізмів в процесі теплової обробки слід
обов’язково доповнювати

негайним охолодженням продукту з швидким

зниженням температури в діапазоні від 60°С до 5°С.
В

результаті

багаторічної

практики

наші

фахівці

рекомендують

застосовувати ТОП-овий розсільний препарат – для виробництва делікатесних
м’ясних виробів з високим виходом (до 180%). Алма Текс Шинка № 1/5 (арт.
160175) – фосфатовмісний препарат, який має активні властивості щодо
м’ясного білка, гарну розчинність а також антиоксидантні властивості. Ці
переваги

дозволяють

частково

нівелювати

функціонально-технологічні

відхилення сировини і стабілізувати якісні характеристики продукту при
зберіганні. Для зручності застосування – містить в складі барвник [5].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, проведений аналіз
свідчить про тенденцію збільшення виробництва яловичини в Україні.
Переробка м’яса яловичини та виготовлення з нього цільном’язових копчених
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м’ясопродуктів має свої особливості як в процесі соління, так і в процесі
підготовки до теплової обробки, що потребує подальших досліджень.
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КОНСЕРВІВ З ПОДОВЖЕНИМ ТЕРМІНОМ РЕАЛІЗАЦІЇ
У роботі представлено аналіз технологій виробництва м’ясних консервів з
подовженим терміном реалізації Завдяки удосконаленій технології консерви
можна зберігати протягом усього терміну придатності, зазначеного
виробником в прохолодному і сухому місці.
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пастеризація,

стерилізація,

Періодично перед людством ставало питання збереження продуктів
харчування, щоб уникнути проблем голоду і повноцінного використання своїх
харчових ресурсів. Як варіанти наука знаходила все нові і нові способи: або
технологічної обробки продуктів, або внесення в них певних компонентів консервантів, які допомагали вирішувати відповідні завдання.
Температурна обробка - дуже ефективний метод подовження термінів
зберігання м'яса. Наприклад, м'ясні консерви, секрет збереження яких
пов'язаний з технологією високої температурної обробки, можуть зберігатися
від одного до п’яти років.
Основним завданням технології консервного виробництва є виготовлення
доброякісної продукції, яка має високі органолептичні властивості та
унеможливлює вірогідність харчових отруєнь упродовж гарантованого терміну
зберігання за належних умов.
Більшість консервів містять багато солі — 1,5-2 %, а то й більше. Одна
банка консервів - і рибних, і м'ясних, і овочевих - перекриває нашу добову
потребу в натрії. Проте в консервації м’яса, порівняно з ковбасним
виробництвом, рідко застосовуються консерванти.
Мета цього огляду – визначити особливості

технологічних

процесів

виробництва м’ясних консервів з подовженим терміном реалізації.
Аналіз ринку м'ясних консервів в Україні показує, що в його структурі
переважають консерви із субпродуктів різних видів м'яса - 85,8%, на другому
місці консерви зі свинини - 9,3%, потім йде продукція з яловичини - 3,7% і
м'яса птиці - 1,3%.
На

ринок

м'ясних

консервів

безпосередньо

впливають

характерні нині для українського і міжнародного тваринництва:
- зниження поголів'я великої рогатої худоби і свиней;
- зростання внутрішнього виробництва і споживання курятини;
- активне збільшення імпорту свинини і курятини;
- зростаючий тренд світових цін на м'ясо[1].
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тенденції,

М’ясні консерви виготовляють згідно з державними стандартами і
нормативно-технічною документацією на їх виробництво: технічними умовами
(ТУ) та технологічною інструкцією (ТІ). Технологічні схеми виробництва
м’ясних консервів різних видів і груп складаються з певних технологічних
операцій. Загальними технологічними операціями є транспортування, огляд,
приймання і підготовка сировини (розморожування, зачищення і розбирання
півтуш, обвалювання, жилування і подрібнення), основні технологічні операції
(термічне оброблення сировини, складання вмісту консервів, фасування,
герметизація банок, перевірка на герметичність, стерилізація) і заключні
операції (сортування, пакування, зберігання і оформлення готової продукції).
Для

виготовлення

консервів

використовують

яловичину,

свинину,

баранину, субпродукти, м’ясо птиці й кролів,крупи, кухонну сіль, спеції.
Консерви виготовляють із сирого або попередньо термічно обробленого м’яса
(відвареного, бланшованого, смаженого). Фаршеві, шинкові та деякі інші
консерви виготовляють із соленого м’яса.

Під час приймання сировини

перевіряють її якість та ветеринарно-санітарний стан. М’ясо у разі потреби
розморожують за температури 18-20° С протягом 18-30 годин, зачищають,
промивають,
Сировина приходить на виробництво в замороженому вигляді без кісток.
На заводі працівники зрізують зайве з шматків м'яса - це називається жиловка.
Чисте м'ясо нарізується, а потім по конвеєру відправляється в м'ясорубку.
Потім до м'яса додається цибуля, лавровий лист, перець і сіль.
Всі інгредієнти змішуються в змішувачі: 200 кг сировини і спецій
перемішуються за 2,5 хвилини. Змішана сировина подається на дозатор - це
обладнання наповнює бляшані банки м'ясних компонентом і регулює кількість
сировини - по 325 грамів.
Спеціальний працівник перевіряє вагу кожної банки вручну. Потім по
конвеєрній стрічці банки направляються на герметичне закупорювання, іншими
словами їх будуть закатувати(герметично закривати). Закатані банки спочатку
миють, а потім стерилізують парою. В автоклаві пар досягає 120 градусів і
консерви стерилізуються протягом 15 хвилин, при цьому гинуть всі мікроби.
Після цього продукція вважається стерилізованої і готової до вживання.
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Теплова обробка – один з важливих етапів процесу виробництва консервів.
Завдяки їй забезпечується тривале зберігання консервів, одночасно вміст банок
доводиться до кулінарної готовності. Обробка нагрівом заснована на пригнічені
діяльності мікроорганізмів.
При

пастеризації

знищується

в

основному

вегетативна

форма

мікроорганізмів, спори не гинуть. Температура пастеризації лежить у межах
75...90 о С. Отримані продукти мають знижену тривалість зберігання (до 6
місяців при 6°С), тому їx називають напівконсервами. Ще менш стійкі пресерви
(продукти, які не підлягають тепловій обробці). Зазначена стійкість пресервів
відбувається за рахунок герметичного пакування продукту в металеву,
полімерну i водонепроникну плівку, підвищенню його кислотності та
додавання консервантів.
Повна стерильність досягається при 130.-.140

о

С, спори гинуть. Це

дозволяє подовжити терміни реалізації м’ясах консервів до 5–ти років.
Стерилізація консервів є найважливішою технологічною операцією, яка
здійснюється для знищення мікроорганізмів у вмісті банок і забезпечення
потрібного терміну зберігання без псування
Однак використання високих температур при виготовленні м'ясних
консервів пов'язано з небажаними змінами їx складу i структури, а також
зниженням харчової цінності тому, продукт, як правило, нагрівають достатньо
довго при більш низькій температурі, яка не забезпечує абсолютної
стерильності, але дозволяє отримати консервований продукт з мало зміненими
першочерговими
консервах,

властивостями i

спори

харчовою цінністю. Залишаючись у

мікроорганізмів

та

грибів,

ослаблені

нагрівом,

перероджуються (інактивуються) i в консервах не проростають.
Апарати,
стерилізаторами

призначені

для

(автоклавами).

За

стерилізації
принципом

консервів,
дії

автоклави

називають
бувають

періодичної та безперервної дії. За конструктивним виконанням автоклави
поділяють на вертикальні і горизонтальні. Горизонтальні і вертикальні автоклави використовують для стерилізації консервів у всіх видах тари.
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Залежно від того, за якої температури відбувається стерилізація, консерви
стерилізують (пастеризують) у відкритих апаратах за атмосферного тиску або в
герметичних з протитиском.
Після охолодження або одразу після стерилізації консерви сортують
перший раз, при цьому вибраковують легковагові та негерметичні банки (з
підтіканням по шву або фальцям) i з іншими дефектами. Здуття банок, яке
відбувається за різних причин, називається бомбажем. Вказані фізичні причини
призводять до виникання так званого термічного (фізичного) бомбажу. Taкі
банки також бракують. Bci браковані банки відкривають i, якщо вміст їx не має
ознак псування, його повторно використовують.
Мікробіологічне псування консервів може бути i при відсутності бомбажу,
наприклад, у результаті негерметичності банок, яку внаслідок малих розмірів
пор не вдалося виявити після закупорювання i стерилізації, а також у результаті
корозії банки при зберіганні або випадкових ушкоджень при транспортуванні.
При тривалому зберіганні може мати місце хімічний бомбаж від взаємодії
складових частин продукту з матеріалом тари, у результаті чого в продукті
накопичуються солі важких металів (заліза, олова, свинцю).
Псування консервів відбувається в результаті неправильної стерилізації,
вторинного занесення спор через порушення герметичності банок, порушення
умов і строків зберігання. В результаті мікробного псування в банках
утворюються гази (сірководень, вуглекислий газ, аміак), що призводить до
здуття кришок і дна консервних банок (бомбаж). При мікробіологічному
бомбажі відбуваються різноманітні органолептичні зміни. Запах вмісту може
бути різко гнилісним або слабо вираженим, з домішкою кислого або тухлого.
Вміст у більшості випадків має блідий або матовий відтінок. Консистенція
м’яса − в'яла, студениста маса − розріднена.
Також стерилізацію сировини у герметичній тарі можна проводити з
використанням електромагнітного поля струму високих ВЧ) та надвисоких
НВЧ) частот, іонізуючим випромінюванням і тепловим обробленням.
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В електромагнітному полі НВЧ продукт нагрівається в результаті
утворення теплоти в клітинах під впливом змінного струму. Висока
проникність у м’ясні продукти електромагнітного поля сприяє нагріванню
сировини одночасно по всьому об’єму банок. Завдяки цьому м’ясопродукти
можна швидко нагрівати до температури 140 — 145 °C і значно швидше (за 2
— 3 хв) знищити мікрофлору, ніж при нагріванні парою або водою.
Зменшення часу нагрівання м’ясних продуктів під час стерилізації дає
змогу краще зберегти поживну цінність і органолептичні властивості продукту.
Стерилізація з використанням НВЧ-енергій можна використовувати для
продуктів, упакованих у скляну або полімерну тару. Це

є перспективний

напрям розвитку технології консервування м’ясних продуктів.
Стерилізація іонізуючим випромінюванням здійснюється рентгенівськими
променями в діапазоні хвиль (0,2...20)10_6 м та Y -променями. Проникність Y променів Рентгена достатня для практичного використання, якщо інтенсивність
випромінювання висока. Недоліком використання цього способу є складність
апаратурного оформлення.
З великого діапазону радіоактивних променів практичне значення мають
Y-промені зі значною проникною здатністю. Характер дії іонізуючого
випромінювання

на

м’ясні

продукти

залежить

від

енергії

та

дози

опромінювання, тобто кількості опромінення, яке поглинуте продуктом. Для
оцінювання дози відносно певної опроміненої сировини застосовують одиниці,
еквівалентні рентгену або безвідносні — ради (1 рад = 1 ерг/г).
Однакової дози опромінювання можна досягти при великій енергії
опромінювання і малому часі впливу, або при малій енергії, але тривалому часі.
Проте ефект дії цієї дози не буде рівнозначним, що пов’язано з характером змін
речовин, який залежить від енергії опромінювання. За енергій до 10 000 еВ
відбуваються збудження молекул, утворення активних радикалів, відрив електронів і утворення іонів, а також радіоліз речовин і насамперед води. Електрони
(іони) приєднуються до інших атомів або молекул і впливають на хімічний
склад продукту. Вільні радикали мають високу хімічну активність. За їх участю
утворюються сильні окисники, які впливають на речовини, що опромінюються.
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Дуже чутливі до прямого впливу іонізуючого випромінювання жири.
Вільні радикали жирних кислот спричинюють реакцію типу автоокиснення,
внаслідок чого виникають ознаки псування жирів.
Багато тваринних білків зазнають структурних змін, характерних для
денутараційних процесів, а також відбувається деполімеризація білкових
молекул. У результаті розпаду цистину і глютатіону утворюються сірководень,
меркаптани та інші сірковмісні сполуки, які беруть участь у розвитку «запаху
опромінення». При опроміненні середніми дозами (приблизно 10 град)
міоглобін перетворюється на оксиміоглобін. Зазнають змін і вільні амінокислоти, вітаміни та інші водорозчинні компоненти.
Смертельна доза для мікроорганізмів вегетативних форм не перевищує 0,5
млн рад, для плісені — 1 млн рад. Спори мають у 4 — 5 разів вищу стійкість,
ніж вегетативні мікроби. Помірні дози (до 0,5 млн рад) мають стерилізаційний
ефект, аналогічний тепловій пастеризації. Промислової стерилізації досягають
опромінюванням м’ясопродуктів у межах 1,5 — 2,0 млн. рад. Для знищення
збудника ботулізму потрібна доза 4 — 5 млн рад.
Ферменти мають значну стійкість до опромінення і для їх радіаційної
інактивації потрібні ще більші дози — до 107 рад. Однак такі великі дози
спричинюють розпад білків, жирів, вуглеводів та вітамінів, особливо
аскорбінової кислоти, утворення токсичних речовин, сторонніх запахів та
присмаків у продуктах. Тому для оброблення консервів, як й інших харчових
продуктів, стерилізація з використанням радіоактивних променів не придатна.
До того ж білки м’яса залишаються не денатурованими і для доведення їх до
готовності (до споживання) потрібне додаткове теплове оброблення консервів.
Перспектива

широкого

впровадження

в

консервну

промисловість

іонізуючого випромінювання для знищення мікроорганізмів у вмісті банок є
незначною.
Тривалість терміну реалізації консервованого продукту досягається не
тільки завдяки тепловим процесам, але й використанням консервантів та інших
харчових добавок. Консерванти — речовини, які збільшують термін зберігання
харчових продуктів шляхом захисту їх від мікробного псування. Для різних
продуктів використовуються спеціальні харчові добавки.
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Нітрити та нітрати: натрію нітрит (E 250), натрію нітрат (E 251), калію
нітрат (E 252) додають при виробництві ковбасних виробів, копченостей,
м'ясних консервів тощо з метою надання їм характерного кольору та як
консервант. В зв'язку з токсичністю нітритів та нітратів використання їх у
якості харчових добавок регламентується постановами Кабінету Міністрів
України, санітарними правилами та нормативною документацією на окремі
види харчових продуктів. На підприємствах, які застосовують ці харчові
добавки, повинен бути налагоджений постійний контроль.
Сірки двоокис та солі сірчистої кислоти Сірки двоокис (E 220), натрію
гідросульфіт (E 222), натрію метабісульфіт (E 223) та калію метабісульфіт (E
224) використовують як консерванти та антиоксиданти для багатьох харчових
продуктів. Для забезпечення консервуючого ефекту передбачаються достатньо
високі концентрації сірки двоокису — максимально до 3000 мг/кг. Контроль за
вмістом залишкових кількостей сірки двоокису у готовій продукції дозволяє
судити про дотримання технологічного процессу
Необхідно виділити ефективний антибактеріальний препарат (консервант)
- Низин.

Хоча загалом більшість бактеріоцинів інгібують лише тісно

споріднені види, низин є рідкісним прикладом бактеріоцину широкого спектра
дії, ефективного проти багатьох грампозитивних організмів, включаючи
молочнокислі бактерії, а також патогени Listeria monocytogenes, золотистий
стафілокок, Bacillus cereus, Clostridium botulinum тощо. Він також особливо
ефективний проти спор. Грамнегативні бактерії захищені зовнішньою
мембраною, але можуть стати сприйнятливими до дії низину після термічного
шоку або обробки хелаторами (ЕДТА, тощо). Низин має статус GRAS, що
підтверджує його безпеку для здоров'я людини при використанні його в
харчовій промисловості. Він є єдиним антибіотиком, допущеним ВООЗ до
широкого застосування в харчовій промисловості. Антимікробну дію низина
поширюється на величезну кількість грампозитивних організмів, включаючи
безліч

бактерій,

спороутворювач
термостійкі

що

утворюють

спори.

Такими

найважливішими

є

Clostridium botulinum, що викликає ботулізм, і дуже

організми,

що

викликають

псування,

такі

як

Bacillus

stearothermophilus, Clostridium sporogenes і Clostridium thermossancharolyticum
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Низин также припиняє розвиток

бактерій,які не утворюють спори:

Staphylococcus, Micrococcus і молочнокислих бактерій. Кроме того,низин
обмежує зростання патогенних організмів Listeria monocytogenes. Дозування
низина складає 50-150 г/тонну продукції.
Як і інші антибіотики, низин може вбивати не тільки шкідливі, але і
корисні бактерії, які беруть участь в життєдіяльності організму людини. Тому
не рекомендується вживати велику кількість продуктів з консервантом Е234.
Висновок. Консерви можна зберігати протягом усього терміну придатності,
зазначеного виробником в прохолодному і сухому місці. Відомі випадки, коли
консерви,

які

зберігалися

десятиліттями,

виявлялися

придатними

для

використання в їжу.
Висновок.

Консерви

можна

зберігати

протягом

усього

терміну

придатності, зазначеного виробником в прохолодному і сухому місці. Відомі
випадки, коли консерви, які зберігалися десятиліттями, виявлялися придатними
для використання в їжу
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Куліш Г.Ю.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ КУЛІНАРНИХ ТРЕНДІВ В
РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ
У статті розглядаються основні сучасні кулінарні тенденції та фактори, які
впливають на розвиток ресторанної сфери. Актуальність написання даної
статті визначена необхідністю впровадженням у діяльність підприємств
ресторанного бізнесу новинок для задоволення попиту та смаків вибагливого
споживача та забезпечення їх конкурентоздатності.
Ключові слова: тренди розвитку, ресторанне господарство, моноресторани,
фудпейрінг, мультиканальність, ресторанний бізнес.
Постановка проблеми. Ресторанне господарство є прибутковим видом
економічної діяльності, що характеризується високими рівнями ліквідності
капіталу та конкурентоспроможності. У сучасних умовах у ресторанному
господарстві простежується існування різноманітних концепцій організації
бізнесу, які не лише сприяють розвитку галузі, але й створюють конкурентне
середовище, мета якого – сприяти підвищенню рівня якості продукції,
залученню більшої кількості споживачів та збільшенню.
Кулінарний прогрес останніх 10 років разючий: нова технологія
приготування страв, новий асортимент сировини, інноваційне устаткування
закладів ресторанного господарства, нові смаки страв, нові вимоги споживачів,
сучасна подача страв, «цікавий» посуд для подачі та оригінальне оформлення
страв.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різноманітні фундаментальні
аспекти розвитку ресторанного господарства висвітлено в працях зарубіжних та
вітчизняних вчених, серед яких особливо заслуговують на увагу наукові праці:
М. Гінда, В. Дорошенко, Л. Іванової, О. Кравченко, Г. П’ятницької, Т. Шталь,
О. Кот, А. Дядін та інших провідних вчених. Проте, поряд із накопиченими
299

науковими напрацюваннями з цієї проблематики питання дослідження
сучасних

тенденцій

розвитку

підприємств

ресторанного

господарства

потребують подальшого дослідження.
Метою статті є дослідження сучасних кулінарних трендів у сфері
ресторанного бізнесу.
Виклад основного матеріалу. Аналізуючи діяльність лідерів на ринку
ресторанних послуг, встановлено, що вони своїм успіхом завдячують останнім
трендам

і

тенденціям

у

ресторанній

сфері.

Звичайно,

можна

і

не

використовувати тренди в ресторанному бізнесі. Бізнес від цього не помре в
найближчі пару років, але через якийсь час неминуче буде згасати і витіснятися
з ринку більш активними і гнучкими конкурентами. У будь-якій області
діяльності можна виділити прогресивний напрямок, заснований на сучасних
тенденціях і технологіях. Безумовно, такі напрямки є і в кулінарії.
Можна з впевненістю стверджувати, що тільки ті заклади ресторанного
господарства, які орієнтовані на споживачів і готові постійно застосовувати
тренди в свої діяльності, зможуть вижити в динамічному мінливому і
висококонкурентному середовищі.
Одна з основних тенденцій, яка є характерною як для світового так і для
українського ринку ресторанних послуг, – це створення тематичних ресторанів.
Зокрема, на відкриття концептуальних закладів ресторанного господарства з
використанням кулінарних традицій різних країн. Наприклад, ресторани
України пропонують своїм гостям страви кухонь більш, ніж тридцяти держав
світу. Зазвичай у таких закладах обмежена кількість страв, але вони роблять
акцент на створенні настрою та певної атмосфери [3]. Наприклад, ресторани
буковинської кухні, де акцентують увагу на стравах буковинської кухні та
використовують для приготування лише локальні продуктами і страви
готуються за реальними рецептами, зібраними в глибинці.
Ще один тренд – «хіпстерскі» заклади. Сформувалася нова молодіжна
культура, для представників якої стали відкриватися тематичні кафе і
ресторани. Це пов’язано з тим, що ті, чиє дитинство припало на 2000-і стали
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працювати і заробляти, отже, витрачати гроші, на відпочинок, модний одяг і
модні місця. Це покоління інакше відноситься до ресторанів – скоріше, як до
модного і обов'язкового атрибуту повсякденного життя. У нашій країні
ресторан все ще не є місцем, куди приходять, щоб поїсти. В ресторан
приходять, щоб провести час і підвищити свій соціальний статус. Завдяки, в
тому числі, нової молодіжної культури, ця ситуація змінюється. Відкрилося
багато «бургерних» і дуже сильний став кавовий тренд [4].
Все більше уваги ресторатори надають монопродуктам та моноресторанам.
У моноконцептах готують одне або декілька найбільш популярних страв, але
роблять виключно за фірмовим рецептом. Переваги даної концепції в менших
витратах на придбання обладнання і утримання персоналу. Однак завжди є
ризик, що фірмове блюдо вийде з моди, отже, число відвідувачів різко впаде
[6].
В сучасному світі інформаційних технології та умовах пандемії заклади
ресторанного господарства також не відстають, використовуючи тренд останніх
років

–

мультиканальність.

Це

застосування

закладами

ресторанного

господарства різних комбінацій онлайн та офлай продажів своєї продукції
[7, 9].
Як наслідок, виникає ще один тренд – це доставка продукції. Обсяг ринку
України з доставки готової їжі з ресторанів перевищує 220 млн. доларів в рік
[4]. Існують найрізноманітніші сервіси з доставки страв, це може бути доставка
закладу ресторанного господарства, а може бути доставка через мобільний
додаток (Glovo). Якщо до карантину доставка була у 35% закладів
ресторанного господарства, то тепер, хоча б номінально, але вона присутня
більш, ніж в половині випадків. Найчастіше службою доставки замовляють –
піццу, суші, тайська / китайська кухня (в основному, локшина в коробочках),
солодощі

(торти, тістечка).

Крім

того

існують

заклади

ресторанного

господарства, які лише працюють на доставку продукції, у них відсутні торгові
зали.
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Не остання роль відводиться розвитку франчайзингу в Україні, який є
потужним каталізатором зростання в ресторанному сегменті навіть за часів
кризи. Сама по собі популяризація франчайзингу рік за роком стрімко збільшує
кількість бажаючих проінвестувати у відкриття власного ресторану під
впізнаваним брендом. Занадто багато чому кількістю людей цікавий
ресторанний бізнес, але в кризу більшість з них боїться самостійно, без будьякого досвіду і чийогось супроводу, в нього заходити [7, 9].
Кондитерська, смачна випічка і солодощі - ця бізнес ідея мрія багатьох
підприємців-початківців. Вкладення у відкриття своєї кондитерської чи
булочної невеликі, а в разі зміни смаків споживачів можна моментально
перебудуватися під нові тенденції. Розміщувати такі заклади можна як в
спальних районах, так і на центральних вулицях з великим трафіком.
І ще, якщо говорити про кулінарні тренди в процесі виготовлення
кондитерських та булочних виробів, то особливо користуються попитом
новинка - кондитерські вироби, що змінюють смак під час вживання. Одна із
західних компаній винайшла технологію «мікрокапсул смаку», яка дозволяє
продукту міняти безлічі смаків при поїданні. Продукти з мінливим смаком вже
популярні на заході, в Україні вони тільки починають підкорювати ринок. Тому
ті кондитерські, стануть недосяжними конкурентами і зможуть отримати
значний прибуток.
Кулінарне мистецтво, як і будь-яке інше, постійно вдосконалюється і часто
підносить рестораторам несподівані сюрпризи. Фудпейрінг – це мода на
нестандартні смакові поєднання зобов'язують кухарів переглядати свої меню і
експериментувати з незвичайними для своїх закладів інгредієнтами і
рецептами. Для професійних кухарів фудпейрінг є джерелом натхнення, так як
дає можливість створити абсолютно нова страва з незвичайним смаком,
запахом і текстурою. Наприклад, огірок містить кілька десятків різних
ароматичних сполуки, але для створення запаху огірка важлива лише пара
ароматів. Ось приклад сполучуваності ароматів згідно фудпейрінгу: шоколад і
цибулю (шоколадний мус); полуниця з пармезаном; огірок з інжиром.
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На даний момент розроблено комп'ютерний супровід створення страв по
методикою Foodpairing. Комп'ютерна програма Foodpairing є ресурсом, який
полегшує це завдання, пропонуючи схеми під назвою Foodpairing Tree, що
представляють собою дерева, що демонструють різні ароматичні комбінації
продуктів [4].
Популярність здорового харчування змушує рестораторів не тільки
змінювати звичний асортимент, а й шукати нові техніки приготування
кулінарних страв. Адже сьогодні все більше ресторанних відвідувачів бажають,
щоб їм подавали «здорову» їжу, в якій збереглися максимальну кількість
цінних для організму мінералів і вітамінів. Нові методи і технологічні тренди
ресторанного бізнесу дозволяють мінімізувати втрату корисних речовин при
приготуванні страв.
Висновки і перспективи подальших досліджень. На основі вище
викладеного можна зробити висновок, що тенденції на ринку ресторанних
послуг

пов’язані

з

рівнем

соціально-економічного

розвитку

держави,

динамікою доходів та структурою витрат населення, зміною структури попиту
та пропозиції, рівнем автоматизації бізнес-процесів.
Проте навіть в умовах кризи заклади ресторанного господарства знаходять
шляхи залучення нових та утримання постійних споживачів, ресторатори
вигадують нові формати і впроваджують сучасні кулінарні тренди для того,
щоб виділитися на ринку ресторанних послуг і завоювати лояльність свого
споживача. Головним критерієм діяльності закладів ресторанного господарства
2021 року стане гнучкість і здатність швидко адаптуватися до умов ринку.
Стан ринку ресторанних послуг важко спрогнозувати, проте очевидно, що
більшість нинішніх «антикризових» трендів - наприклад, активний розвиток
доставки й мультиканальність - нададуть нового імпульсу гравцям ринку
ресторанних послуг. Ресторатори будуть все більше скорочувати витрати,
оптимізувати бізнес-процеси, впроваджувати сучасні кулінарні тенденції, але
ті, хто подолає кризу - стануть набагато більш конкурентоспроможними і
успішними в майбутньому.
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УДК 640.43:641.5
Липко Д.Ю.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИГОТУВАННЯ КРЕВЕТОК
Проведено аналіз розвитку ринку креветок в Україні, досліджено харчову
цінність креветок, особливості технологій переробки креветок,чинники що
впливають на якість креветок, особливості застосування та приготування.
Ключові слова: харчова цінність креветок; види креветок; заморожування,
шокова заморозка, глазур, технології приготування креветок, креветки
вареноморожені, показники якості, показники безпечності, нормативний
документ.
Креветки мають велике промислове значення, близько 300 видів
представляють вагому харчову та економічну цінність. Частка креветок
становить 70% від кількості всіх ракоподібних, що виловлюються для
споживання.
Світовий промисел креветок складає 3,5 млн тон на рік і очікується
подальше його зростання, в тому числі, за рахунок штучного розведення.
Лідерами за обсягом експорту на світовому ринку у 2019 році були В’єтнам,
Індія, Еквадор, Китай і Таїланд.
В той же час, відповідно до даних наукового моніторингу, запаси креветки
у Чорному морі становлять 370 тис. т, в Азовському – 250 тис. т. Слід
зазначити, що в Україні здійснюється власний промисловий вилов креветок.
Рецепти кулінарних страв з креветками у якості основного інгредієнта
популярні в багатьох кухнях світу.
Враховуючи попит та харчову цінність креветок є важливим розробка
новітніх технологій приготування, які би у повній мірі зберігали поживні
властивості сировини.
Дослідження щодо використання новітніх технологій приготування
креветок: Г.І Шумило, В.С. Доцяк, Л.Я. Старовойт,

М.С. Косовенко,

В.В. Архіпов , М.Р. Мардар, Г.І. Дюкарева, Памбук С.А., Т.Сидоренко.
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Метою статті є дослідження передових технологій приготування креветок
та засобів підвищення якості страв з креветок.

У міжнародній торгівлі

морепродуктами креветки і двостулкові молюски є одними з найбільш
важливих товарів, загальна вартість яких становить 10 мільярдів доларів або
16% усього світового експорту морепродуктів.
Промисел креветок і двостулкових молюсків приносить істотний
економічний прибуток, в першу чергу, країнам, що розвиваються [2].
В Україні найбільш поширені видами креветки є родина Palaemonidae
Dana, яке представляє рід Palaemon і три види, такі як зубчатий Палемон
(P.serratus), кам'яний або стрункий Палемон ( P. elegans) і трав'яний Палемон (P.
adspersus), які виловлюють в Чорному та Азовському морях.
Отже, вітчизняний ринок риби і морепродуктів є імпортозалежним.
За науковим моніторингом, основні постачальники ракоподібних в
Україну – Канада, Аргентина та Гренландія, на частку яких припадає 60 %, на
Китай, В’єтнам – 19 %, з Данії та Естонії ввозиться 7 % (понад 156 т)
загального імпорту ракоподібних [2].
Класифікація креветок за різними ознаками наведена на рисунку 1.
Класифікація креветок

обезголовлена
без панциря

Рисунок 1– Класифікаційні ознаки креветок
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Одним із основних показників харчової цінності креветок є їх хімічний
склад. Встановлено, що у м'ясі креветки основними компонентами є вода,
азотисті речовини (білки), ліпіди та мінеральні речовини. Крім того, до складу в
незначній кількості входять важливі в біологічному відношенні речовини:
вуглеводи, вітаміни, ферменти.
Хімічний склад м’яса креветок: вода - 75-79%, білки – 47%, ліпіди - 0,72,3%, вуглеводи - 16-22%, мінеральні речовин: залізо – 42 19мг%, мідь –
11мг%, магній і цинк по 11мг%, фосфор - 17 мг% і селен – 64мг%. Крім того,
панцир креветки Palaemon adspersus містить дуже цінні речовини (хітин і
білок), які можуть бути спрямовані на отримання хітозану, глюкозаміну та
білкових гідролізатів. Унікальна структура хітозану зумовлює його широке
застосування в біотехнології, медицині, ветеринарії, сільському господарстві і
харчовій промисловості
Важливий критерій користі креветок - кількість вітамінів на 100 грамів
продукту: В12 - 1,88 мкг; В4 - 153,54 мг; В3 - 3,04 мг; В6 - 0,34 мг; В5 - 0,59 мг;
Е - 2,49 мг; А - 102,06 мг. Ці вітаміни беруть участь в поліпшенні роботи
ендокринної та імунної систем, обміну речовин, що сприяє зниженню ваги і
поліпшення самопочуття, зміцнює кістки, капіляри і судини, покращує
зовнішній вигляд шкіри, нігтів і волосся, регулює роботу потових залоз,
приводить в норму гормональний фон і щитовидну залозу. Поліненасичені
жирні кислоти, що містяться в м’ясі креветок, сприяють зменшенню в крові
концентрації холестерину і сприятливо впливають на роботу серця і судин.
Креветки, за рахунок вмісту астаксантин є прекрасним антиоксидантом, що
значно знижується схильність до ракових захворювань, продовжує молодість
органів і шкіри.
Разом

з

перенасичення

тим,

надмірне

організму

споживання

білком,

важкими

креветок

може

металами

та

викликати
окремими

амінокислотами. Здатність креветок вбирати радіоактивні речовини з морської
води теж може принести шкоду організму людей. Тому при виборі креветок
варто звертати увагу на походження креветок – європейське чи азіатське, так як
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від цього залежить їх безпечність. За результатами дослідження вчених,
протягом дня здоровим дорослим людям рекомендується з’їдати не більше
100-120 г креветок, для людей похилого віку і дітей – до 100 г.
Креветки надходять у продаж та заклади ресторанного господарства
вареними, сиромороженими та у вигляді натуральних консервів. Зазвичай
продають королівські або тигрові креветки.
Виділяють три основні види заморожування продукції: індивідуальне
швидке заморожування (IQF) – після заморожування кожна креветка
зберігається окремо; полі-IQF – креветки складаються в ряд та поєднуються
між собою за допомогою глазурування кригою; 10 - заморожування в блоках
[7].
Основним нормативним документом, що регламентує вимоги до якості
креветок вареноморожених в Україні є ДСТУ 4440:2005 «Креветки морожені.
Технічні умови» [1]. Аналіз нормативного документу показав, що даний
національний стандарт встановлює вимоги до параметрів і розмірів креветок,
розподіляючи їх на чотири розмірні групи; вимоги до низки органолептичних
показників, таких як зовнішній вигляд (блоків та креветок), якості розбирання,
кольору панцира та м’яса, консистенції м’яса після відтавання, смаку, запаху та
наявності сторонніх домішок. З показників безпечності в креветках нормується
вміст радіонуклідів 137Cs та 90Sr, а також токсичних елементів, таких як:
свинець, кадмій, миш’як, ртуть, мідь, цинк.
Важливим перед використанням є проведення органолептичної оцінки
якості. Якісні креветки мають рівне гладке забарвлення і підігнутий хвіст. Про
недоброякісність свідчить - підсохлий панцир, жовтий колір м’яса, чорні цятки
на панцирі або лапках, а розігнутий хвіст – свідчить про те, що креветка
загинула ще до заморозки.
Найкращі креветки — заморожені свіжими, в них найбільше зберігається
корисних і смакових речовин. Вони мають сіро-бурий колір.
Спосіб первинної обробки залежить від термічного або кулінарного
використання креветок.
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Важливим чинником збереження харчової цінності креветок є спосіб їх
теплової обробки.
Основний спосіб приготування креветок - варка.
Сирі креветки (розморожені на повітрі) за умов повільного кипіння варять
у підсоленій воді (з моменту вторинного закипання) не більше 3 хв. Класичні
варяться 4 хвилини, розміром від 13 до 25 см - 6 хв., довжиною від 30 до 40 см 10 хвилин. Якщо креветки переварити, то вони стануть жорсткими. Для
соковитості готові креветки, знявши з вогню, на 10-15 хвилин залишають
у бульйоні.
Для збереження корисних речовин, оптимальним способом теплової
обробки

є варіння на парі, при цьому м'ясо набуває більш ніжнішої

консистенції. Варять на пару протягом 4-5хвилин. Кількість солі залежить від
ступеню очищення креветок. Якщо їх варять у панцирі, готують 4% підсолену
воду (40 г, або 2 ст. ложки, солі на 1 л води).
Варено-морожені неочищені креветки достатньо після розморожування
протримати в окропі від 1 до 3-5 хвилин. Ще один варіант— покласти креветки
у вже добре нагріту воду зі спеціями, довести до кипіння і відразу зняти з
вогню. Також готові креветки можна помістити в мікрохвильовку буквально на
30-60секунд.
Очищені креветки, які ще називають коктейльними, вже готові до
вживання. Їх розморожують і промивають кип’яченою водою. Консервовані
креветки використовують без попередньої обробки.
Ще креветки можна запікати і смажити на грилі.
Різні види обробки морепродуктів дадуть різну калорійність, виходячи з
100 г: варені - 95 ккал / 12 ккал; смажені - 11 ккал / 18 ккал; консервовані - 77
ккал / 9 ккал; в розсолі - 87 ккал / 9 ккал; в клярі - 267 ккал / 32 ккал; шашлик 95 ккал / 12 ккал; очищені - 91 ккал / 10 ккал; неочищені - 86 ккал / 8 ккал.
Рецепти кулінарних страв з креветками у якості основного інгредієнта
популярні в багатьох кухнях світу. З креветок можна готувати різноманітні
салати, супи, другі страви, поєднуючи їх смак з різними соусами та гарнірами.
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Так, в Іспанії готують паелью з креветками та іншими видами
морепродуктів. Японці готують суші та роли на основі креветок, а також
додають креветки до супів, салатів, локшини і готують креветки-темпура –
обсмажені у фритюрі креветки в клярі. У Китаї з креветками готують дім сами
– традиційні китайські закуски, що подають до столу з чашкою китайського
чаю пуер. Італійці додають креветки до різних видів паст та поєднують їх з
соусами для неповторного смаку. Тайці готують неймовірно смачний том ям
кунг – тайський суп з креветками, один з найпопулярніших серед туристів.
Також у Таїланді готують каенг, тайське карі з креветками. Іспанці, наприклад,
люблять готувати їх з часником, олією та перцем чилі, індійці з кмином і
коріандром, японці обсмажують їх у маслі і занурюють в соєвий соус.
Для збереження поживної цінності та підвищення смакових якостей
креветок необхідно дотримуватись наступних правил обробки і приготування :
-

розморожувати креветки тільки при кімнатній температурі;

-

під час розморожування креветок необхідно їх промити у холодній

воді;
-

варити, смажити, запікати креветки можна в панцирі і без нього;

- закладати креветки тільки в киплячу воду;
- час варіння

залежить від розміру та попередньої обробки і має не

перевищувати 5-7 хвилин з моменту закипання;
-

готовність визначається по зміні кольору м'яса креветки - воно стає

помаранчевим, - а панцир стає напівпрозорим;
-

смажити креветки на сковороді можна не більше двох хвилин;

-

запікати креветки краще близько 20 хвилин;

-

панцирі від креветок можна використовувати, як основу для

приготування рибного супу.
Отже, креветки – один з найбільш вживаних видів морепродуктів в світі.
Це універсальний продукт, який можна готувати різними способами. Він є
багатим джерелом вітамінів і мінералів. Креветки відносяться до їжі, багатої
білками, мікроелементами і вітамінами, вони можуть компенсувати відмову від
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більшості інших продуктів. Завдяки невисокому вмісту в креветках калорій і
великій кількості в них різноманітних мікроелементів, мінералів і вітамінів,
блюда з креветок використовуються в меню багатьох дієт і в раціональному
харчуванні. В Україні креветки популярні як самостійна страва та як компонент
багатьох інших страв (наприклад, салатів). Калорійність креветок залежить від
їх виду, а також від способу приготування, тому важливо застосовувати
технології приготування , які максимально забезпечують збереження поживної
цінності креветок.
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ І ДИЧИНИ, РОЗРОБКА
РЕКОМЕНДАЦІЙ З МЕТОЮ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ
В

статті

представлена

розробка

технології

виробництва

страв

з

сільськогосподарської птиці і дичини. Проведена розробка рекомендацій з
метою поліпшення якості. Обгрунтовано розширення асортименту та
підвищення харчової цінності страв з сільськогосподарської птиці і дичини.
Проводилися комплексна оцінка якості страв з сільськогосподарської птиці і
дичини.
Ключові слова: страви, продукти, птиця, дичина, технологія, дослідження,
виробництво, якість, безпека, рецептура.
Перната дичина - це птиці наших лісів, річок, озер, боліт і лугів. Страви з
неї завжди були і до цього дня залишаються святковими, парадними.Серед
пернатої борової, болотної і польовій дичині, яка до сих пір є предметом
полювання і подається до столу в різних областях і районах нашої країни,
налічується майже три десятка видів. Це переважно середня і дрібна перната
дичина. До великих належать лише фазан, глухар і тетерев. Тетерка ж, яка іноді
втричі менше тетерева-самця, разом з дикою качкою, рябчиком і білої куріпкою
відноситься до середньої пернатої дичини.
Метою роботи є дослідження можливостей удосконалення техології страв
з дичини з метою поліпшення якості.
М'ясо дичини відрізняється досить своєрідним смаком і ароматом, що
залежать в основному від кормів, які дичину знаходить в місцях свого
проживання. Легка «гірчинка» і смолистий аромат особливо цінуються
любителями і вважаються найбільш привабливими властивостями м'яса
дичини, тим більше, що речовини, від змісту яких залежить цей своєрідний
присмак, збуджують апетит і збільшують соковиділення.
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Немає ніяких сумнівів, що м'ясо дикої птиці набагато корисніше і більш
поживні, ніж куряче. Вся справа в тому, що дичину веде максимально
природний спосіб життя, тому вибирає собі натуральний корм, багато рухається
і вже точно не пообідає антибіотиками, стероїдами або пестицидами. Крім того,
дикі птахи практично не знають проблем зі здоров'ям, а навпаки, перебувають у
відмінній фізичній формі [1].
До складу дичини входять вітаміни групи В, вітамін А, Н, Е, РР, а також
мінеральні речовини, такі як мідь, цинк, кальцій, магній, натрій, калій, фосфор,
сірка, хром, нікель і ін., А також лінолева кислота, яка бере участь в
регулюванні жирового обміну [2].
Найголовніша перевага м'яса дикої птиці полягає в тому, що воно містить
білка в процентному співвідношенні набагато більшу кількість, ніж вуглеводів і
жиру. Для порівняння, в м'ясі куріпки 20% білка, тоді як в яловичині - тільки
13%. Однак це не означає, що дичину буде сильно жорсткої, адже за складом
м'язової тканини м'ясо дикої птиці в кращу сторону відрізняється від домашньої
птиці. У м'ясі пернатих практично відсутня сполучна тканина, а м'язова дуже
м'якенька, ніжна і легка. Крім того, колаген сполучної тканини є малостійким, і
маса негативно засвоюваних клеючих речовин мала.
На (рис. 1.) зображений вміст поживних речовин у 100 г продукту [3].

Рисунок 1 – Вміст поживних речовин у 100 г продукту
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У питанні алергії - будь-яка дика птиця буде завжди менше алергенної, ніж
курча-бройлер,

яка

росте

на

гормонах

і

проходить

повний

курс

профілактичного лікування.
М'ясо дикого птаха абсолютно гіпоалергенне і ідеально підходить для
дієтичного харчування.
Іноді дичину дорікають в надмірному вмісті жиру. Цей факт особливо
відноситься до водоплавних птахів. Дійсно, качки і гуси схильні до відкладання
жиру. Але жир птиці за хімічним складом має мало спільного з тваринним
жиром. Справа в тому, що жир дикої птиці має низьку температуру плавлення всього лише 36,5°С, що значно полегшує організму процес його засвоєння.
В цілому м'ясо дичини не містить багато жиру і є дієтичним продуктом.
Страви з дичини незмінно присутні в меню ресторанів, які спеціалізуються на
етнічній кулінарії.
Кращий супровід страв з дичини - соуси і маринади з запашними травами і
ягодами: журавлиною, брусницею, ялівцем, агрусом, горобиною, бузиною,
смородиною. Правильне приготоване м'ясо дичини - незрівняний делікатес
(таблиця 1).
«Дике» м'ясо потребує попередньої обробки. Дичину слід витримувати в
підвішеному стані в холодному приміщенні два - три дні, для того щоб вона
дозріла. М'ясо дикого птаха темне, більш жорстке, ніж у домашньої птиці, в
ньому більше екстрактивних речовин, воно вважається делікатесним, якщо
його правильно приготувати. У пернатої дичини пір'я обскубують або знімають
разом зі шкірою. Відокремлюють ніжки і грудки, видаляють хребет. Крім того,
ніжки і грудки у всіх птахів готують завжди окремо. У нирків, чапель, випий,
гагар, лисок знімають не тільки шкурку, а й видаляють жир і хребет. Заліза на
куприку птиці взагалі ворог № 1 для кухаря, а специфічний смак дичини
надають залози, які розташовані в шкірі. Обскубують дупеля, бекаса, перепела,
вальдшнепа, сіру куріпку, тетерева, глухаря, крякву, чирка, фазана. У всіх
інших, а особливо невідомого вам виду птахів, краще видалити пір'я разом зі
шкіркою.
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Таблиця 1 – Особливості приготування дичини
Сировина
Глухар

Особливості приготування
Перед цим тушку глухаря прийнято вимочувати в оцті. М'ясо є сухуватим.
Усувається цей недолік шинкування тушки невеликими скибочками сала, яке
виконає своє завдання в процесі приготування. Його приготування може займати
більше трьох годин. До того ж, в процесі приготування тушку потрібно постійно
поливати соком, які стікає на деко.
Перепілка М’ясо перепела можна піддавати різній термічній обробці: гасити, смажити,
запікати, готувати на грилі і ін. Тушки можна фарширувати різними продуктами,
наприклад, зеленню, овочами, грибами тощо. Для поліпшення і різноманітності
смаку м'яса, можна використовувати різні соуси, маринади, спеції, трави, в
загальному, все, що душа забажає. М’ясо перепела можна використовувати
замість курки, наприклад, в плові або жаркому.
Дика
Диких качок і гусей, у яких досить жорстке м'ясо, краще всього гасити. Нерідко
качка
кухаря застосовують комбіновану обробку: наприклад, обсмажують качку на
оливковій олії до появи рум'яної скоринки, потім додають червоне вино,
бальзамічний оцет, спеції, морква і цибуля і гасять на тихому вогні. В результаті
м'ясо стає ніжним, делікатним, злегка пряним.
Голуб
Для отримання делікатесного м'яса рекомендується використовувати дуже
молоденьких особин, вік яких становить від 28 до 35 днів. М'ясо цих птахів
досить сухе, не дивлячись на шар підшкірного жиру, який накопичується
ближче до зими. Тушки голубів рекомендується обмотувати скибочками сала.
Також їх, як і фазана, можна гасити в сметані.
Куріпка
У кожній країні є свої традиції приготування куріпки. У нашій країні її зазвичай
смажать в каструлі. У Німеччині вважають за краще таке м'ясо гасити з овочами,
а у Франції в основному ніхто не їсть цілих птахів, з них готується бульйон, з
самого м'яса - інші страви. Вважається, що краще куріпка поєднується з
ягодами. Наявність легкий гіркуватий присмак - це нормально. В основному ж
виходить воно без такого присмаку, швидше за солодкуватим і за кольором в
основному біле.

Начинка з гречки - ситна, виключно багата поживними речовинами,
начинка з крупи їжі робить непотрібним рясний гарнір. Начинку можна
приправити за смаком і доповнити компонентами. Добре підходять печериці
або білі гриби, часник, суміш з кунжуту і морської солі, свіжа рубана зелень,
кукурудза, шпинат, селера, цибуля.
Замість гречки можна приготувати начинку з рису, зелених зерен, пшона
або попередньо приготованої червоної сочевиці [4].
Варіння,

тушкування,

смаження

і

запікання

-

основні

способи

приготування страв з дичини. Вони можуть застосовуватися в комбінаціях,
наприклад варіння з наступним обсмажуванням, обсмажування або запікання з
подальшим гасінням, обсмажування з подальшим запіканням.
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Варка це найпростіший спосіб. Підготовлену тушку кладуть у воду і варять
до готовності. При цьому виходять відварна дичину (як самостійну страву) і
бульйон, який використовують для приготування супів. Маринувати тушку,
призначену для варіння, не слід.
Для того щоб вона вийшла більш соковита, цілу тушку або окремі її
частини кладуть в киплячу воду і варять до готовності близько 1,5-2 ч. М'ясо
буде м'якше і смачніше, якщо на 1 л бульйону додати 1 столову ложку
лимонного соку.
Відварене м'ясо дичини можна потім полити олією і обсмажити до
утворення скоринки на сковороді або над вугіллям. Для приготування
наваристого бульйону тушки або її частини кладуть в холодну воду і варять
протягом більш тривалого часу. Щоб приготувати бульйон для супу, зазвичай
на 1 кг дичини рекомендується брати 2-2,5 л води. Найбільш смачні бульйон і
відварне м'ясо у пернатої дичини курячих порід (перепела, куріпки, рябчик,
глухар, тетерев, фазан). Гарні смакові якості відрізняється відварне м'ясо диких
голубів.
Гасіння це поширений спосіб приготування страв з дичини, при гасінні
м'ясо дичини стає більш м'яким. М'ясо тушкують у невеликій кількості рідини
під кришкою на малому вогні (1 склянка рідини на 1 кг м'яса). В якості рідини
використовують не тільки воду, але і бульйон, сметану, сухе вино, що робить
страву більш соковитим і ароматним. Час приготування тушкованого м'яса порізному. Якщо дрібну пернату дичину гасять 30-40 хв, то велику, наприклад
глухаря - 2 год. Перед тим як м'ясо класти в посуд для гасіння, його
обсмажують 1-2 хв в сильно розігрітому жирі до утворення скоринки. Для
поліпшення смаку страви кладуть підсмажені цибулю і моркву, помідори або
томат-пасту, зелень, гриби, різні спеції. Для додання страві необхідної
консистенції і м'якого смаку додають пшеничне борошно. Борошно попередньо
пасерують, т. Е. Підсушують на сковороді без жиру або обсмажують на жирі
(найчастіше на вершковому маслі). Злегка підсушена або обсмажена борошно
зберігає свій натуральний колір, її називають білою пасеруванням. Червоне
пасерування виходить при більш сильному і тривалому нагріванні, борошно
стає світло-або темно-коричневим.
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Смажать дичину на відкритому вогні або в духовці з додаванням жиру. Як
жаровні використовують сковороди, листи, качатниці, каструлі та інший посуд,
бажано з товстим дном. Тушки смажать як цілком, так і розрізані на половинки
або більше дрібні шматки. Щоб на тушці утворювалася апетитна рум'яна
кірочка, її перед смаженням обмазують сметаною і обсмажують з усіх боків в
сильно нагрітій жаровні. Час смаження залежить від величини тушки.
Глухаря і гусака зажарюють до готовності в духовій шафі протягом 2-3 і
більше годин (в залежності від маси та віку птиці), тетерев, фазан - 1-1,5 год,
дрібна і середня перната дичина - 30-45 хв. Сіль додають незадовго до
закінчення приготування страви. У процесі смаження рекомендується поливати
соком.
У занадто гарячій духовій шафі тушка може сильно засмажити зверху, але
залишитися сирої всередині. Тому після утворення на ній скоринки
підтримують помірний вогонь, а в духову шафу ставлять чашку з гарячою
водою. Для визначення готовності страви, гострої лучинкой роблять прокол до
плечового суглоба з боку грудки (в самому товстому місці). У готової птиці, з
проколу виділяється прозорий м'ясний сік без домішки крові. Готову дичину
краще розрізати на порційні шматки не ножем, а спеціальними кухарськими
ножицями типу садового секатора.
Запікання - це дичини у власному соку, зазвичай використовують цілу
тушку або окремі її частини. Готують на відкритому вогні, в духовці або печі.
Щоб з м'яса не витікав сік, на ньому повинна утворитися скоринка шляхом
інтенсивного нагрівання над вугіллям або на решітці в сильно нагрітій духовці.
Решітку попередньо змащують свинячим салом або будь-яким іншим жиром.
Щоб скоринка утворилася швидше і була рівномірною, тушку обмазують
сметаною, майонезом або сирим яйцем. Можна запікати м'ясо, загорнувши його
в фольгу або обмазавши тестом. Час запікання тушки залежить від її розмірів.
Тушка масою близько 1 кг запікається приблизно 1-1,5 ч, 2 кг - близько 2 год
тощо. Щоб не пересушити корочку з тіста, в духову шафу ставлять чашку з
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гарячою водою. Якщо дичину в фользі або в тісті кладуть не на решітку, а на
деко, то під нього підкладають дерев'яні палички [5].
Приготування дичини в глині досить нове віяння в ресторанній кухні, адже
раніше такі страви готувалися в основному на полюванні. У глині найкраще
готувати дичину курячих порід, а також диких голубів. Можна приготувати в
глині крякву, чирка, але не пирнальних качок; перо у них дуже щільне, а
підшкірний жир додасть страві неприємний запах. Тушку потрошать, що не
ощипивая перо, коротко відрізають шию і крила, промивають зсередини і
солять. Можна покласти всередину жир, ягоди, фрукти.
Потім тушку обмазують глиною шаром близько 1-2 см, яку забивають під
перо. Багаття розгрібають, в золі викопують ямку і поміщають туди глиняну
«ляльку». Тетерів запікається в глині не менше 2 год. Зверху підтримують
невелике багаття, на якому можна готувати інші страви.
«Ляльку» витягують з багаття і розбивають: пір'я впікаються в глину і
відстають від м'яса. При бажанні приготоване в глині м'ясо можна розрізати на
шматки і злегка обсмажити над вугіллям до утворення скоринки.
Для приготування різноманітних страв на вогнищі зручна фольга.
Тушку дрібної або середньої пернатої дичини розрізають на половинки,
натирають сіллю, обкладають тонкими скибочками свинячого сала і загортають
в 2-3 шари в фольгу. Згорток закопують в золу і засипають вугіллям. Половинка
вальдшнепа запікається у фользі 10-15 хв.
Рання поява на фользі коричневих плям має насторожити - блюдо підгорає.
Можна приготувати дрібну і середню пернату дичину цілою тушкою в гарячій
землі під багаттям. Підготовлену тушку солять, змащують зовні жиром,
обгортають листям клена (лопуха, латаття) і обв'язують свіжим ликом.
Викопавши в землі ямку, кладуть туди тушку, засипають і утрамбовують
землю. Верхній шар землі повинен бути не товще 2-3 см. На цьому місці
розводять багаття. Дичина середніх розмірів (рябчик, дикий голуб) запікається
таким способом не менше 1 год.
Кленові листки надають м'ясу дичини солодкуватий смак [6].
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Асортимент страв з дичини в ресторанах досить широкий. Саме
інтернаціональне блюдо з дичини - запечена або смажена перепілка, його
готують у всьому світі - від Китаю до Канади. У Франції перепілку, як і іншу
дрібну дичину, люблять готувати, загортаючи в виноградний лист або скибочку
бекону. Китайські кухарі маринують перепілку протягом доби в суміші чаю,
меду, вершкового масла і п'яти спецій (кориця, гвоздика, кардамон, бадьян і
мускатний горіх). Потім птицю запікають у духовці і подають з часточками
апельсина або ківі і кошиком з рисової муки, в якій красуються лісові ягоди.
У Грузії перепілок обмазують аджикою і нанизують на шампур. Смажені
на мангалі птиці подаються в оточенні свіжих овочів і маринованих маслин,
лісових ягід, припущенного рису або чорносливу.
Сьогодні страви з дичини отримують визнання і набирають популярність,
багато в чому завдяки своїй різноманітності, цілої гамі найніжніших і
своєрідних смаків, а так само незаперечною користь для здоров'я.
Дика птиця є дієтичним продуктом, адже білок, що міститься в ній,
засвоюється організмом людини краще, ніж м'ясний, а по своїй повноцінності
йому не поступається, тому що включає в себе всі необхідні амінокислоти, в
тому числі незамінні. До складу її також входить велика кількість вітамінів,
мінералів і мікроелементів. Харчова цінність м'яса визначається всією
повнотою

корисних

властивостей,

включаючи

ступінь

забезпечення

фізіологічних потреб людини в основних харчових речовинах, енергію та
органолептичні гідності.
М'ясо пернатої дичини так само відрізняється від м'яса птиці - містить
більше білків і екстрактивних речовин, але менше жиру. Воно менш ніжне,
характеризується більш темним забарвленням, має специфічні смак і аромат.
Особливо цінуються легка гірчинка і смолистий запах.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
У статті розглядаються теоретичні аспекти конкурентоспроможності
підприємств

ресторанного

бізнесу.

Досліджується

сутність

поняття

конкурентоспроможності підприємства з урахуванням різних рівнів його
формування.
Ключові слова: конкурентоспроможність, підприємство, ресторанний бізнес,
ресторанне господарство, адаптація.
Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання головною
передумовою втримання конкурентних позицій на ринку є підтримання
фактичних та потенційних конкурентних переваг. Саме наявність конкурентних
переваг дозволить підприємствам ресторанного бізнесу забезпечувати високі
показники господарської діяльності в короткостроковій перспективі та
дозволить забезпечити швидку адаптацію та гнучкість до мінливих умов
зовнішнього середовища функціонування в перспективі.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам забезпечення
конкурентоспроможності на підприємствах різного галузевого спрямування
присвячено чимало праць, зокрема таких як: Дж. Гелбрейт, Л. Гелловей, Р.
Дафт, Б. Карлофф, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, М. Портер, В. Синько, Р.
Фатхуддінов та ін. Щодо дослідження теоретичних та практичних аспектів
конкурентоспроможності на підприємствах ресторанного господарства, то слід
виділити праці О.М.Бабенко, Т.Г. Меліх, Д.В.Нагернюк, А.М. Расулової, А.
Яхтер та інших.
Цілі написання статті. Метою статті є вивчення та узагальнення існуючих
підходів щодо

вивчення

поняття

конкурентоспроможності

підприємств

ресторанного бізнесу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний стан розвитку
ресторанного господарства свідчить про загострення конкурентної боротьби у
галузі. Тому для ефективного управління конкурентоспроможністю, що
забезпечує підприємству досягнення його мети та цілей, необхідне вивчення
особливостей конкуренції у цьому сегменті ринку. Основне призначення
закладів ресторанного господарства – забезпечення населення кулінарною
продукцією, організація високого рівня обслуговування відповідно до його
потреб та організація дозвілля.
В

широкому

розумінні,

конкурентоспроможність

–

порівняльна

характеристика підприємства, яка відбиває різницю між рівнем ефективності
використання всіх видів ресурсів порівняно з аналогічними показниками інших
підприємств певної однорідної групи [1, c. 6].
Щодо визначення конкурентоспроможності підприємств ресторанного
господарства, то його слід розуміти як сукупність взаємопов’язаних елементів,
спрямованих на забезпечення його сильних конкурентних позицій, підтримання
і розвиток існуючих та створення нових конкурентних переваг.
Розуміння поняття конкурентоспроможності вимагає урахування усіх
основних

елементів

механізму

конкуренції.

Конкурентоспроможність

формується на різних рівнях: товару (послуги), підприємства, галузі (ринку),
регіону, країни. У зв’язку з цим необхідно розрізняти конкурентоспроможність
товару (послуги), підприємства, галузі, регіону, країни [1].
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Для

розуміння

сутності

конкурентоспроможності

підприємств

ресторанного господарства необхідно враховувати особливості підприємства як
системи, що характеризується наявністю входу та виходу системи, зв’язку із
зовнішнім середовищем, зворотного зв’язку, внутрішньою структурованістю.
Складність

процесу

зумовлюється

також

впливом

багатьох

факторів

забезпечення конкурентоспроможності [2].
Складність процесу зумовлюється також впливом багатьох факторів
забезпечення конкурентоспроможності. У галузі ресторанного господарства
вони характеризуються внутрішньою атмосферою (не помітною споживачу),
матеріальною і

нематеріальною якістю обслуговування, створенням

6

комфортних психологічних умов для відвідувачів, а також витратами часу на
обслуговування [3].
Поняття конкурентоспроможності підприємства є широковживаним і
одночасно

багатозначним.

Теоретичне

обґрунтування

поняття

«конкурентоспроможність» визначається науковцями по різному, не надаючи
при цьому єдиного визначення, вкладаючи у це поняття різний зміст (табл.1).
Таблиця

1

–

Визначення

поняття

«конкурентоспроможність

підприємства»
Дослідники
Азоєв Г.

Зав’ялова П.С.

Покропивний
С.Ф.

Портер М.

Визначення
Конкурентоспроможність підприємства – це здатність ефективно
розпоряджатися власними й позиковими ресурсами в умовах
конкурентного ринку, це результат його конкурентних переваг по всьому
спектру проблем управління підприємством [4].
Конкурентоспроможність підприємства – це можливість ефективної
господарської діяльності та її практичної прибуткової реалізації в умовах
конкурентного ринку. Реалізація забезпечується всім комплексом
наявних у фірми засобів, включаючи маркетингові [5].
Конкурентоспроможность підприєсмтва слід розуміти, як здібність
ефективно здійснювати господарську діяльність та забезпечувати
досягнення прибуткового результату, враховуючи умови конкурентного
ринку. Іншими словами, конкурентоспроможність полягає у здібностях
підприємства забезпечити такий випуск продукції, щоб можна було
успішно її реалізувати на конкурентному ринку [6].
Конкурентоспроможність підприємства як властивість товару, послуги,
суб’єкта ринкових відносин виступати на ринку нарівні з присутніми там
аналогічними товарами, послугами чи конкуруючими суб'єктами
ринкових відносин [7].
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Сіменко І.В.

Конкурентоспроможність підприємства – це здатність об’єкта, що
характеризується ступенем реального чи потенційного задоволення ним
певної потреби у порівнянні з аналогічними об’єктами, представленими
на даному ринку [8].
Конкурентоспроможність підприємства – це узагальнюючий якісний
показник життєстійкості підприємства, який характеризує ефективність
використання ресурсного потенціалу, здатність в існуючих умовах
виробляти продукцію та послуги, які за ціновими і неціновими
характеристиками більш привабливі для споживачів порівняно з
конкурентами; можливість адаптування до динамічного навколишнього
середовища і вчасно реагувати на зміни ринку [9].
Конкурентоспроможність
підприємства
–
це
можливість
використовувати свої сильні сторони і концентрувати свої зусилля в тій
сфері виробництва товарів чи послуг, де вона може зайняти наступальну
позицію на внутрішньому та зовнішньому ринках [10].

Батенко Л. П.

Должанський
І. З.

Щоб з’ясувати особливості терміна «конкурентоспроможність підприємств
ресторанного господарства», необхідно спочатку встановити основні підходи за
якими визначають загальне тлумачення конкурентоспроможності підприємства.
Багато

дослідників

не

тільки

дають

визначення

терміна

«конкурентоспроможність підприємства», але й класифікують цю категорію за
різними ознаками. Так, Ю. І. Ткачук виявив 8 загальних ознак, за якими
науковці

здійснюють

трактування

поняття

«конкурентоспроможність

підприємства». В своїй монографії він виділив такі ознаки тлумачення цієї
економічної категорії за напрямами наукової інтерпретації: прибуткове
господарювання, вироблення продукції із мінімальними витратами, якісне
задоволення потреб споживачів, наявність конкурентних переваг, адаптування
до умов зовнішнього середовища, розширене відтворення, наявність стратегії,
становище виробника на ринку. Автор дослідив, що на першому місті у
визначенні конкурентоспроможності підприємства є ознака – наявність
конкурентних переваг, а друге місце ділять між собою – якісне задоволення
потреб споживачів і ефективне господарювання з продуктивним використанням
ресурсів [1].
Тлумачення поняття «конкурентоспроможність підприємства» є багатогранним і структурним і поєднує в собі не лише окремий елемент
характеристики, а й взаємодію вищеперерахованих ознак між собою.
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Д.А.

Панасенко,

досліджуючи

еволюцію

терміна

«конкурентоспроможність підприємства» вказує на те, що здебільшого
конкурентоспроможність

підприємства

в

економістів

асоціюється

із

характеристиками продукції або із ефективністю функціонування, фінансовим
станом, певною позицією на ринку. Отже, відстежується домінування
одностороннього
характеризується

вузького

бачення

багатовекторністю,

цієї
що

не

категорії,
сприяє

яке

водночас

однозначному

та

аналогічному її розумінню та сприйняттю різноманітними суб’єктами
внутрішнього та зовнішнього середовища. При цьому він виокремлює такі
основні характеристики категорії «конкурентоспроможність підприємства», як
відносність, об’єктність, динамічність, інтегрованість, приналежність до
конкретного конкурентного ринку, необхідність цілеспрямованого формування,
іманентність, декомпозиційність, адекватність і уніфікованість. Саме ці
складові, на його думку, більш точно охарактеризують цю економічну
категорію [2].
За твердженням О. М. Николюк, італійські економісти Д. Депперу та Д.
Сератто [3] досліджувану економічну категорію запропонували класифікувати
як двофакторну дефініцію. Так, визначення конкурентоспроможності на рівні
підприємства вони розділили залежно від розуміння її сутності, а також від
підходу до її аналізу. За першою ознакою думки вчених згруповано на такі, що
розглядають досліджуване явище як:
1) основу, своєрідний двигун підприємницької діяльності та акцентують
увагу на внутрішніх і зовнішніх джерелах конкурентних переваг;
2) результат використання конкурентних переваг, який характеризується
сукупністю відповідних індикаторів (показників) успішності господарювання. З
погляду, іншої класифікаційної ознаки дослідження конкурентоспроможності
здійснюється на основі аналізу, який має або статичний, або динамічний
характер.
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У першому випадку вважається, що конкурентоздатність підприємства
формується на основі його ресурсів (у тому числі здатностей), в іншому – на
основі процесів [4].
На мою думку, термін «конкурентоспроможність підприємства» необхідно
розглядати як динамічний показник, який залежить від комплексу зовнішніх і
внутрішніх чинників, а також визначення стратегічних цілей, місій, вибору та
реалізації стратегії підприємства та компетентності вищого керівництва в ефективності прийнятих рішень із досягнення поставлених завдань.
У монографії О.Г. Янкового [11] виокремлено чотири підходи, за якими
науковці визначають термін «конкурентоспроможність підприємства». Як
стверджує автор, перший підхід компаративний – сутність якого полягає у
виділенні властивості відносності категорії «конкурентоспроможність», що
виражається
відповідними

в

порівнянні

характеристик

конкурентами.

конкурентоспроможність

діяльності

Другий

підприємства

підхід

базується

на

підприємства

з

ресурсний

–

його

потенційних

можливостях, зумовлених рівнем розвитку та використанням стратегічного
потенціалу. Третій підхід полягає в розгляді конкурентоспроможності як
властивості складних динамічних соціально-економічних систем. Четвертий
підхід є поєднанням компаративного та ресурсного підходів.
Висновки.

Таким

чином,

конкурентоспроможність

підприємства

ресторанного господарства становить узагальнюючий підсумковий показник
його стійкої роботи, який вбирає в себе результати діяльності самих різних
виробничих, допоміжних і управлінських підрозділів, підсистем і залучених
ресурсів.
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Лозна М.В.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ СИСТЕМ БЕЗПЕКИ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Стаття присвячена дослідженню сутності та чинників, що визначають
рівень формування безпеки в закладах готельного господарства. В дослідженні
наведено системи безпеки на підприємствах готельного бізнесу.
Ключові слова: засоби безпеки, служба безпеки, технічні засоби безпеки,
готельне господарство, готельний бізнес, загрози, небезпеки.
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Постановка проблеми. Для будь-якого підприємства, яке надає готельні
послуги, першочерговим завданням є аналіз загроз, які характерні для даного
виду діяльності. Найбільш характерними для готельних підприємств є такі види
ризиків, як: техногенні, екологічні, ризики пожежної небезпеки, ризики
розкрадань, ризики отримання травм та пошкоджень, а також інформаційні
загрози. Ймовірність виникнення негативних наслідків цих ризиків залежить
від територіального фактора, рівня технічного оснащення, рівня організації
систем безпеки і кваліфікації персоналу, достатнього фінансування комплексу
заходів щодо забезпечення безпеки на підприємствах готельного бізнесу.
З’являються техногенні загрози безпеки для готельних підприємств з
ускладненням технічної інфраструктури готелів та розвитком інфраструктури
навколишнього світу. Екологічні загрози, природні і кліматичні небезпеки в
місці розташування готелю також не повинні залишитися без уваги.
В сучасних умовах господарювання створення ефективної системи
безпеки закладу готельно-ресторанного господарства можливе лише за умови
використання комплексного підходу, що передбачає оптимальне поєднання
технічних, організаційних та інших заходів прогнозування та попередження
будь-яких можливих надзвичайних подій, а також забезпечення своєчасного
реагування на них. Тільки створення комплексної, ефективної та надійної
системи охорони дозволить готельно-ресторанному закладу гарантувати всім
гостям спокій та впевненість в своїй безпеці, а отже, і позитивно впливатиме на
формування іміджу закладу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження
питань безпеки підприємств здійснили провідні вітчизняні та зарубіжні
науковці, серед яких Д. Уокер, Р. Браймер, Т. Джума, Ф. Котлер, Ю. Штюрмер,
З. Варналій, В. Микитенко, С. Покропивний, А. Соснін, Н. Стельмащук, Н.
Внукова, М. Єрмошенко, Є. Картузов, Н. Іванченко, В. Лугова, Б. Купчак, С.
Омельчук, Л. Томаневич та інші. Проте, незважаючи на широкий спектр
досліджень, вивчення сутності й особливостей формування безпеки на
підприємствах готельно-ресторанного бізнесу залишається поза увагою
більшості наукових робіт.
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Метою статті є проведення аналізу систем безпеки на підприємствах
готельного господарства.
Виклад основного матеріалу. Готельне господарство – важлива складова
туристичної інфраструктури, яка відіграє ключову роль у формуванні
туристичного продукту на світовому ринку туристичних послуг. Однією з
особливостей

даного

бізнесу

є

те,

що

він

піддається

прямому

й

опосередкованому впливу зовнішнього середовища, що й зумовлює відповідні
ризики. Будь-яке підприємство готельного типу відчуває ризики, пов’язані з
його виробничою, комерційною, посередницькою та іншою діяльністю. Фактор
ризику змушує керівників готельних підприємств економити фінансові та
матеріальні ресурси, розраховувати ефективність нових проектів, комерційних
угод. Він визначає небезпеку втрати ресурсів або недоотримання доходів у
порівнянні з раціональним використанням ресурсів [6, с. 305].
Ризик у діяльності готельного підприємства – це ймовірність того, що
підприємство зазнає збитків або витрат у разі прийняття управлінського
рішення, яке не виконується, або під час прийняття якого були допущені
помилки [7, с. 130].
Безпека клієнтів є важливим аспектом діяльності будь-якого готельного
підприємства. Існують різноманітні види класифікації ризиків. Кожна з них
дозволяє виявляти в ризиках певні властивості. Н.М. Внукова найбільш
актуальною для готельних підприємств вважає класифікацію ризиків за
зовнішніми й внутрішніми факторами (рис. 1) [4, с. 12].
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Рисунок 1 – Класифікаційні групи факторів ризику в готельних
підприємствах
Більшість дослідників вважають, що велика кількість ризиків в діяльності
готельного

підприємства

пов’язано

з

кризами,

які

можуть

виникати

безпосередньо в туристичної дестинації, де розташований готель. Падіння
попиту в туристських дестинаціях на туристські та готельні послуги в більшості
випадків пов’язано з тим, що в них не може бути гарантована безпека туристів.
Крім того, дослідники стверджують, що виникнення інцидентів в області
безпеки не сприяє формуванню позитивного іміджу готелю або іншого закладу
розміщення.
Системи безпеки – це сучасні надійні засоби технічного захисту будьякого об’єкта. Сьогодні на ринку системи безпеки представлені великою
кількістю обладнання і програмне забезпечення для вирішення різноманітних
завдань (відеоспостереження, охоронна сигналізація для приміщень, охоронна
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сигналізація

для

сходових

клітин,

пожежна

сигналізація,

системи

пожежогасіння, автоматика для воріт, відео-, аудіодомофони, устаткування
обмеження доступу в приміщення, аудіоконтроль приміщень) [5, с. 144].
Готельне

підприємство

забезпечує

безпеку

гостей

та

працівників

підприємства такими системами захисту, як:
1. Автоматичною системою пожежної безпеки, яка вчасно і ефективно
знаходить джерело пожежі із зазначенням його місця; автоматично здійснює
оповіщення, усіх гостей і персоналу готелю під час загорання.
2. Система пожежної сигналізації готельного господарства будується
таким чином, що системи управління автоматикою життєзабезпечення,
пожежної сигналізації і управління автоматичною системою пожежогасіння
виконуються в єдиному інформаційному просторі. Між цими системами
організовується пряма і безумовна взаємодія. Система пожежної сигналізації
інтегрується з іншими системами комплексу безпеки.
3. Система візуально-звукового оповіщення є складовою частиною
системи протипожежного захисту готельного господарства.
4. Система пожежогасіння використовується для автоматичного гасіння
пожежі і запобігання поширенню вогню встановлюються різноманітні системи
пожежогасіння.
5. Система

управління

вентиляцією

і

димовидаленням

запобігає

поширенню вогню і диму від вогнища загоряння по вентиляційних і ліфтовим
шахтам і трубах, видаляє дим з приміщень.
6. Система

розблокування

дверей.

Системи

контролю

доступу

допомагають забезпечувати не тільки збереження матеріальних цінностей та
інформації, але і безпеку персоналу і гостей.
7. Система охоронної сигналізації.
8. Система контролю доступу забезпечує автоматичний контроль доступу
в приміщення готелю як гостей, так і персоналу. Ідентифікація користувача
відбувається за допомогою магнітної чи електронної карти.. Контроль доступу
перешкоджає: саботажу, шпигунству, розкраданню, навмисного пошкодження
майна [2, с.140].
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9. Система відеонагляду є на сьогодні обов’язковим, а іноді й основним
елементом будь-якої сучасної системи безпеки.
10.

Система

захисту

інформації.

Захисту

підлягає

наступна

інформація:
- інформація про клієнтів: персональні дані, дані про факт прибуття і
вибуття, часу проживання, відвідувачів і телефонних абонентів клієнта,
розпорядок дня, про зміст ведуться клієнтом переговорів;
- інформація, що обробляється із застосуванням готельної або клієнтської
оргтехніки (персональний комп’ютер, електронна записна книжка);
- інформація, що обробляється із застосуванням технічних засобів під час
нарад в спеціально відведених приміщеннях;
- комерційна таємниця готелю. У неї можуть входити відомості про
окремі фінансові показники, дані про кадри, відомості про систему ділових
зв’язків, дані про клієнтів, відомості щодо організації охорони і протипожежної
безпеки.
11.

Система оперативного зв’язку. Забезпечує оперативний зв’язок

між постами служби безпеки, співробітниками служби безпеки та іншими
службами готелю.
12.

Система аварійного електричного джерела використовується для

забезпечення контролю і блокування в разі аварії (стихійного лиха, пожежі,
загрози теракту) систем життєзабезпечення готельного комплексу.
Отже, бачимо що безпека готельного підприємства це цілий комплекс
систем, які забезпечують збереження здоров’я та матеріальних цінностей
гостей та персоналу готелю.
Висновки і перспективи подальших досліджень. На основі проведених
досліджень встановлено, що безпека досягається шляхом ефективної роботи
служби охорони готелю, використанням передових інноваційних технологій
доступу, спостереження, протидії пожежі, сигналізації. Тільки за допомогою
глибокого аналізу існуючої системи безпеки готелю можна запропонувати
шляхи її ефективного використання і подальшого розвитку.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ В
РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ
У статті розглядається використання франчайзингу в сфері ресторанного
бізнесу як інструменту створення ефективних і конкурентоспроможних
мережевих структур, орієнтованих на задоволення запитів і потреб сучасного
«глобалізованого» споживача.
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господарство, франшиза, ресторанний бізнес.
Постановка теми. В усьому світі фpaнчaйзинг уже дaвно є невід’ємною
чaстиною економіки. Зa експертними оцінкaми, у розвинених крaїнaх світу
більше 40 % усіх продaжів здійснюється через фpaнчaйзингові мережі. В
Укрaїні ця формa оргaнізації бізнесу знaходиться нa почaтковому етaпі свого
розвитку. У розвитку сучасного ресторанного бізнесу існує цілий ряд проблем,
що перешкоджають повноцінному розкриттю всього його потенціалу і
можливостей. Підприємцям потрібно розширювати ринки збуту, залучати
фахівців до дилерської мережі великих фірм, встановлювати канали взаємодії
малого і великого бізнесу. Для вирішення таких проблем потрібні нові
економічні механізми, одним з них є франчайзинг, що дозволяє підвищити
ефективність ресторанного бізнесу [4].
Можна помітити, що франчайзинг в ресторанному бізнесі представлений
не тільки закордонними фірмами-гігантами, які вже і так поширилися по
всьому світу. Звичайно в меншій мірі, але представлений і фірмами, які
зародилися всередині нашої країни, і навіть не обов'язково що в столиці. І
поширюються по всій території нашої України.
Перешкодами у розвитку даної галузі в розрізі франчайзингу, служить уже
навіть не стільки законодавча основа, яка з перемінним успіхом, але все таки
333

йде на зустріч новому виду бізнесу, а те що немає підтримки суб'єктів
франчайзингу фінансовими організаціями, є багато недоліків у відносинах між
франчайзером і франчайзі, і люди з невпевненістю йдуть на такі угоди.
І все таки, не дивлячись на всю проблематику, галузь успішно
розвивається, а франчайзингових проектів в ній з кожним роком все більше і
більше. Вище сказаним, на мій погляд, і обумовлена актуальність даної роботи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Економіко-правові проблеми
франчайзингових відносин, регулювання франшиз, особливості укладання
договору франчайзингу, визначення місця і ролі франчайзингу в розвитку
економіки України, аналіз розвитку франчайзингових відносин в Україні, що є
предметом даного дослідження, знайшли своє відображення в роботах таких
вітчизняних та іноземних фахівців: Г. Андрощука, М. Бедринця, З. Варналія,
О. Васильєва, А. Войчака, В. Герасимчука, О. Городова, А. Грищенка, А. Гехта,
В. Денисюка, В. Довганя, А. Довгерта, Ж. Дельтея, В. Євдокимова,
Д. Землякова, І. Килимника, Г. Кочеткова, О. Корольчука, О. Кузьміна,
О. Легейди, М. Мендельсона, Я. Мюррея, А. Павленко, І. Рикова, Р. Руоці,
Я. Сидорова, С. Скибінського, С. Сосни, Д. Стенворта, А. Старостіної,
В. Терехова, Н. Терещук, Г. Цират та інші [6].
Метою статті є аналіз ринку ресторанного господарства в розрізі розвитку
франчайзингу та оцінка його ефективності та результативності.
Виклад основного матеріалу. Франчайзинг визнаний у світі як найбільш
прогресивна форма ведення бізнесу. Умови, які він пропонує, вигідні для
підприємців, що розпочинають свій бізнес, так як вони суттєво знижують ризик
невдачі та втрати коштів. В Україні лідерами у сфері франчайзингового бізнесу
є підприємства роздрібної торгівлі товарами і послугами, ресторани швидкого
харчування і бізнес-послуги. У 2016 р. сфера роздрібної торгівлі товарами і
послугами, що розвивається за франчайзингом, становить 34% від загальної
кількості франчайзингових підприємств [5].
Франчайзинговий ринок надає великі переваги для економіки України. Він
може стати початком для розвитку дрібних і спільних підприємств, які
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займатимуться інноваційною діяльністю. Крім того, доцільним є розвиток
франчайзингу у сфері послуг, пов'язаних з обстеженням технологічного
обладнання на виробництві, вибором найбільш раціонального методу його
заміни, особливо модернізації; суспільно необхідна галузь охорони здоров'я,
передусім надання допомоги у зонах екологічних катастроф та при роботі у
екстремальних

і шкідливих умовах. Тому так важливо зосередитися на

прискоренні розвитку франчайзингу [2].
На сьогодні в Україні побудова франчайзингової системи є вигідною як
для франчайзера, так і для франчайзі. Вітчизняним підприємствам франчайзинг
вигідний насамперед, як можливість уникнути необхідності створення власних
збутових мереж. Вигода для франчайзі – можливість для підприємцівпочатківців розвивати конкурентоспроможний бізнес із використанням вже
відомої торгової марки. Окрім того, франчайзинг охоплює доволі обмежене
коло галузей промисловості, що дає можливість франчайзі освоювати нові
сфери

діяльності

і,

таким

чином,

розширювати

межі

поширення

франчайзингових систем у вітчизняній економіці [1].
Важливо відзначити, що однією з особливостей українського ринку
франчайзингу є те, що на ньому переважають мережі вітчизняного походження.
Насамперед, це пов’язано з тим, що від вітчизняних підприємств вимагається
мінімальна адаптація до умов ринку, що значно спрощує вихід на нього. Ще
однією особливістю вітчизняного ринку франчайзингу є те, що на відміну від
країн Європи, в Україні франчайзинг значного поширення набув у сфері
торгівлі [6].
Франчайзинговий ринок надає великі переваги для економіки України. Він
може стати початком для розвитку дрібних і спільних підприємств, які
займатимуться інноваційною діяльністю. Крім того, доцільним є розвиток
франчайзингу у сфері послуг, пов'язаних з обстеженням технологічного
обладнання на виробництві, вибором найбільш раціонального методу його
заміни, особливо модернізації; суспільно необхідна галузь охорони здоров'я,
передусім надання допомоги у зонах екологічних катастроф та при роботі у
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екстремальних і шкідливих умовах. Тому так важливо зосередитися на
прискоренні розвитку франчайзингу [7]. Розвиток франчайзингу в Україні
значно гальмується такими проблемами:
1. Фінансово-кредитного характеру (складність процедури кредитування
малих підприємств).
2. Незахищеність українських франчайзі у франчайзинговій співпраці з
іноземними представниками.
3. Брак знань у підприємців щодо можливостей такого способу ведення
бізнесу, як франчайзинг.
4. Значне обмеження розвитку малого бізнесу податковими нормами,
внаслідок чого підприємці змушені шукати "обхідні шляхи" у здійсненні
паушального платежу та роялті.
5. Недосконалість

нормативно-законодавчої

бази,

стосовно

франчайзингових відносин.
Щодо ЗРГ, то в Україні набирає обертів ресторанний бум. Цим бізнесом
цікавляться і ресторатори зі стажем, і новачки, котрі розраховують добре
заробити на «апетитному» ринку. Франшизою ресторану називають правила
взаємодії між оператором (франчайзі) і власником фірми (франчайзером), які
закріплені в договорі [3].Франчайзер є власником франшизи. У відповідності з
погодженими правилами, власник ліцензує ресторан, а франчайзі буде керувати
ним. Ресторан при цьому буде належати франчайзі. Він платить власнику за
користування інтелектуальною власністю, в тому числі маркетингового плану,
торгової марки, а також бренду. Така співпраця дозволяє франчайзі управляти
рестораном з уже наявною діючою моделлю бізнесу, чітко прописаними
процесами. Власник франшизи має право розширити бренд [7].
Переваги покупки ресторанної франшизи:
1.Відомий бренд. Підприємці вважають за краще починати роботу з вже
відомою маркою і готовою базою клієнтів. Адже напрацювання такого капіталу
з нуля займає не один рік. На цьому шляху підприємці стикаються з ризиками,
роблять помилки. Велика частина ресторанів, які не проіснувавши і одного
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року, зазнають поразки. Для недосвідченого підприємця покупка ресторанної
франшизи означає значне зниження ризику. При покупці ресторанної франшизи
підприємець отримує можливість використовувати бренд, який асоціюється у
клієнтів з певним ступенем якості.
2. Поглиблене навчання. Франчайзі пропонується масовий навчальний
процес в період запуску ресторанів. Покупцеві франшизи передаються всі
основні етапи, які були пройдені власниками мережі. Це дає велику перевагу
перед тими підприємцями, які відкривають нові ресторани, починаючи бізнес з
нуля. Тривалість навчальних програм може варіюватися. Деякі з них тривають
всього кілька днів, а деякі і кілька місяців. Це залежить від досвідченості
франчайзі в даній галузі.
3.Готовність ресторану «під ключ». Придбавши франшизу, підприємець
отримує готовий проект, який можна відкрити відразу ж. Потрібно лише
відкрити двері ресторану, щоб почати обслуговувати клієнтів і отримувати
прибуток. Купуючи франшизу, підприємець економить кошти, сили і час,
позбавляється від багатьох проблем.
4. Заклад ресторанного господарства працює на «підприємця». Франшиза
ресторану дає можливість не хвилюватися про головні ризики, з якими може
зіткнутися недосвідчений підприємець. Франчайзі розуміє, що вони позаду, і це
вселяє в нього спокій. Власник франшизи на перших етапах розвитку бізнесу з
більшістю можливих проблем вже розібрався.
Недоліки придбання ресторанної франшизи:
1.Відсутність повної незалежності. При придбані франшизи необхідно
змиритися з відсутністю можливості творчості. Вони не є незалежними
підприємцями, як ті, які відкрили власний бізнес. Коли договір підписаний,
вони повинні правила і методи бренду господарів франшизи. Франчайзі
вважаються власниками бізнесу лише формально, але їм не надаються права на
володіння брендом. Вони використовують його лише тимчасово.
2.Потрібно витрачати кошти на відкриття. Щоб працювати по франшизі у
власному ресторані, необхідні чималі вкладення. Середню ціну франшизи
назвати не можна. Адже на неї впливає велика кількість чинників. У більшості
випадків потрібно заплатити не менше 20 тисяч доларів.
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3.Обмеженне зростання. Франчайзі повинен пам'ятати, що не зможе
розширити бізнес, не враховуючи обмеження франчайзера по території.
Франчайзерам невигідно, щоб франчайзі вступали в боротьбу між собою. При
виникненні амбіцій з приводу відкриття нових ресторанів далеко не завжди
піде позитивна реакція.
4. Продовження і розірвання. При порушенні умов договору його
найчастіше розривають. Наприклад, при невиплаті роялті або порушення
стандартів бренду. Після цього власник закладу втрачає інвестиції.
Сьогодні в Україні налічується близько 80 пропозицій франшизи в сфері
ресторанного господарства, при цьому обороти цього ринку становлять 52 млрд
гривень на рік і поступово повертаються до докризових 65-80 млрд гривень [5].
У сфері ресторанного бізнесу в Україні на сьогоднішній день пропонується
близько 80 франшиз. Лідери – кав’ярні і пекарні, фаст-фуд і стріт-фуд, тобто
проекти працюють в низькому і середньому ціновому сегменті [3].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, в даний час
франчайзинг у сфері ресторанного господарства демонструє стійкий розвиток,
залишається

вагомою

передумовою

ведення

бізнесу

і

збереження

конкурентоспроможності ресторанних підприємств. Провідними тенденціями
франчайзингу в ресторанному бізнесі залишається розвиток нових форматів
франчайзингових підприємств, більша відкритість франчайзерів і франчайзі
стосовно споживачів. Розвиток і поглиблення цих тенденцій сприятиме
інноваційним змінам в одній з найбільших сфер франчайзингу.
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Харчування — найважливіший фактор зовнішнього
середовища,

який

визначає

правильний

розвиток,

стан

здоров'я

та

працездатність людини.
У більшості жителів нашої країни є дефіцит йоду в організмі, що
позначається на гормональному фоні і, перш за все, на роботі щитовидної
залози. Без йоду наш організм не може нормально функціонувати, тому що
саме цей елемент є структурним компонентом гормонів щитовидної залози, яка
контролює всі метаболічні процеси в організмі людини. Гормони цієї залози
впливають на енергетичний, вуглеводний, жировий обмін, імунні процеси,
зростання, статеве дозрівання, психічний і інтелектуальний розвиток. [5]
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Нестача йоду можна заповнити, причому не вдаючись до лікарських
засобів – досить лишерегулярно вживати правильно приготовані йодовмісні
продукти харчування, серед яких багато смачних та корисних гарячих закусок.
Формулювання цілей статті. Мета роботи полягає в розробці технологій
приготування гарячих закусок з використанням йодовмісної сировини
Робота направлена на:
- охарактеризування корисного впливуйоду як елементу та продуктів, що його
містять, на організм людини;
- розроблення рецептів приготування гарячих закусок з використанням
йодовмісних продуктів;
-

наукове

обґрунтування

та

експериментальне

підтвердження

перспективностіта доцільності використанняйодованої добавки у технології
приготування гарячих закусок
Посилання

на

сучасні

розробкитехнологій

дослідження

приготування

та

гарячих

публікації.
закусок

Питання
з

щодо

використанням

йодовмісної сировинисьогодні є досить актуальним, тому багато досліджень
направлені на визначення необхідності регулярного вживання йодовмісних
продуктів у раціон задля покращення роботи організму.
Значний

внесок

у

вирішення

проблеми

розширення

асортименту

високоякісних йодовмісних продуктів з вираженим впливомна організм
людини мають дослідженняІнституту ендокринології та обміну речовин
ім. В. П. Комісаренка, Міністерства охорони здоров’я УкраїниЗіолковської
А.В.,

Гропянова

Д.А.,

Масягіної

О.В.,Жмудь

А.В.,

Кашкано

М.А.,

Шауріної О.С. та ін.
Виклад основного матеріалу дослідження. На початку дослідження мною
було проведено детальний аналіз літературних джерел щодо йодовмісної
харчової сировини і можливості її використання у технологіях гарячих закусок,
після чого досліджено модель розробки технології гарячих закусок з
йодовмісною сировиною.
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Технології гарячої закуски
з йодовмісною сировиною

Рисунок 1 – Модель розробки технології гарячих страв
з йодовмісними добавками
Морська капуста, або ламінарія, є чемпіоном серед усіх йодовмісних
продуктів, тому навіть вживаючи сто грамів ламінарії у день можливо
заповнити його добову норму. Рослина багата йодом, містить безліч вітамінів,
хороша для фігури, шкіри, шлунку та навіть стимулює розумову активність.
Дослідження органолептичних та фізично-хімічних показників ламінарії
показують можливість її використання в технології виробництва гарячих
закусок. [4]
Таблиця 1 – Список інгредієнтів для приготування пиріжків
дріжджових з морською капустою
Назва сировини
Молоко
Вершкове масло
Дріжджі
Цукор
Яйця
Сіль
Борошно
Ламінарія
Цибуля ріпчаста

Вихід
200 мл
100 гр
60 гр
40 гр
300 гр
3 гр
650 гр
2000 гр
140 гр
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Були розроблені рецептури наступних страв: пиріжки дріжджові з
морською капустою, перець фарширований ламінарією, морські човники з
кабачків та ламінарії. [6]
Другим продуктом, що містить багато йоду, є морська риба, а саме тріска,
тунець, палтус, оселедець, морський окунь, камбала, лосось. Таку рибу можна
смажити, коптити, запікати з овочами, варити з неї супи. Відмінним варіантом
буде і солона риба, засолювання якоїнеобхідно проводити самостійно, не
використовуючи оцет, що значно зменшує корисні властивості продукту. Так,
наприклад, в одній порції тріски (100 грамів), що містить мало жирів та
калорій, але багато вітамінів та елементів, міститься близько 110 мкг йоду. [2]
Існує багато гарячих закусок з морської риби, які забезпечують більшу
частину йодової потреби на день. Серед них тріска по-польськи на рибному
бульйоні з коренем селери, запечена скумбрія з часником та паприкою, котлети
з морського окуня «Петро І» та багато інших. [6]
Мідії, креветки, устриці, кальмари і краби також багаті йодом. Особливо
корисні сирі продукти, тому устриці, наприклад, краще їсти свіжими,
окропивши їх лимонним соком. Решта морепродуктів варто, звичайно,
відварити, але час теплової обробки звести до мінімуму, аби максимально
можливо зберегти всі корисні речовини.[7]
Смачними та корисними гарячими закусками з морепродуктів стануть
кальмари, фаршировані рисом, цибулею та яйцем та креветки, запечені в
томатному соусі [6]
Необхідною добавкою, яку необхідно вживати у їжу, аби запобігти
йододефіциту, є йодована сіль. У день людині потрібно з'їдати близько шести
грамів такої солі, аби забезпечити себе йодом в повній мірі. Але потрібно
пам'ятати, що солити необхідно тільки вже приготовлену їжу, адже при
тепловій обробці йод випаровується. Якщо солити готові страви, то виявиться,
що 6 грамів солі в день - це дуже багато, тому краще заповнювати дефіцит йоду
морепродуктами.[1]
342

Висновки. Таким чином, показано технології застосування йодовмісної
сировини під час приготування гарячих закусок, що забезпечують підвищення
харчової цінності та функціональні властивості страви. Розроблено технологію
гарячих закусок з використанням ламінарії, морепродуктів та йодованої солі,
які можуть бути рекомендовані до споживання людьми із захворюваннями
щитовидної залози, а також для профілактики йодного дефіциту населення.
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