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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ТА ХАРЧОВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ

УДК 331.101.265:640.43(045)
Діана Абрамович
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА
В статті розглянуто та наведено порівняльний аналіз історично сформованих
концепцій управління персоналом. Досліджено основні тенденції характерні для
сучасного етапу розвитку управління персоналом. Виокремлено персонал як
головний фактор забезпечення конкурентоспроможності та успіху діяльності
підприємств готельно-ресторанного бізнесу.
Ключові слова: управління персоналом, кадрова політика, мотивація, готельноресторанний бізнес.
Постановка проблеми. Пошук ефективних способів подолання економічної
кризи, прискорення темпів становлення ринкових відносин, зростання кількості
прибуткових готельних підприємств обумовлює необхідність застосування в
системі управління ресторанним господарством не лише організаційноадміністративних, фінансово-управлінських заходів, комерційних програм, а й
розширення практики використання науково обґрунтованих методів та
технологій.
У практиці галузевого кадрового забезпечення, з одного боку, погіршується
якісний склад професійно-кваліфікаційної структури, не приділяється належна
увага підготовці кадрів, не відповідає сучасним вимогам система безперервної
освіти, в тому числі керівників і спеціалістів.
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Досліджуючи роботу підприємств ресторанного господарства, яка залежить
від здатності задовольнити потреби найвимогливіших клієнтів, однією з
важливих проблем є побудова ефективної системи управління персоналом,
оскільки персонал закладу безпосередньо контактує з клієнтами і ця комунікація
значною мірою впливає на результат діяльності підприємства. Проблема
управління персоналом у закладах індустрії гостинності є для нашої країни дуже
актуальною, цей фактор не тільки запорука ділового успіху і репутації закладу,
а й результат загального враження про культуру гостинності нашої країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Широке коло питань, пов’язаних з
дослідженням
підприємств,

кадрового
пошуком

потенціалу
методів

економічних

прогнозування

і

систем

регіонів

управління

та

кадровим

потенціалом відображено у працях відомих за кор дон них і вітчизняних вчених
таких як: Б. Андрушків, Н. Анішина, С. Бандур, Д. Богиня, І. Бондар, М.
Долишній, Т. Заяць, І. Крижко, Е. Лібанова, В. Онікієнко, В. Петюх, М. Шаленко,
М. Альберт, К. Макконнелл, Д. Мерсер, Е. Саруханов, С. Фішер, Ф. Хедоурі та
інші.
Метою статті є виявлення особливостей управління персоналом на
підприємствах готельно-ресторанного господарства, що впливають на розвиток
цих підприємств.
Виклад

основного

матеріалу.

На

нинішньому

етапі

успішне

функціонування підприємства безпосередньо пов’язане зі значним підвищенням
ефективності використання виробничих ресурсів та зростанням продуктивності
праці персоналу підприємства. Орієнтація економіки на ринкові відносини
змінює підходи до вирішення економічних проблем, і в першу чергу тих, що
безпосередньо пов’язані з кадровими ресурсами.
Для сучасного етапу розвитку управління персоналом характерні такі
тенденції:
1) зміна підходів до управління персоналом (стають актуальними концепція
управління людськими ресурсами та концепція управління людиною);
2) розвиток руху та компетентність;
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3) увага до підвищення ефективності управління персоналом (як
економічної, так і соціальної);
4) усвідомлення і підвищення значимості корпоративної культури [2].
Наразі персонал вважається одним із тих факторів, які приносять організації
вирішальний успіх. Саме тому сучасна концепція управління підприємством
передбачає виокремлення з більшої чисельності функціональних сфер
управлінської діяльності тієї, яка пов’язана з управлінням кадрової складової
виробництва – персоналом підприємства.
Вкладення в людські ресурси та кадрову роботу стають довгостроковим
фактором конкурентоспроможності та виживання фірми. Управління людьми
має важливе значення для всіх організацій. Без людей немає організації. Без
потрібних людей жодна організація не зможе досягти своїх цілей і вижити.
Розвиток ресторанного бізнесу в Україні, зростаюча конкуренція, що
вимагає постійного підвищення якості ресторанних послуг, потребують
підвищення вимог до всіх категорій персоналу, оскільки якість ресторанного
сервісу в першу чергу визначається роботою служб [4].
Потребу в систематичному підвищенні кваліфікації персоналу обумовлює
також глобалізація ринків. Вплив зазначеного чинника виявляється в тому, що
якість послуг і обслуговування ресторанів має зіставлятися з міжнародними
стандартами.
Проте, як показує практика, більшість працівників обслуговуючого
персоналу ресторанів країни не мають спеціальної освіти, не володіють ні
навичками роботи з сучасними інформаційними та ресторанними технологіями,
ні знаннями з психології і етики роботи з клієнтами; виконувана ними робота
переважно не відповідає сучасним стандартам якості послуг та обслуговування.
Кадрова політика ресторану повинна будуватися на наступних принципах:
– повна довіра до працівника і надання йому максимальної самостійності;
– у центрі економічного управління повинні бути не гроші, а людина та її
ініціатива;
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– результат діяльності підприємства визначається ступенем згуртованості
колективу;
– максимальне делегування функцій управління співробітникам;
– розвиток мотивації працівників [4].
Зупинимось на мотивації більш детально. Мотивувати персонал – значить
спонукати до дії, тобто це процес стимулювання кого-небудь до діяльності,
спрямованої на досягнення певної мети. Розглянемо типи мотивації і їх
реалізацію в закладах ресторанного господарства:
1. Зовнішня мотивація – обумовлена зовнішніми обставинами. Наприклад,
колега купив новий телефон, необхідно добре попрацювати, відповідно
отримати премію і теж купити новий телефон.
2. Внутрішня мотивація – пов'язана не з зовнішніми обставинами, а виникла
всередині самої людини.
3. Позитивна мотивація – заснована на позитивних стимулах. Наприклад,
якщо добре працювати і самовдосконалюватися – можна отримати премію або
підвищення в посаді.
4. Негативна мотивація – заснована на негативних стимулах. Наприклад,
якщо запізнюватися на роботу – можна отримати догану і штраф.
5. Стійка мотивація – заснована на потребах людини, так як вона не вимагає
додаткового підкріплення.
6. Нестійка мотивація – постійно вимагає додаткового підкріплення [5].
Для досягнення світового рівня в кадровому забезпеченні індустрії
гостинності в Україні необхідно дослідити та вирішити такі основні питання:
• провести діагностику процесу кадрового забезпечення ресторанних
підприємств;
• здійснити аналіз діючої практики добору, розстановки та атестації кадрів;
• дати прогнозну оцінку загального обсягу попиту на кадри;
• проаналізувати кількісний та якісний склад працівників підприємств
ресторанного господарства з урахуванням вимог часу, орієнтації на якісні зміни
в рівні обслуговування та підвищення платоспроможного попиту населення;
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• охарактеризувати вищі навчальні заклади, які формують фахівця сфери
відпочинку;
• дати експертну оцінку відповідності рівня підготовки фахівця сфери
послуг і вимог до спеціаліста цієї категорії;
• здійснити порівняльний аналіз пропозиції кадрового забезпечення
ресторанного господарства та реального попиту на нього за кількісними та
якісними параметрами;
• обґрунтувати пропозиції щодо змін якісної структури забезпечення
кадрами для ресторанного господарства та удосконалення рівня їх підготовки.
Методичне забезпечення діючої системи підвищення кваліфікації в
ресторанній сфері потребує істотної переробки через такі типові обставини:
• побудова етапів підвищення кваліфікації не відповідає принципам
системності та безперервності формування і оновлення професійних навичок;
• як правило, немає методологічної основи проведення оцінки підвищення
кваліфікації працівників у рамках підприємства (внутрішньо фірмової системи).
Відсутні чітко сформульовані, науково обґрунтовані критерії формування
професійних навичок обслуговуючого персоналу;
• відсутність варіативності, гнучких підходів до формування змісту курсів
підвищення кваліфікації відповідно до змін вимог зовнішнього середовища,
кон’юнктури ринку;
• зміст навчання не охоплює всю специфіку технології надання ресторанних
послуг. Мало уваги приділяється культурі обслуговування, специфіці роботи з
іноземними гостя ми, вивченню психологічних нюансів роботи з групами
туристів, враховуючи етнічні особливості;
• недосконалість дидактичної основи навчання;
• у середині ресторані майже не використовуються на практиці існуючі
загальні методи та прийоми вивчення мотиваційної сфери професіоналізму
працівників;
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• відсутність спеціалістів, які мають як професійні знання в ресторанному
господарстві, так і психолого-педагогічну підготовку для роботи з персоналом у
системі підвищення кваліфікації працівників ресторану.
Висновки. В цілому можна констатувати, що система кадрового
забезпечення

ресторанного

господарства

України

перебуває

на

стадії

формування та вимагає значних зусиль щодо узгодження кількісного та якісного
рівнів підготовки нових спеціалістів.
Отже, досвідчені власники ресторанного бізнесу повинні добре розуміти,
що для того, щоб розвиватися, мати успіх у конкуруючому середовищі і
забезпечити успішний розвиток ресторану, їм потрібно оптимізувати віддачу від
вкладень капіталу не тільки у матеріальні та фінансові ресурси, а й у людські.
Тобто створити комфортні умови для праці, вміти проаналізувати і
запроваджувати актуальні методи роботи, мотивувати та підтримувати
ініціативу своїх працівників, навчати та розвивати їхні вміння й навички. Все це
потрібно робити для продуктивності та покращення свого ресторанного бізнесу.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ
У СФЕРІ ТУРИЗМУ
В статті проаналізовано сучасні тенденції забезпечення безпеки у сфері
туризму та гостинності, виділено ризики туристів, розглянуто особливості
стандартизації та сертифікації туристських послуг.
Ключові слова: безпека, туризм, туристські послуги, турпродукт, фактори
ризику, надзвичайні ситуації.
Постановка проблеми. У сучасних умовах одним з головних завдань, що
стоять перед суб'єктами туристичної діяльності на різних рівнях управління, є
забезпечення безпеки туристів та екскурсантів. Вочевидь, що з надання
туристських послуг має бути забезпечений необхідний рівень захисту життя та
здоров'я туристів, що подорожують у рамках організованого та самодіяльного
туризму.
Основною і самою важливою умовою організації туристичних подорожей є
безпека. Під час подорожі турист перебуває в незнайомому середовищі, активно
відпочиваючи постійно знаходиться під впливом ризикових обставин. Він не
знає досконало звичаїв, мови, традицій, побуту, не має імунітету від хвороб,
поширених у даній місцевості, не пристосований до проживання та інтенсивних
навантажень. Все це вимагає чіткої організації і взаємозв’язку серед об’єктів
туристичної індустрії, що включають готелі, транспорт, місця громадського
харчування і розваги (оздоровчого, спортивного, пізнавального і іншого
призначення), з організаціями, здійснюючими туроператорську і турагентську
діяльність, і з організаціями, що надають різні послуги (екскурсійні, туристські,
гідів-перекладачів та інші види послуг, подорожі, що надаються залежно від
цілей).
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Метою статті є дослідити і проаналізувати вимоги до організації безпеки
туристичних подорожей.
Сучасні дослідження та публікації. Питанням безпеки туризму присвячено
чимало публікацій. Методичні та практичні аспекти безпеки туризму
розглядаються у працях таких вчених, як Н. Галла, О. Заноско, Н. Корж, Кифяк
В.Ф., Смолій В.А. та інші. Слід зауважити, що більшість вітчизняних авторів
зосереджують свою увагу на економічній безпеці держави чи туристичних
підприємств, а теоретичним аспектам безпеки туризму приділяється недостатньо
уваги.
Виклад основного матеріалу дослідження.

Вочевидь, що забезпечення

безпеки у туризмі можливе тільки при тісній взаємодії всіх суб'єктів організації
туристської діяльності. Тому, на думку низки експертів, доцільно наділити
додатковими повноваженнями щодо забезпечення безпеки у туризмі відповідний
орган виконавчої влади або створити окреме Міністерство туризму для
вирішення наступних основних завдань:
 здійснення державного контролю за виконанням законодавства у сфері
забезпечення безпеки у туризмі;
 координація діяльності регіональних органів влади щодо забезпечення
безпеки у туризмі;
 розробка та реалізація державної політики у сфері безпеки туризму,
зокрема для маломобільних груп туристів;
 вироблення єдиних підходів не лише до класифікації рівня сервісу, а
також безпеки об'єктів готельно-туристської промисловості, в тому числі готелів
та інших засобів розміщення, гірськолижних трас та пляжів.
Слід зазначити, що особливістю туризму є його тісний взаємозв'язок та
інтегрованість з іншими сферами економіки, високий рівень взаємозалежності
всіх учасників ринку, які разом виробляють кінцевий турпродукт. Тому
необхідно визначати основні напрями планування та регулювання партнерських
відносин, базуючись на узгодженні інтересів та можливостей основних
учасників ринку у довгостроковій перспективі.
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При проектуванні турпродукту туроператор має враховувати, що
основними вимогами до туристичних послуг та умов обслуговування туристів є:
відповідність призначенню; безпека; точність і своєчасність виконання;
ергономічність; комфортність; естетичність; інформативність; доступність [1].
При цьому підвищення рівня безпеки та забезпечення якості туристських
послуг досягається за рахунок стандартизації та сертифікації туристичних
послуг.
Перерахуємо види документів, застосування яких сприяє підвищенню рівня
безпеки у туризмі:
 технічні регламенти;
 санітарні правила (СП);
 гігієнічні норми (ДН);
 будівельні норми та правила (СНіПи);
 правила пожежної безпеки (ППБ) [3].
Сертифікація туристських послуг у нашій країні проводиться на
відповідність національним стандартам, стандартам організацій та вимог систем
добровільної сертифікації. Туристські організації можуть пройти сертифікацію
наступних видів туристських послуг:
 організації

подорожей

(на

всіх

видах

транспорту,

пішохідних,

екологічного туризму) та екскурсій;
 забезпечення проживання туристів (у готелях, пансіонатах, турбазах,
квартирах, приватному секторі);
 організації харчування та перевезень туристів;
 забезпечення безпеки на туристичних маршрутах;
 навчання основ туристських та альпіністських навичок;
 послуги екскурсоводів;
 інформаційні послуги у галузі туризму [4].
У туристично-екскурсійному обслуговуванні можна виділити наступні
фактори ризику, на дії яких можуть наражатися туристи:
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 травмонебезпека;
 вплив довкілля;
 пожежна небезпека;
 біологічні дії;
 небезпека випромінювань;
 хімічні дії;
 психофізіологічні навантаження;
 підвищена запиленість та загазованість;
 інші фактори [3].
Також у сучасних умовах глобалізації одним із серйозних стримуючих
факторів для розвитку туризму є загроза міжнародного тероризму. Існують
питання забезпечення безпеки в туризмі, які можна вирішити тільки на
урядовому рівні. При цьому актуальними стають питання координації, взаємодії
та обміну інформацією між різними міністерствами та відомствами, так чи
інакше пов'язаними з туризмом.
Також, на наш погляд, одним із стримуючих факторів розвитку
внутрішнього та в'їзного туризму є низька доступність об'єктів туристичноготельної індустрії для осіб з обмеженими фізичними можливостями, а також
недостатня поінформованість туристів про організації для них доступного
середовища,

які

додаткові

інженерно-технічні

та

організаційні

заходи

організовані для їх безпеки.
При цьому часто для таких туристів відсутні додаткові заходи забезпечення
їхньої безпеки.
Окремо слід сказати, що важливу роль у системі забезпечення безпеки у
туризмі грає питання безпеки готелів як об'єктів туристичної інфраструктури. У
2019 р. набули чинності нові правила класифікації готелів. Процедура
класифікації буде зобов'язувати готелі мати документи та технічні засоби
захисту відповідно до вимог з безпеки та антитерористичної захищеності.
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Зокрема, в індустрії гостинності готелі тепер мають оснащуватися засобами
тривожної сигналізації (кнопкою екстреного виклику наряду поліції), мати
паспорт безпеки, системи оповіщення та відеоспостереження [5].
Таким чином, головне завдання у туризмі – забезпечення безпеки
мандрівників на всіх етапах їхньої поїздки. При цьому, на наш погляд, основний
акцент робиться на загальні та спеціальні вимоги безпеки, на питання
забезпечення безпеки на стадіях проектування та реалізації турпродукту.
Окремо слід зазначити, що для розвитку в'їзного туризму слід працювати з
подоланням уявлень у масовій свідомості зарубіжних туристів про те, що в
Україні існують проблеми з безпекою туристів. Наприклад, згідно з рейтингом
Всесвітнього економічного форуму, Україна займає 109 місце з 200 за рівнем
безпеки туризму.
Тому необхідно доводити об'єктивну інформацію до зарубіжних туристів
про те, що подорож до України для них буде безпечною та комфортною.
Сьогодні при виборі місця відпочинку туристи беруть до уваги не лише рівень
сервісу, пропонований туроператором та постачальниками туристських послуг,
але, так само враховують криміногенну обстановку, рівень терористичних
загроз, стан безпеки об'єктів готельно-туристської індустрії.
Розглянемо тепер проблему забезпечення безпеки дитячого відпочинку. З
одного боку, існують понад 100 нормативно-правових документів, що
регламентують організацію дитячого туризму та відпочинку, які найчастіше
суперечать один одному. У таких умовах достатньо багато туроператорів та
інших організаторів дитячого туризму часто просто відмовляються від розробки
дитячого відпочинку. З іншого боку, все це призводить до збільшення частки
неорганізованого дитячого відпочинку, який ставить під загрозу життя та
здоров'я дітей.
З метою вирішення проблеми забезпечення безпеки дитячого відпочинку,
ухвалено рішення про створення реєстру дитячо-юнацьких таборів. Також
необхідно продовжити роботу щодо вдосконалення нормативно-правової бази,
що регулює організацію дитячого відпочинку та туризму [6].
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Не менш важливою є проблема забезпечення безпеки перевезень дітей у
межах організації програм дитячого туризму. Необхідно підвищувати рівень
безпеки під час перевезення дітей, контролювати технічний та протипожежний
стан автобусного парку.
Слід зазначити, що найчастіше не виконуються вимоги обов'язкового
страхування відповідальності перевізника та відшкодування збитків у результаті
подій на транспорті.
Висновки. Таким чином, у сучасних умовах забезпечення безпеки
туристських послуг є ключовою умовою розвитку туризму в нашій країні. Пошук
конкретних шляхів вирішення проблем створення ефективної системи
забезпечення безпеки туристів у міжнародному туризмі для України є
актуальними на даному етапі розвитку індустрії туризму.
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ІННОВАЦІЙНІ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ У ГОТЕЛЬНОРЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
Викладено авторське бачення щодо використання інтернет-технологій в
готельно-ресторанних підприємствах як елементу маркетингової діяльності
Досліджено роль інтернет-технологій у готельно-ресторанному бізнесі,
охарактеризовано окремі види інтернет-інновацій, які застосовуються для
підвищення ефективності функціонування даних закладів.
Ключові слова: готельно-ресторанне підприємство, інновації, інтернеттехнології, 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 [5].
Інноваційні

інтернет-технології

готельно-ресторанного

господарства

з'явилися у світовій готельній індустрії давно – біля двадцяти п'яти років тому, і
пройшли великий шлях розвитку. На українському ринку інновації в готельноресторанному бізнесі присутні відносно недавно. Експерименти з упровадження
їх в готельно-ресторанних комплексах України стали проводиться з середини
90-х років. Кількість впроваджень вимірюється в десятках, а їхня якість
найчастіше є предметом суперечок, чуток, домислів і розчарувань по
сьогоднішній день.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання про можливості сучасних
інноваційних

інтернет-технологій

в

готельно-ресторанному

бізнесі

розглядаються такими відомими українськими вченими, як Х. Роглєв,
М. Скопень, В. Худо, А. Кияниця, Н. Кабушкин, Л. Агафонова та іншими.
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Однак необхідно зазначити, що за останні роки питання інноваційних
інтернет-технологій піднімалася у наукових публікаціях різних вчених, однак в
них не були чітко сформовані перспективи та проблеми впровадження
інноваційних інтернет-технологій у готельно-ресторанному бізнесі.
Мета статті. Дослідити впровадження інноваційних інтернет-технологій на
підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.
Виклад основного матеріалу. Закон Парето, відповідно до специфіки
застосування його у готельно-ресторанному бізнесі, вказує, що лише 20%
відвідувачів здатні забезпечити власникам закладу 80% прибутку. При цьому
щоб утримати постійних відвідувачів і привабити нових в умовах конкуренції
стильного інтер’єру та якісної смачної їжі вже недостатньо. У цьому випадку
отримання

додаткових

конкурентних

переваг

ефективно

забезпечує

впровадження інноваційних Інтернет-технологій.
На сьогоднішній день найбільш популярною технологією такого типу є
застосування у готеьно-ресторанних закладах безкоштовного Wi-Fi.
Вайфай (від англ. Wireless Fidelity, Wi-Fi, WiFi; – бездротова правдивість
відтворення) – торгова марка Wi-Fi Alliance та загальновживана назва для
стандарту IEEE 802.11 передачі цифрових потоків даних по радіоканалах [6].
Wi-Fi – це сучасна технологія бездротового доступу в Інтернет, що
найбільш динамічно розвивається. Доступ до мережі за технологією Wi-Fi
здійснюється за допомогою спеціальних радіоточок доступу. Підключитися до
мережі Wi-Fi можна за допомогою ноутбуків і мобільних пристроїв, оснащених
спеціальним устаткуванням. На сьогоднішній день практично всі сучасні
портативні та кишенькові комп'ютери є Wi-Fi-сумісними.
Однак власники не нових мобільних ПК також можуть легко використати
цю технологію, встановивши в PCMCIA-слоти своїх комп'ютерів спеціальні
Wi-Fi-картки.
Для того, щоб забронювати номер в готелі або столик в ресторані, потрібно
зайти на відповідний сайт і вибрати необхідні параметри – населений пункт,
готель, ресторан, бажаний час перебування або відвідування, кількість персон.
Обрати заклад та конкретне місце можна також за різними критеріями.
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У тому разі, коли номер або столик успішно заброньований, клієнтові на
мобільний телефон надійде відповідне повідомлення. Крім того, відвідувачі
сайту інформуються про різноманітні новини й акції готельно-ресторанного
закладу.
Онлайн-бронювання застосовує і відомий американський сервіс Groupon –
американський сервіс колективних знижок, який охоплює 41,7 млн. користувачів
у 48 країнах. Тепер користувачі мережі Groupon можуть зарезервувати столик зі
знижкою в 40% у більш ніж 500 закладах у 10-ти містах США, включаючи НьюЙорк, Бостон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Послуга входить до розділу
Groupon Reserve, який займається просуванням товарів і послуг преміум-класу
[3].
Значний інноваційним потенціалом характеризується така технологія як
інтерактивне

електронне

меню.

Цей

сервіс

може

застосовуватися

як

відвідувачами, так і офіціантами. У першому випадку відвідувач замість
звичного меню користується iPad-ом, за допомогою якого він може підібрати з
карти вин закладу за ціною, регіоном виробництва, букетом, а потім до нього –
страву з меню. Також існує можливість підрахувати калорійність певних страв,
а при виборі страв – відразу побачити остаточний чек замовлення. Під час
очікування на замовлення можна ввійти в мережу Інтернет, переглянути новини,
пограти в ігри.
У тому разі, коли інформаційними технологіями користується офіціант,
застосовується спеціальне програмне забезпечення. У вітчизняній практиці з
цією метою застосовується система R-keeper, яка здійснює повний цикл
розрахунково-облікових операцій, від оформлення надходження продуктів на
склад до видачі фірмового чека клієнтові.
Практично необмежені можливості для онлайн-взаємодії бізнес-структур, у
тому числі готельно-ресторанних закладів, і споживачів відкриває застосування
QR-кодування.
QR (quick response)-код – це двовимірний штрих-код, який несе в собі
інформацію, що може зчитуватися за допомогою телефону з вбудованою
камерою. Завдяки легкому розпізнаванню користувач може моментально
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занести в свій телефон текстову інформацію, додавати контакти в адресну книгу,
переходити за Web-посиланнями, відправляти sms-повідомлення тощо. Для
зчитування QR-кодів існують такі безкоштовні та вільні для завантаження з
мережі Інтернет програми, як I-NIGMA, Kaywa Reader, QuickMark, iMatrix, NeoReader. Швидкість розпізнання коду дуже висока, їх можна розміщувати на будьяких носіях (починаючи від чеків і меню і закінчуючи різноманітними
вивісками) [3].
Заклади

готельно-ресторанного

бізнесу

застосовують

QR-коди

для

приваблення відвідувачів. На вході до готелю або ресторану розміщують
рекламний плакат або меню з нанесеним кодом. Зчитавши код, користувач може
зайти на сайт готельно-ресторанного закладу, переглянути послуги, меню або
отримати посилання на сайт, де можна ознайомитися з відгуками про цей заклад.
Також в код можна закласти інформацію про історію готельно-ресторанного
закладу, походження та авторство деталей інтер’єру, деталі меню (склад і
походження інгредієнтів, етапи і способи їх обробки, поживність і калорійність),
час роботи закладу, повідомлення про акції чи лотереї.
QR-коди дають змогу активізувати різноманітні програми лояльності,
організовувати голосування, інтерактивні опитування і максимально швидко
отримувати інформацію відгуки відвідувачів про відповідний заклад. Також
адміністрація закладу може розсилати sms-повідомлення з кодом, який надає
право на знижку на певну послугу чи страву.
У розвинутих країнах спостерігається поширення і розвиток електронної
комерції. У сфері туризму та готельно-ресторанного бізнесу це дає можливість
будь-якому власникові кредитної картки придбати тур, забронювати місця в
готелі, на літак, придбати квитки на культурно-видовищні заходи, замовити
напрокат автомобіль в будь-якому місті земної кулі. Переваги електронної
комерції для готелів очевидні - це економія на виплаті агентських комісійних,
зменшення витрат на видання рекламно-інформаційних матеріалів, створення
нетрадиційних збутових каналів та ін. За оцінками експертів Всесвітньої
туристської організації близько 25-40% всіх продажів туристичних послуг в
найближчому майбутньому буде реалізовано через електронну комерцію [4].
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Одним з основних напрямків інноваційних технологій в готельному бізнесі
є впровадження мультимедійних технологій, зокрема довідників, буклетів,
каталогів. Сьогодні готелі розміщують електронні довідники і каталоги в мережі
Інтернет. Електронні каталоги готелю дозволяють віртуально подорожувати
номерами різних категорій, залами ресторанів, конгрес-центрів, вестибюлю,
подивитися повну інформацію про готельне підприємство, ознайомитися зі
спектром послуг, що надаються, системою пільг і знижок. Використання
мультимедійних технологій дає можливість оперативно надавати потенційному
гостю інформацію про готель і, тим самим, дозволяє швидко і безпомилково
вибрати той готельний продукт, якого потребує гість [1].
Інтернет-технології – це технології створення і підтримки різних
інформаційних ресурсів в комп’ютерній мережі Інтернет: сайтів, блогів,
форумів, чатів, , електронних бібліотек та енциклопедій [2].
В основі Інтернет та інтернет-технологій лежать гіпертексти і сайти, що
розміщуються в глобальній мережі Інтернет або в локальних мережах ЕОМ.
Гіпертексти – це тексти зі гіперпосиланнями на інші гіпертексти, розміщені
в Інтернет або локальній мережі ЕОМ. Для запису гіпертекстів використовується
мова розмітки гіпертекстів HTML, який сприймається всіма браузерами на всіх
персональних комп'ютерах. Мова HTML є міжнародним стандартом, тому всі
гіпертексти, єдиним чином сприймаються і єдиним чином відображаються на
всіх персональних комп'ютерах в усьому світі. Для підготовки гіпертекстів
зазвичай використовуються візуальні гіпертекстові редактори, у яких відразу
видно — як буде виглядати гіпертекст на ЕОМ і можлива вставка гіперпосилань
на сайти в Інтернет. Одним з найкращих візуальних гіпертекстових редакторів є
вільний офісний редактор Writer у вільному офісному пакеті Open Office.
Інтерактивні сайти – це сайти, в яких використовуються інтерактивні
гіпертекстові підпрограми, що дозволяють вести діалог з користувачами ЕОМ,
підключених до мережі ЕОМ. Гіпертекстові підпрограми включаються до
гіпертексти разом з гіпертекстовими формами і підпрограмами, які називаються
скриптами. Для запису гіпертекстових підпрограм (гіпертекстових скриптів)
часто використовується мова JavaScript, що є розширенням мови розмітки
гіпертекстів HTML [2].
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Необхідність впровадження інноваційних Інтернет-технологій у сфері
готельно-ресторанного бізнесу стимулює конкурентна боротьба і цілий ряд
інших вимог ринку. Важливість їх використання також обумовлюється
мінливими вимогами споживачів. Впровадження і дифузія інновації стає
об’єктивною необхідністю на всіх етапах діяльності підприємства. Сучасний
розвиток індустрії гостинності спрямований на створення інноваційних
Інтернет-технології, які сприятимуть залученню якомога більшої кількості
клієнтів,

максимальній

кількості

продажів,

завоюванню

довіри

гостя,

формуванню позитивного іміджу підприємства.
Висновки.

Найпродуктивнішим

та

найшвидшим

каналом

передачі

інформації у світі є глобальна мережа Інтернет, що дає змогу ефективно
використовувати її для впровадження інновацій у готельно-ресторанному
бізнесі. Специфіка роботи Інтернету дозволяє кардинально змінювати способи і
методи взаємодії між суб’єктами бізнесу, підвищувати рівень якості
обслуговування споживачів, зміцнювати конкурентні позиції господарюючих
суб’єктів, одержувати максимально повну і об’єктивну інформацію для ведення
бізнесу, створювати нові перспективні форми соціальної та економічної
діяльності.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ПОСЛУГ У СФЕРІ РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА
У статті дано визначення поняття «послуга», «ринок ресторанних послуг»,
«кон’юнктура»; проаналізовано сутність ринку ресторанних послуг, подано
класифікацію послуг за різними показниками. Детально розглянуто сутність та
специфіка кон’юнктури ринку ресторанного господарства, визначено чинники
формування та розвитку кон’юнктури ресторанних послуг.
Ключові слова: сфера послуг, ресторанна послуга, ринок послуг, кон’юнктура
ринку, конкурентоспроможність.
Постановка завдання. У сучасних умовах економічного розвитку країни
постійно підвищується роль сфери послуг. Збільшується кількість суб’єктів
надання послуг, та працівників, зайнятих у цій сфері, розширюється перелік та
зростає обсяг реалізованої продукції.
Поняття «послуга» багатогранне та включає широкий спектр видів
діяльності, які й визначають загальні (спільні для різних видів) і специфічні
особливості послуг, які надають заклади ресторанного господарства, тобто
ресторанних послуг.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний вклад у дослідження
актуальних питань сфери послуг, а саме їх особливостей, здійснили як
вітчизняні,

так

і

зарубіжні

науковці:

А. Андрейченко,

М. Вачевський,

Х. Ворачек, С. Горбаченко, Р. Грінченко, А. Дурович, В. Карпов, В. Кучеренко,
М. Лянцевич, Є. Майдебура, Д. Мамотенко, Л. Нечаюк, Н. Нечаюк, О. Пащук,
Н. Погожа, Т. Сорокіна, А. Тавлуй, Ф. Котлер та ін.
Відтак, метої даної статті є дати визначення поняття «ринок ресторанних
послуг», проаналізовати їх сутність. Крім цього, розглянути пдходи до
класифікації послуг, а також розглянути сутність та специфіку кон’юнктури
ринку ресторанного господарства.
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Виклад основного матеріалу. Ринок готельно-ресторанної індустрії є
складовою ринку товарів і послуг народного споживання та являє собою
сукупність грошових і товарно-послугових відносин. Ці відносини виявляються
у формі взаємодії між споживчим попитом і пропозицією готельних і інших
послуг, пропонованих готельними комплексами [5].
Поняття ринку ресторанних послуг можна трактувати в широкому
розумінні. За Момотенко Д.Ю. – це певне економічне середовище, в якому
формується ресторанний бізнес. Вихідними позиціями цього економічного
середовища виступають праця і капітал, що функціонує в умовах конкурентного
попиту і пропозиції. Таке економічне середовище визначає конкретні товарногрошові відносини ресторанного бізнесу, орієнтовані на обслуговування клієнтів
та отримання прибутку. Одночасно предметом попиту і пропозиції на цьому
ринку виступають, крім вищеназваного товару, послуги (сервіс та гостинність).
Наявність суспільної потреби на пропонований товар та послугу, а також
наявність рестораторів, здатних задовольнити цю суспільну потребу, створюють
передумови для формування й розвитку ресторанного ринку [6].
За кон’юнктурними спостереженнями ринки класифікуються у такий
спосіб:
– за ступенем організації ринкової інфраструктури;
– за функціональним призначенням товару;
– за територіальною ознакою;
– за обсягом продажу товарів, масштабом і рівнем конкуренції [1].
Типи ринків за обсягом продажів товарів і ступенем конкуренції: чиста
конкуренція, конкурентний ринок, монополістична конкуренція, олігополія,
чиста монополія.
Класифікацію ринків можна також провести за наступними напрямками:
співвідношення попиту на послуги; просторові характеристики; кон’юнктурна
оцінка; особливості і зміст маркетингової діяльності.
Проблема територіального охоплення ринку вирішується підприємством
залежно від його фінансового стану і особливостей продукту, що пропонується.
Великого значення набуває наявність інфраструктури. В бізнесі прийнято
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географічно диференціювати ринки і називати їх торговими територіями чи
районами обслуговування. Фізично розміри ринку конкретного ресторанного
закладу можна визначити, якщо описати окружність певним радіусом, центром
якого слугує даний ресторан. Залежно від типу ресторану і характеристик
регіону торгові території змінюються.
Як самостійний термін кон’юнктура походить від латинського слова
«conjungo» і трактується як «збіг обставин; ситуація, що склалася; стан речей;
положення речей, що здатні впливати на хід та результат якої-небудь справи».
Конюнктура ринку – ситуація, що склалася на ринку, збіг обставин чи стан
речей на ринку, здатних впливати на господарську діяльність закладу
ресторанного господарства. Іі вивчення необхідне для того, щоб правильно
оцінити поточний стан, передбачити можливі зміни і розробити відповідну
стратегію розвитку закладу ресторанного господарства.
Особливостями вивчення кон'юнктури ринку ресторанних послуг є
визначення характеру і ступеня іх збалансованості, насамперед співвідношення
попиту і пропозиції.
Виходячи з цього, завданнями дослідження кон’юнктури ринку є:
- аналіз динамічних закономірностей/тенденцій;
- визначення ступеня пропорційності розвитку ринку;
- оцінка стійкості ринку на теперішній час і в перспективі;
- аналіз періодичності розвитку ринку, виділення циклів.
При вивченні кон’юнктури конкретного ринку необхідно враховувати
загальноекономічну ситуацію, яка може знаходитись в різній стадії циклу
розвитку економіки – кризи, депресії, пожвавлення, підйому.
Точність і правильність прогнозу при аналізі кон’юнктури ринку залежить
від виявлення провідних факторів, які її визначають. Дослідження складається з
наступних етапів: аналіз; прогноз та, відповідно, оцінка ефективності
дослідження кон'юнктури ринку ресторанних послуг.
Основні показники, що характеризують кон’юнктуру ринку: масштаб
ринку; ступінь збалансованості ринку; рівень цін; динаміка ринку; ступінь
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ділової активності; сила і розмах конкурентної боротьби; ступінь держаного
регулювання даного ринку; бар’єри для входу на ринок. Основні методичні
вимоги до кон’юнктурних досліджень:
1) врахування взаємозв’язку явищ економічного життя суспільства;
2) неможливість перенесення тенденцій загальної кон’юнктури на
конкретний ринок ресторанних послуг, навіть при наявності деякої суміжності;
3) забезпечення постійного моніторингу ринку внаслідок відсутності
стабільності на ринку ресторанних послуг.
Важливим

аспектом

є

розуміння

сутності

поняття

«економічна

кон’юнктура» як форми прояву на ринку системи факторів і умов відтворення у
їх постійному розвитку і взаємодії, що виражається у певному співвідношенні
пропозиції, попиту і динаміки цін. У підсумку саме ці чинники визначають стан
і динаміку ринку, виступаючи центральною ланкою. Багато інших чинників
впливають на розвиток лише опосередковано, через пропозицію і попит.
Поняття «кон’юнктура» означає сукупність факторів і умов, які визначають
розвиток світового господарства, економічне становище окремої країни,
розвиток певної галузі або конкретного ринку товарів чи послуг. У зв'язку з цим
розрізняють два види кон'юнктури:
1) загальногосподарську (об’єктом дослідження є господарство);
2) кон’юнктуру ринків товарів або послуг (об’єктом дослідження є товарний
ринок чи ринок послуги відповідно).
Кон’юнктура ринку ресторанних послуг – це реальна економічна ситуація,
яку характеризують співвідношення між попитом та пропозицією, рівень та
динаміка цін, становище основних конкурентів, комерційні умови пропозиції
послуг, а також інші показники і чинники (історичні, національні, природнокліматичні, територіальні, політичні, соціально-економічні тощо). Кон’юнктура
ринку

послуг

є

складовим

елементом

загальногосподарської

(загальноекономічної) кон’юнктури.
Розглядаючи кон’юнктуру ринку ресторанних послуг, треба враховувати їх
характерні ознаки та особливості:
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1. Непостійність, змінність, часті коливання. Одні коливання відображають
дію чинників, що є короткочасними, інші коливання є результатом чинників, що
мають середньотерміновий або довгостроковий вплив на стан ринкової
кон’юнктури.
2. Виключна суперечливість, яка відображається у тому, що різні показники
в один і той же час свідчать про наявність протилежних (суперечливих)
тенденцій - підйому і спаду.
3. Нерівномірність, що добре видно, коли збігається напрям динаміки
розвитку різних показників, але не збігаються темпи. Пропозиція одних послуг
зростає або спадає більше, інших – менше.
4. Єдність протилежностей, яка складається у процесі відтворення
суспільного капіталу і характеризує весь процес відтворення, що розглядається
безпосередньо у ринковому виразі.
Основні види кон’юнктури з точки зору привабливості у ресторанній справі:
зростаюча; висока; спадна; низька.
Таким чином, головна мета вивчення кон’юнктури ринку ресторанних
послуг – дати оцінку стану ринку на визначений момент або за якийсь період,
виявити основні його закономірності та тенденції, показати перспективи
розвитку.
5. Для аналізу кон’юнктури ринку ресторанних послуг із сукупності
факторів виділяють складові елементи, статистичні показники, які впливають на
коливання кон’юнктури. Кон’юнктуру ринку характеризують наступні основні
показники: масштаб ринку; ступінь збалансованості ринку; рівень цін; динаміка
ринку; ступінь ділової активності; сила і розмах конкурентної боротьби ; ступінь
держаного регулювання даного ринку; бар’єри для входу на ринок. Дослідження
ринку готельних і ресторанних послуг передбачає виявлення умов та факторів,
що за певного періоду найсуттєвіше впливають на формування попиту і
пропозиції. При відмінності показників, що характеризують зовнішні умови
(політичні, соціальні, психологічні, кліматичні та інші), кон’юнктура ринку
ресторанних послуг визначається взаємодією трьох її зовнішніх складових –
попитом, пропозицією і ціною.
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Чинники формування кон’юнктури – це рушійна сила/причина, яка визначає
характер мінливої кон’юнктури, напрям і темпи її розвитку та одночасно є однію
з умов цього економічного процесу за конкретних обставин. Кон’юнктура ринку
ресторанних послуг формується і розвивається під впливом ряду чинників, які
можна поділити на дві групи: постійні і непостійні (табл. 1).
Таблиця 1 – Чинники формування та розвитку кон’юнктури ресторанних

Постійні чинники

Науково-технічний прогрес
Рівень монополізації
Державне і міждержавне
регулювання
Стан інформаційних систем

Непостійні чинники

послуг
Політичні та соціальні
конфлікти

Стихійні лиха, крупні
аварії

Валютна та грошова політика

Сезонність

Специфікою функціонування індустрії надання ресторанних послуг є
нерівномірність завантаження закладів, яка коливається і залежить від
загальноекономічної ситуації регіону, сезонності туристичного попиту, свят та
інших факторів.
Всі чинники поділяють на дві основні групи: циклічні (пов’язані зі зміною
фаз економічного циклу) і нециклічні (всі інші кон’юнктуроформувальні
чинники). Обидві групи чинників діють одночасно і щільно взаємодіючи,
доповнюючи і посилюючи один одного або, навпаки, взаємно послаблюючи силу
впливу.
Всю сукупність чинників, що визначають формування і розвиток
кон’юнктури ринку ресторанних послуг, поділяють на внутрішні (ендогенні) і
зовнішні (екзогенні).
До чинників, які постійно діють на ринку ресторанних послуг, відносяться
економічні,

державно-політичні,

природно-географічні,

демографічні,

соціально-психологічні тощо. Серед непостійнодіючих (тимчасових) чинників
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на ринку ресторанних послуг виділяють: сезонність, політичні конфлікти,
соціальні конфлікти та стихійні лиха. Основною формою прояву кон’юнктури
ринку ресторанних послуг є співвідношення попиту і пропозиції та динаміки цін.
Тому всі чинники залежно від їх взаємозв'язку з ринковими елементами доцільно
класифікувати на чинники попиту, чинники пропозиції, чинники ціни.
Систематизуючи чинники на ринку ресторанних послуг, необхідно
розглядати природу або причину їх виникнення, яка розкриває основу процесів,
тобто сферу формування, та класифікувати їх на економічні, соціальні,
політичні, природні, науково-технічні.
В кожен період часу на ринку ресторанних послуг одночасно діє весь
комплекс чинників – від короткострокових, тимчасових і випадкових до
довгострокових. Але їх вплив на динаміку основних ринкових показників у
ресторанному бізнесі для різних періодів принципово різний.
Отже, розглянута класифікація кон’юнктуроформувальних чинників на
ринку ресторанних послуг дає змогу виділити ті чинники, які впливають або
впливатимуть на кон’юнктуру ринку ресторанних послуг під час її
прогнозування. Вибір вагомих та важливих чинників залежатиме від конкретних
обставин, що складаються на цьому ринку. Важливе значення має питання про
вплив постійно діючих кон'юнктуроформувальних чинників на ринкову
ситуацію у ресторанній справі. Таким чином, на сьогодні ринок послуг
ресторанного

господарства

характеризується

постійним

загостренням

конкуренції. Впровадження інноваційних форм та методів у всіх сферах
діяльності закладу, починаючи від управління, і закінчуючи безпосередньо
виготовленням страв та процесами обслуговування клієнтів, використання
надсучасного обладнання – все це має на меті підвищення ефективності
діяльності

закладів

ресторанного

господарства.

Власникам

доводиться

докладати зусиль, щоб не втратити лояльність вже існуючих клієнтів та
привабити нових, враховуючи специфіку послуг своїх об’єктів, щоб стати і
залишитися неповторними, кращими з кращих.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ВАРЕНИХ
КОВБАС ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Стаття містить дослідження стосовно вдосконалення технологічного
виробництва

варених

ковбас

функціонального

призначення

шляхом

використання екологічних суперфудів українського призначення та корисних
елементів в універсальних теплокамерах з програмним управлінням. В ній
запропоновано шляхи вдосконалення рецептури виробництва варених ковбас.
Ключові слова: технологія, ковбаса, амарант, суперфуд, амарнтовий шрот,
гречка, насіння льону.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. М’ясні продукти займають провідне місце в харчовій
пріоритетності людства, саме тому і потреба в корисних та екологічно чистих
продуктах значно зростає. Протягом останнього часу з’явилося ряд нових
проблем, що спіткають м’ясну галузь виробництва. Вони пов’язані з
використанням висококалорійних харчових елементів у виробництві ковбасних
виробів та запровадження шкідливих м’ясозамінників у склад варених ковбас.
Варто звернути увагу, що підприємства, які базуються на виробництві продуктів
м’ясного походження цілком і повністю економічно залежать від стабільності
цін м’ясної продукції на внутрішніх та зовнішніх ринках.
Одним із основних завдань виробництв варених ковбас є сформувати якісні
та безпечні показники під час виробництва. У зв’язку із значним подорожанням
м’ясної сировини постало питання актуальності використання новітніх
технологій з додаванням продуктів рослинного походження до складу ковбасних
виробів. Існують певні харчові добавки рослинного походження, що містять у
своєму складі ряд корисних для людського організму елементів, що здатні
зменшити калорійність варених ковбас та надати їм оздоровчих властивостей.
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Такі

вдосконалені

варені

ковбаси

функціонального

призначення

характеризуються поліпшеним смаком та запахом, кращою структурою та
наявністю більшої кількості корисних речовин для людського організму.
Формулювання цілей статті. Метою і завданням досліджень є наукове
обґрунтування доцільності використання екологічних суперфудів українського
призначення та корисних елементів білкового походження в універсальних
теплокамерах з програмним управлінням у складі варених ковбас, що дозволяє
одночасно покращити технологічні та споживні характеристики варених
ковбасних виробів та їх безпечність.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Відомо, що базовою
сировиною для вироблення ковбас є м’ясо, білковмісні препарати та жири
рослинного та тваринного походження, яйцепродукти, борошно тощо. М’ясна
частка ковбасних виробів має становити 95 % від всього складу.
Вирішенню технологічних проблем якості варених ковбасних виробів
присвячені наукові праці Антипової Л. В., Глотової І. А., Рогова І. А., М.
Alpaslan, M. Hayta, Шайдерменової Д. А.,Сакенової Б. А. та інших.
Частіше всього в них поставало питання відповідності якості варених ковбас
вимогам ДСТУ та пропозицій стосовно варіацій для їх покращення. Деякі з
авторів досконало дослідили аналогії закордонних суперфудів українськими, які
є значно бюджетними і не менш корисними. Кожен з авторів надав у своєму
дослідження низку пропозицій, які відіграли важливу роль у формуванні
модернізованої системи виробництва ковбасних виробів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Варені ковбаси становлять собою
харчові продукти з ковбасного фаршу, що знаходиться в оболонці та піддається
варінню, обсмаженню та охолодженню. Варені ковбаси містять 53-75 % вологи і
1,3-3,5 % куховарської солі. Як відомо, саме варені ковбаси, сосиски та сардельки
становлять 75 % випуску всіх ковбасних виробів.
Що стосується вдосконалення рівня корисних властивостей ковбасних
виробів, то це можливо зробити шляхом створення нових рецептур з
використанням

суперфудів

українського
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походження.

Суперфуд

–

це

суперкорисні натуральні та екологічно чисті добавки, які здатні позитивно
вплинути на здоров’я споживача. Нині суперфуди є досить актуальними, адже
вони використовуються в спеціальних дієтах, харчуваннях для спортсменів та
прихильників здорового способу життя. Можливо дійти висновку, що скоро дані
продукти будуть досить затребуваними і серед звичайних споживачів, адже
тренд на здорове харчування набуває досить великих оборотів, а здорове
харчування у вигляді вареної ковбаси, яку раніше вважали шкідливим
продуктом, це вихід на новий ступінь у розвитку м’ясної галузі виробництва [1].
Для розширення рецептури можливо використовувати такий український
бюджетний та дуже корисний суперфуд, як гречка, тобто розроблювати так звану
«гречану ковбасу», в якій зашкалюватиме рівень заліза, кальція, йоду, вітамінів
групи В та фолієвої кислоти, додаючи відсутність глютену. Можливо
використати

журавлину

та

обліпиху,

що

являють

собою

природні

антиоксиданти, що мають протизапальну, протимікробну, протигрибкову і
протипухлинну дію, тобто це надасть змогу тим чи іншим чином боротися з
хворобливістю населення. Журавлина, використана в рецептурі варених ковбас,
здатна буде наситити організм вітамінами В1, В2, В6, С, Е, PP, і такими
мінералами, як калій, кальцій, магній, залізо, а обліпиха – фітонцидами,
дубильними речовинами, пектином, органічними кислотами, неймовірною
кількістю вітаміну С (271 % від добової дози), Е, А, групи В [1]. Одним із
суперфудів, які використовуються у виробництві варених ковбас є насіння льону,
що мають у своєму складі Омегу-3, 17 амінокислот, безліч вітамінів та мінералів,
серед яких калій, магній, кальцій, мідь, селен, цинк, А, Е, С, К, В1, А2, А5, В6,
В9 [2]. До цього ж провідну функціональність льонового насіння становлять
гідроколоїди, серед яких целюлоза, слизи та лігнін, що складає 28% від маси
всього насіння, що забезпечує жиро- та вологоутримуючу здатність сировини [3].
Різниця у жироутворюючих, вологоутворюючих здатностях та масовій частці
вологи варених ковбас з використанням насіння льону та без нього зображена на
рис. 1.
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Рисунок 1 – Варені ковбаси з використанням льонового насіння
та без нього
Отримані на рис. 1 результати свідчать, що використання насіння льону
зумовлює зростання вологоутримуючої функції м’ясного фаршу для варених
ковбас у зв’язку з наявністю гідрокалоїдіних властивостей утримування води у
складі такого насіння. Що стосується жироутримуючої функції, то вона також
значним чином зростає, адже гідрофобні групи білків льону обволочують жирові
молекули, утворюючи навколо неї оболонку, що забезпечує стійкість структури
м’ясного фаршу та перешкоджає виділенню вологи і жиру з нього [4]. Це
забезпечує однорідність та пружність ковбасних виробів. Додавання льонового
насіння до м’ясних фаршів для варених ковбас сприяє збільшенню масової
частки вологи. В результат цього відбувається перерозподіл вологи, у зв’язку з
чим зростає кількість зв’язаної вологи у структурі фаршу для варених ковбас, що
зумовлює соковитість виробів [5].
Однією з провідних проблем людства є проблеми із зайвою вагою та
ожирінням. Споживання варених ковбас з високим ліпідним вмістом сприяє
таким проблемам, проте існує вихід з даної ситуації, що полягає у використанні
амарантового шроту в ковбасних виробах. Амарантовий шрот, або амарантове
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борошно

–

це

дієтичний

харчовий

продукт,

який

частіше

всього

використовується в харчуванні для дітей, вагітних жінок чи діабетиків. Таке
борошно містить багато вуглеводів та кальцію, вітамінів групи В та Е, калій,
магній, лізин, аргінін та ряд жирних кислот (табл. 1) [6].
Таблиця 1 – Характеристика жирнокислотного та загального складу ліпідів
ковбасних виробів з амарантовим шротом (10 %) і ковбасою «Особливою»
Показники

Комбінована ковбаса з
амарантовим шротом
(10 % заміни)

Ковбаса «Особлива»

Співвідношення поліненасичені:
насичені: мононенасичені жирні
кислоти

6:39:35

8:38:54

Вільний холестерол
Ефіри холестеролу
Загальний холестерол

0, 07
0, 01
0, 08

0, 03
0, 01
0, 04

Відповідно до даних в табл. 1 за співвідношенням жирних кислот вироби з
амарантовим шротом більш наближені до оптимального. Вміст холестеролу
вдвічі менший, ніж у звичайних ковбасних виробах.
Ковбаси стають придатними до споживання в результаті варіння, яке
відповідно до сучасних технологій відбувається за температури 75-85 °С. Після
того, як ковбасу закінчили варити, температура в товщі батона має становити 6972 °С. Унаслідок варіння денатурується і коагулюється більша частина білків
м'яса. Ферменти білкової природи руйнуються, тому автолітичні процеси майже
припиняються.

Практично

повністю

руйнуються

вегетативні

форми

мікроорганізмів, а структура фаршу під час нагрівання змінюється.
Покращення

параметрів

теплової

обробки

з

дотриманням

всіх

технологічних процесів у виробництві варених ковбас функціонального
призначення дозволить отримати виріб, який повністю відповідатиме вимогам
ДСТУ. М’ясопереробним цехам рекомендується застосування технологій з
програмним регулюванням термообробки м’ясних продуктів для отримання
варених ковбас високої якості.
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Висновки. Отже, виходячи з вищенаведених прикладів можливо дійти
висновків, що в результаті сильної економічної залежності виробництва варених
ковбасних виробів від цінової політики м’яса та електроенергії існує можливість
вдосконалити виробництво шляхом використання нині популярної та корисної
тенденції суперфудів, запроваджуючи при цьому нову рецептуру варених
ковбас, що дозволить не тільки врегулювати економічні проблеми самих
власників підприємств, так і дозволити встановити прийняті та комфортні ціни
на продукцію для споживачів. До того ж підвищиться рівень самої продукції, що
зумовлюється наявністю корисних речовин в її складі, що значно розширить
коло споживачів.
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НАЙВАЖЛИВІШІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ - БОРОШНЯНІ ВИРОБИ
В статті розглянуто найважливіші харчові продукти щоденного раціону
населення України – борошняні вироби. Незважаючи на їх високу енергетичну
цінність, необхідно брати до уваги, що для кожної вікової групи населення
потрібні вироби спеціального призначення.
Ключові слова: вироби, борошно, печиво, вітаміни, білки, вуглеводи.
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Борошняні вироби належать до найважливіших
харчових продуктів щоденного раціону населення України. До їх складу входить
близько 50 % вуглеводів, 5-8 % білків і до 1 % жиру. Вони є джерелом багатьох
мінеральних речовин, особливо калію, фосфору, магнію і вітамінів групи В.
Добру третину всієї енергії та рослинних білків людина отримує від споживання
хлібобулочних виробів [4]. Незважаючи на їх високу енергетичну цінність,
необхідно брати до уваги, що для кожної вікової групи населення потрібні
вироби спеціального призначення. Тому кількість основних харчових і
мінеральних речовин, вітамінів в хлібобулочних виробах, виготовлених за
традиційною технологією, недостатня для збалансованого харчування людини, в
тому числі невисокий вміст білку не забезпечує організм повною мірою
незамінними амінокислотами.
Тому настає необхідність створення нових продуктів, які будуть містити
інгредієнти, здатні поліпшити фізіологічні процеси в організмі людини,
підвищити його імунну систему, спроможні подовжити активний спосіб життя в
складних екологічних умовах. З цією метою можна використовувати
різноманітні види сировини для підвищення харчової і біологічної цінності
хлібобулочних виробів, надання їм лікувально – профілактичних властивостей.
В першу чергу, природну сировину рослинного і тваринного походження, а
також спеціальні однокомпонентні і багатокомпонентні добавки [3].
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Формулювання цілей статті. Дефіцит сірковмісних амінокислот (метіоніну
й цистину), характерний для добавок із сої, можна компенсувати збалансованими
білками пшеничного зародка у співвідношенні 1:1 [5].
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Як сировину для
виготовлення борошняних виробів використовують соєвий білково-ліпідний
комплекс, який набуває особливого значення із-за того, щороку збільшується
кількість хворих з порушеним ліпідним обміном. До його складу входить 36 %
білка й 28 % жиру, досить висока біологічна ефективність яких обумовлена тим,
що вміст в них поліненасичених жирних кислот становить 63 %. Внесення даного
комплексу до тіста дає змогу збільшити вміст вітамінів, макроелементів й
мікроелементів [1].
Виклад основного матеріалу дослідження. Доцільно застосування декількох
видів борошна для виготовлення хлібобулочних виробів у співвідношенні:
пшеничне борошно 60–85 %, бобове (горохове) – 5-10 %, тритікале – 10-35 %. У
готових виробах підвищується вміст білка, дефіцитної амінокислоти лізину на
11% [1]. Використовують також вуглеводно-білкову композицію в вигляді
суміші з круп’яних і бобових культур, яка представлена 25 % вуглеводнобілкової
фракції амаранту, 65 % крупки ячменя і 10 % крупки гороху.
Новий напівфабрикат хлібопекарного виробництва відрізняється від
пшеничної муки підвищеним вмістом білка, моносахаридів і дисахаридів,
зниженим вмістом крохмалю. Склад незамінних амінокислот текстурної
композиції більш збалансований і масова частка сіровміщуючих кислот вище [5].
Ефективний шлях поліпшення забезпечення населення білком – додаткове
збагачення виробів його лімітуючими амінокислотами, передусім L-лізином.
Установлено, що додавання невеликої кількості цієї добавки підвищує харчову
цінність неповноцінних рослинних білків до рівня тваринного молочного білка
– казеїну. Тривале використання L-лізину монохлоргідрату мікробного синтезу
в кількості, що відповідає добовій потребі людини (3–5 г), нешкідливе. У
чистому вигляді лізин збільшує стійкість організму до алергічних впливів.
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Борошняні вироби з додаванням 0,5 % лізину мають підвищену харчову
цінність, їх тривале вживання не впливає негативно на організм і поліпшує
показники обміну речовин. З метою підвищення вмісту білка в хлібобулочних
виробах було використане горохове, квасолеве, сочевичне, люпинове борошно,
які виготовлені із насіння зернобобових культур. Його вносили в кількості 10 %
від маси пшеничного борошна. При застосуванні борошна із насіння бобових
культур в готових виробах спостерігається підвищений вміст білка, мінеральних
речовин, клітковини, покращення амінокислотного складу, зниження вмісту
крохмалю [4].
Цінним відходом переробки соєвих бобів є соєва харчова маса, яка має назву
– окара. До її складу входять всі основні харчові речовини, харчові волокна,
макроелементи – кальцій, магній, фосфор, які відіграють важливу роль в
побудові опорних тканин кістяка в організмі людини. Серед мікроелементів
виділяють мідь, цинк, марганець, вітамінний комплекс представлено вітамінами
групи В і РР [5].
Розроблено білково-жирові композити зі збалансованим амінокислотним і
жирокислотним складом, які призначені для функціональних продуктів і заміни
сировини в хлібопекарній промисловості. До цих композитів внесли лецетин,
який обмежує підвищення вмісту нейтрального жиру і холестерину в крові,
охороняє печінку від жирової інфільтрації, сприяє накопиченню в організмі
білків і поліпшує засвоєння вітамінів А, D, Е.
Вміст жиру в композитах складає 22-30 %, білка – 33-44 %. За
співвідношенням між білком, жиром і вуглеводами білково-жирові композити
можна віднести до високобілкових продуктів, збагачених жирами. Біологічна
цінність білків булочних і здобних виробів обмежується через недостатню
кількість лізину, метіоніну й триптофану – важливих компонентів у раціоні,
особливо дитячому [6]. Як білковий збагачувач запропоновано харчовий
білковий концентрат, одержаний на основі хлібопекарських дріжджів.
Дослідження показали доцільність заміни до 25 % курячих яєць, або ж повну
заміну курячого білка в рецептурі булочних виробів на харчовий білковий
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концентрат, який містить у своєму складі до 57 % повноцінного білка [7].
Останнім часом як білковий збагачувач стали використовувати харчовий
желатин – гідролізат тваринної колагенвмісної сировини, що складається з
чистого глютину. Білки желатину можуть впливати на активність бродильної
мікрофлори, структурномеханічні властивості тіста, а відтак і на харчову
цінність продукції. Крім того, желатин багатий на кальцій і фосфор, що сприяє
збалансованості мінерального складу хлібобулочних виробів, додають в тісто у
кількості 1-4% до маси борошна [1]. Для поліпшення складу борошняних виробів
на основі білоквміщуючої нетрадиційної сировини до рецептури включають
додаткові добавки з підвищеним у порівнянні з сочевицею вмістом триптофану,
метіоніну і цистину. З цією метою використовують нут і продукти його
переробки, які вносять в комбінації з сочевицею. В результаті отримуємо
продукти, збалансовані за вмістом білку [1]. Підвищують біологічну цінність за
рахунок використання сухого білкового напівфабрикату з кості й костного
залишку великої рогатої худоби і свиней в кількості 4–6 % до маси борошна [2].
Для підвищення харчової цінності борошняних виробів бажано за рахунок
відносного зниження кількості засвоюваних вуглеводів підвищити вміст
вітамінів, мінеральних речовин, харчових волокон завдяки внесенню додаткової
сировини. Тому застосування при їх технології виробництві поліпшуючих
добавок, які відіграють роль вітамінного і мінерального харчування, є доцільним.
У зв’язку з цим як поліпшувач застосовували добавки на основі трави посівної
люцерни, яка характеризується багатим вмістом біологічно активних речовин –
флавоноїдів, білків, незамінних амінокислот, вуглеводів, мінеральних речовин і
вітамінів. Тож її можна розглядати як перспективне джерело добавок, які
підвищують харчову цінність виробів [21]. Не менш перспективним є введення
до рецептури ядра насіння соняшнику, які містять білки, поліненасичені жирні
кислоти, вітаміни, мінеральні речовини, клітковину. Білок даного ядра насіння
за вмістом незамінних амінокислот переважає інші зернові культури, його
кількість – 20,7 %. Більша частина (63,5 %) усіх жирних кислот ядра насіння
соняшнику становлять поліненасичені жирні кислоти, а вміст насичених жирних
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кислот, що є основним джерелом холестерину, в заданому ядрі – менше 1 %.
Фосфоліпіди в ядрі насіння соняшнику становлять 1,3 % загальної кількості
ліпідів, вуглеводи – 5–7 %. Останні представлені нерозчинними полісахаридами
з харчовими волокнами, зокрема й клітковина, яка добре абсорбує токсичні та
радіоактивні речовини, холестерин і холієві кислоти. В даній сировині також
містяться вітаміни В1, В2, РР, Е, мінеральні речовини – калій, кальцій, магній,
залізо, які виконують пластичну функцію в організмі людини [2]. Широко
застосовується в хлібопекарній промисловості насіння льону – перспективне
джерело біологічно активних речовин – і листя обліпихи, які подрібнюють до
порошкоподібного вигляду і додають в тісто при замісі. Отримуємо хлібобулочні
вироби підвищеної харчової цінності [2, 4].
Висновки. З метою набуття нових властивостей хлібобулочних виробів, а
саме печива також запропоновані насіння і вижимки томатів, порошок з
виноградних вижимок, насіння винограду і його жом, харчові волокна
виноградних вичавок. Ці добавки багаті на органічні кислоти, мікроелементи,
поліфеноли, вітаміни, особливо каротин, який є провітаміном А. Вони надають
хлібобулочним виробам дієтичних властивостей, розширюють асортимент
продукції цільового призначення для хворих на коліт, холецистит, атеросклероз,
цукровий діабет. Широкого застосування набули часник і продукти його
переробки – джерело біологічно активних речовин. Отримані різні препарати в
вигляді порошків, гомогенатів, паст, екстрактів, хімічно очищених компонентів
вводять в тісто. В результаті – збагачені хлібобулочні вироби цільового
призначення.
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УДК 664.144
Олена Бондарчук
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА КАРАМЕЛІ З
НАЧИНКОЮ
У статті досліджено технологічні аспекти виготовлення карамелі з начинкою,
визначено особливості окремих технологічних операцій, їх параметри та
фізико-хімічні зміни сировини, показники якості карамелі, обґрунтовано
доцільність удосконалення її технології.
Ключові слова: карамель, технологія, наповнювач, технологічна схема,
інгредієнти, властивості, якість.
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями.

Кондитерська

промисловість

України

розвивається високими темпами і на сьогоднішній день за насиченістю та
широтою асортименту кондитерських виробів ринок України не відрізняється
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від ринків європейських країн. Ринок кондитерських виробів дуже великий, він
має близько 1000 найменувань різних ласощів і асортимент розширюється,
налагоджуються

зовнішньоекономічні

зв`язки,

підвищується

якість

вітчизняного виробництва [5].
Карамель – кондитерський виріб твердої консистенції, виготовлений
повністю з карамельної маси або з карамельної маси і начинки. Карамельна маса
характеризується дуже малою вологістю (1…3%). Калорійність 100 г карамелі
складає 370…440 ккал. Кондитерська корпораціяROSHEN – один з найбільших
європейських виробників кондитерських виробів.
Тому сьогодні при зростаючих масштабах виробництва карамелі з
начинками розробка способів і впровадження нової технології виробництва, що
дозволяє механізувати процес, знизити трудовитрати, збільшити випуск цих
виробів, поліпшити якість є актуальним завданням, що представляє значний
інтерес для галузі.
Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження особливостей
технології виробництва карамелі з начинками, визначення особливостей
технологічних етапів виробництва, обґрунтування доцільності та шляхів
удосконалення технології.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Теоретичні та практичні
основи виробництва карамелі були закладені у класичних роботах Бронштейн
І.І., Смоляницького М.X., Грейсер Р.Я., Євстигнєєва В.Б., Никифорова В.Н.,
Соколовського А.Л. та ін. Надалі вони були продовжені та розвинені
вітчизняними вченими А.М. Дорохович, О.С. Божок, Л.С. Мазур, М.Ю.
Шульгою, О.С. Сидоренко, З.Г. Скобельською, Н.А. Філіиповим, В.А.
Домарецьким, М.В. Остапчук, А.І. Українець та багатьма іншими дослідниками.
У працях А.М. Дорохович, О.С. Божок, Л.С. Мазур проведено порівняння
якості цукрів за наступними фізико-хімічними показниками: розчинність,
глікемічний

індекс,

калорійність,

температура

плавлення,

солодкість.

Розроблено рецептури карамелі зі зниженою калорійністю та зниженою
глікемічністю [2].
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Вченими О.С. Шульгою, Т.В. Каменчук, С.І. Шульгою проведені
експериментальні дослідження щодо можливості використання яблучного
порошку у виробництві карамелі. Використання яблучного порошку для
виробництва карамелі дозволить не лише підвищити харчову цінність готового
виробу за рахунок пектинових та мінеральних речовин, а також дозволить не
використовувати синтетичні ароматичні, барвні та смакові речовини у
виробництві карамелі. Встановлено оптимальне дозування яблучного порошку
для виготовлення карамелі [8].
Проте, ця проблема на даний час є недостатньо вивченою та потребує
дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Основною сировиною карамелі є
цукор-пісок, патока, яблучно-фруктове пюре, кислота лимонна і молочна,
барвники. За вимогами до якості готової продукції, карамель з фруктово-ягідною
начинкою повинна відповідати вимогам, наведеним у ГОСТ 6477-88.
Виробництво карамелі поділяється на наступні стадії: підготовкасировини
до виробництва, приготування карамельного сиропу, приготування та обробка
карамельної маси, приготування начинок, формування карамелі, охолодження
відформованої карамелі. Розглянемо детальніше технологічні особливості
окремих етапів виробництва карамелі [3].
Підготовка сировини до виробництва: звільнення від тари та зберігання
цукру, патоки, заготовок і напівфабрикатів; просіювання сипучих продуктів і
фільтрація рідких компонентів, десульфітація, темперування, розчинення або
розплавлення сировини для начинок.
Приготування карамельного сиропу: дозування цукру-піску, патоки
(інвертного сиропу) і питної води, розчинення цукру, змішування з патокою і
уварювання рецептурної суміші. Приготування карамельної маси шляхом
уварювання карамельного сиропу під вакуумом.
Обробка карамельної маси: охолодження маси, дозування карамельної маси,
кислоти, есенції та барвника, змішування маси з добавками, вирівнювання
температури по всьому об'єму маси шляхом проминки або витягування (з
одночасним насиченням маси бульбашками повітря).
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Приготування начинок: дозування, змішування і уварювання рецептурних
компонентів, дозування смакових добавок, змішування і темперування увареної
рецептурної суміші [4].
Формування

карамелі:

дозування

карамельної

маси,

обкатування

карамельного батона, дозування начинки, калібрування карамельного джгута з
начинкою, формування виробів певної форми способами штампування або
різання. Охолодження відформованної карамелі: попереднє охолодження на
вузькому конвеєрі, остаточне охолодження в охолоджувальному агрегаті.
Загортання карамелі, фасування загорнутої карамелі в пакети, упаковка пакетів
(або загорнутої карамелі) в картонні короби. Технологічна схема виготовлення
карамелі класичним способом представлена на рис. 1.
Цукор

Приготування патоки

Вода

Карамельний сироп
Фільтрування сиропу
Уварювання сиропу до карамельної маси (при t = 138…140°С,W = 5…6%, τ = 20…30
хв.)
Барвник
Начинка

Охолодження ( до t =30… 35 °С)

Кислота

Формування карамельного батона

Есенція

Калібрування карамельного джгута
Формування карамелі
Охолодження (до t =30… 35 °С),обгортання
Пакування, зберігання (t не вище 18°С, W= 75%, 8міс.)

Рисунок 1 – Технологічна схема виробництва карамелі з фруктово-ягідною
начинкою
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Приготування карамельного сиропу. Для уварювання в якості основного
обладнання застосовуються варильні котли, обладнані паровою сорочкою. Крім
того, сироп можна готувати в диссуторах. Приготування сиропу з розчиненням
цукру в патоці є прогресивним способом, однак слід враховувати, щокількість
води, що міститься в патоці, недостатньо для розчинення всього передбаченого
рецептурою цукру, якщо процес вести при атмосферному тиску. У диссуторах
дозують підігріту до 40…50 С° передбачену рецептурою кількість патоки і
гарячу воду в кількості, що відповідає приблизно 10% масицукру. Замість цукру
можна використовувати нейтралізований інвертний сироп. Потім вводять цукор
і розчиняють його при включеному барботері.
Після розчинення цукру барботер відключають і сироп уварюють до
зазначеної вище масової частки сухих речовин (84…86%). Перевагами цього
способу є значне зниження загальної тривалості процесу, економія пари і
підвищення продуктивності праці і устаткування [6].
Приготування карамельної маси. На невеликих підприємствах карамельну
масу готують в апаратах періодичної дії – універсальних варильних вакуумапаратах (М-184). Апарат складається з двох котлів, розташованих один над
іншим. У верхній казан завантажують рецептурну суміш сировини або
карамельний сироп і включають обігрів і мішалку. Гріюча пара повинна мати
тиск 500…600 кПа. Рецептурну суміш перемішують протягом 4…8 хв. і по
закінченню розчинення цукру вимикають мішалку. Масу уварюють до
температури 138…140 °С, що відповідає вологості 5…6%. Як тільки температура
маси досягне необхідного значення, автоматично включається клапан для
вивантаження маси в нижній котел і включається вакуум-насос. Попередньо
перед випуском маси з верхнього котла, нижній котел нагрівають гарячою
водою, воду зливають, а котел насухо витирають і змащують.
Кипіння маси і подальше випаровування води з неї продовжують в
нижньому

котлі

в результаті розрядження. У процесі самовипаровування

вологи під вакуумом температура маси і її вологість знижуються. По закінченню
варіння готову карамельну масу виливають з апарату, перекидаючи в нижній
котел. Загальнатривалість варіння карамельної маси становить 20…30 хв [4].
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Приготування начинок. Стандартом передбачені наступні види начинок:
фруктово-ягідні,лікерні, медові, помадні, молочні, марципанові, збивні, горіхові
та ін. Фруктово-ягідна начинка. Процес отримання начинки включає підготовку
фруктово-ягідної частини сировини, дозування і змішування компонентів (пюре,
цукор, патока) і уварювання [7].
Підготовлена в змішувачі рецептурна суміш, в яку входять цукровопатоковий сироп і фруктове пюре, надходить в варильний апарат. Уварена
начинка зливається в темперуючу машину. Відтемперована начинка подається
на ділянку формування карамелі. Зайва начинка повертається в темперуючу
машину [8].
Охолодження карамельної маси. Карамельну масу охолоджують як в
безперервному потоці на охолоджуючих машинах, так і періодичним способом
окремими порціями наохолоджуючих столах.
При періодичному способі карамельну масу виливають на охолоджуючий
стіл безпосередньо з варильної апаратури або переносять в спеціальних бочках
порціями по 20…25 кг. Паралельно охолодженню в карамельну масу на столах
вводять фарбу, есенції та кристалічну кислоту. Тривалість охолодження 1…2 хв.
На охолоджуючих столах в масу можна вводити поворотні відходикарамелі,
що не містять начинки. Ці відходи вносять в карамельну масу відразу після
виливання її на стіл. При цьому вони швидко розплавляються в гарячій
карамельній масі. Кількість введених відходів не повиннеперевищувати 10% [6].
Проминка карамельної маси. Призначенням проминки карамельної маси є
рівномірний розподіл у ній кислоти, есенції, фарби, повний рівномірний
розподіл введених відходів. При проминкі, здійснюваної вручну, масу складають
так, щоб нижні остиглі шари її потрапляли всередину. Після цього масу
проминають і подають на формування. При напівмеханізованому способі
виробництва проминку здійснюють на проминальній машині періодичної дії.
Основними частинами цієї машини є обертовий на вертикальній осі стіл, над
яким обертаєтьсязубчастий проминальний ролик і поміщений перекидач у формі
лемеша. Стіл, ролик і перекидач охолоджуються водою. Після проминки
температура карамельної маси знижується до 75…80 °С.
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Витягування маси. Для отримання карамелі з непрозорою оболонкою,
карамельну масу після фарбування, ароматизації обробляють на витягувальних
машинах. Після такої обробки вона набуває шовковистий блиск і крихкість, що
є наслідком проникнення в масу повітря. При цьому маса втрачає прозорість, а
щільність її значно зменшується. Одночасно в масі рівномірно розподіляються
введені добавки і поворотні відходи [3].
Отримання карамельного батона і його калібрування. Щоб з безформної
пластичної маси одержати калібрований джгут певного перетину, спочатку
готують карамельний батон конічної форми, а потім з вершини конуса витягають
карамельний ланцюг. Для отримання карамельного батона у формі конуса з
начинкою або без неї використовують карамелеобкаточні машини. Для
виготовлення карамелі з начинками, які закачуються насосом, на корпусі
машини змонтований начинконаповнювач. Він служить для дозованої подачі
начинки всередину карамельного батона. Для отримання з карамельного батона
карамельного джгута певного перетину використовують калібруючу машину.
Формування карамелі. Метою формувань карамелі є отримання окремих
виробів певної форми. Для формування карамелі з начинкою і без неї найбільше
поширення набули ланцюгові (ріжучі і штампівні машини) [4].
Охолодження карамелі після формування. Відформовану карамель швидко
охолоджують до температури близько 35 °С. Карамель у вигляді ланцюжка
відформованих виробів, пов'язаних пластичними перемичками, охолоджують на
вузьких транспортерах,швидкість яких однакова зі швидкістю руху формуючих
ланцюгів, тобто швидкість транспортера повинна збігатися зі швидкістю
формуючих ланцюгів. Якщо швидкість стрічки перевищує швидкість ланцюгів,
то карамель на ланцюжок витягується і карамель деформується. Якщо ж
швидкість стрічки недостатня, то карамель на ланцюжок лягатиме змійкою і
навіть петлями і злипатися. Транспортер виготовляють з прогумованого полотна
шириною до 100 мм. На транспортері карамель на ланцюгу зверху і з боків
обдувається повітрям, що нагнітається вентилятором.
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Карамель, відформована у вигляді окремих виробів, або карамель, розділена
на окремі карамельки з ланцюжка після охолодження на вузькому транспортері,
охолоджують на спеціальних пристроях: широких транспортерах різного виду,
часто багатоярусних, і в пристроях закритого типу (шафах) [4].
Загортання карамелі. Загортання здійснюють на загорткових машинах.
Залежно від методу затиску і замикання кінців етикетки розрізняють кілька видів
загортання. Найбільш поширеним видом є закладення кінців етикетки
закручуванням. Рідше використовують обгортку із закладенням етикетки на
підставі складками і перекрутки вільного кінця – в «саше».
Аналіз технологічного процесу виробництва карамелі наведено в табл. 1.
Таблиця 1 – Аналіз технологічного процесу виробництва продукції
Етап

хнологічнаоперація
1

Підготовка
сировини до
виробництва

Параметри

2

3

Фізико- хімічні
зміни

Мета, яка
досягається

4

5

Звільнення від тари та Діаметри граток Просіювання сипучих Сировина
зберігання цукру,
просіювача не продуктів і фільтрація придатна для
рідких компонентів, виробництва
патоки, заготовок і
більше 5см
десульфітація,
напівфабрикаті
темперування,
розчинення або
розплавлення
сировини для
начинок

Приготування
Підігрівають до
карамельного сиропу, 40…50 С°
дозування цукрупіску, патоки і питної
води
Приготування
карамельної маси

Сироп
Розчинення цукру,
змішування зпатокою
і уварювання
рецептурної суміші.

Перемішуван-ня Температура і
В`язка
4…8 хв.
вологість маси
карамельна
Уварювання при змінюється.
суміш
138…140 °С до Уварювання
вологості5…6%. карамельногосиропу
під вакуумом
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Продовження таблиці 1
Приготуван-ня
карамельної
начинки

Підготовка фруктово- Температура
ягідної частини
вище 100 °С.
сировини, дозування і
змішування
компонентів (пюре,
цукор, патока)

Уварювання

Отримання
фруктовоягідної
начинки

Карамельну масу
Тривалість
охолоджують як в
охолодження
безперервномупотоці 1…2 хв.
на охолоджуючих
машинах способом
окремими порціями
на
охолоджуючихстолах.

Температура
Начинка
знижується до30…35
°С

Проминка
Рівномірний розподіл Після проминки Карамельна маса
Фарбування
карамельної маси у ній кислоти, есенції, t =75-80 °С
набуває
начинки
шовковистого блиску
фарби, повний
рівномірний розподіл
введених відходів

Витягування

Шар карамелі
6…2мм.

Отримання
T = 70…80°С.
карамельногобатону
Формування
карамелі

Загортання

Шовковистий блиск і Безформна
крихкість
пластинчата
маса
Карамельний
батончик маєблиск

Структура
карамельної
маси

Калібрування

При температурі Гнучка
50…65°С

Отримання
карамелі
певної форми

Охолодження
карамельної маси

Температура
30°С

Отримання
карамелі
потрібної
форми

На машинах для
загортання.

В один перекрут Захищена від
Карамель
зовнішнього впливи упакована
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Кристалічна
структура. Менш
розчинна.

Висновки. Отже, у статті проаналізовано особливості діючої технології
виробництва карамелі з начинкою. Подальший розвиток виробництва групи
карамелі з начинками пов'язаний з необхідністю впровадження механізованих
процесів дозування і транспортування густих начинок з метою створення
безперервного способу їх подачі, безперервного формування багатошарового
батона і вироблення карамелі високої якості.
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Важливим завданням фахівців харчової галузі є
виробництво безпечної, якісної та корисної продукції. Відповідно до тенденцій
зростає кількість алергічних захворювань викликана не засвоюваністю певних
харчових сполук, зокрема, глютену. Зважаючи на це виникає необхідність
пошуку перспективних інгредієнтів для розширення асортименту хлібобулочних
виробів які є основою щоденного раціону.
У статті стисло окреслено необхідність збільшення виробництва та
розширення асортименту безглютенових хлібобулочних виробів. Встановлено,
що покращення якості хлібобулочних виробів відбувається за рахунок:
використання пектину або пектиновмісних харчових добавок; використання
різних видів борошна; використання шротів олійних культур; використання
фітосиро- вини. Однак правильний підбір борошна може не лише задовольнити
потреби в есенційних речовинах, а й вживатися при певних захворюваннях,
наприклад, таких як целіакія. Встановлено, що зазвичай для промислового
виробництва хлібобулочних виробів вико- ристовують кукурудзяне та рисове
борошно [1].
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Формулювання цілей статті. На сьогоднішній день, людський організм
щоденно стикається з цілою низкою несприятливих факторів – забруднене
середовище, гіподинамія, відсутність у більшості продуктів харчування
важливих речовин. Все це є причиною виникнення різноманітних захворювань,
або просто погіршенням стану організму, саме тому, у світі все більше уваги
приділяють розробці нових продуктів харчування, які змогли б, якщо не
розв’язати цю проблему, то хоча б зменшити негативні наслідки.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Останнім часом в
спеціальній літературі часто зустрічаються рекомендації по збагаченню
хлібобулочних виробів різноманітними добавками – харчовими, біологічно
активними, мінеральними та іншими; при цьому номенклатура цих добавок
безмежно розширюється, в залежності від прагнення авторів вирішити ту чи
іншу проблему. Таким чином, добавки – природні або синтезовані речовини, які
навмисно вводяться до продуктів харчування з метою надання їм необхідних
властивостей. На жаль, Інститут харчування РАМН у відношенні хлібобулочних
виробів займає дивну позицію – він підтримує внесення в хліб різних добавок,
які в конкретних ситуаціях корисні для індивідууму, але не завжди враховують
їх вплив на здоровий організм, технологію і споживчі властивості виробів. Не
приймається до уваги фактичне споживання хлібобулочних виробів і зона
споживання, коли доза добавки може бути або дуже мала, або збиткова для
організму людини [2].
Тому, розробляючи новітні технології хлібобулочних виробів, необхідно
використовувати такі добавки, які б не збільшували ступінь ризику можливого
несприятливого впливу на здоров’я споживачів.
Кожна добавка сама по собі вже містить забруднюючі сторонні речовини,
які не навмисно потрапляють до них під час вирощування рослин та тварин або
агротехнічних та ветеринарних заходів при виробленні, переробленні,
приготуванні, упакуванні, зберіганні, транспортуванні та реалізації добавок
внаслідок контакту з обладнанням, тарою, зовнішнім середовищем; містять живі
мікроорганізми, їх токсини, механічні домішки [3]. Тому обрані добавки
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застосовують при виробництві хлібобулочних виробів у мінімально необхідній
для досягнення технологічного ефекту кількості, але не більш встановлених
максимально допустимих рівнів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для повноцінної та злагодженої
роботи всього організму людини, необхідно включати до свого раціону
продукти, що багаті мінеральними речовинами, вітамінами та іншими
корисними речовинами.
Розмаїття асортименту кондитерських виробів, що представлені в
торгівельній мережі вражає, але переважна більшість продукції не містить у собі
необхідної кількості важливих речовин для організму. Як перспективний
напрямок у виробництві борошняних кондитерських виробів пропонують
використання готових до застосування композитних багатокомпонентних
сумішей, які містять у своєму складі, крім хлібопекарського борошна та різної
нетрадиційної

сировини,

вітаміни

і

мінеральні

речовини

(премікси),

функціональні добавки. До них відносять різні види зернових культур та
продукти їх переробки. доцільно використовувати у виробництві борошняних
кондитерських виробів, шроти та харчові волокна з насіння гарбуза, амаранту та
пшениці, що містять у своєму складі комплекс корисних для організму людини
речовин. Здорові продукти харчування – це, з одного боку, джерела надходження
необхідних нутрієнтів в організм людини, а з другого – регулятори концентрацій
шкідливих речовин в ньому, які мають захисне і оздоровче значення.
Під функціональним харчуванням розуміють рівномірне і правильне
споживання продуктів природного походження, які при цьому справляють
регулюючу дію на організм вцілому або на його окремі системи і органи.
Звичайні харчові продукти стають функціональними в результаті часткової
заміни інгредієнтів, залишок яких дає негативний фізіологічний ефект,
компонентами корисними для здоров’я людини. До останніх можна віднести
інсулін і олігофруктани – вуглеводні складові топінамбура.
Інсулін та олігофруктани – непереварювані компоненти їжі – придатні для
отримання функціональних продуктів харчування, тому що мають властивості
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харчових

волокон,

гепатопротекторні

сприяють
і

зниженню

калорійності

гіпохолестериноматичні

є

виробів,

мають

високоактивними

антиоксидантами. Їх можна легко модифікувати в суміш цукрів, вміщуючи (74,292,5) % фруктози, а фруктоза кращий замінювач цукрози. Вивчено можливість
використання фітодобавок з лікарських трав у виробництві желейних і збивних
напівфабрикатів, а також печива, тортів і тістечок функціонального призначення.
Фітодобавки рекомендуються вносити як настої рослин.
Розроблено технологічні інструкції з виготовлення желейних і зефірних мас
настоях вівса, вітамінних зборах, що включають шипшину, а також на декількох
трав'яних зборах, що вміщують траву череди, листя меліси, м’яти, кропиви та
інших лікарських рослин.
При

виробництві

борошняних

кондитерських

виробів

доцільно

використовувати такий нетрадиційний вид сировини, як зародки пшениці. В них
вміщується (30-33) % білка, (10-13) % жиру, (10-12) % цукрів, (15- 25) %
крохмалю. Вони багаті на мікро і макроелементи, вітаміни.
Впродовж

багатьох

десятиріч

проводяться

дослідження

в

межах

комплексного використання продуктів переробки сої з метою отримання
продукції на основі її біологічно активних речовин. В результаті цих досліджень
в продуктах переробки сої виявлений ряд специфічних властивостей, які
характеризують їх лікувально-профілактичну направленість, тобто ефективність
в корекції метаболічних порушень ліпідного, вуглеводного, мінерального
обміну, імунного і антибактеріального статусу.
Борошняні кондитерські вироби – продукти повсякденного попиту, але
низької харчової цінності. Тому їх доцільно збагачувати продуктами переробки
сої з метою створення продукції лікувально-профілактичного призначення для
осібь з захворюванням серцево-судинної системи. Рекомендується у виробництві
пряників використовувати сухе соєве молоко і соєву олію. При цьому
збільшується термін зберігання пряників. У готових виробах збільшується вміст
білка, а також вітамінів В1, В2, В4, Є, фолацину, біотину, холіну, здатних
знижувати в організмі людини рівень холестерину і є судинорозширювальними.
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Висновки. Застосування сухих сумішей є одним з основних напрямків в
інтенсифікації виробництва борошняних кондитерських виробів. Використання
цих сумішей у виробництві дозволяє максимально спростити та скоротити
технологію при одночасному поліпшенні органолептичних та підвищенні
фізико-хімічних

показників

якості

готових

виробів.

У

зв’язку

з

незбалансованістю складу борошняних виробів, доцільно використовувати
суміші харчових волокон та шроту з насіння гарбуза й якості натуральних
рослинних добавок у технології виробництва борошняних кондитерських
виробів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПЕРЕРОБКИ
ВЕРШКІВ НА СПРЕД
У статті розглядаються питання розвитку виробництва вершкового масла,
якісні показники вершкового масла, які впливають на стан здоров'я людини.
Відображено аналіз обгрунтування технологічного процесу переробки молока на
спред.
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. В останні роки склалися сприятливіші умови для
виробництва вершкового масла, пов'язані зі збільшенням обсягів товарного
молока, затребуваністю цього продукту певними категоріями споживача та
необхідністю вирішувати питання імпортозаміщення [1].
Розвитку виробництва вершкового масла має сприяти: запровадження
системи простежуваності з кожної партії готової продукції шляхом оформлення
електронних ветеринарних супровідних документів; посилення заходів щодо
підвищення

адміністративної

відповідальності

за

випуск

неякісної

та

фальсифікованої продукції; більш пильна увага з боку органів нагляду та
контролю, а також регіональних органів виконавчої влади до питання
постачання харчової продукції за державними контрактами до дошкільних,
шкільних та соціальних установ [2].
Ринок масла та молочних продуктів є однією із найважливіших складових
агропродовольчого ринку. Від його розвитку залежить забезпечення населення
України життєво необхідними продуктами харчування, що виробляються з
молока. На функціонування молочного ринку впливає ряд факторів: стан
виробництва,

ринкова

інфраструктура,

дієвість

ринкових

механізмів,

платоспроможність споживачів. Оскільки кон’юнктура на ринку молока
постійно змінюється, виникає потреба періодично аналізувати поточну ситуацію
та перспективи його розвитку [3].
На сьогодні виробництво масла і молокопродуктів в Україні є одним із
найбільш перспективних напрямів розвитку в аграрному секторі. Молочна
галузь, до складу якої входять маслоробна, сироробна, молочноконсервна
підгалузі, а також виробництво продукції з незбираного молока, на сучасному
етапі є однією із провідних в структурі харчової індустрії України [4].
Формулювання цілей статті полягає у дослідженні технологічного процесу
переробки вершків на спред.
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Посилання на сучасні дослідження та публікації. Значну увагу дослідженню
питання розвитку ринку масла та молочної продукції приділяють у своїх працях
такі відомі вчені, як І. М. Демчак, Д. М. Микитюк, Н. С. Бєлінська, П. Т. Саблук,
Т. Л. Мостенська, П. С. Березівський, Т. Л. Керанчук та інші. Зокрема,
І. М. Демчаком та Д. М. Микитюком широко висвітлені питання, пов’язані із
формуванням та розвитком ринку масла і молочної продукції в Україні. Праці
Н. С. Бєлінської присвячені проблемам ціноутворення на ринку масла та
нарощування обсягів виробництва.
Сучасні проблеми розвитку масляної галузі у теоретичному і практичному
аспектах в розрізі країни та з урахуванням впливу світових тенденцій досліджені
в працях П. Т. Саблука та Т. Л. Мостенської. Т. Л. Керанчуком висвітлено
актуальні проблеми розвитку підприємств молочної промисловості України,
проаналізовано кон’юнктурну ситуацію на ринку масла.
У радянські часи питання: що купити маргарин чи олію у споживачів не
виникало, маргарин сприймався як продукт з нижчими смаковими якостями, ніж
у вершкового масла, яке купувалося через відносну дешевизну та дефіцит
справжнього масла.
Тоді, на думку аналітиків, був чітко сформований негативніший образ
даного продукту в порівнянні з вершковим маслом. Але часи змінилися, почало
змінюватися і споживче ставлення до такої продукції. Велику роль формуванні
позитивного образу зіграло поява нового українського ринку товару – так
званого «спреду».
З погляду корисності такого продукту для споживачів існує дві протилежні
думки. З одного боку, йдеться про те, що така продукція може бути кориснішою,
ніж вершкове масло, у зв'язку з нижчою калорійністю, тривалим терміном
зберігання, зниженим вмістом холестерину тощо.
Завдяки активній популяризації здорового харчування, таким перевагам
бутербродних масел, як низький вміст холестерину, знижена жирність
(у продажу зустрічаються навіть «хальваріни» - це бутербродні олії жирністю 35
% і менше) та відносна дешевизна, цей продукт сьогодні користується активним
попитом у споживачів.
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Такі продукти часто використовуються українськими господарками для
випічки завдяки низькій ціні. Проте експерти просять не забувати про те, що в
процесі гідрогенізації жирів при приготуванні спредової продукції утворюються
шкідливі речовини – трансізомери жирних кислот. Їхня кількість залежить від
різних причин, і досі не прийнято рішення, якою має бути їх гранично допустима
концентрація.
Попри

ґрунтовні

дослідження,

сьогодні

багато

проблем

щодо

обгрунтування технологічного процесу переробки вершків на спред в Україні
залишаються невирішеними та вимагають поглибленого вивчення.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Молокопереробними

підприємствами на сьогодні виробляється досить широкий спектр вершкового
масла та спредів, які в своєму складі містять жири та олії тваринного або
рослинного походження. Цьому сприяє їх привабливий склад і смакові переваги,
хороша засвоюваність, а також поєднання практично з усіма харчовими
продуктами. Вершкове масло широко використовують як для безпосереднього
вживання в їжу, так і для приготування багатьох кулінарних страв.
Воно особливо важливо у харчуванні дітей та підлітків, так як є
концентрованим джерелом калорій та природних жиророзчинних вітамінів,
необхідних для високої життєвої активності організму, що росте. Його охоче
споживають і представники старшого віку, що пов'язано з традиціями, що
склалися в харчуванні, хоча для частини з них цей продукт вже не
рекомендується дієтологамиз урахуванням високої калорійності, підвищеного
вмісту насичених жирних кислот та холестерину [5].
Споживачі молодого та середнього покоління щодо вершкового масла
умовно поділяються на дві категорії. Одна з них, визнаючи переваги
натуральності продукту та зберігаючи сімейні традиції, із задоволенням
споживає вершкове масло у бутербродних та інших цілях, у т. ч. для домашньої
випічки. Інша, сильно схильна до впливу інформаційного поля, де не завжди
об'єктивно відображаються переваги та недоліки того чи іншого харчового
продукту, робиться великий акцент на тотальну фальсифікацію, споживання
низькожирних товарів хороших і продуктів для швидкого харчування, майже
зовсім цурається його вживання.
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З урахуванням споживчого попиту виробники коригують свої бізнес-плани
з виробництва цього досить витратного продукту, намагаючись переважно
реалізувати

його

відразу

після

вироблення,

що

можливо

при

чітко

відпрацьованій логістиці та сформованому колі споживачів, які визнають марку
та якість певного виробника.
Крім масла, існує ще така категорія продуктів як спреди - це суміш
молочного і рослинного жиру, якої характерна більш низька ціна, тому ці товари
особливо актуальні для людей, які змушені економити .
Сьогодні в Україні спреди займають значну частину ринку жирових
продуктів. За обсягом випуску їх кількість можна порівняти з обсягом
виробництва вершкового масла. В основному, це високожирні продукти з
масовою часткою жиру 82,5 %. Продукція зниженої жирності становить меншу
частку. Здебільшого, це продукти м.д.ж. 50 - 60 %, значно менше продуктів з
масовою часткою жиру 39 - 50 % [6].
До складу спредів можуть входити рослинні жири та олії (натуральні та
модифіковані), замінники молочного жиру, молочні продукти (молоко
незбиране, молоко сухе, вершки сухі, маслянка, сироватка суха, молочно-білкові
концентрати), харчові добавки та смакові компоненти, вода питна.
Основною вимогою до спредів як нової групи жирових продуктів є:
підвищена біологічна цінність (за рахунок збалансованості компонентів),
технологічність виробництва, доступність ресурсів сировини та раціональність
використання молочних сировинних компонентів, зручність вживання, хороша
збереження здатності.
Згідно

з практичним

досвідом

українських

виробників,

найбільш

поширеним смаковим напрямком спредів, що випускаються, є вершковий спред,
його смак наближений до смаку вершкового масла. В даний час вимоги до
спредів розширюються: збалансований склад, збагачення функціональними
інгредієнтами (як водо-, так і жиророзчинними), різні смакові характеристики
(десертний, закусочний, з наповнювачами тощо).
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Висновки. Проведені наукові пошуки харчових продуктів рослинного
походження, які б мали збалансований склад вітамінів та мінералів, щоб в цілому
позитивно впливати на системи організму людини, поліпшуючи роботу
травневої та сердцево-судинної системи, за рахунок зниження вмісту
холестерину та мали б при цьому гарні органолептичні показники і одночасно
добре б розчинялись у жировій фазі.
Організація випуску спредів порівняно з виробництвом вершкового масла
дає можливість не лише знизити їх собівартість за рахунок заміни молочного
жиру рослинним, а й суттєво збагатити харчовий раціон поліненасиченими
жирними кислотами та жиророзчинними вітамінами паралельно зі зниженням
рівня холестерину. Водночас можливо цілеспрямовано регулювати склад і
властивості продукту, використовуючи широкий асортимент харчових добавок.
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У статті розглядається стратегічна модель управління інноваційним
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Зазначаються

особливості розвитку сучасного ринку ресторанного бізнесу України.
Розкривається поняття інновацій. Формується групи сучасних інноваційних
технологій в ресторанній індустрії. Визначається стратегія та методи
просування інноваційним розвитком.
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господарство.
Постановка проблеми. Сучасний розвиток ресторанного господарства
відбувається в період стрімкого зростання інноваційних технологій, культурного
і освітнього рівня населення, що безпосередньо змінює і розширює погляди на
потреби клієнтів і формує нові переваги споживачів на ринку ресторанних
послуг.
Діяльність підприємств, пов'язаних з організацією харчування, займає
важливе місце в системі розширеного відтворення, вона дозволяє одночасне
виконання всіх фаз: матеріального виробництва, розподілу продуктів праці і
споживання. При цьому в процесі виконання основної діяльності, з одного боку,
споживаються продукти виробництва, з іншого – здійснюється процес
відтворення робочої сили, що, відповідно, створює умови для початку нового
виробництва [1].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню різних аспектів
розвитку підприємств ресторанного бізнесу присвячені праці таких учених, як
Н. Антошкова, Г. Артеменко, Н. Балацька, Л. Бовш, Л. Гопкало, В. Гросул,
О. Єгорова, В.Зінченко, Ю. Феленчак, Н. Якименко-Терещенко та ін.
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Метою статті є дослідження стратегічної моделі управління інноваційним
розвитком підприємств ресторанного господарства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний етап розвитку
ресторанного господарства характеризується досить нестабільною ситуацією,
про що свідчать статистичні дані, а також існуючі дослідження вчених з цього
питання [4]. Спочатку потрібно роз'яснити саме тлумачення поняття «ресторанне
господарство». У наукових колах найчастіше застосовується його роз'яснення,
передбачене Державним стандартом як вид економічної діяльності суб'єктів
господарської діяльності з надання послуг, пов'язаних задоволенням потреб
споживачів у харчуванні з організацією дозвілля або без неї [3].
Разом з тим має місце ототожнення сфери харчування з такими поняттями,
як: «громадське харчування», «ресторанне господарство», «ринок підприємств
харчування», «ресторанний бізнес», «індустрія гостинності», «підприємства
гостинності і розваг» та інші. В. Антонова відзначає, що термін, запропонований
на законодавчому рівні – «ресторанне господарство» – є досить вузьким,
оскільки враховує можливості задоволення потреб клієнтів тільки в послугах
харчування, тим самим звужує значення діяльності підприємств цього сектора
економіки. Тому, з огляду на вплив сучасних умов господарювання, доцільно
використання більш широкого терміна - «ресторанний бізнес», оскільки при
такому трактуванні одночасно узгоджуються потреби клієнтів, суб'єкта
підприємництва і держави [1]. Також у науковій літературі та періодичних
виданнях зустрічається ототожнення понять «ресторанний бізнес» з «індустрією
гостинності» [5], проте, на нашу думку, останній відображає сукупність певних
видів діяльності, що забезпечують досягнення відповідного рівня гостинності по
відношенню до клієнта, і це більш характерно для гостинно-туристичного
господарювання. Тому ресторанний бізнес, з точки зору діяльності підприємств
ресторанного господарства, виступає окремим елементом індустрії гостинності
та відповідає основним її характеристикам, включаючи фізичну атмосферу,
чистоту, почуття компетентності і турботи з боку обслуговуючого персоналу.
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Таким чином, під ресторанним бізнесом доцільно розуміти вид економічної
діяльності по виконанню соціального замовлення у вигляді надання послуг і
більш повного задоволення потреб в харчуванні різних соціальних груп
населення з метою реалізації місії підприємства зі сталого розвитку в
матеріальній

і

нематеріальній

формі,

регулювання

грошових

потоків,

фінансового забезпечення , відтворення робочої сили на основі узгодження
інтересів усіх суб'єктів ринкових відносин [1].
Нами узагальнені особливості розвитку сучасного ринку ресторанного
бізнесу України:
– конкуруючими є підприємства, які орієнтуються на споживачів з певним
рівнем доходу, але мають різноманітні фірмові страви, специфічний інтер'єр,
своєрідну організацію дозвілля (проведення шоу-програм і т.п.), перелік
додаткових послуг (виробництво їжі із сировини замовника, обслуговування
банкетів , надання кейтерингових послуг, оренда столового посуду і білизни,
проведення майстер-класів тощо);
– розміщення різних типів підприємств ресторанного господарства на
торговій площі одного торгового центру, що сприяє збільшенню кількості
клієнтів для кожного з них (формат діяльності – фуд-корт);
– розвиток франчайзингових і незалежних мереж швидкого харчування,
доступних широким верствам населення;
– важливість конкретного місця розташування підприємства (сільська чи
міська місцевість, курортна зона, автострада і т.п.) і населеного пункту
(центральна вулиця, околиця і т.п.);
– необхідність постійного моніторингу потреб і смаків клієнтів, їх
платоспроможності, що обумовлює необхідність періодичного поновлення у
веденні бізнесу в цілому, і безпосередньо в меню підприємства;
– розвиток ресторанів, що пропонують споживачам стилізовані заклади,
вишукані екзотичні страви, національні кухні, розважальні програми і т.п .;
– наявність закладів ресторанного господарства, які особливу увагу
приділяють здоровому харчуванню, тобто мають екологічну орієнтацію і
надають послуги збалансованого, дієтичного, вегетеріанського харчування
виключно на основі екологічно чистої сировини.
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Проведені

дослідження

на

діючих

підприємствах

ресторанного

господарства України свідчать про те, що сучасний бізнес характеризується
широкою номенклатурою і диверсифікацією пропонованих послуг харчування
та послуг, супутніх їм. При цьому сучасні суспільно-економічні умови сприяють
зміні структури, характеру і якості послуг підприємств галузі, що викликає
переорієнтацію потреб клієнтів і створює відповідну конкурентну боротьбу на
рівні якості продукції та послуг підприємств. Тому дуже важливим для
ефективного управління і підвищення якості послуг є вдосконалення їх
класифікації.
Аналіз наукових розробок дозволяє виділити наступні ознаки класифікації
послуг підприємств ресторанного господарства [6, 7]: за призначенням
(споживачам,

постачальникам,

функціональному

змісту

підприємствам

(виробничі,

сервісні,

інших

галузей),

торговельні,

по

дозвіллєві,

інформаційно-консультативні), по платоспроможності (вартість послуги входить
в ціну замовлення, послуги надаються за окремою вартістю), за місцем надання
(на підприємстві, за його межами), за частотою надання (постійні, сезонні,
урочисті (святкові), за характером попиту (масові, сегментні, персоніфіковані ),
по системі лояльності (дисконтні, акції, зі знижкою) і т.п.
Характерною особливістю тенденцій розвитку галузі є збільшення кількості
заміських підприємств харчування, особливо розташованих на ключових трасах
країни (Київ-Харків, Одеської, Житомирської та т.п.). Діяльність цих
підприємств пов'язана з сезонністю, оскільки їх активність припадає на літні або
зимові вікенди і святкові дні. Як показують дослідження, набуває популярності
така форма обслуговування споживачів, як фуд-корт, оскільки 90% торгових
центрів світу застосовують такий формат діяльності, при цьому відбувається
раціональне використання торгової площі (в одному приміщенні зосереджено
певну кількість фаст-фудів), а також надається можливість відвідувачам
торгових центрів поєднати процес придбання товарів з харчуванням.
Активно розвивається мережа ресторанів в стилі «free-flow» – новий формат
в технології виробництва продукції і за формою обслуговування, оскільки
68

технологічний процес приготування страв здійснюється на очах у споживачів,
що дозволяє їм спілкуватися з кухарями (в містах Київ, Одеса, Харків,
Дніпропетровськ).

Поява

нових

форматів

діяльності

супроводжується

домінуванням окремих видів національних кухонь. Переваги бізнесу є
неоднозначними, особливо в регіонах, оскільки спостерігається прихильність до
певного продукту, ніж до типу кухні як такої.
За даними РІА «Ресторанний гід» групи національних кухонь розподілилися
наступним чином: 36,8% – українська, 21% – французька, 5,3% – американська,
по 7,9% – італійська, кавказька, японська [6]. Як показали досліджені
підприємства, при складанні меню акцентують увагу безпосередньо на
використанні натуральних продуктів, а не на складності рецептур, так
популярною стає авторська кухня, що дозволяє творчо використовувати існуючі
рецептури і технології різних кухонь світу, використовуючи екологічно чисті
продукти і методики збалансованого харчування, з метою створення лінійок
унікальних продуктів, що забезпечує лояльність споживачів, а, отже,
безпосередньо впливає на дохід підприємства.
Зазначені тенденції розвитку галузі характеризуються трансформацією
мети діяльності підприємств ресторанного господарства. Вона поступово
змістилася від простого задоволення фінансових потреб підприємства, у вигляді
збільшення їх ринкової вартості і отримання максимального прибутку, до
забезпечення стратегічних цілей, які мають не тільки економічний характер, а й
соціальний. Це викликає необхідність бути гнучким на ринку, зростання попиту
на висококваліфіковані кадри в цій області, посилення уваги споживачів до
якості продукції, раціональність харчування і його безпеки. Однак, незважаючи
на переорієнтацію і диверсифікацію підприємств ресторанного господарства,
зміна структурного насичення галузі, виникнення нових форматів діяльності,
розширення асортименту залишаються певні напрямки діяльності, що вимагають
змін з метою удосконалення.
Вільними нішами залишаються спеціалізовані дитячі кафе, здатні надавати
послуги з харчування і розваги відповідно до цієї цільової аудиторії. Не
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достатньо представлені підприємства, орієнтовані на переваги певного
продукту; подальшого розширення вимагають кейтерингові послуги та доставка
страв додому або в офіс; перспективні заклади музичної спрямованості (нічні
клуби, заклади формату артресторанів і арт-кафе); вдалими могли бути
підприємства, що діють на умовах франчайзингу, що мінімізує ризики
нерентабельності.
Залишається невирішеним ряд проблемних організаційних питань розвитку
галузі, вирішення яких забезпечить підвищення ефективності діяльності і
досягнення її сталого розвитку, а саме: підвищення ефективності управлінської
діяльності та територіальної організації підприємств ресторанного господарства,
подальше вдосконалення розвитку мереж, раціональне розміщення мереж на
території міста або району, розширення номенклатури страв і послуг,
формування кваліфікованих трудових ресурсів, забезпечення належної якості
продукції, послуг, обслуговування, глобалізація закладів гостинно-ресторанного
господарства,

забезпечення

безпеки

товарів

і

послуг,

підвищення

конкурентоспроможності підприємств, забезпечення бездоганного сервісу
споживачам харчування і вирішення соціально-економічних завдань щодо
забезпечення здорового харчування нації.
Розуміння позначених проблем і шляхів їх вирішення важливо для
вдосконалення механізмів управління галуззю, створення якісної системи
обліку, аналізу та контролю. Інновації – це кінцевий результат інноваційної
діяльності, у вигляді нового чи вдосконаленого продукту, або технологічного
процесу, який наділений якісними перевагами при використанні та проектуванні,
виробництві, збуті, що використовується у практичній діяльності та має
суспільну перевагу [2].
Отже, інновації – це нововведення нових технологій, які забезпечують
якісне зростання ефективності процесів чи продукції, затребуваних ринком.
Інноваціями в ресторанній промисловості можна вважати, впровадження
новітніх технологій і методів для забезпечення ефективної діяльності
підприємства,

вдосконалення

процесу

обслуговування

та

виготовлення

продукції, а також забезпечення задоволення споживачів та спонукання до
бажання прийти ще.
70

Так, сучасні інноваційні технології в ресторанній індустрії можна поділити
на такі групи: обладнання, яке вдосконалює процес приготування їжі;
інформаційні технології; технології, що надають закладам унікальність та
привабливість.
У першу групу входять такі інноваційні технології, як Cookvak, Sous-vide,
cook-in, Термоміксинг, Хоспер, Пакоджет та інші. Дане інноваційне обладнання
дозволяє підвищити продуктивність праці, забезпечити дотримання технології
приготування їжі, знизити витрати, пов'язані з контролем технологічного
процесу, а також знизити витрати виробництва за рахунок зниження
матеріаломісткості та енергоємності, забезпечити безперервність роботи
обладнання (тобто сучасне обладнання може працювати безперервно у кілька
змін ), забезпечити зниження тимчасових витрат на приготування продукції
тощо.
До

другої

групи

належать

автоматизовані

системи

управління

підприємством, мережа інтернет ("web-сайти закладів", "мобільний маркетинг",
"мобільний додаток"), програмне забезпечення текстової аналітики, спрямованої
на відгуки клієнтів, програмне забезпечення цифрової робочої сили та аналізу
енергії, економія. часу та грошей за допомогою POS-програм та інші.
Використання інформаційних технологій в установі дозволяє скоротити час на
більшість рутинних робіт у ресторані. Це дозволяє закладам не лише надати
повну інформацію про заклад дистанційно, проводити онлайн анкетування, а й
збільшити

кількість

замовлень

на

доставку

та

бронювання

столиків.

Автоматизовані системи управління та різноманітне програмне забезпечення
дозволяє

здійснювати

ефективне

управління

підприємством,

допомагає

удосконалювати процес обслуговування та виробництва, скорочувати витрати та
інше.
До третьої групи інноваційних технологій відносяться: екранпланшет на
столах,

сенсорні

дисплеї,

QR-код,

електронне

меню,

LED-технологія

оповіщення, харчові 3D принтери, сенсорні виробники їжі, використання
тривимірних проекцій та відеомепінгу для демонстрації приготування страв
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тощо. Дані технології дозволяють залучити сучасних споживачів до закладу.
Виділити підприємство серед конкурентів та забезпечити його високу
конкурентоспроможність [3].
Інноваційний розвиток закладів ресторанного господарства та ефективне
просування послуг – є одним з основних процесів забезпечення його
життєдіяльності та конкурентоспроможності, на який слід звернути пильну
увагу. Зайняти потрібну частку ринку в умовах сучасної конкуренції досить
важко, але і зайнявши певну нішу, не варто розслаблятися.
Сучасна

практика

ресторанного

бізнесу

представляє

безліч

видів

ресторанів, тип і особливості яких визначають стратегію і методи просування.
Цілком обґрунтовано до складу комплексу комунікацій по просуванню
послуг ресторану входять три основних елементи:
– особисті продажі;
– реклама в ресторані;
– стимулювання збуту [2].
Реклама «з вуст в уста» вважається найкращою і довгою. Вона не є
ініціативою ресторану, а народжується в процесі спілкування, і, по суті, вона є
відгук про якість роботи і послуги підприємства.
Висновки. Висока конкуренція на ринку послуг вимагає від рестораторів
постійно вдосконалювати свої заклади, і тому інновації у ресторанному
господарстві мають значний вплив на розвиток індустрії гостинності. Вони
дозволяють забезпечити високу конкурентоспроможність закладу, шляхом
скорочення витрат на виробництво, оптимізацією управління, поінформованістю
споживачів про заклад та його особливості, привернення уваги та зацікавленості
споживачів у закладі тощо.
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В статті проаналізовано сучасні тенденції впровадження інноваційних форм
обслуговування

в

закладах

ресторанного

господарства,

теоретико-

методологічні аспекти сутності інновацій та інноваційної діяльності
ресторанної галузі, нові моделі обслуговування споживачів. Наукова новизна
статті полягає у виявленні необхідності впровадження інноваційних форм
обслуговування в ЗРГ.
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інноваційні технології, тренди, впровадження, обслуговування.
Постановка проблеми. Сучасна практика ведення будь-якої економічної
діяльності свідчить, що підприємства з метою зміцнення своїх конкурентних
позицій на ринку та формування ефективного плану розвитку достатньо часто
мають вдаватися до певних інноваційних змін. Це, а також необхідність
забезпечення переходу економіки України до реалізації моделі науковотехнічного та інноваційного розвитку обумовлюють доцільність дослідження
проблематики створення передумов для впровадження ефективних інновацій на
українських підприємствах, у тому числі і тих, діяльність яких прямо чи
опосередковано пов’язана зі сферою ресторанного господарства.
Основними елементами ефективності роботи закладу ресторанного
господарства

є

концепція

закладу,

цінова

категорія,

кухня,

якість

обслуговування, спектр наданих послуг, атмосфера. Запорукою успіху
ефективного розвитку ресторану є тісна взаємодія цих складових.
Підвищення культури обслуговування споживачів є перспективним
завданням власників закладів ресторанного господарства, яке потребує
особливої уваги та швидкого вирішення. Тому кожен ресторатор, аби залучити
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якнайбільше відвідувачів, намагається підвищити рівень якості обслуговування.
Для цього особливе значення приділяється інноваціям, які привертають до себе
увагу клієнтів за рахунок неординарності пропозицій та загалом підвищують
імідж ресторану.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом окремі аспекти
інноваційного розвитку сфери ресторанного господарства та оцінювання
ефективності інноваційної політики підприємств цього виду діяльності
висвітлювалися у працях Г. П’ятницької [5], О. Григоренко, О. Борисової [2].
Проте комплексне дослідження інноваційних змін, що впливають на результати
управління підприємствами ресторанного господарства, до цього часу не
проводилось. Тому, враховуючи обмеженість наукових та практичних розробок
з цього питання, виникла нагальна потреба у дослідженні інноваційних
технологій у сфері ресторанного бізнесу. Це і визначило мету цього дослідження.
Метою статті є дослідження інноваційних технологій в ресторанному
бізнесі, а також визначити переваги від впровадження інновацій у закладах
ресторанного господарства.
Виклад основного матеріалу. Досвід економічного і соціального розвитку
суспільства підтверджує, що сталий розвиток усіх сфер, у тому числі, і
ресторанного господарства може бути забезпечений виключно завдяки
інноваційним технологіям на макро-, мезо- та мікрорівнях, оскільки вони
сприяють модернізації та структурній перебудові економіки. Тому, проблеми
інноваційних технологій є досить актуальними.
Найважливішими

інноваційними

технологіями

є

інформаційно-

комп’ютерні технології, розроблені для підприємств ресторанного господарства,
які дозволяють значно спростити та оптимізувати низку специфічних для цього
бізнесу процесів. Проте їх розповсюдження заважають, по-перше, ненасиченість
попиту на послуги ресторанного господарства і дозвілля, по-друге, низька
технологічна культура населення.
Це все заважає розвитку інноваційних процесів. Зручність автоматизації та
інформатизації процесів на підприємстві ресторанного господарства очевидно не
75

тільки з точки зору «ведення справ», а й з позицій споживачів, оскільки ІС
дозволяють більш оперативно працювати з розрахунками споживачів,
черговістю обслуговування, забезпеченістю пропонованого меню усіма
необхідними інгредієнтами тощо.
Також однією з основних ІТ-інновацій для ресторанного бізнесу є
впровадження комплексу web- і телекомунікаційних рішень для взаємодій зі
споживачами. В результаті все частіше з'являються послуги доставки додому
замовлень, зроблених за телефоном та через Інтернет.
Якщо обслуговування в ресторані підходить до кінця, «столик» допоможе
викликати таксі. Незважаючи на креативну систему замовлення, інтер'єри
закладу досить консервативні. Очевидно, це зроблено для того, щоб залучити в
ресторан не тільки молодь, яка обожнює технологічні нововведення, але і
заможних споживачів.
Більше

багатообіцяючим

напрямком

використання

web-

і

телекомунікаційних технологій є технології з нарощування потоку споживачів
ресторанів і непрямої реклами ресторанних закладів. В даному випадку пробки
на дорогах можуть бути звернені на користь підприємствам ресторанного
господарства шляхом використання RFID-технологій [5]. В Україні ці системи
ще не дуже розповсюджені, але за кордоном вони знайшли широке
використання. Суть технології – в розміщенні поблизу ресторанів RFID-міток,
які можуть прочитуватися спеціальними портативними пристроями за
допомогою Wi-Fi, Bluetooth або мобільного зв'язку. Відбувається зв'язок з
сервером, на якому зберігається найрізноманітніша інформація про даний
ресторан.
Відповідна інформація далі може бути передана на спеціальний
портативний пристрій, що є у власника. Таким чином, власник даного КПК,
наприклад, заблукавши або стоячи в пробці, отримує можливість переглянути
меню зареєстрованого пристроєм, розташованого поблизу ресторану, дізнатися
про наявність вільних місць, систему знижок і бонусів і т.д.
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Подібні технології дозволяють також економити ресторану на рекламі –
дійсно, потреба в рекламних щитах відпадає, якщо ресторан автоматично
детектується мобільним телефоном або КПК, коли його власник проїжджає мимо
на автомобілі [3].
Інтернет-технології надають закладам ресторанного господарства таких
переваг: залучити нових споживачів, розширити ринок збуту, знайти кращих
постачальників сировини та товарів тощо. У таблиці 1 зображено переваги від
застосування інноваційних технологій у сфері ресторанного бізнесу.
Таблиця 1 – Переваги застосування інноваційних технологій у сфері
ресторанного бізнесу
Інновації

Інформація
внутрішніх
сервісів

Автоматизація
системи
розрахунків зі
споживачами

Майбутні зміни ресторанного бізнесу
Очікувані позитивні
Галузеві обмеження і
Можливі
зміни
ризики
складності
Підвищення гнучкості і
Збільшення клієнтської
Інновації, які
оперативності в роботі зі бази створення on-line,
впроваджуються
споживачами,
web-сервісів) призводить можуть
можливість
до супутнього зростання виявитися
індивідуалізації
трансакційних витрат з надлишковими
обслуговування
обслуговування
витратами через
без збільшення
віддалених
випередження
трансакційних
споживачів проблема
існуючої
витрат
доставки)
технологічної
культури
населення,
культури
споживання
і
дозвілля.
Збільшення можливостей
із залучення споживачів,
розширення реклами
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Недостатньо висока
технологічна і споживча
культура населення

Збільшення
центрів витрат
без супутнього
зростання
центрів
прибутку,
випереджаюче
зростання
витрат
на
обслуговування
«віддаленої»
клієнтської
бази

Таким чином, розуміння суті інноваційних технологій дає змогу
підприємствам ресторанного господарства більш ефективно здійснювати свою
діяльність, підвищувати результативність функціонування підприємства та
конкурентоспроможність на ринку.
Актуальним напрямом в ринкових умовах є вивчення шляхів вдосконалення
організації роботи та обслуговування у закладах ресторанного господарства.
Основними напрямками розвитку сучасних технологій обслуговування в
ресторанах, барах і кафе є:
- створення концептуальних підприємств ресторанного господарства;
- розширення мережі віртуальних ресторанів, які забезпечують прийом
замовлення по мережі Інтернет і доставку його споживачеві;
- приготування страв у присутності відвідувачів;
- організація обслуговування по системі кейтеринг;
- впровадження мерчандайзингу (збуту продукції і послуг).
Прогресивні форми обслуговування сприяють наближенню послуги до
споживача, збільшенню швидкості обслуговування, підвищенню інтересу до
наданої послуги, залученню нових споживачів і збільшенню прибутку закладу
ресторанного господарства.
Висновки. Виявлено, що ресторанний бізнес є одним із найбільш
розповсюджених видів малого бізнесу, тому заклади ведуть між собою постійну
боротьбу за сегментацію ринку, за пошук нових та за утримання постійних
споживачів їхньої продукції та послуг. Всі заклади ресторанного господарства
повинні мати високий рівень конкурентоспроможності, якого можна досягти
завдяки інноваційним змінам в обслуговуванні споживачів.
Аналіз літературних та інтернет-джерел показав, що сучасний ресторанний
бізнес пропонує споживачам широку номенклатуру послуг ресторанного
господарства, які мають свої особливості. Для досягнення

ефективності

обслуговування у ресторані працівникам необхідно володіти професійними
знаннями

щодо

специфіки

надання

послуг,

удосконалювати

рівень

професійності та активно реагувати на сучасні зміни у світі ресторанного
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бізнесу. Наукова новизна статті полягає у виявленні необхідності впровадження
інноваційних форм обслуговування в закладах ресторанного господарства для
підвищення ефективності надання послуг.
На нашу думку, у зв’язку з тим, що через збільшення попиту споживачів на
заклади з кожним роком відкривається все більше підприємств ресторанного
бізнесу, новим власникам потрібно розробляти і продумувати свою діяльність
таким чином, щоб утримувати конкуренцію з поміж інших аналогічних закладів.
На сьогоднішній день таке нововведення, як заклади з кухнями

різних

національностей та цікавий інтер’єр, є не досить актуальним. Тому власникам
потрібно розробляти і впроваджувати в реалізацію різні інноваційні методи та
технології, які б покращували відвідування та залучали все більшу кількість
потенційних споживачів до свого закладу.
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У статті розглянуто теоретичні основи поняття реклами та її місце в
ресторанному бізнесі. Вказані та проаналізовані відмінні риси реклами в
ресторанному бізнесі, виявлено види реклами в галузі.
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Постановка проблеми. Актуальність цієї теми обумовлена потребою
закладів громадського харчування у збільшенні купівельного потоку і, тим
самим, збільшенні конкурентоспроможності та прибутку підприємства на тлі
економічної кризи. Один із способів залучити нових гостей до свого закладу та
утримати постійних – це реклама. Реальні доходи населення скоротилися, багато
хто відмовляє собі в задоволенні відвідати ресторан, як наслідок – ресторатори
зазнають економічних труднощів. Люди приходять до ресторану не лише
скуштувати вишукані страви, а й відпочити, отримати естетичне задоволення та
просто поспілкуватися. Усі переваги свого закладу ресторан чи кафе можуть
розкрити за допомогою провадження рекламної діяльності.
Сучасний світ диктує зміщення від реклами в ЗМІ до реклами в різних
Інтернет ресурсах та соціальних мережах, з'являються інновації в рекламі і все
це необхідно вивчати та впроваджувати на своєму підприємстві, щоб виділятися
на тлі конкурентів, бути економічно ефективною організацією та заслужити
любов та визнання споживачів.
Метою статті є дослідити теоретичні аспекти просування послуг
підприємств громадського харчування засобами реклами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасне бачення проблем
розвитку управління рекламною діяльністю

у сфері ресторанного бізнесу

розкривають І. Бондаренко, А. Могилова, А. Расулова, О. Шалева.
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Виклад основного матеріалу. Сучасний ресторанний бізнес як один із
найбільш інвестиційно привабливих елементів розвитку малого та середнього
бізнесу знаходиться у пошуку варіантів рішення розвитку себе як елемента
економіки, через рекламу
Реклама найважливіша частина сучасної ресторанної промисловості.
Реклама служить численним громадським інститутам: підприємцям, органам
державної влади, некомерційним організаціям, включаючи наукові та навчальні
заклади, профспілки тощо.
Власники бізнесу в ресторанній сфері широко використовують різноманітні
методи та стратегії розвитку, у тому числі методи реклами, які сприяють
укрупненню

бізнесу,

збільшують

ефективність

масштабу

виробництва,

збільшують продуктивність праці, а також сприяють збільшенню продажів.
Світовий досвід свідчить про те, що стійко розвиваються та виживають у
швидко мінливому зовнішньому середовищі підприємства, які проводять
грамотну рекламну політику, яка дозволяє їм конкурентоспроможними.
Завдання будь-якої рекламної компанії, що проводиться тим чи іншим
рестораном – збільшення числа постійних відвідувачів, і навіть залучення нових
[2].
Варто зазначити, що реклама у сфері обслуговування, до якої належить
ресторанна сфера, покликана вирішувати такі основні завдання:
- повідомляти населення про саму установу, про ціни, акції, сервіс, методи
обслуговування і так далі;
- підвищувати попит на послугу (пропозиція), збільшити реалізацію
послуги, знизити фактор сезонності;
- підтримка естетичного почуття.
Одним із найпоширеніших прийомів просування товару чи послуги можна
назвати пряму рекламу. Пряма реклама – вплив на населення з метою
формування потреби, стимулювання до купівлі товару чи послуги через опис
його переваг або вигоди під час його використання.
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Виділяють кілька видів прямої реклами, що використовуються для
просування ресторанів та кафе: ролики, що показуються по телебаченню,
реклама на радіо, реклама в друкованих засобах масової інформації, реклама на
транспорті та в метро, перетяжки, білборди, реклама в Інтернеті.
Розглянемо найбільш поширені види (інструменти або способи) реклами
для підприємства ресторанної сфери. Ресторанна реклама починається з вивіски.
Вона повинна виглядати так, щоб відбивалася суть закладу. В її дизайн виразно
необхідно вкладатися в міру своїх можливостей, щоб уникати невідповідностей
форми і змісту, свого роду це візитна картка закладу.
Досить поширене явище – робити меню у вигляді одноразової підкладки на
стіл, щоб споживач постійно перебував з ним в контакті і замовляв більше, з
огляду на те, що такий вид меню доводиться міняти після кожного гостя – це стає
більш затратно. Всілякі візитки, флаєри та карти лояльності також відносяться
до ресторанної поліграфії.
Популярні на даний момент такі носії як тейбл-тенти (настільні таблички з
рекламою), папки-рахунки, оформлення упаковок для доставки, плакатів,
всіляких паперових інформаційних носіїв. Все перераховане відноситься до
рекламних поліграфічним носіям ресторану. Реклама в засобах масової
інформації для ресторану є дуже ефективним засобом просування.
Читаючи огляд критика на певний заклад чи новина про відкриття,
потенційний клієнт відкладає в своїй пам'яті асоціацію про місце, коли буде
необхідно вибрати ресторан, він з більшою ймовірністю вибере місце, з яким у
нього вже є певні асоціації. Існує маса друкованих та інтернет-видань, зокрема
локальних (регіональних), у яких найбільш ефективно розміщувати рекламу
ресторану [4].
Щоб підтримувати свій статус, бути сучасним і професійним, ресторану
рекомендується мати і підтримувати профілі на галузевих сайтах. Дані портали
є своєрідними реєстрами закладів, на яких публікуються основна інформація і
контакти, електронна версія меню, публікуються новини та спеціальні
пропозиції, відвідувачі залишають відгуки та огляди, формуються рейтинги за
кількома параметрами.
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Ресторану вигідно мати акаунти на подібних порталах, щоб бути постійно
на виду, щоб споживач, вибираючи собі місце для проведення дозвілля, міг
звернути увагу, деяким такі портали в сукупності з соціальними мережами
безболісно замінюють веб-сайт. Наявність соціальних мереж на даний період
часу також дуже актуально для ресторанної сфери.
Як правило, основні завдання, які розв'язуються за допомогою SMM
(маркетинг в соціальних мережах), у ресторанів є такі [1]:
1. Створення і популяризація бренду в цілому.
2. Залучення нових клієнтів і збереження поточних.
3. Підвищення чека закладу.
4. Зміна цільової аудиторії.
5. Залучення клієнтів в певний час доби.
6. Залучення клієнтів на певні заходи.
7. Підвищення лояльності до бренду.
8. Отримання зворотного зв'язку.
9. Просування окремих послуг і просування продукту.
Переваги реклами ресторану в соціальних мережах в тому, що вона, як
правило, набагато дешевше ніж традиційні способи реклами і, що ще важливо, з
її допомогою можна реалізовувати нескінченну кількість ідеї, форматів.
Відеореклама, інтерактив з користувачами, робота з лідерами думок, партнерські
програми з іншими компаніями, конкурси – можливості реклами в Інтернеті
обмежуються виключно бюджетом і фантазією маркетолога.
Мати ресторану акаунти в соціальних мережах вигідно, так як через них він
постає клієнтам як жива людина, формується його образ і мова комунікацій з
споживачам, набагато більш оперативно поширюється концепція ресторану,
його новини та події. Крім реклами соціальних медіа ресторану непогано мати
свій власний сайт.
Також рекламу свого закладу можна запускати за допомогою контекстної,
банерної реклами, націлених повідомлень, поштових розсилок. Зовнішня
реклама для ресторану також є важливим напрямком просування. Навіть
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найкраще заклад ризикує не отримати бажаного прибутку, якщо знехтує їй –
оскільки значна частина потенційних клієнтів про нього просто не дізнається або
не згадає про його близькому місцезнаходження.
При організації рекламної кампанії для підприємства ресторанного бізнесу
рекомендується така послідовність дій [4].
1. Провести рекламні дослідження за такими напрямами, як вивчення
маркетингової ситуації, аналіз вихідних конкурентних умов на ринку або його
сегменті, обґрунтування необхідності та доцільності проведення рекламної
кампанії.
2. Визначити цільову аудиторію, портрет покупця та перелік рекламованих
товарів та послуг.
3. Сформулювати цілі планованої рекламної кампанії, причому з різних
послуг може бути поставлено свої рекламні цілі.
4. Розробити творчу рекламну стратегію: концепцію та основну гранд ідею
проведення рекламної кампанії.
5. Вибрати засоби поширення реклами, періодичність та терміни
розміщення в них реклами. Доцільно визначити кілька варіантів розміщення
реклами (основний та кілька запасних).
6. Розрахувати кошторис витрат за рекламні заходи.
7. Визначити реальні розміри коштів, які можна використовувати рекламу й
у залежність від цього зробити коригування плану рекламної кампанії. Якщо
коштів виділено недостатньо, то плані можна змінити періодичність розміщення
реклами, зменшити площу публікації чи змінити видання, час трансляції
рекламного повідомлення тощо.
8. Остаточно узгодити потреби у рекламі з реальними можливостями
ресторану на певний період (квартал, рік).
9. Розробити рекламні повідомлення та тексти, за необхідності звернутися
до рекламного агентства.
10. Скласти докладний план розміщення та видання реклами, вказавши
засоби поширення реклами, періодичність розміщення рекламних повідомлень,
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терміни розміщення, відповідальних за захід тощо. Усе це має бути уточнено та
узгоджено відповідно до реально виділених коштів на проведення рекламної
кампанії.
11. Організувати роботу підприємства під час рекламної кампанії.
12. Оцінити ефективність рекламної кампанії після проведення.
Висновки. Реклама та її види займають особливе місце у сучасному ринку
товарів та послуг. Вона покликана вирішувати найбільш складну і важко
реалізовану в маркетинговій діяльності завдання - формувати та стимулювати
попит.
Реклама обов'язково має відповідати передбачуваному ринку й має бути
розрахована на психологічні особливості гаданих клієнтів, менталітет,
віросповідання тощо. Вона здатна сприяти становленню нових послуг над
ринком з допомогою стимулювання попиту неї. На ринках попиту, що
знижується, можна лише розраховувати на уповільнення темпів падіння за
рахунок застосування реклами.
Все більш важливим стає розгляд реклами як комунікативного процесу
через призму її на свідомість і підсвідомість людини, споживача товарів та
послуг. У комунікаційному процесі беруть участь, як мінімум, дві інформаційні
сторони: рекламодавець і споживач, які можуть існувати окремо від загальної
маркетингової стратегії, зворотний зв'язок має враховувати сумарний ефект від
усього комплексу маркетингу.
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УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
В статті запропоновано аналітичну технологію управління витратами
підприємств ресторанного господарства, яка складається з формування етапів
управління витратами. Аналіз витрат за даними етапами дозволить
підприємствам

ресторанного

господарства

ефективно

управляти

та

проводити контролюючі заходи за своїми фінансовими ресурсами.
Ключові слова: стратегія, управління витратами, підприємства ресторанного
господарства, ланцюг формування цінностей, собівартість послуг.
Постановка проблеми. Діяльність українських підприємств ресторанного
господарства сьогодні характеризується ускладненими конкурентними умовами
та активною боротьбою за споживачів, тому головним завданням є насамперед
розширення асортименту послуг та якості їх виконання, а також організація
процесу гнучкого ціноутворення на страви, який за своєю сутністю формує
продажні ціни на послуги закладу ресторанного господарства.
Крім задоволення попиту споживачів в отриманні диференційних видів
продукції власного виробництва або послуг, управлінцям необхідно приділяти
увагу також операціям щодо відшкодування витрат операційної діяльності та
отримання прибутку, необхідного для подальшого розвитку закладу індустрії
гостинності. У своєю чергою, це викликає потребу сучасного господарства в
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ефективному управлінні витратами операційної діяльності із використанням
сформованої обліково-аналітичної бази даних, яка стане інформаційною
підтримкою для прийняття господарських рішень.
Саме на цьому етапі виникає необхідність в активізації управлінського
обліку витрат на основі застосування сучасних методик із урахуванням
специфіки діяльності підприємств ресторанного господарства.
Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій.

Дослідженню

питань

стратегічного управління витратами підприємства приділяли увагу такі
зарубіжні учені: В. Говіндараджан, А. Градов, Б. Карлоф, Г. Мінцберг, М.
Портер, А. Стрікленд, А. Томпсоп, Р. Фатхутдинов та інші, а також вітчизняні
науковці: В. Герасимчук, М. Данилюк, Л. Дікань, О. Ковтун, Л. Костирко, В.
Лук’янова, А. Мазаракі, В. Нємцов, М. Саєнко, М. Хопчан, Ю. Цал-Цалко,
А.Череп, З. Шершньова, В. Яценко.
У наукових працях вітчизняних учених розглянуто теоретичні засади
стратегічного управління витратами, вивчено окремі аспекти зарубіжного
досвіду та рекомендовано вдосконалення стратегічного управління.
Метою статті є дослідження особливостей розробки й реалізації
стратегічного

управління

витратами

на

підприємствах

ресторанного

господарства, які є перспективним сегментом ринку в Україні, однак з
невикористаним повною мірою потенціалом.
Виклад основного матеріалу. Управління витратами на підприємстві
передбачає виконання функції такого елементу управлінського циклу, як аналіз.
Аналіз в підприємствах ресторанного господарства передбачає послідовне
дослідження витрат на виготовлення продукції та її реалізацію з купівельними
товарами за визначеними видами «продуктів діяльності» в розрізі економічних
елементів. Методична єдність управління витратами на будь-яких рівнях
передбачає єдині вимоги до інформаційного забезпечення й аналізу. Недостатня
увага до однієї з функцій управління витратами може мати суттєвий негативний
вплив на очікуваний результат, тому для забезпечення ефективності управління
доцільно застосовувати системний підхід [2].
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Ефективне управління підприємством вимагає володіння повними та
постійно обновлюваними потоками інформації, оскільки передбачає всебічний
аналіз усіх існуючих інформаційних потоків про стан внутрішнього та
зовнішнього середовища підприємства для своєчасного коригування його
стратегії, постійного пошуку нових методичних прийомів обґрунтування
управлінських рішень і нових фінансових інструментів реалізації цих рішень.
Інформацію про витрати отримують з фінансової звітності, внутрішньої
звітності, облікових регістрів, первинних документів. Нами рекомендовані для
використання підприємствами ресторанного господарства форми внутрішньої
звітності про витрати, для найбільш зручної подальшої обробки показників, які
доцільно формувати за видами витрат.
Враховуючи теоретичні концепції складання стратегій підприємства й,
зокрема в частині управління витратами, запропоновано структурно-логічну
схему формування стратегії управління витратами підприємства, зважаючи на
специфіку діяльності підприємств ресторанного господарства.
Кожне визначене стратегічне завдання деталізується за допомогою
ключових показників діяльності у рахунковій карті підприємства ресторанного
господарства (табл. 1).
Таблиця 1 – Систематизація стратегічних цілей і контроль їх виконання
Результати
Стратегія

Деталізація результатів
Стратегічна мета
Стратегічні завдання
Ключові показники
ефективності (КПД)
Цільові значення КПД

Програма розвитку

Таблиця стратегічних
ініціатив
Стратегічний бюджет
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Характеристика
Стисле якісне
формулювання стратегічної
мети
Напрями діяльності,
пов’язані із досягання
стратегічної мети
Показники, які у комплексі
визначають ефективність
управління витратами
Планові (бюджетні або
граничні) значення
показників
Деталізований опис кожної
стратегічної ініціативи
Фінансовий план, що
оцінює вартість
стратегічних ініціатив

Продовження таблиці 1
План стратегічних
Документи

Календарний план
здійснення проектів і
програм
Схематичне відображення
стратегічних цілей та
завдань
Взаємозв’язок стратегічних
завдань з досягнення КПД

Стратегічна карта
Рахункова карта

Модель стратегічного управління витратами не може бути ефективною без
удосконалення

ланцюга

формування

цінності

усередині

підприємства

(внутрішнього ланцюга формування цінності), поєднаного з елементами
зовнішнього

ланцюга

цінності

(узгодженого

з

ланцюгами

цінностей

постачальників і споживачів). Такий ланцюг має охоплювати комплекс видів
економічної

діяльності,

які

здійснюються

на

підприємстві

у

процесі

перетворення сировини на готовий продукт [5].
Для забезпечення ефективності управління операційними витратами у
процесі побудови ланцюга формування цінностей усередині підприємства
необхідно визначити склад і характер впливу основних витратоформуючих
чинників на обсяг і динаміку витрат як загалом на підприємстві, так і при
здійсненні окремих видів його господарської діяльності. Такі чинники, як
масштаб діяльності, рівень вертикальної інтеграції підприємства, використання
виробничої потужності, вартість матеріально-технічних і фінансових ресурсів,
організаційна структура виробництва, наявність інфраструктуру тощо, будуть
суттєво впливати на рівень витрат підприємства та вибір методів стратегічного
управління ними.
Аналізуючи ланцюг формування цінності усередині підприємства

та

порівнюючи його з ланцюгами цінності конкурентів, можна ідентифікувати ті
види діяльності, які найбільшою мірою забезпечують формування стратегії
конкурентної переваги підприємства, визначити стратегічні напрямки розробки
і впровадження інновацій, оцінити можливі варіанти оптимізації ланцюга
формування цінностей на підприємстві.
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Для підприємств ресторанного господарства варто звертати увагу на такі
господарські процеси:
1) постачання – якість сировини й товарів, достовірність вартості й
кількості, терміни й умови зберігання, своєчасність (дотримання концепції
«точно в строк»);
2) виробництво – стан обладнання та застосування енергозберігаючих
технологій, рівень зношеності обладнання (фізичної й моральної), інноваційність
технологічного процесу або окремих його елементів, кваліфікація персоналу й
рівень продуктивності праці, розподіл трудових операцій між персоналом;
3) реалізація – механізми прийняття й обробки замовлень, форми
розрахунків, стан мережі (торгівля, зал, кейтеринг, доставка на об’єкт тощо),
рівень логістики доставки;
4) обслуговування – стан приміщень, де клієнти споживають страви, рівень
кваліфікації офіціантів та їх продуктивності праці.
У разі вибору стратегії використання досягнутого витрати підприємства
мають тенденцію до поступового зниження, грошові надходження перевищують
грошові видатки, характерним є невисокий рівень підприємницького ризику, але
існує проблема ефективного розміщення вільних коштів. При стратегії
використання досягнутого найбільш ефективними для управління витратами є
методи нормування і бюджетування операційних витрат та аналізу відхилень [3].
Окрім цього, враховуючи етапи життєвого циклу продукції, вважаємо за
доцільне застосовувати такі методи стратегічного управління витратами:
1) Управління витратами у процесі створення продукції на основі
реінжинірингу бізнес-процесів, з метою повного вилучення або скорочення
часу і витрат ресурсів на процеси і операції, що не створюють цінності продукції,
використання інноваційних технологій для виробництва продукції, організації
діяльності

підприємства,

удосконалення

загальної

стратегії

управління

операційними витратами.
2) Управління витратами на основі оптимізації асортименту продукції,
складу споживачів за критерієм їх рентабельності. Дослідженнями встановлено,
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що розподіл показників рентабельності продукції і споживачів відповідає закону
Парето, на 20% номенклатури продукції припадає 80% обсягу доходу і прибутку,
а 80% загального обсягу прибутку підприємство отримує від 20% своїх
споживачів. Водночас, близько 20% асортименту продукції у підприємствах
ресторанного господарства є низькорентабельними або збитковими.
3) Управління витратами на основі вдосконалення взаємовідносин з
постачальниками, через застосування методу постачання сировини «точно в
строк» (не створюючи довгострокових запасів сировини і матеріалів, а
отримуючи її перед моментом використання), налагодження

партнерських

взаємовідносин з постачальниками, продукція яких не вимагає додаткового
контролю якості;
4) Управління витратами шляхом налагодження ефективних відносин з
клієнтами на основі регулювання цін на продукцію, введення дисконтних карт;
5) Управління витратами на основі сегментації ринку та оптимізації каналів
збуту.
Наступною стадією механізму стратегічного управління операційними
витратами є контроль, який можна забезпечити, надавши структурним
підрозділам або елементам ланцюга цінностей певної відповідальності і за
допомогою аналізу відхилень контролювати хід виконання поставлених завдань.
Висновки. Підприємство ресторанного господарства повинно здійснювати
управління витратами операційної діяльності системно, через визначений і
затверджений керівництвом поетапний алгоритм управління, який виконують у
чіткій

послідовності

для

забезпечення

досягнення

поставлених

цілей.

Відповідно, визначивши мету, розраховують витрати, які забезпечують її
виконання, здійснюють збір і обробку інформації щодо даного процесу і через
визначену політику управління витратами обирають систему чинників. Надалі,
здійснивши аналітичні процедури складають звіти про отримані результати з
метою побудови моделей результатів управління для аналізу причин змін.
Завершується процес управління витратами у звітному періоді виконанням
різного роду контрольних заходів для оцінки результатів управлінської
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діяльності за формуванням витрат операційної діяльності підприємств
ресторанного господарства. Виконання зазначених умов в системі управлінської
діяльності забезпечить ефективність формування витрат та споживання ресурсів.
В основу розробки механізму стратегічного управління витратами
покладено концепцію вартісного ланцюга стратегії, за яким визначено основні
види господарських процесів, які споживають витрати й визначено ключові
компетенції, котрі забезпечують їх ефективну роботу під час реалізації стратегії.
Методичні підходи та інструменти, використані під час формування стратегії
управління витратами, перебувають у взаємодії між собою, тому практичне
використання механізму стратегічного управління націлене на ефективну його
реалізацію підприємствами ресторанного господарства.
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Єва Вовк
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
Викладено авторське бачення щодо впровадження системи мотивації персоналу
в індустрії гостинності. Досліджені управлінські стратегії, які спонукають
співробітників працювати з більшою самовіддачею. Охарактеризовані переваги
мотивування працівників індустрії гостинності. Запропоновано системний
підхід до мотивації працівників в індустрії гостинності.
Ключові

слова:

індустрія

гостинності,

метод,

мотивація,

персонал,

співробітник, управління.
Постановка проблеми. Згідно з дослідженнями Гарвардської школи бізнесу,
тільки10% людей працюють постійно добре або постійно погано. Решті 90%
потрібні чітко сформульовані завдання і стимул, щоб приносити користь
компанії. З цього можна зробити логічний висновок, що від продуманої системи
мотивації багато в чому залежить успішність всього підприємства [1].
Мотивація персоналу виступає як один з основних інструментів управління
персоналу, який в свою чергу займає досить високу ланку в ефективному
функціонуванні

підприємства,

тому

існує

необхідність

постійного

запровадження на підприємствах нових підходів до визначення виду
мотиваційного механізму.
Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій.

Питання

підвищення

продуктивності трудової діяльності працівників досліджували такі економістикласики як: А.Сміт, Ф.Гілбрет, А.Маслоу, Ф.Герцберг, А.Врум. На сучасному
етапі

провідними

дослідниками

є

О.В.

Гриківська,

Ж.В.

Соловйова,

Є.А. Бельтюкова , О.А. Докучаєва.
Мета статті. Дослідити визначення видів мотивації персоналу через сталі та
відомі теорії; обґрунтування необхідності теоретичного вивчення нових видів
мотивації персоналу та подальше практичне їх застосування на підприємствах
індустрії гостинності.
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Виклад основного матеріалу. Мотивація персоналу – це створення
сприятливих умов і стимулів, які спонукають співробітників працювати з
більшою самовіддачею, з націленістю на якість і результат. Цей метод взаємодії
є обов'язковим для будь-якої з 5 управлінських стратегій [2]:
1. Підприємницька. Зазвичай нею користуються молоді компанії, які тільки
починають нарощувати клієнтську базу і тому готові діяти сміливо, намагаючись
будь-що-будь догодити замовнику. В такому випадку наймають ініціативних та
цілеспрямованих працівників, створюючи їм здорове конкурентне середовище.
Робиться наголос на різноплановий особистісний розвиток людини.
2. Динамічне зростання. Це менш ризикована стратегія ніж попередня. Тут
вже більше задіяно планування, співставлення цілей і засобів. Співробітників
шукають універсальних і лояльних, готових приймати нестандартні рішення в
кризових ситуаціях. Робиться наголос на розвиток фахівця в його сфері
діяльності.
3.

Стратегія

прибутковості.

Зазвичай

застосовується

тоді,

коли

підприємство вже вийшло на бажаний рівень і потрібно підтримувати його в
цьому стані. Нові кадри відбираються максимально ретельно. У плані розвитку
фахівця наголос робиться на поліпшення якостей, необхідних безпосередньо для
виконання поставлених завдань.
4. Ліквідація. Ця стратегія означає план Б і застосовується тоді, коли
компанії потрібно погасити збитки. З огляду на те, що в такому випадку є чимала
ймовірність скорочення чинного персоналу, про набір нових співробітників мова
не йде. Професійний розвиток тільки при необхідності.
5. Кругообіг. Рятувальний круг для компанії, для того щоб «залишитися на
плаву» доводиться скорочувати персонал. Нові співробітники можуть
набиратися, але це повинні бути дуже універсальні і висококваліфіковані
«майстра на всі руки», які вміють закривати різні позиції.
Грамотний підхід до мотивування може дати наступні переваги [1]:
- підвищення якості виконуваної роботи і продуктивності підприємства в
цілому;
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- формування позитивної і доброзичливої атмосфери в колективі;
- довгострокове співробітництво з кращими працівниками (зниження
плинності кадрів);
- підвищення лояльності і відповідальності з боку персоналу;
- формування стійкої корпоративної культури.
Серед багатьох підприємців і управлінців до сих пір існує думка, що кращий
метод стимулювання – це механізм премій і штрафів. Однак, насправді видів
ефективної мотивації куди більше, і не всі вони зав'язані на фінансовому
заохоченні чи покаранні [1].
Найважливіший критерій – це тип впливу. Він може бути як прямим, так і
непрямим. Перший варіант передбачає усвідомлене прагнення працівника до
якісного виконання завдання. Тобто він заздалегідь знає, що його чекає та чи
інша нагорода за виконану роботу. Прямий тип мотивації ділиться на:
- матеріальні стимули (премії, фінансові бонуси, путівки та інші грошові
заохочення);
- нематеріальні стимули (грамоти, новий кабінет, коригування робочого
графіка).
Непряма мотивація не передбачає вплив на певного співробітника. Але при
цьому проведені заходи повинні стимулювати його інтерес до роботи, давати
почуття задоволення після виконаного завдання.
Крім прямої і непрямої мотивації, є ще кілька важливих стимулів, що
впливають на ефективність співробітників:
- соціальна мотивація – працівник розуміє, що він – частина колективу,
команди, і якщо він буде виконувати завдання неякісно, то підведе всіх інших;
- психологічна мотивація – якщо всередині колективу панує привітна і
доброзичлива атмосфера, то людина буде з великим бажанням приходити на
роботу і виконувати свої обов'язки;
- кар’єрна мотивація – перспектива кар'єрного росту для багатьох
співробітників є мало не головним стимулом, тому потрібно створити
оптимальні умови для здорової конкуренції;
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- освітня мотивація – деякі люди працюють не тільки для того, щоб
заробляти гроші, а й для того, щоб розвиватися в певній сфері і отримувати нові
знання.
Розглянемо прямий тип мотивації на конкретних прикладах фінансових і
нефінансових стимулів.
До інструментів фінансової мотивації відносяться грошові заохочення і
штрафи. До заохочень можна віднести премії, надбавки, бонуси за
перевиконання завдань, соціальний пакет, страхування, пільги та інші нагороди
матеріального характеру.
Система штрафів у кожної компанії зазвичай своя, але є і кілька загальних
моментів:
- штраф за адміністративні порушення (запізнення, невиконання плану та
інше);
- позбавлення премії за незадовільні результати;
- відпрацювання (штрафні робочі години).
Штрафи є ефективним методом мотивації тільки в поєднанні з
матеріальними заохоченнями. Головне завдання керівника в даному випадку –
знайти золоту середину, баланс між нагородами і покараннями.
Нематеріальна мотивація в руках умілого керівника може стати ключовим
інструментом в роботі з персоналом. Для цього потрібно володіти ораторськими
і управлінськими навичками. Проведення нарад також повинен стати
нематеріальною мотивацією. Крім традиційного інформування працівників та
обміну ідеями, управлінець повинен намагатися зарядити людей на плідну
роботу. Це класичний метод, який допомагає залучити персонал в організаційне
життя компанії.
День народження, закінчення випробувального терміну, річниця роботи, та
інші знакові дати – все це привід привітати працівника і зайвий раз підняти йому
настрій. До того ж, це підкріпить відчуття співробітника в тому, що він важливий
для підприємства, а це в свою чергу підвищить його лояльність.
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Підвищення професійного рівня вигідно як для самого працівника, так і для
підприємства в цілому. Багато підприємств індустрії гостинності зараз в якості
заохочення оплачують своїм співробітникам курси, стажування та семінари.
Простий, але в той же час досить дієвий метод – це публічна похвала
старанних працівників. Щоправда, назвати його безпосередньо стимулом не
можна, це скоріше засіб для підтримки ентузіазму співробітника, який
відзначився.
Комфортні умови роботи для працівників – це вірний шлях до підвищення
продуктивності праці. Їх місце роботи докорінно відрізняються від класичних, і
більше схожі на парк розваг, ніж на робоче місце. Але якщо подивитися на
успішність цих підприємств, то стає зрозуміло, що такі вкладення повністю себе
виправдовують.
Зрозуміло, що далеко не всі підприємства індустрії гостинності, тим більше
невеликі, можуть дозволити собі такі заходи. Але іноді досить і дрібниці,
наприклад, столу для пінг-понгу, затишного куточка з диваном або просто
безкоштовної кави.
Заходами для підвищення і підтримки командного духу можуть бути
корпоративи, туристичні поїздки, походи в кіно або на каток, спортивні змагання
та інші способи спільного проведення часу. Іноді такі заходи можна проводити і
з практичною користю для компанії (суботник, генеральне прибирання офісу)
[5].
Деяким фахівцям не потрібно багато часу для виконання своїх завдань, і
закінчивши справи вони просто чекають кінця робочого дня. У такому випадку
відмінним способом мотивації може стати гнучкий графік роботи. Людина буде
знати, що якщо вона зробить свою роботу швидко та якісно, то їй не потрібно
буде сидіти на своєму робочому місці.
Один з найпростіших методів нематеріальної мотивації – оплачуваний
вихідний. Коли співробітники зрозуміють, що за якісно виконану роботу можна
отримати день відпочинку, продуктивність праці значно зросте.
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Від невеликих знижок фінансовий стан підприємства не постраждає, а ось
персонал, відчувши турботу, стане більш лояльним до керівництва.
Сучасні співробітники мають право висловитися, поділитися своїми
побажаннями і коментарями щодо організації робочого процесу. Однак, слід
враховувати різницю в характерах, комусь не важко буде заявити про щось у
відкриту, а іншим буде простіше зробити це анонімно. У першому випадку
людина зможе виступити на нараді, у другому потрібно організувати
корпоративний «скриньку для листів» або стікерну дошку [1].
Розробка і впровадження мотиваційної системи складається з семи
ключових кроків:
1. Визначення проблеми компанії, що виникають через брак мотивації.
Найчастіше це низька ефективність праці, плинність кадрів, погана атмосфера
всередині колективу і авральний режим роботи.
2. Складання списку ключових завдань, на основі першого пункту
(підвищення

продуктивності,

підняття

командного

духу,

формування

згуртованої команди).
3. Проведення соціальної діагностики. Для цього можна використовувати
опитувальники, інтерв'ю або анкети. В результаті визначаються ключові
фінансові та нефінансові стимули, в яких потребує колектив, і кожен
співробітник зокрема.
4. Розробка системи мотивації на основі отриманих даних. Вибір
конкретних методів та встановлення їх послідовності і періодичності.
5. Розрахунок фінансових витрат на впровадження системи.
6. Детальне інформування персоналу про прийдешні зміни. Якщо система
багаторівнева і складна для швидкого сприйняття, то краще роздати детальні
інструкції. де будуть описані параметри оцінювання та способи нарахування
бонусів і штрафів.
7. Запуск і тестування системи. По закінченню пробного періоду
підбиваються перші результати шляхом зіставлення витрат та отриманого
прибутку [4].
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Якщо результати за пробний період незадовільні, то система потребує
вдосконалення. Можливо, були підібрані не оптимальні методи або невірно
визначені стимули. Проводиться повторне опитування персоналу і нова
постановка цілей.
Висновки. Правильна мотивація персоналу – ключовий фактор для розвитку
підприємства і головне завдання управлінця. Крім класичних фінансових
стимулів є також багато нематеріальних способів підвищити самовіддачу
працівників. Успішне впровадження системи мотивації залежить від балансу між
двома цими підходами.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПЕРЕРОБКИ
МОЛОКА НА СУХУ МАСЛЯНКУ
В статті розглянуто технологічний процес переробки молока на суху маслянку
на матеріалах СФГ «Перлина Поділля». Описано склад, властивості маслянки,
загальні технологічні процеси її переробки. Висвітлено технологічні процеси
виробництва з використанням високопродуктивних потокових технологічних
ліній.
Ключові слова: молочні продукти, маслянка, переробка, технологічний процес,
пастеризація.
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Сьогодні молочна промисловість є однією з
найважливіших серед переробних галузей, на озброєнні якої знаходяться тисячі
одиниць сучасного технологічного і енергетичного обладнання, сотні потокових
ліній, безліч засобів механізації і автоматизації технологічних процесів. Якість і
безпечність молочної сировини є запорукою виробництва високоякісної
молочної продукції. Висока якість сирого молока забезпечує швидшу його
переробку, зменшення затрат на його очищення, пастеризацію, дозволяє
отримати безпечний і конкурентоспроможний харчовий продукт [7].
Вирішення проблеми якості сирого молока є особливо важливим, оскільки
молоко та молочні продукти належать до категорії продуктів першої
необхідності.
Найбільш жорсткий контроль має здійснюватися щодо сировини, яка
призначена для виробництва продуктів дитячого та дієтичного харчування.
Поліпшення якості сировини через запровадження і дотримання міжнародних
стандартів і дотримання санітарно-гігієнічних умов виробництва, вчасне
охолодження, відповідна підготовка її до продажу є одними з основних напрямів
підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної молочної продукції
порівняно з імпортованою [2].
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Вичерпне використання компонентів молока, одержаного від різних тварин,
є проблемним питанням і крім економічної складової містить екологічну
складову. На більшості вітчизняних підприємств з переробки молока вторинну
молочну

сировину

(знежирене

молоко,

маслянка,

молочна

сироватка)

переробляють в неповній мірі. З цієї причини втрачається суттєва кількість
компонентів – складових молока.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Прагнення України інтегруватися
в міжнародні економічні структури зобов’язують вітчизняних виробників
прискорено адаптуватися до жорстких умов світових ринків, що може бути
досягнуто тільки через застосування сучасних інструментів управління якістю.
В контексті перспектив євроінтеграції проблема якості постає на перше місце і
суттєво впливає на формування ринкової стратегії розвитку аграрного
виробництва.
12 липня 2019 року набрав чинності Наказ Мінагрополітики від 12.03.2019
№ 118 «Про затвердження Вимог до безпечності та якості молока та молочних
продуктів». Цей документ має уніфікувати відповідні українські та європейські
вимоги,

врегулювати

значення

основних

мікробіологічних

показників,

адаптувати технологічні вимоги до сучасних реалій і скасувати застарілі норми
у цій сфері [4].
Метою статті є вивчення особливостей технології виробництва і переробки
молока на суху маслянку в умовах СФГ «Перлина Поділля» Білогірського району
Хмельницької області.
Виклад основного матеріалу. Важливим резервом отримання додаткового
білка тваринного походження є раціональне використання вторинної молочної
сировини.
Маслянка отримала свою назву завдяки способу її виробництва. Маслянка –
це злегка кисла рідина, яка залишилася від збивання вершкового масла.
Оскільки вершкове масло – це жирна частина молока, маслянка має
порівняно низький вміст жиру, навіть якщо вона виготовлена з незбитих вершків.
Тип маслянки, що виготовлена з використанням вершкового масла, іноді містить
101

невеликі вкраплення вершкового масла, однак більшість пахти, що продається в
магазинах, виробляється шляхом додавання бактерій до молока, щоб згорнути
його в маслянка. Цей тип пахти може містити молочний жир або бути
знежиреним або частково знежиреним.
Маслянка має специфічний, але при цьому освіжаючий смак. Як продукт
маслянка відома ще з давніх часів. Маслянка можна замінити такі жирні
кисломолочні напої, як вершки і кефір, вона наділена дієтичними властивостями
і

допомагає

втамувати

спрагу.

Маслянка

часто

використовують

для

виготовлення кондитерських виробів і замішують на її основі смачне дріжджове
тісто.
Маслянка входить в список продуктів з низькими показаннями калорій, в
яких мало жирів, але багато цінних речовин. В останні час багато дієтологів
радять робити розвантажувальні дні саме на основі такого напою. Так на 100 г
продукту припадає всього 36,2 Ккал [7].
Маслянка володіє чудовими протиатеросклеротичними властивостями, які
проявляються в захисті печінки від ожиріння і нормалізації показників
холестерину в крові. Також такий напій має послаблюючий ефект, що робить
його гарним «ліками» при запорах.
Вживання пахти може допомогти знизити ризик виявлення інфаркту та
інсульту, так як в її складі є калій, який відновлює роботу серця і судин, а також
холін, необхідний для нормального функціонування нервової системи.
Не можна не відзначити, що в маслянка у великій кількості присутній
кальцій і фосфор, а саме такі елементи необхідні для міцності зубів, нігтів і
кісток. І як вже було сказано вище, в такому напої мало жирів, що робить його
корисним дієтичним продуктом.
Незважаючи на всю користь кисломолочного напою часто вживати його не
можна, щоб не викликати діарею. Також, такий продукт не підходить тим, чий
організм не переносить лактозу. А також тим, у кого виявлені виразка, гастрит і
розлади шлунку [5].
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На СФГ «Перлина Поділля» дотримуються відповідних температурних,
часових, масових чинників високотемпературної коагуляції та комплексного
осадження білків маслянки, отриманих методом збивання вершків на
масловиготовлювачах безперервної дії [1].
Процес одержання молочно-білкового концентрату із пахти відбувається
шляхом

окремої

високотемпературної

пастеризації

білково-вуглеводної

молочної сировини і спільного комплексного осадження її білків методом
термокислотної коагуляції. Для більш повного осадження дестабілізованих
термообробкою сироваткових білків молока вносять до сироватки допоміжні
центри коагуляції. З цією метою використовують казеїнові міцели маслянка, що
коагулюють в ізоелектричній точці.
Температура

пастеризації

маслянки

істотно

впливає

на

основні

характеристики одержуваної білкової маси. З підвищенням температури
пастеризації маслянки вологість білкової маси знижується, консистенція
одержуваного МБК змінюється від пастоподібної до крупчастої. Значення ГНЗ
продукту при цьому підвищується від 1850 Па до 2100 Па. Протирання МБК
поліпшує його консистенцію, знижуючи ГНЗ на 18...19 %.
Дослідженнями встановлено, що із збільшенням тривалості пастеризації
пахти при температурі 95 °С ступінь виділення білка і жиру з модельних систем
збільшується. Найбільш інтенсивно збільшення ступеня виділення сухих
речовин спостерігається в діапазоні (10...15)·60 с, після чого темп збільшення
ступеня виділення високомолекулярних сполучень значно знижується. Так, при
збільшенні тривалості пастеризації пахти від 0 до 10·60 с ступінь виділення
білків збільшується на 7,1 %, жиру – на 8,5 %, а подальша пастеризація сколотин
протягом 10·60 с (від 10 до 20·60 с ) призводить до збільшення ступеня виділення
білків – на 2,8 %, жиру – на 1,8 %. При тривалості пастеризації пахти більше
(10…15)·60 с значно погіршуються такі сенсорні показники якості одержуваного
МБК, як смак і запах.
Отже, найбільш раціональними режимами пастеризації маслянки, які
сприяють максимальному виділенню сухих речовин і не погіршують якісні
показники одержуваного коагуляту, є температура пастеризації 93...95 оС і
тривалість (10…15)·60 с.
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При введенні до пахти 20 % кислої сирної сироватки ступінь виділення
сухих речовин складає 42,7 %, білків – 78,5 %, жирів – 46,3 %. При введенні
50 % сироватки ступінь виділення сухих речовин збільшується, хоча при цьому
темп виділення указаних речовин значно знижується при введенні в маслянку
більш ніж 40% кислої сирної сироватки. Консистенція одержуваної білкової
маси зі збільшенням кількості сироватки ущільнюється, стає більш пружною.
Після введення коагулянту до пастеризованої маслянки відбувається процес
осадження й основні зміни характеристики одержуваних білкових мас.
Встановлено, що із збільшенням витримки суміші ступінь виділення сухих
речовин із системи зростає. У процесі збільшення тривалості витримки системи
спостерігається зростання вологості МБК, що є причиною незначного зниження
значень ГНЗ (на 6%) [1].
МБК з маслянки широко використовується в підприємствах харчування для
приготування

кулінарної

продукції.

Досліджені

зміни

функціонально-

технологічних властивостей модельних систем на основі МБК з маслянки при
додаванні компонентів, які найбільш часто використовуються в рецептурах
страв із кислого сиру – пшеничного борошна, меланжу, цукру. Під час
виготовлення кулінарних виробів з маслянки використовують такі принципи
розробки рецептур страв і кулінарних виробів на її основі. Після впровадження
у широке використання маслянки було підтверджено багатофункціональність
розроблених продуктів, визначені напрямки використання МБК з маслянки для
виробництва продукції громадського харчування. Розрахунок хімічного складу
окремих страв з використанням концентрату маслянки, показав її підвищену
харчову цінність і споживчі властивості у порівнянні з аналогічною традиційною
кулінарною продукцією.
Маслянка

є

високоякісною

дієтичною

молочною

сировиною,

що

утворюється на стадіях збивання або сепарування вершків при виробництві
вершкового масла методами збивання перетворення високожирних вершків, і
являє собою їх рідку частину, що не збивається. Органолептичні показники
маслянки-сировини, поза залежністю від методу виробництва масла, повинні
відповідати спеціальним технічним умовам.
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При отриманні та переробці маслянки на підприємстві СФГ «Перлина
Поділля» дотримуються санітарні правила і норми для підприємств молочної
промисловості [1]. За органолептичними покажчиками маслянка повинна
відповідати наступним вимогам (табл.1).
Таблиця 1 – Вимоги до маслянки
Найменування показника

Непастеризованої

Пастеризованої

Смак і запах

Молочний, властивий маслянці, Молочний, властивий маслянці,
чистий або зі слабким
з присмаком пастеризації,
кормовим присмаком
чистий або зі слабким
кормовим присмаком

Зовнішній вигляд і
консистенція

Однорідна рідина, без осаду і пластівців

Колір

Від білого до світло-жовтого кольору

За фізико-хімічними показниками маслянки на підприємстві відповідає
наступним вимогам (табл. 2).
Таблиця 2 – Фізико-хімічні показники маслянки
Найменування показника

Солодкої, при виготовленні
масла способом

Кислої,
при виготовленні масла
способом

перетворення
високожирнихве
ршків

збивання
вершків

перетворення
високожирних
вершків

збивання
вершків

жиру, не більше

0,4

0,7

0,7

0,4

сухих речовин, не менше

8,0

8,0

8,0

8,0

щільність, кг / м 3, не
менше

1027

1027

1027

1027

Масова частка,%

Виробничий контроль, в тому числі проведення лабораторних досліджень і
випробувань, здійснюється підприємством-виробником.
Висновки. У результаті проведеного аналізу оцінено особливості технології
виробництва маслянки на підприємстві СФГ «Перлина Поділля». Встановлено,
що готова продукція виробництва відповідає усім чинним вимогам.
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Отримані в результаті переробки вторинної молочної сировини продукти,
як і початкова сировина, підлягають сертифікації і експертизі. Впровадження
екологічних інновацій у процеси переробки вторинної молочної сировини дає
можливість покращити еколого-економічні показники молокопереробного
підприємства.
Перспективи подальших досліджень. Перспективу подальших досліджень
вбачаємо у досліджені та розширені асортименту страв із маслянки у закладах
харчового господарства.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА БІЛКОВИХ ПРОДУКТІВ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
У статті наведено аналіз розроблених білкових продуктів із використанням
рослинних джерел білку. Розглянуто найбільш вживану сировину для отримання
білкових продуктів рослинного походження. На підставі аналітичного огляду
літератури, представлені способи виготовлення збалансованих продуктів та
розглянуто технологічні параметри їх виготовлення.
Ключові слова: виробництво, білковий продукт, рослинний білок, функціональні
інгредієнти, промисловість.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. У харчуванні людини білки відіграють надзвичайно
важливу роль, оскільки вони виконують структурну, регуляторну, каталітичну,
захисну та транспортну функції в організмі.
Актуальним напрямком у харчовій промисловості є розроблення білкових
продуктів з рослинної сировини. Продукти з вмістом білків рослинного
походження корисні для здоров'я і низькокалорійні. Сегмент споживачів
білкових продуктів рослинного походження включає всі соціальні шари
населення. Такі продукти дозволені для дитячого харчування, їх можна
рекомендувати для дієтичного харчування, для харчування людей інтолерантних
до лактози та під час посту. Хоча за збалансованістю амінокислотного складу
рослинний білок поступається тваринному, та має ряд переваг.
До корисних властивостей білкових продуктів рослинного походження
відносять відсутність лактози і холестерину та низьку калорійність.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є розробка виробництва
білкових продуктів, визначення їх функціональних властивостей та якості.
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Посилання на сучасні дослідження та публікації. Розробкою білкових
продуктів та напоїв рослинного походження займаються технологи харчової
галузі всього світу. Так, наприклад, І. Фельберг (Інститут аграрної та харчової
промисловості в Ріо де Жанейро, Бразилія) розробила напій на основі соєвого
молока з додаванням молока бразильського горіха. Спосіб отримання молока з
бразильського горіха передбачає подрібнення сировини у воді при 75 °С у
співвідношенні 7:1 (вода : бразильський горіх) впродовж 3 хв. Нерозчинні частки
відділяли за допомогою центрифуги моделі K7165 з нейлоновим фільтром 150
мкм при швидкості 4000 об

-1

. Для приготування соєвого молока,

використовували очищені соєві боби. Їх очищували шліфуванням протягом 10
хв у водному розчині бікарбонату натрію (0,25 %) у співвідношенні соя : розчин
– 1 : 3. Очищені боби змішували з водою у співвідношенні вода : лущвіснена соя
– 1 : 8 впродовж 2 хв за температури 100 °С з наступним центрифугуванням.
Отриманий у результаті змішування соєвого молока та молока з бразильського
горіха у співвідношенні 3:1 напій має високу харчову цінність, та приємні
органолептичні показники [1].
Перевагами даного способу є отримання рослинного напою з задовільними
органолептичними показниками, оскільки кормовий присмак сої був прихований
горіховим смаком та ароматом. Бразильські горіхи є досить дорогою сировиною,
але їх комбінація з бобами сої, які менш вартісні, зменшує собівартість готового
продукту. Очевидним недоліком цієї технології є великі витрати води на
підготовку соєвих бобів та виготовлення соєвої суспензії.
А. Ф. Дан (університет Лучіана Блага в Сібіу, Румунія) досліджувала
способи отримання та збагачення мигдального молока. Було розроблено
технологію

виготовлення

мигдального

молока,

яка

включає

наступні

технологічні етапи: кип’ятіння мигдалю (проводиться з метою дезактивування
ліпоксигенази в мигдалі та видалення шкірки шляхом занурення мигдалю у воду
при 100 °С впродовж 10 хв.); приготування сиропу сахарози; шліфування
мигдалю; додавання консервантів; мацерація напою; фільтрування напою;
пастеризація (при 90 ºC впродовж 5 хв); різке охолодження до 4 °C.
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Також було досліджено способи збагачення мигдального молока шляхом
додавання таких функціональних інгредієнтів, як порошок шипшини, порошок
бобів ріжкового дерева, лактоферин та аскорбінова кислота. У результаті
додавання функціональних інгредієнтів було поліпшено органолептичні
показники продукту, а також відзначено позитивний вплив на мікронутрієнтний
склад напою [2].
Перевагою отриманого напою є смакові та ароматичні властивості,
зумовлені органолептичними властивостями основної сировини. Мигдальне
молоко використовують для приготування їжі вегетаріанці та вегани. Також
мигдальне молоко рекомендоване людям, інтолерантних до лактози.
Напій з мигдалю не містить лактози і холестерину, має приємний смак [3].
Можливим недоліком даної технології є попереднє оброблення ядер мигдалю –
кип’ятіння та шліфування. Ці етапи трудомісткі та потребують спеціального
обладнання.
Функціональні інгредієнти додаються у сухому вигляді, що впливає на
стабільність напою та прискорює розшарування суспензії.
С. Джіанг (університет Гонконгу) досліджував виробництво напоїв з
пророщених бобів сої та встановлення впливу біохімічних реакцій, які
відбуваються під час пророщування, на фізико-хімічні властивості кінцевого
продукту.
Було встановлено оптимальну тривалість проростання сої – 28 год. У
порівнянні з продуктом, виготовленим за традиційною технологією напій з
пророщених бобів сої має підвищений вміст білка, та знижений вміст вуглеводів.
У

результаті

проведених

досліджень

доведено,

що

короткочасне

проростання може бути потенційним способом попередньої обробки сої.
Проростання соєвих бобів впливатиме на функціональні властивості харчових
продуктів, отриманих з них [4, 5]. Перевагами соєвого напою з пророщених бобів
є використання пророщених бобів сої.
Застосування рослинних замінників молока на основі пророщеного насіння
– перспективне. Завдяки ферментації, яка відбувається під час пророщування,
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збільшується вміст вітамінів, що синтезуються зародком. Завдяки цьому готові
продукти містять біологічно активний білковий комплекс, пептиди, вільні
амінокислоти, лецитин, розчинні цукри, харчову клітковину, макро- і
мікроелементи, вітаміни, фітогормони та інші цінні компоненти.
Основним недоліком технології виготовлення соєвого напою з пророщених
бобів є велика затрата часу, оскільки проростання бобів займає близько 28 год.
Т. О. Пахомовою з Московського державного університету харчових
виробництв було розроблено технологію напоїв профілактичної спрямованості
на основі водного екстрагування композицій соєвих бобів, вівсяної крупи і
вівсяних висівок. Також обґрунтовано основні технологічні режими і параметри
виробництва,

визначено

параметри

сквашування

соєво-вівсяної

основи

йогуртною закваскою та розроблені рецептури сквашених напоїв [5].
Перевагою технології сквашеного напою з сої та вівса є створення продукту
рослинного походження, який може стати альтернативою кисломолочним
продуктам. Позитивним є використання вівсяних висівок, які збагачують
готовий напій вітамінами групи В. С. В. Бутовою з Воронезького державного
аграрного університету ім. К. Д. Глінки розроблено технологію йогуртного
напою з соєвої суспензії та продуктів бджільництва.
При

розробці

умов

екстрагування

білків

сої

досліджено

вплив

технологічних факторів на повноту виділення і чистоту цільової фракції.
Вивчено вплив гідромодуля, температури екстракції і тривалості процесу на
щільність білкового екстракту сої. Екстрагування проводилось при гідромодулі
1 : 5, 1 : 6, 1 : 7 і температурі 50...80 °С. Встановлено оптимальні параметрами
процесу екстрагування, а саме: гідромодуль – 1 : 6, температура – 70 °С і
тривалість – 10 хв. Отриманий білковий екстракт сої фільтрують через сито з
діаметром отворів 0,2 мм і пастеризують при 90 °С впродовж 10 хв.
У результаті проведення досліджень доведено що напої зі збалансованим
білковим складом, максимальним вмістом сухих речовин та мінімальним
вмістом поживних речовин, дають перспективні можливості до розробки
білкового горіхового екстракту, в наслідок чого підвищуть харчову та
енергетичну цінність готового продукту.
110

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток технології рослинних
білкових продуктів пов'язаний із використанням сої в країнах Південно-східної
Азії, в першу чергу – Китаї, Індії, Японії. В цих країнах соєві боби широко
використовують для приготування різноманітних страв, соусів вже 2000 років. В
наш час білкові продукти рослинного походження виробляють і в Європейських
країнах, США, країнах Південної Америки.
Соєві продукти представлені тофу (соєвим сиром), соєвим молоком, місо
(соєвою пастою) та іншими видами продукції з сої. В країнах західної Європи, а
саме Іспанії, Італії, Португалії, найпопулярнішим білковим продуктом
рослинного походження є напій з ядер мигдалю. Він вживався, ще з
середньовічної епохи, як основний з продуктів харчування під час посту,
оскільки не містив жодного компоненту тваринного походження.
Технологія рослинних білкових напоїв полягає в наступному: сухе насіння
заливають водою, яка має температуру 18…22 °С із розрахунку 3 л води на 1 кг
зерна і витримують протягом 6…24 годин. Після того, як насіння набухне, воду
декантують, а зерно подрібнюють на дробарці. Сметноподібну масу, яка
утворилася після подрібнення, змішують з гарячою водою у співвідношенні 1 :
6, підігрівають до 50…70 °С та підтримують цю температуру впродовж 10…60
хв. Після цього суміш фільтрують.
За результати огляду літературних джерел, нами було розроблено білковий
продукт з ядер волоського горіха, оскільки він має високу харчову та біологічну
цінність. Його ядро багате необхідними і корисними для людини речовинами
макро- та мікронутрієнтами. До складу ядер волоського горіха входять
різноманітні органічні й мінеральні сполуки: жири (50-70 %), білки (15-40 %),
вуглеводи – 13 % (глюкоза, сахароза, декстрини, крохмаль тощо), дубильні й
ароматичні речовини, вітаміни, клітковини (2,9 %), золи (1,6 %) [4].
Для вилучення білка з волоського горіха подрібнені ядра замочують у воді
при співвідношенні вода до сировини 1 : 1. Для замочування використовують
воду з температурою 20 ºС, процес замочування триває 10 год, після чого рідину
декантують. У результаті замочування ядра горіхів розбухають, що сприяє
покращенню органолептичних показників кінцевого продукту. Горіхи стають
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м'якими, солодкими і набагато краще засвоюються. У процесі замочування у воді
розчиняються гіркі речовини шкірочки ядра горіха (при гідролізі нейтралізують
інгібітори, які містяться в горіхових та бобових шкірках та заважають
засвоюванню кальцію, заліза і деяких інших речовин). Відділені від води ядра
подрібнюють до отримання пастоподібної маси.
Екстрагування подрібненої маси проводять водним розчином хлориду
натрію з концентрацією 1 %, при співвідношенні екстрагенту до маси сировини
– 5 : 1. Процес екстрагування відбувається за температури 50…55 ºС впродовж
60 хв. при постійному перемішуванні. Після екстрагування рідину, що містить
дрібнодисперсну фракцію суспензії, відділяють від нерозчинних залишків
шляхом фільтрації. Отриманий екстракт змішують з цукровим сиропом.
Розроблена технологія дозволить отримати напій з високим вмістом білка
та приємними смаковими властивостями. Також до переваг напою з ядер
волоського горіха можна віднести відсутність лактози, низьку енергетичну
цінність,

наявність

всіх

незамінних

амінокислот,

вітамінів

групи

В,

мікроелементів (Fe, Mg, Na, P, Cl). Сегмент споживачів напою з волоського
горіха включає всі соціальні шари населення, він дозволений для дитячого
харчування, його можна рекомендувати для дієтичного харчування, для
харчування людей інтолерантних до лактози та під час посту.
Висновки. Отже, можна зробити висновки, що сировинна база для
виготовлення білкових продуктів рослинного походження досить значна, вона
включає боби, горіхи, злаки тощо.
Традиційною рослинною сировиною для України є волоський горіх, з
підвищеним вмістом білку. Загальна технологія виготовлення білкових
продуктів з рослинної сировини передбачає замочування, подрібнення сировини,
змішування з водою при низьких температурах, екстрагування залежно від виду
сировини, фільтрування, охолодження, пастеризацію та зберігання.
Тому, розроблена нова технологія виробництва білкових продуктів
функціонального призначення дозволить отримати напої з високим вмістом
білка та приємними смаковими властивостями.
112

Список використаних джерел:
1. Харчова і біологічна цінність продуктів рослинного походження. URL:
https://res.in.ua/1-harchovi-produkti-yih-klasifikaciya-gigiyenichna-harakterist.htm
(дата звернення: 09.12.2021).
2. Susu, J., Baojun, X. Food Quality Improvement of Soy Milk Made from ShortTime Germinated Soybeans. Foods Journal. 2016. 2, P. 198-212.
3. Krans, B. Almond milk vs cow milk vs soy milk vs rice milk. Journal
Healthline. Retrieved from. URL: http://www.healthline.com/health/milk-almondcow-soy-rice. 2014. (дата звернення 14.12.2021).
4. Тюрікова І. С. Розроблення технології біологічно цінного смузі з
використанням волоського горіха. І. С. Тюрікова, М. І. Пересічний, Н. В. Роговая.
Східноєвропейський журнал передових технологій. 2015. 5/11 (77). С. 49–53.
5. Пахомова Т. О. Разработка технологии соево-овсяных напитков
профилактической направленности. автореф. дис. канд. техн. наук : 05.18.01
Москва 2017, Россия. 424 с.
УДК 663.916
Богдан Гаєвський
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ЦУКЕРОК
У

статті

досліджено

особливості

технології

виробництва

цукерок.
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. В умовах насиченого ринку кондитерських виробів та
достатньо жорсткої конкурентної боротьби за споживача підприємства
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намагаються вижити за рахунок високої якості продукції, модернізації
виробництва, розширення асортименту продукції за рахунок нових рецептур та
підвищення харчової цінності виробів. Тому сьогодні на ринку кондитерських
виробів є нагальна потреба розробки продуктів, які збалансовані за хімічним
складом та мають високі органолептичні показники. Отже, збільшення наукових
розробок та розширення експериментальних досліджень щодо виробництва
кондитерських виробів з високими харчовими цінностями є актуальною
проблемою нашого часу.
Кондитерські вироби є важливим продуктом харчування, який користується
великою популярністю серед широкого кола населення. У всьому світі
кондитерські продукти становлять 50% за обсягом виробленої їжі та 60% за
вартістю [1].
Цукерки займають перше місце в виробництві кондитерських вробив.
Цукерками називають кондитерські вироби, приготовані на цукрових основі,
різноманітні за складом, формою, обробці і смаку, отримані з однієї або
декількох цукеркових мас.
Формулювання цілей статті. Метою даної статті є дослідження технологій
виробництва цукерок, вплив сировини на якість готової продукції.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Сьогодні науковцями і
виробниками здійснюється розробка нових цукерок із використанням сучасних
технологій, що додає продукції підвищення смакових властивостей та харчової
цінності, а також зовнішнього вигляду виробів тощо.
Слід зазначити, що теперішній час існує досить мало наукових досліджень,
в яких висвітлюються проблеми виробництва цукерок. Серед дослідників, які
займались даною проблемою, слід відмітити Н. Воєводу, К. Похіл, І. Кучерука,
Н. Шматченка, Н.Гревцеву. Зважаючи на не чисельні дослідження, багато
теоретичних та практичних проблем залишаються невирішеними.
Виклад основного матеріалу дослідження. Цукерками називаються
кондитерські вироби, що отримані із однієї або кількох цукерних мас,
виготовлених на цукровій основі з різноманітними добавками. Цукерки
відрізняються за формою, обробкою, смаком.
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Цукерки випускаються у різноманітних фактурах, від м’яких та жувальних
до твердих та ламких. Їх отримують шляхом розчинення цукру у воді або молоці.
Тип цукерок залежить від інгредієнтів, концентрації цукру та розміру кристалів
цукру, аерації, температури, кольору та типу використовуваного цукру.
Асортимент цукерок дуже різноманітний. Залежно від способу виготовлення та
обробки поверхні бувають неглазуровані та глазуровані шоколадні, жирні,
молочні шоколадні та інші види глазурі, шоколадні з начинкою, в цукровій пудрі.
Асортимент цукерок, глазурованих шоколадною глазур'ю, формується за
видами цукеркових мас і поліпшувачів. Ці цукерки виготовляють з помадними
корпусами. Для приготування помадних цукерок використовують помадку, яка
додає смакові та ароматичні речовини. 17 Помадка – це однорідна
тонкокристалічна пластична маса, що складається з твердої та рідкої фаз. У
ньому також є невеликі бульбашки повітря, що створюють певну пухкість, а в
цукровій помадці – білий колір.
Нижче представлена класифікація цукерок згідно ДСТУ 4335:2019 Цукерки.
Загальні технічні умови (табл. 1).
Таблиця 1 – Класифікація цукерок згідно ДСТУ 4335:2019 [1]
Ознака
за технологією виробництва

Види
неглазуровані – корпуси не покриті глазур'ю або з
поверхнею, обробленою захисним жиро-восковим
шаром, або глянсовані
глазуровані – корпуси повністю або частково покриті
глазур'ю
з начинками
без начинок

За зовнішнім оформленням

відформовані з шоколадної та/чи кондитерської маси
загорнуті
частково загорнуті
незагорнуті
розфасовані в художньо оформлені коробки у капсулах
або філейчиках, у корексах з полімерних та інших
матеріалів

Більшість цукерок мають м’яку ніжну консистенцію, приємний аромат і
ніжний смак, легко засвоюються організмом. Вони калорійні (особливо ті, що
включають жири) – 380-550 ккал/100 г [2, с. 81].
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Цукерки виготовляють відповідно до вимог ДСТУ 4335:2019 за
рецептурами і технологічними інструкціями, затвердженими встановленим
порядком з додержанням правил безпечності для кондитерського виробництва.
Всі кондитерські вироби мають ряд загальних вимог. Вони повинні мати
тривалий термін зберігання в умовах навколишнього середовища, і хоча цьому
може сприяти захисна упаковка, їх властиві властивості повинні забезпечувати
стійкість проти мікробного погіршення та стабільність форми. У цукрових
кондитерських виробах термін придатності досягається за рахунок зменшення
активності води за рахунок контролю складу та вологості під час зберігання.
Стабільності форми сприяє включення таких інгредієнтів, як желюючі агенти
або жири, які створюють структуру і перешкоджають потоку під час зберігання
[2].
Технологічні процеси і техніка у виробництві цукерок різноманітні. Але в
більшості випадків можна виділити такі загальні операції: підготовка
цукеркових мас, формування корпусів, обробка їх поверхні, загортання та
пакування (рис. 1).
Цукор

Вода

Патока

Барвник

Підготовка цукерної маси

Формування корпусів цукерок

Охолодження корпусів
Глазурування (поливання)
Охолодження глазурованих корпусів цукерок

Обгортання та пакування цукерок

Рисунок 1 – Технологічна схема виробництва цукерок [3]
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Приготування кондитерських мас для більшості видів передбачає
кип’ятіння цукрової патоки або інших сиропів (іноді з наступним їх збиванням).
Для багатьох кондитерських мас характерна механічна обробка сировини –
подрібнення, перемішування та ін. Обробка поверхонь включає глазурування,
посипання оздоблювальними матеріалами та ін. Глазурування покращує
споживчі властивості цукерок, запобігає їх висиханню і зволоженню.
Поверхня цукерок може бути посипана какао-порошком, какао-зернами,
вафельними крихтами тощо.
Шоколадні цукерки схожі за складом на шоколадні з начинкою і мають
високу частку шоколаду. Цукерки в асорті з більшістю начинок містять 59%
шоколаду. Асорті харківських цукерок можуть бути з праліном, шоколадом,
помадно-шоколадною, помадно-фруктовою, кремово-помадною та молочнопомадною начинкою.
З помадно-фруктовою начинкою виробляють цукерки «Полуничний
аромат», з фруктово-лікерною – «Вишневий смак», з молочною помадкою –
«Аматорські пляшки». Також виробляються шоколадні цукерки «Шашки»,
«Осінь», «Медовий аромат».
Сировина, яка надходить на виробництво, повинна відповідати нормативній
документації на неї і обов’язково здійснюється її вхідний контроль.
Цукор знаходиться на першому місці за обсягами використання у
кондитерських виробах. Основу товарного цукру складає сахароза.
Крім сахарози, використовуються такі цукри, як глюкоза, фруктоза,
мальтоза, лактоза. Вони відносяться до редукувальних цукрів, обумовлюють
гігроскопічність кондитерських мас.
Вода

має

бути

безпечною

в

епідемічному

відношенні

(число

мікроорганізмів в 1 см3 не більше 100, число бактерій групи кишкової палички в
1 дм3 не більше 3), не шкідлива за хімічним складом;мати властиві
органолептичні показники (без сторонніх) [4].
У

кондитерській

промисловості

найбільш

поширеним

антикристалізаційним засобом є патока. Слід пам’ятати, що подібні властивості
має інвертний сироп та мед, які найчастіше, використовуються при виготовленні
продукції у малих спеціалізованих кондитерських цехах.
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Патоку одержують шляхом кислотного чи ферментативного гідролізу
крохмалю. В результаті гідролізу утворюються вуглеводи різної молекулярної
маси. Вміст редукувальних речовин, в’язкість, густина, солодкість патоки
залежать від ступеня оцукрювання крохмалю [3].
Патока, яка використовується у кондитерській промисловості містить
78-80% сухих речовин. Патока має бути густою, в’язкою та прозорою. Колір
повинен бути від безбарвного до блідо-жовтого. Недопустимі сторонній присмак
і запах. Для виготовлення цукерок заборонено використовувати рафінадну
патоку та мелясу.
Щодо барвників, токолір розчину має відповідати виду барвника. Масова
доля основного забарвлюючої речовини має бути не менше 85%. Вміст
токсичних речовин (миш’яку, свинцю, ртуті) не має перевищувати норму. Колір,
зовнішній вигляд та запах має відповідати певному виду ароматизатора.
Допускається присутність металомагнітних домішок, але не більше 3 мг/кг.
Висновки. Таким чином, внаслідок комплексу проведених досліджень
можна впевнено стверджувати, що цукерки є продуктом харчування, який
користується

великою

популярністю

серед

широкого

кола

населення.

Технологічні процеси і техніка у виробництві цукерок різноманітні і постійно
вдосконалюються,

що

дає

змогу

виробникам

залишатися

конкурентоспроможними на ринку кондитерської продукції.
Список використаних джерел:
1. ДСТУ 4335:2019. Цукерки. Загальні технічні умови. [Чинний від 2021-1001]. Вид. офіц. Київ: Держспоживстандарт України, 2019. 41 с.
2. Воєвода Н.В., Похіл К.Є. Оптимізація технології виробництва
грильяжних цукерок підвищеної харчової цінності. Вісник Херсонського
національного технічного університету. Технічні науки. 2020. №1(77). С. 81-88.
3. Кучерук З.І., Шматченко Н.В. Технологія кондитерських виробів:
навчальний посібник для самостійного вивчення курсу. Харків: ХДУХТ, 2020.
URL:https://elib.hduht.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5753/1 (дата звернення:
15.11.2021).
4. Кудинова В.М., Назимова Г.И. Технология кондитерских изделий: учеб.
пособ. Кемерово, 2006. 140 с.
118

УДК 641:613.291(045)
Олена Галицька
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КРЕМІВ З ВИКОРИСТАННЯМ
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ДОБАВОК
У статті досліджено особливості технології виробництва різних видів кремів з
метою

додавання

функціональних

добавок.

Обґрунтовано

доцільність

використання у виробництві кремів функціональних інгредієнтів в рецептурі що
дасть змогу отримати продукт з високою біологічною цінністю і поліпшеними
споживними властивостями.
Ключові слова: технологія, інгредієнти, крем, добавки, інгредієнти.
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Кондитерські вироби [1] є популярними продуктами
харчування серед населення України. Вони мають приємний смак, привабливий
зовнішній вигляд і безперечно створюють гарний настрій у свята та будні.
На сьогоднішній день ринок кондитерських виробів надзвичайно великий,
адже кожен виробник, для заохочення та здивування споживачів, намагається
запропонувати щось нове, інноваційне [2].
Новітні технології кондитерського виробництва направлені на те, щоб
поєднати користь та задоволення. Здивувати споживача - справа не з легких, але
кондитери з цим завданням справляються чудово [3].
В кондитерському виробництві передбачають експерименти із смаками та
текстурами, поєднання продуктів, які пересічні споживачі вважають не
поєднаними. На сьогоднішній день пріоритетом кондитера є: бездоганний смак,
якість і зовнішній вигляд. Саме цим критеріям повинен відповідати будь-який
кондитерський виріб. Смак кожного виробу різноманітний та неповторний. Один
споживач віддає перевагу класиці, інший авангарду, але в оформленні сьогодні
прослідковуються все нові і нові спільні тенденції – використання широкого
спектру оздоблювальних напівфабрикатів.
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Формулювання цілей статті. За літературними даними було обґрунтовано
сировину та асортимент кремів, які в подальшому будуть удосконалені за
рахунок використання функціональних добавок та визначено його технологічні
параметри та харчову цінність.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. У розширенні асортименту
кремів

із

збитих

вершків

для

масового

споживання,

в

тому

числі

функціонального харчування, доцільним є застосування поряд з (сахарозою)
глюкози, фруктози, лактулози, які мали досвід використання в інших технологіях
кондитерської продукції.
Вивченню механізмів формування пінних систем присвятили свої роботи
вітчизняні та зарубіжні вчені: Дорохович А.М., Іоргачова К.Г., Оболкіна В.І.,
Грінченко О.О., Поліщук Г.Є., Горальчук А.Б., Білоусов А.П., Грищенко А.Д.,
Ребіндер П.А., Степанович З.З., Berger, K., White, G., Koxholt, M., Stokke B.,
Draget K., Yuguchi Y. та інші. Однак робіт, які присвячені технологіям
кондитерських кремів для оздоблення тортів і тістечок пониженої енергетичної
цінності з використанням вершків молочних, висвітлено недостатньо, що робить
запропоновані дослідження актуальними з наукової і практичної позиції.
Виклад основного матеріалу дослідження. Крем – паста з вершків або
вершкового масла з цукром, що використовується як начинки і для прикраси
тортів і тістечок. Замість масла може використовуватися маргарин, а як
додаткові інгредієнти – яйця, молоко, а також різні смакові й ароматичні
добавки: порошок какао, ваніль тощо. Креми мають відмінний смак, підвищену
калорійність і, завдяки своїй пластичності й здатності зберігати надану форму,
широко використовуються для оздоблення поверхні виробів малюнками за
допомогою різних пристосувань.
Залежно від рецептури і технології приготування креми поділяють на
масляні, білкові, вершково-сметанні, заварні. Креми масляні найбільш
розповсюджені, їх використовують для оздоблення виробів, склеювання і
змащування

випечених

пластів,

заповнення

порожнин

випечених

напівфабрикатів. Креми білкові легкі, пишні, повітряні й тому використовуються
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тільки

для

оздоблення

поверхні

й

заповнення

порожнин

випечених

напівфабрикатів. Вершково-сметанні креми подібні за консистенцією до
білкових, але завдяки підвищеній вологості, окрім оздоблення поверхні, їх
використовують для пом’якшення випечених пластів при приготуванні
національних виробів (перекладанців, виробів з медового і медово-горіхового
тіста тощо). Заварні креми не використовують для оздоблення, оскільки вони
мають нестійку консистенцію, ними склеюють випечені пласти і заповнюють
порожнини випечених напівфабрикатів [4].
Основою масляних кремів є вершкове масло, тому їх і називають
масляними. Масляні креми мають вигляд пишної пластичної маси, виготовленої
шляхом збивання вершкового масла з цукровою пудрою, згущеним молоком, з
додаванням ароматизаторів. Висока пластичність крему, здатність набувати
будь-які кольорові відтінки дозволяє створювати з нього оздоблення поверхонь
різноманітних тістечок і тортів та використовувати для склеювання пластів,
заповнення порожнин випечених напівфабрикатів [5].
Білкові креми мають білосніжний колір, легку і пишну консистенцію.
Основою їх є яєчний білок, який збивають до пишної стійкої маси. Щоб
забезпечити необхідну якість збитого білка, потрібно дотримуватися основних
правил його приготування: ретельно відділити білок від жовтка; перед збиванням
білки охолодити до +2 °С; враховувати, що сам білок збивається до збільшення
в об'ємі у 7 разів, а разом із цукром – тільки у 5 разів; використовувати добре
знежирений і охолоджений посуд і інвентар, оскільки навіть сліди жиру
знижують кремоутворюючу здатність білка, і він може зовсім не збитися. Білкові
креми можуть готуватися сирцевим і заварним способами.
Заварни́й крем або кустар чи кастард – крем, виготовлений з молока або
вершків, яєць (зазвичай тільки жовтка) та цукру. Заварні креми мають вигляд
ледь драглистої, пастоподібної маси, яка не зберігає наданої форми.
Заварний крем може використовуватися як солодкий соус, на його основі
готують також більш складні страви: десерти, пінники, суфле, пудинги та креми.
Заварний крем широко використовується при виготовленні кондитерських
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виробів: їм поливають торти та пропитують коржі (наполеон, бостонський торт,
заповнюють їм тістечка (еклери), тарти і тарталетки (яєчний тарт), та інші
десерти (трайфл, тяванмусі, крем-брюле). Також, на його основі готують
морозиво.
Заварний крем можна запікати, що робить його повноцінним десертом.
Крем зазвичай готується на водяній бані або дуже обережно нагрівається в
каструлі на плиті, хоча крем можна також приготувати на пару, запекти в печі (з
використанням або без використання водяної бані) чи навіть приготувати на
пательні. Приготування кустарду – це кропіткий процес, оскільки підвищення
температури на 3–6 °C може призвести до перегрівання та згущення. Загалом,
температура повністю приготованого крему не повинна перевищувати 80 °C;
крем починає затвердівати при 70 °C. Водяна баня уповільнює теплообмін і
полегшує вилучення крему з печі, поки він не застиг.
Суміш молока та яєць, що згущується при нагріванні, вже давно стала
частиною європейської кухні, починаючи ще зі Стародавнього Риму. Тістечка із
заварним кремом (тарталетки) були дуже популярними у Середньовіччя.
Англійське слово «custard» походить від французького терміну «croustade», який
використовувався для позначення будь-яких пирогів, що походить від
італійського слова «crostata», яке, у свою чергу, походить від латинського
«crustāre».
При додаванні крохмалю виходить кондитерський крем (фр. crème
pâtissière), приготований з поєднанням молока або вершків, яєчних жовтків,
цукру-піску, борошна або іншого крохмалю, а інколи також ванільних,
шоколадних або лимонних ароматизаторів. «Crème pâtissière» є ключовим
інгредієнтом багатьох французьких десертів, включаючи Наполеон та тарти з
начинкою. Крем також використовується в італійських кондитерських виробах,
а іноді й у бостонському торті.
Згущування заварного крему зумовлено поєднанням яєць і кукурудзяного
крохмалю. Кукурудзяне або звичайне борошно згущується при температурі
100 °C, що вказано в багатьох рецептах з приготування кондитерського крему.
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У традиційному заварному кремі, такому як «crème anglaise», де яйце саме
собою використовується як загусник, кипіння призводить до перегрівання та
подальшого згущення заварного крему; у кондитерському кремі цьому запобігає
крохмаль. Після охолодження крохмаль, що міститься в кондитерському кремі,
згущує його, і перед вживанням крем необхідно збити.
При додаванні желатину виходить «crème anglaise collée». Коли додаються
желатин та збиті вершки, і суміш заливається у формочки, виходить баварський
крем (фр. bavarois). Якщо крохмаль використовується як загусник (без яєць),
виходить бланманже (фр. blanc-manger). У британській кухні існує багато різних
традиційних рецептів приготування заварного крему: за деякими з них крем
згущується переважно завдяки кукурудзяному крохмалю, а не завдяки яйцям;
інші рецепти пропонують звичайне борошно для згущування.
Після згущування заварний крем можна змішувати з іншими інгредієнтами:
якщо змішати заварний крем з білками, збитими до міцної піни та додати
желатину, вийде «crème chiboust»; якщо змішати заварний крем зі збитими
вершками, вийде «crème légère». Якщо збити заварний крем у вершковому маслі,
вийде «crème mousseline».
Спочатку для формування гелю додається молоко, яке слід нагріти. В іншій
посудині необхідно збити яєчні жовтки й білки, емульгатори та стабілізатори.
Жовтки й білки можуть бути як і свіжими, так і у вигляді порошку. Після цього
нагріте молоко та суміш з яєць слід збити. Слід зазначити, що гаряче молоко
необхідно повільно вливати в суміш, аби запобігти передчасному згущенню. В
іншому разі однорідної маси може не вийти, оскільки гаряче молоко може
нагріти яєчний білок. Коли все змішано, суміш молока й яєць проходить
гомогенізацію, аби забезпечити надання суміші однорідної структури.
Окрему групу становлять кустарди – заварні креми, у яких суміш молока,
цукру і яєць (жовтків) загущується варінням на водяній бані, крохмалем або
борошном, або ж випіканням у духовій шафі. Майже всі креми й кустарди
варяться, хоча вони можуть бути використані у теплому і в холодному вигляді.
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Існують два методи виробництва кустардів: – водяна баня (жовтки, молоко,
цукор з’єднуються разом і нагріваються на водяній бані). Делікатне підвищення
температури не дозволить яйцям згорнутися; – темперування жовтків, які
змішуються з цукром, до них поступово потроху додається гаряче молоко. Всю
суміш на середньому вогні, при постійному помішуванні, доводять до згущення.
Більшість запечених кустардів готуються на водяній бані або у воді, щоб
зберегти рівномірне тепло кожної формочки й запобігти перегріву. Кустард
розміщають у ракеміни (невеличка керамічна миска з рифленими стінками). На
дно форми викладають паперовий рушник або папір для випікання, щоб
запобігти зіткненню двох ракемінів з дуже гарячою формою.
Випечені кустарди вважаються готовими, якщо застромити біля середини
кустарда дерев’яну паличку і вона вийде сухою. Сама середина має залишатися
злегка тремтячою.
Висновки. Встановлено, за результатами обґрунтування інформаційних
джерел характеристики кондитерських кремів, дана група виробів різноманітна
за вмістом білків, жирів та вуглеводів. Враховуючи орієнтованість створюваного
продукту на здорове харчування, доцільним є використання у розроблюваній
технології стабілізаторів натурального походження, наприкладі порошку
винного каменю, що є побічним продуктом виноробства. У технології
кондитерських кремів, порошок винного каменю, дасть змогу отримати
високобілкові напівфабрикати з високою біологічною цінністю і поліпшеними
споживними властивостями.
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Віта Герцій
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА СТРАВ З
ШИІТАКЕ
Стаття містить дослідження стосовно вдосконалення технологічного процесу
розробки нових продуктів харчування з використанням вирощених на фермах
грибів, та досліджено їх технологічні аспекти характеристики культивованих
грибів.
Ключові слова: харчовий продукт, культивовані гриби, шиїтаке, технологічні
характеристики, хімічний склад, структура.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Однією з пріоритетних проблем, які стоять перед
сучасними закладами громадського господарства є створення принципово нових
технологій, широкого і комплексного застосування харчових продуктів високої
якості, які мають оздоровчий вплив на організм людини. Важливим чинником
покращення структури харчування населення є не лише забезпечення
збалансованого комплексу білків, жирів, вуглеводів та вітамінів, а й наявність у
раціоні мікроелементів, біологічно активних речовин та клітковини. Це призвело
до впровадження в культуру нових організмів – джерел білка, з яких їстівні гриби
є одними з найцінніших.
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Важливою особливістю є розвиток вирощування грибів з лікувальними,
протипухлинними,

радіаційно-протекторними

та

гепатопротекторними

властивостями.
Відомо, що гриби мають високу харчову та біологічну цінність, що
зумовлює їх високі споживчі властивості. Проте порівняно висока вартість цієї
сировини та порівняно невеликий вибір грибної продукції значно знижують
споживання грибної продукції всіма верствами населення [1].
Аналіз продовольчого ринку України показав, що асортимент продуктів
харчування з культивованих грибів сьогодні складається з грибних пирогів,
грибних концентратів тощо. Використання дорогої сировини призводить до того,
що ціна кінцевої продукції є занадто високою і не пропонує широкого спектру
використання такої сировини для приготування їжі.
Одним із основних напрямків вирішення цієї проблеми є розробка
технологій виробництва нових харчових продуктів на основі культивованих
грибів. Використання грибів дозволяє розширити спектр їх застосування, сприяє
видобутку продуктів з органолептичними та лікувально-профілактичними
властивостями, переробці значної кількості сировини на напівфабрикати та
готові продукти [2].
Формулювання цілей статті. Метою і завданням досліджень є наукове
обґрунтування доцільності використання культивованих грибів та отримати
новий

продукт,

виготовлений

з

екологічно

чистих

компонентів,

без

використання мінеральних добрив, пестицидів чи генетично модифікованих
організмів.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Питаннями вивчення
хімічного складу, вирощування, збереження культивованих вищих грибів
займалися такі вчені, як П.А. Сичов, І.О. Дудка, Н.О. Бісько, Б.П. Колтунов та ін.
А.Н. Макаренко, М.П. Рудик, Р.С. Довгий досліджували хімічний склад грибів
рейши - Ganoderma lucidum та її вплив на тваринний організм як онкопротектора
та

імуностимулятора.

В

роботах

М.І.

Шуктуєвої,

А.В.

Автономової,

Я.А. Масютина, А.А., Новікова, Л.М. Кроснопольскої наведено дослідження
хімічного складу Flammulina velutipes.
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Щодо

можливостей

використання

вищих

лікарських

грибів

як

функціональних інгредієнтів, то у цьому напрямку працюють такі вчені як Peter
C. K. Cheung (The Chinese University of Hong Kong), А.С. Бухало, А. Г. Лобанок,
Е.М. Кадукова, С.Н. Сушко. У роботах В.С. Баранова, З.В. Василенко,
О.М. Артемової та інших висвітлено наукові основи та практичні аспекти
виробництва емульсійних соусів з використанням вищих лікарських грибів. У
працях Мячикової Н.І. обґрунтовано доцільність використання сухого порошку
з вищих лікарських грибів, а саме гливи звичайної Pleurotus оstreatus в технології
приготування соусів, перших та других овочевих страв.
В Україні здійснюються роботи по розробці та впровадженню нових страв і
виробів функціонального призначення, покращеної харчової та біологічної
цінності, цій проблемі присвячені роботи Л.Д. Бобровнік, А.М. Дорохович,
А.М.

Іоргачової,

В.Н.

Корзуна,

Н.В.

Притульської,

М.Ф.

Кравченко,

І.Ю. Антонюк.
Виклад основного матеріалу дослідження. Останнім часом широкого
поширення

набули

функціональні

продукти

харчування.

Розвиток

функціонального харчування є новим і перспективним напрямком у харчовій
промисловості, що покращує стан здоров’я та структуру харчування населення,
знижує захворюваність на атеросклероз, цукровий діабет, ожиріння, вірусні
захворювання, рак тощо.
Основним механізмом дії функціональних продуктів є їх позитивний вплив
на підвищення фізичної витривалості, імунну систему, покращення функції
травлення та регуляцію апетиту (зниження апетиту) [3].
За статистикою, в раціоні населення України спостерігається значний
недолік речовин, що зміцнюють імунітет.
Тому сьогодні виникла потреба у розв’язанні найважливіших завдань щодо
розробки нових функціональних харчових продуктів зі збалансованим хімічним
складом та високим вмістом речовин, що виконують в організмі функцію
імуномодуляторів.
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У випадку з грибними продуктами можна вважати, що вони відповідають
вищезазначеним

вимогам.

Особливими

функціональними

властивостями

володіють гриби шиітаке, систематичне вживання яких призводить до зниження
рівня холестерину, зниження ваги та активізації імунної системи [4].
В даний час доведено, що продукти обміну речовин, що виробляються
грибами шиітаке, містять речовини з радіопротекторною, протипухлинною та
противірусною дією, які сприяють зміцненню імунітету.
Найвідомішим

з

цих

речовин

є

полісахарид

лентинан,

який

використовується у виробництві ліків. Однак прийом ліків у великих кількостях
призводить до побічних ефектів, яких не спостерігається при споживанні великої
кількості грибів [5].
Відомо, що функціональні властивості грибів шиітаке покращують
специфічні кулінарні обробки: сушіння, запікання, приготування відварів,
настоїв тощо.
Таким чином, виробництво функціональних продуктів харчування з
культивованих грибів шиітаке з урахуванням особливостей їх технологічної
обробки, призводить до отримання лікувально-профілактичних продуктів, що
містять максимум корисних для організму людини речовин.
Використання культивованих грибів у виробництві кулінарних виробів не
дозволяє розробити ефективні технології отримання високоякісної продукції,
оскільки виробництво високоякісних продуктів харчування зі стабільними
показниками можливе лише за умови дотримання технологічних властивостей
сировини – вирощуваних грибів.
Гриби шиітаке (SM) багаті поживними речовинами, тому спосіб
приготування грибів може відігравати певну роль у збереженні поживних
речовин.
Технологічні характеристики або «технологічні властивості» сировини,
напівфабрикатів і готових виробів виявляються під час їх технологічної обробки.
Їх можна розділити на механічні (міцність), фізичні (теплоємність, щільність
тощо), хімічні (зміна складу, утворення нових речовин) і структурні властивості
(взаємне розташування і з’єднання частин або компонентів, що входять до
складу виробу).
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Технологічні властивості визначають придатність виробів до того чи іншого
способу обробки та змінюють їх масу, об’єм, форму, консистенцію, колір та інші
показники в процесі обробки, тобто при формуванні якості кінцевого продукту.
Кожна нова сировина має бути перевірена технологічно.
Знання технологічних властивостей продуктів та їх розумне використання
можуть бути використані для підвищення якості та технології кулінарної
продукції.
Технологічні властивості грибів визначаються їх складом, структурою,
розміром і масою, а також співвідношенням речовин, що входять до складу
структурних елементів гриба, а також залежать від таких факторів, як умови
зростання, склад грибів. субстрат, особливості стовбура і вік плодового тіла.
Використання культивованих грибів у виробництві кулінарної продукції не
дозволяє розробити ефективні технології з отриманням високоякісних продуктів,
через те, що виробництво харчової продукції високої якості зі стабільними
показниками можливе лише за умови визначення технологічних властивостей
сировини – культивованих грибів.
Технологічні характеристики, або «технологічні властивості» сировини,
напівфабрикатів і готової продукції проявляються при їхній технологічній
обробці (таблиця 1). Їх можна розділити на механічні (міцність), фізичні
(теплоємність, щільність і ін.), хімічні властивості (зміна складу, утворення
нових речовин) і особливості структури (взаємне розташування та взаємозв'язок
частин або компонентів, з яких складається продукт).
Характеристика параметрів технологічних операцій термічної обробки
грибів шиітаке при розробці нових продуктів харчування, та дослідження їх
технологічних аспектів характеристики культивованих грибів табл. 1.
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Таблиця 1 – Характеристика параметрів технологічних операцій термічної
обробки грибів шиітаке
Назва морфологічної
частини плодового
тіла гриба
Ніжка

Характеристика
напівфабрикату
перед початком
термічної обробки
Гриби вимиті

Шапка

Параметри першого
етапу термічної
обробки

Параметри другого
етапу термічної
обробки

Теплова
обробка
t=95±5 oC
τ=15±5
хв,
w=10±2%
Теплова
обробка
o
t=95±5 C
τ=15±5 хв, w=4±1%

Теплова
обробка
t=65±5 хв, τ=25±5
хв «сухий жар» oC,
65±5 %

За органолептичними властивостями грибів, шиітаке – характеризуються
вираженим характерним смаком і запахом і здатністю до швидко змінюють колір
за рахунок ферментативних процесів. Значний вплив на органолептичні
показники напівфабрикату має шиітаке, бо має специфічний запах і смак, а також
тверду та еластичну консистенцію порівняно з іншими грибами.
Висновки. Отже застосування грибів шиїтаке, як компонент для соусів
харчових є корисним, інноваційним та перспективним. Перспективним є
розроблення рецептур соусів та соусних паст з порошку грибів шиїтаке.
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Розглянуто основні принципи і методи управління персоналом в закладах
ресторанного господарства. Охарактеризовано принципи на яких формується
система управління персоналом. Досліджено сутність та значення методів
управління персоналом і посилення їхнього впливу на механізм діяльності
закладів ресторанного господарства.
Ключові слова: методи, персонал, принципи, ресторанне підприємство,
управління.
Постановка проблеми. В сучасних умовах постала проблема використання
нових методів в управлінні персоналом в закладах ресторанного бізнесу.
Управління розвитком сфери ресторанного господарства вимагає нових
принципів та нестандартних методи планування та регулювання діяльності
сучасної економіки і вимог практики господарювання. Забезпечення рішення
цих

проблем

сприятиме

створенню

ефективно

функціонуючої

сфери

ресторанного господарства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми ефективності методів та
інструментів управління в закладах ресторанного господарства розглядаються в
монографіях, наукових працях і в наукових періодичних виданнях такими
вченими, як: М. Алберт, О. Амоша, I. Ансофф, О. Ареф'єва, Б. Гаврилишин, І.
Герчікова, Л. Довгань, С. Жданов, М. Мескон, Я. Монден, С. Мочерний, В.
Немцов, Г. Сініок, А. Соснін, І. Тимошенко, О. Устинко, Ф. Хедоурі, Ф. Хміль та
ін. У працях названих авторів опрацьовано широкий спектр питань, але нові
ринкові умови ставлять питання щодо теоретичного і практичного використання
нестандартних

методів

управління

персоналом

господарства.
131

закладів

ресторанного

Мета статті. Дослідити сутність та значення методів управління персоналом
і посилення їхнього впливу на механізм діяльності закладів ресторанного
господарства, виявлення сукупності методів та управлінських рішень, які
безпосередньо спрямовані на організацію роботи персоналу для досягнення
цілей закладів ресторанного господарства.
Виклад основного матеріалу. Метод – це спосіб теоретичного дослідження
або практичного здійснення чогось. Методами управління персоналом
називають способи впливу на колективи й окремих працівників з метою
здійснення координації їхньої діяльності в процесі виробництва [1].
Система управління персоналом є реалізатором функцій управління
персоналом та являє собою сукупність ув’язаних, погоджених методів й засобів
управління персоналом підприємства, які покликані упорядкувати, організувати
й направити діяльність персоналу на досягнення мети [5].
Система управління персоналом формується на ряді принципів і методів [2],
а саме:
- принципи, що характеризують вимоги до формування системи управління
персоналом;
- принципи, що визначають напрями розвитку системи управління
персоналом.
До першої групи принципів відносяться:
- обумовленості функцій управління персоналом цілям виробництва;
- первинності функцій управління персоналом;
- оптимального співвідношення функцій, направлених на організацію
системи управління персоналом й функції управління персоналом;
- потенційних імітацій – уміння кожного працівника імітувати функції
вищестоящого, нижчестоящого співробітника й функції робітників свого рівня;
- економічності – найбільш ефективна й економічна система управління
персоналом тощо.
До другої групи принципів, що визначають напрями розвитку системи
управління персоналом відносяться:
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- концентрації – концентрація зусиль працівників окремого відділення або
всієї системи управління персоналом на вирішенні основних задач;
- спеціалізації;
- паралельності;
- адаптивності (гнучкості);
- спадкоємності – загальна методична основа проведення роботи по
удосконаленню системи управління персоналом на різних рівнях та різними
спеціалістами;
- безперервності;
- ритмічності;
- прямоточності – упорядкованість і цілеспрямованість необхідної
інформації за виробкою певного рішення.
Методи формування системи управління персоналом підприємства
включають [2]:
- обстеження (самообстеження, інтерв’ювання, активне спостереження
робочого дня, миттєві спостереження, анкетування, вивчення документів,
функціонально-вартісний аналіз);
- аналіз (системний аналіз, економічний аналіз, декомпозиція, послідовна
підстановка,

зрівняння,

динамічний,

структуризації

цілей,

експертно-

аналітичний, нормативний, параметричний, моделювання, функціональновартісний аналіз, головних компонент, балансовий, кореляційний і регресійний
аналіз, дослідний, матричний);
-

формування

(системний

підхід, аналогій,

експертно-аналітичний,

параметричний, блоковий, моделювання, функціонально-вартісний аналіз,
структуризації цілей, дослідний, творчих нарад, колективного блокноту – «банк»
ідей, контрольних питань, морфологічний аналіз);
- обґрунтування (аналогій, зрівнянь, експертно-аналітичний, моделювання
фактичного й бажаного становищ досліджуваного об’єкту, розрахунок
кількісних та якісних показників оцінки економічної ефективності пропонованих
варіантів, функціонально-вартісний аналіз);
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- впровадження (вивчення, перепідготовка й підвищення кваліфікації
працівників апарату керування, матеріальне й моральне стимулювання
нововведень; залучення суспільних організацій, функціонально-вартісний
аналіз).
У теорії та практиці управління персоналом закладів ресторанного
господарства виділяють загальні принципи, тобто правила, якими зобов'язані
керуватися всі суб'єкти управління. До найбільш загальних належать принципи
[5]:
– соціальної спрямованості;
– законності в управлінській діяльності;
– об'єктивності;
– системності;
– комплексності;
– об'єднання колегіальності й єдиноначальності.
Соціальна спрямованість – це необхідність для органів управління в процесі
розроблення і реалізації управлінських рішень ураховувати інтереси товариства,
галузі, конкретних організацій і соціально-фахових груп.
Принцип законності в управлінській діяльності полягає у тому, що
організація і діяльність організації управління та співробітників регулюються
нормами права.
Принцип

об'єктивності

потребує

знання

й

обліку

об'єктивних

закономірностей взаємодії суб'єкта та об'єкта управління, обліку наявних
можливостей, реального стану суспільних процесів.
Принцип системності припускає, що суб'єкт управління під час вибору
засобів, методів, форм впливу на об'єкт повинене ураховувати всі ті зміни, що
здійснюються в оточенні, у межах якого функціонує і розвивається дана система
управління.
Принцип комплексності в управлінні полягає у тому, що в кожному
достатньо складному явищі необхідно враховувати всі його аспекти:
технологічні, економічні, соціальні, ідеологічні, психологічні, політичні.
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Принцип об'єднання єдиноначальності й колегіальності в процесі
управління відбиває взаємодії двох форм прояву владних повноважень.
Принципи управління персоналом закладів ресторанного господарства
актуальні і сьогодні.
В управлінні сучасними закладами ресторанного бізнесу слід керуватися
принципами:
– чіткого розподілу праці;
– додержання дисципліни і порядку;
– повноваження і відповідальності;
– використання мотивації високопродуктивної праці;
– забезпечення рівної справедливості для всіх;
– упевненості в постійності і стабільності роботи;
– дотримання взаємовідносин зі співробітниками згідно з ієрархічним
ланцюгом;
– заохочення ініціативи.
Заклади ресторанного господарства є складною соціально-економічною
системою, яка поєднує у виробничому процесі різноманітні матеріальні
елементи, людські ресурси та інформаційні зв'язки. Всі заклади ресторанного
господарства мають деякі спільні характеристики, до яких передусім належать
функції управління.
Методи управління персоналом – це способи впливу на окремих працівників
і трудові колективи у цілому, які необхідні для досягнення цілей підприємства.
Основою використовуваних методів управління є закони, закономірності і
принципи суспільного виробництва, науково-технічний рівень розвитку
підприємства, соціальні, правові і психологічні відносини між людьми.
Аналіз спеціальної літератури, дозволив зробити висновок, що методи, які
використовуються в управлінні персоналом поділені на три групи, а саме:
адміністративні, економічні, соціально-психологічні.
Адміністративні методи відрізняються прямим характером впливу; вони
обов’язкові для виконання, не допускають волі вибору співробітників і
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припускають санкції за невиконання розпоряджень. Економічним і соціальнопсихологічним методам присутній непрямий характер впливу, відсутня чіткість
визначеного часу й обов’язковості цього впливу. Вони допускають у відомих
межах волю індивідуального вибору і поводження, багато в чому залежать від
індивідуальних особливостей працівників [1].
Адміністративні методи мають прямий вплив на працівника для
обов'язкового виконання передбачених дій. Вони повинні відповідати правовим
нормам, діючим на визначеному рівні управління [4].
Економічні методи управління персоналом – сукупність способів впливу
шляхом створення економічних умов, що спонукають працівників організації
діяти в потрібному напрямку і добиватися вирішення поставлених перед ним
завдань.
Серед

економічних

способів

впливу

виділяються

планування,

фінансування, ціноутворення, стимулювання, страхування. Величезне значення
в системі матеріального стимулювання має ефективна організація заробітної
плати відповідно до кількістю і якістю праці.
При ринковій системі господарювання в умовах складної взаємодії системи
цін, прибутків і збитків, попиту і пропозиції посилюється роль економічних
методів управління. Вони стають найважливішою умовою створення цілісної,
ефективної і гнучкої системи управління економікою організації [3].
Соціально-психологічні методи управління спрямовані на переконання
працівників краще виконувати роботу, основані на використанні соціальних
механізмів (взаємовідносини у колективі, соціальні потреби). Всі види методів
управління персоналом пов'язані між собою.
Висновки. Отже, під час здійснення тих чи інших управлінських процесів у
сучасній практиці управління персоналом використовують цілу низку
спеціальних принципів, у яких узагальнено, з одного боку, існуючі закони та
закономірності, а з іншого – досвід управління, який виправдав себе. Від того,
наскільки правильно проводиться політика управління персоналом, залежить
ефективність діяльності компанії.
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Персонал відіграє дуже важливу роль в успішному розвитку підприємства,
тому необхідно чітко та правильно підходити до вибору підходів і методів
управління персоналом організації. Від вибору підходу залежить якість
організації праці на підприємстві, а якісний вибір метода приводить до зміцнення
зв’язків у трудовому колективі, що є важливим елементом ефективного
управління персоналом.
Розглянуті

методи

управління

персоналу

закладів

ресторанного

господарства спрямовані на виробничо-господарську діяльність цієї галузі.
Таким чином, впливом на безпосередні інтереси об'єкта управління створюється
механізм його орієнтації на найбільш ефективний режим роботи.
Список використаних джерел:
1.Виноградський

М.Д.

Управління

персоналом.

URL:

https://westudents.com.ua/glavy/47773-17-metodi-analzu-ta-pobudovi-sistemiupravlnnya-personalom.html (дата звернення 10.12.2021).
2.Методи управління персоналом у закладах готельно-ресторанного
господарства. URL: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/FalchenkoO.-O.-2.pdf (дата звернення 10.12.2021).
3.Методи

управління

персоналом.

https://stud.com.ua/26174/menedzhment/metodi_upravlinnya_personalom

URL:
(дата

звернення 10.12.2021).
4.Погорєлова Т.О., Ігнатьєва Ю.І. Система управління персоналом як
основний

елемент

системи

управління

підприємством.

URL:

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/7347/1/vestnik_HPI_2013_21_
Pohorelova_Systema.pdf (дата звернення 10.12.2021).
5.Управління персоналом: сутність, функції, методи та задачі. URL:
https://osvita.ua/vnz/reports/management/13943/ (дата звернення 10.12.2021).

137

УДК 330.322:640.43(477)(045)
Марина Гончарук
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ
РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
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Постановка проблеми. Сучасна надзвичайна динамічність вітчизняного
ринкового

середовища,

яка

супроводжується

нарощуванням

масштабів

конкуренції, в тому числі і міжнародної, зростанням вимог споживачів до товарів
і послуг, а також нестабільністю фінансово-економічної ситуації в країні вимагає
від господарюючих суб’єктів чимраз більших фінансових вкладень задля
забезпечення стабільного прибуткового функціонування, не кажучи вже про
розвиток діяльності. Саме наявність інвестиційної привабливості є основним
чинником приваблення інвестиційних вкладень у розвиток діяльності суб’єкта
господарювання.

Інвестиційна

привабливість

підприємства

є

певною

узагальнюючою характеристикою доцільності вкладання коштів з позиції
певного інвестора.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Внутрішній ринок України на
сучасному етапі характеризується активним розвитком економічних відносин і
господарських зв’язків, що складаються між його учасниками. Над темою
інвестиційного руху ресторанного господарства, активно приймали участь як
зарубіжні так і вітчизняні вчені, такі як: В. Александров, Ю. Бажал, В. Балабанов,
І. Бланк, Є. І. Бойко, О. Василик, В. Вітлінський, В. Геєць, М. Герасимчук,
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М. Гінда, Б. Губський, В. Дем’янишин, М. Долішній, В. Дорошенко, В. Єлейко,
П. Кухта, В. Лагутін, І. Ліпсіц, І. Лукінов, І. Михасюк, А. Мертенс, І. Мойсеєнко,
П. Рогожин, О. Романенко, М. Савлук, О. Смирнов, І. Тивончук, Ф. Турко,
А. Філіпенко, В. Шевчук, В. Шенаєв, Е. Шилов та інші. Вони вклали значний
внесок в дослідження питань розвитку інвестиційної діяльності ресторанної
справи України. Одним із найважливіших завдань, які стоять перед інвестором є
вибір об’єктів інвестування в Україні, що мають найпривабливіші перспективи
розвитку та дозволяють забезпечити найвищу ефективність інвестицій. Стан та
динаміка споживчого ринку один з основних індикаторів якості економічних
перетворень, розвитку національної економіки, її соціальної спрямованості.
Споживчий ринок пов’язаний із задоволенням потреб населення й охоплює
діяльність підприємств торгівлі, ресторанного господарства, а також реалізацію
послуг населенню.
Метою наукової публікації є дослідження стану та основних тенденцій
розвитку інвестиційної діяльності в сфері ресторанного бізнесу в Україні.
Загальновідомо, що інвестиції є одним із головних чинників економічного
розвитку підприємств, галузей національної економіки в цілому, і готельноресторанний бізнес не є виключенням.
Термін «інвестиція» («to invest») – слово латинського походження, що в
перекладі означає «вкладення коштів». На сучасному етапі розвитку України
основними є питання залучення інвестицій в будь-яку сферу національної
економіки. Одним із найважливіших завдань, які стоять перед інвестором є вибір
об’єктів інвестування в Україні, що мають найпривабливіші перспективи
розвитку та дозволяють забезпечити найвищу ефективність інвестицій.
Одним із суттєвих і важливих завдань є піднесення економіки України вгору
і підвищення ефективності її функціонування є структурні реформування згідно
з вимогами перехідного періоду до ринкових відносин [2].
Питання розвитку інвестиційної діяльності на сьогодні дуже популярне,
адже інвестиції – це вкладення коштів, в даному випадку вкладення в розвиток
економічного стану ресторанної діяльності. Однак поряд із накопиченими
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науковими напрацюваннями із цієї проблематики, питання дослідження
сучасних

тенденцій

розвитку

підприємств

ресторанного

господарства

потребують подальшого аналізу та наукового доопрацювання.
Інвестиційна привабливість підприємства змінюється під впливом великої
кількості факторів зовнішнього і внутрішнього характеру. Їх вивчення,
систематизація, оцінка впливу – є основними завданнями з позиції управління
інвестиційною привабливістю з метою підвищення її рівня. Система факторів,
які

впливають

на

інвестиційну

привабливість

підприємств

готельно-

ресторанного бізнесу, може бути представлена наступною сукупністю позицій
(табл.1). В таблиці фактори зазначені в послідовності, що відображає їх
значущість

для

інвестиційної

привабливості

підприємства

з

позиції

потенційного інвестора.
Таблиця 1 – Характеристика факторів, що впливають на інвестиційну
привабливість підприємств ресторанного бізнесу
Фактори
Інвестиційна привабливість країни

Інвестиційна привабливість

Інвестиційна привабливість регіону

Складові факторного впливу
Зовнішні
динаміка ВВП; динаміка валютного курсу; рівень
попиту на вироблену продукцію; динаміка фондових
індексів; рівень ставок банківського кредитування;
податкове оточення; динаміка і структура
закордонних інвестицій в економіку країни
галузі прибутковість галузі (прибутковість активів,
прибутковість власного капіталу підприємств галузі
за умови наявного галузевого фінансового
левериджу, прибутковість реалізованої продукції);
перспективність розвитку галузі (вагомість галузі в
економіці країни, забезпеченість перспектив
зростання власними фінансовими ресурсами, ступінь
державної підтримки розвитку галузі, розвиток
науково-технічної та сировинної бази галузі, який
вимірюється на основі експертних оцінок);
інвестиційні ризики (рівень конкуренції в галузі,
рівень інфляційної стійкості продукції галузі,
соціальна напруга галузі)
рівень загальноекономічного розвитку; рівень
розвитку інвестиційної інфраструктури регіону;
демографічна характеристика регіону; рівень
розвитку ринкових відносин та комерційної
інфраструктури регіону; рівень криміногенних,
екологічних ризиків
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Продовження таблиці 1
Спеціалізація
Стан матеріально-технічної бази

Кадрове забезпечення

Маркетингове забезпечення
Гудвіл
Фінансово-майновий стан

Внутрішні
ринкова ніша; потенціал розширення кола
споживачів; частка ринку спеціалізованих закладів;
забезпеченість основними фондами; відповідність
обсягу і структури матеріально-технічної бази
спеціалізації закладу; ступінь зносу основних фондів;
ступінь оновлення основних фондів
рівень кваліфікації обслуговуючого персоналу;
відповідність кількості та структури кадрів
спеціалізації
та
розмірам
закладу;
рівень
менеджменту; організаційна структура управління
наявність маркетингової стратегії, цінової політики,
рекламної
політики,
акційної
політики,
інформаційної політики
наявність ліцензій, прав, патентів; імідж; ділова
репутація; наявність веб-сайту в мережі Інтернет
рівень
прибутковості,
платоспроможності,
ліквідності, ділової активності, фінансової стійкості;
рівень фінансового і комерційного ризику

За об’єктами вкладень коштів – інвестиції поділяють на реальні, фінансові
та прямі.
В ресторанній справі можуть бути присутніми всі три види інвестицій, які
саме обирати вирішує інвестор. Розглянемо наші види інвестицій на прикладах
ресторанної діяльності:
1. Реальні інвестиції – інвестор(в т.ч. власник) закуповує матеріли,
обладнання, продукти, наймає працівників для подальшої переробки продуктів у
різноманітні страви, продажу цих страв та отримання прибутку.
2. Фінансові інвестиції – інвестор робить вклад в ресторанну діяльність
тільки у фінансовому плані, тобто інвестує частину капіталу на розвиток
ресторанної справи, задля отримання прибутку у відсотковому еквіваленті на
довготривалий або короткочасний період, зазначений угодою, при тому, що
інвестор не має права приймати участь у вирішені питань стосовно ресторанної
діяльності.
3. Прямі інвестиції – інвестор робить фінансовий вклад в ресторанний
бізнес з метою тривалої присутності в об’єкті інвестування, в даному випадку
ресторанне господарство, та може приймати участь у рішенні питань стосовно
подальшого життя ресторанного бізнесу, та отримує відсоток від прибутку, або
отримує дивіденди.
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Індустрія гостинності динамічно розвивається, що є наслідком високих
показників прибутковості даної галузі. В ресторанний бізнес охоче вкладають
великі обсяги інвестицій, а зростаючий ринок дає можливість «виживати» і
розвиватися новим підприємствам у цій галузі, тому рис.1 зоображенно рух
коштів інвестора який вклав в розвиток ресторанного господарства свій капітал.
Але, на жаль, статистика свідчить про те, що кожне п’яте з відкрилися
закладів припиняє своє існування протягом першого року своєї діяльності. В
основі невдач багатьох закритих ресторанних проектів лежить комплекс
проблемних зон: від низького рівня сервісу і махінацій з боку персоналу до
прогалин у навичках управління [5].
Ця проблема може бути вирішена за допомогою якісної розробки
маркетингової стратегії підприємства ресторанного бізнесу, до однієї із яких
належать інвестиції.
Прямі інвестиції являються на даний час одним з ефективних джерел
фінансування інноваційної діяльності є утворення спільних підприємств в тому
числі і з іноземними партнерами.
В цьому випадку інвестор, як правило, включається в склад цього
підприємства і має можливість не тільки контролювати використання своїх
коштів, а і оперативно впливати на зміни напрямків проведення інвестиційної
діяльності, впроваджувати результати наукового дослідження та просувати нові
товари та послуги на ринки як внутрішній, так і зовнішні. Підприємство має
можливість зменшити свої витрати за рахунок не сплати відсотків за
користування банківським кредитом. При цьому джерелі фінансування ризик
здійснення інноваційної діяльності розподіляється також і на інвестора [4].
Інвестуючи в ресторанну справу, найчастіше відбувається розширення
закладів ресторанів та готелів, власник при цьому не втрачає свій капітал, аби
нараховувати відсотки для інвестора. Це відбувається таким чином, що інвестор
вкладаючи свої кошти в бізнес власника, відкриває такий самий заклад, але в
іншому місці, або місті.

142

Розгляд інвестиційної привабливості підприємства потрібно починати з
оцінки привабливості для інвестора країни, в якій знаходиться об’єкт
інвестування. Економічне середовище діяльності готелів та ресторанів в Україні
має свої особливості та відмінності від інших країн, що обумовлено специфікою
національного законодавства. При стратегічному плануванні й у своїй поточній
діяльності менеджмент підприємств повинний враховувати не тільки внутрішні
резерви і можливості, але й умови економічного середовища, що є
багатофакторним індикатором макроекономічної ситуації в країні та світі.
Висновок. Отже, враховуючи все вищезазначене можна зробити висновок
про те, що подальший розвиток економіки України, успішний вихід з кризового
стану, в якому Україна знаходиться досить довго, пов'язаний з подальшим
розвитком інноваційної діяльності як на рівні держави, так і на рівні окремого
підприємства. Особливо це стосується тих сфер діяльності, які не є виробничими,
а відносяться до сфери обслуговування, до якої і належить готельно-ресторанний
бізнес.
Розвиток інноваційної діяльності в цій сфері потребує вирішення
різноманітних проблем, в тому числі і їх залежність від рівня фінансового
забезпечення інноваційної діяльності, яке, в свою чергу, можна здійснювати з
різних джерел. Найбільш ефективною формою організаційно-виробничої
діяльності в готельно-ресторанному бізнесі в сучасних умовах є утворення
спільних підприємств як з вітчизняними, так і й іноземними інвесторами.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
БЕЗДРІЖДЖОВОГО ХЛІБА НА ЗАКВАСЦІ З ЖИТНЬОГО БОРОШНА
В статті проведено удосконалення технології виробництва бездріжджового
хліба на заквасці з житнього борошна, охарактеризована сировина та готова
продукція. Розроблена рецептура продукту.
Ключові слова: хліб, технологія, сировина, рецептура, якість.
Хлібопекарська промисловість України є однією з основних галузей
харчової промисловості, яка за виробничими потужностями, механізацією
технологічних процесів, асортиментом спроможна забезпечити населення
різними видами хлібних виробів, що має важливе значення для підтримки
соціальної стабільності в суспільстві.
Хліб – найбільш розповсюджений продукт рослинного походження.
Хлібобулочні вироби є основою харчування людей.
Коли розпочали випікати хліб, точно не встановлено, але безперечно, що
цей продукт – один з найдавніших. У Швейцарському національному музеї в м.
Цюріху зберігається круглий хлібець віком 6000 років, знайдений археологами
при розкопках на дні висохлого озера.
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Еволюція хліба розпочалася із прісної кашки і коржика, що були їжею
первісної людини. Після цього неусвідомлено при приготуванні хліба стали
використовувати

мікроорганізми,

що

спонтанно

розвиваються

у

тісті.

Застосування ферментації тіста, очевидно, збігається з часом початку
винайдення єгиптянами вина.
У першій половині XIX сторіччя стали випікати хліб на пресованих
дріжджах, виробництво хліба у цей період носило ремісничий характер. У роки
перших п'ятирічок реміснича техніка у нашій країні змінилася індустріальним
виробництвом.
Найбільші та технічно оснащені хлібопекарні підприємства знаходяться у
великих містах. В останні роки значно зросла мережа приватних міні-пекарень.
Мета статті – удосконалення технології бездріжджового хліба з
використанням закваски з житнього борошна, дослідження впливу закваски на
процеси бродіння та якість житнього тіста.
Хліб є одним з основних продуктів харчування людини. У хлібі міститься
багато харчових речовин, необхідних людині; серед них білки, вуглеводи,
вітаміни, мінеральні речовини, харчові волокна.
Термофільні дріжджі, на яких виготовляється хліб в сучасних пекарнях,
завдають шкоди здоров'ю і можуть сприяти прискоренню розвитку різних
захворювань, тому необхідно замінювати звичайний хліб на різні хлібобулочні
вироби на натуральних заквасках [1, 3,4].
Бездріжджовий хліб легко засвоюється вже за 2,5−3 години та полегшує
процес травлення. Не шкодить кишковій мікрофлори, зберігає більше корисних
речовин. Також він має високий вміст вітамінів групи В, РР, мінеральних
речовин. Допомагає в профілактиці та лікуванні деяких захворювань шлунковокишкового тракту, сприяє нормалізації обмінних і травних процесів [5].
Вирішити це питання можливо за рахунок використання для виробництва
бездріжджового хліба закваску з житнього борошна.
Одним із завдань підвищення здоров'я населення є

високоякісне

харчування, яке оптимально збалансоване за вмістом поживних харчових
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речовин, їх фізіологічної та енергетичної цінності. Достатньо актуальною на
тнперішній час є робота науковців над розробленням та впровадженням у
виробництво нових технологій приготування хлібобулочних виробів з
використанням різних добавок (інгредієнтів).
Хліб, який виготовлений з використанням житнього борошна, займає
важливе місце в харчуванні людини. Завдяки вмісту незамінних амінокислот,
вітамінів групи В і РР житнє борошно, в порівнянні з пшеничним, має підвищену
харчову цінність. Хліб з житнього борошна менш калорійний, оскільки містить
менше крохмалю та більше харчових волокон, а також має неповторний аромат
та смакі, який формується в результаті застосування спеціальних технологій
приготування тіста. Житнє борошно відрізняється від пшеничного за
кольоромтаі за хімічним складом (містить меншу кількість білка і зазвичай не
утворює клейковини).
Хімічний склад борошна залежить від складу зерна, з якого воно отримано.
Більш високі сорти борошна отримують з центральних шарів ендосперму, тому
в них міститься більше крохмалю і менше білків, цукрів, жиру, мінеральних
речовин, вітамінів [5].
У житнього хліба, який виготовлений з обойного чи обдирного борошна, в
порівнянні з пшеничним, спостерігається менший об'єм, темніше забарвлення
м'якушки та кірки, менша пористість та більш липка м'якушка [1, 2].
Харчова цінність хлібобулочних виробів.
Харчова цінність хліба визначається вмістом окремих складових та
енергетичною цінністю з урахуванням коефіцієнта засвоюваності. Хліб,
виготовлений із різних сортів пшеничного і житнього борошна містить 40–50 %
вологи і 60–50 % сухих речовин. До складу сухих речовин входять вуглеводи
(близько 45 %), невелика кількість білків (8–9 %), а також жири, мінеральні
речовини, вітаміни і кислоти. Уміст харчових речовин в хлібобулочних виробах
залежить від рецептури.
Енергетична цінність хліба залежить від вмісту вологи (чим більше вологи,
тим вона нижче) і від кількості окремих компонентів сухої речовини.
Хлібобулочні вироби мають високу енергетичну цінність і разом з зерновими
продуктами покривають більш 40 % цілодобових енергозатрат.
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Харчова цінність хліба тим вище, чим більше він задовольняє потреби
організму в харчових речовинах і чим більше його хімічний склад відповідає
формулі збалансованого харчування. Хлібобулочні вироби забезпечують одну
третину потреби організму в білку і значну частину потреби у вуглеводах і
вітамінах групи В.
Разом з тим білки хліба не є повноцінними, в них мало незамінних
амінокислот лізину і метіоніну. Тому в процесі виробництва хліба підвищують
його білкову цінність шляхом збагачування молочними продуктами, білками
бобових і олійних культур (сої, соняшнику) та харчовим рибним борошном.
Мінеральна і вітамінна цінність хліба залежить від ґатунку борошна: чим
нижче ґатунок, тим вище цінність хліба. Хліб відрізняється високим вмістом
зольних елементів, насамперед фосфору, заліза та магнію. Найбільш дефіцитним
є кальцій. Співвідношення кальцію і фосфору в хлібі дорівнює 1,0:5,5, що
набагато перевищує оптимальне (1,0:1,5) і знижує засвоєння хліба організмом.
Високоцінним збагачувачем у цьому відношенні є молоко і молочні продукти,
що містять кальцій у найбільш легко засвоюваній людиною формі.
З метою профілактики ендемічного зобу в окремих районах країни доцільно
збагачувати хліб йодом, джерелом якого є морська капуста. Для підвищення
вітамінної цінності хліба, насамперед вмісту вітамінів групи В, проводять
вітамінізацію борошна вищого і І сортів вітамінами РР, В1 і В2.
Внесення до рецептури хлібобулочних виробів пшеничних зародкових
пластівців дозволяє збагатити хліб незамінними амінокислотами: лізином,
метіоніном, триптофаном, за змістом яких білок зародків схожий з білком яєць,
макро- та мікроелементами, в тому числі кальцієм, залізом, калієм, магнієм,
вітамінами: токоферолом, тіаміном, рибофлавіном [2, 4].
У зв'язку з цим він більше атакований амілолітичними ферментами з
утворенням великої кількості низькомолекулярних декстринів, які погіршують
стан м'якушки хліба, надаючи йому липкість. Білки житнього борошна в тісті не
утворюють клейковинного каркасу. Вони легко набухають, пептизуються та
переходять у в’язкий колоїдний розчин, що впливає на фізичні властивості тіста,
переважно на його в’язкість [4].
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Дія амілаз на крохмаль житнього борошна, який клейстеризуються при
більш низькій температурі та більш легко атакується ферментами, може привести
до того, що значна частина крохмалю в процесі бродіння тіста і випікання хліба
буде гідролізувати. Внаслідок цього крохмаль при випіканні тістових заготовок
з житнього борошна може бути нездатним зв'язати всю вологу тіста. Наявність
частини вільної вологи, не пов'язаної крохмалем, робитиме м'якушку хліба
вологою на дотик. Наявність α- амілази, особливо при недостатній кислотності
тіста, призводить при випіканні хліба до накопичення значної кількості
декстринів, що надають м'якушці липкість. Тому м'якушка житнього хліба
завжди більш липка і волога в порівнянні з м'якушкою пшеничного хліба.
Кислотність житнього тіста з метою гальмування дії α-амілази доводиться
підтримувати в 3-4 рази вище, ніж в пшеничному тісті.
До вуглеводного комплексу житнього борошна відносяться і водорозчинні
пентозани. Вміст пентозанів в житньому борошні значно перевищує вміст їх в
пшеничному борошні. Пентозани роблять значний вплив на структурномеханічні властивості житнього тіста, так як, поглинаючи воду при замішуванні
тіста, вони роблять його більш в'язким.
Білкові речовини житнього борошна за амінокислотним складом близькі до
білків пшеничного борошна, однак відрізняються більш високим вмістом
незамінних амінокислот – лізину і треоніну.
Суттєвою особливістю білків жита є їх здатність до швидкого і інтенсивного
набухання. Значна частина білків при цьому набухає та переходить в стан
в'язкого колоїдного розчину [1, 5].

Другою особливістю білків житнього

борошна є те, що вони не здатні, не дивлячись на наявність гліадину і глютенину,
до утворення клейковини.
Хлібопекарські властивості житнього борошна в значній мірі залежать від
крупності помелу борошна. Вважається, що зі зменшенням розміру частинок
борошна підвищується активність ферментів.
Таким чином, внаслідок глибокої гідратації та пептизації білків, гідратації
пентозанів, дезагрегації й набухання крохмальних зерен формуються специфічні
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фізичні властивості житнього тіста, а саме - висока в'язкість і пластичність при
відсутності еластичності й пружності. Ці властивості визначають підвищену
вологість, газо- і формоутримувальну здатність житнього тіста, забезпечують
його об'єм і формостійкість [1, 5].
Список використаних джерел:
1. Андрєєв А.М. Виробництво здобних хлібобулочних виробів. СПб.:
ГІОРД, 2003. 480 с.
2. Ауерман Л.Я. Технологія хлібопекарського виробництва. СПб.: Професія,
2002. 414 с.
3. Бігунів А.А. Метрологічне забезпечення виробництва харчової продукції.
Довідник. СПб: МП «Видавець», 2002. 287 с.
4. Виробництво хліба, кондитерських і макаронних виробів. СанПіН
2.3.4.545-96. Москва: Госкомсанепіднадзор Росії, 2009. 63 с.
5. Головань Ю. П. Технологічне обладнання хлібопекарських підприємств.
Москва: Агропромиздат, 2008. 384 с.
УДК 640.43
Назарій Городецький
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ КЕЙТЕРИНГОВИХ ПОСЛУГ В ПАБАХ
У статті досліджено особливості та актуальні проблеми розвитку кейтерингу
як сучасної форми ведення ресторанного бізнесу. Виокремлено види кейтерингу,
які застосовують у своїй діяльності паби. Проаналізовано переваги та недоліки
від застосування видів кейтерингу.
Ключові

слова: бар, кейтеринг, кейтерингова послуга, паб, послуга,

ресторанний бізнес.
Постановка проблеми. З розвитком ринкової економіки України почала
більш інтенсивно розвиватися сфера послуг. Саме до неї привертається все
більша увага. На сьогодні в ресторанному бізнесі триває жорстока боротьба за
споживача. Конкурентоздатному підприємству слід постійно впроваджувати
новітні прогресивні технології, підвищувати рівень обслуговування, надавати
нові ексклюзивні послуги тощо.
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Таким вимогам цілком відповідають бари із застосуванням нових форм
обслуговування та методів роботи барменів. Кейтерингова послуга являється
інновацію, що привертає увагу не тільки споживачів, але в першу чергу
виробників, які безпосередньо турбуються про споживача, його потреби і
бажання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням кейтерингу
займалось багато вчених, серед них Гребенюк В.П., Погодін К., Смирнов І.Г.,
Франсін Халворсен та інші. Однак, спеціальна література недостатньо висвітлює
питання щодо організації послуг з кейтерингу в закладах ресторанного
господарства, в тому числі в пабах.
Мета статті. Обґрунтувати дослідження теоретичних та практичних
аспектів особливостей кейтерингу в організації надання послуг закладами
ресторанного бізнесу, в тому числі і пабами.
Виклад основного матеріалу. Наша країна перейшла до ринкових відносин
у час, коли на міжнародному ринку сталися суттєві зміни в туристичній галузі.
Актуальність завдань щодо формування й впровадження новітніх організаційноуправлінських засад зростає з поглибленням процесів входження України до
високо розвиненого соціально-економічного, культурного й правового поля
Європи й світу, в цілому вже опанованого досконало організованими,
нормативно врегульованими та взаємопов'язаними туристичними системами.
Важливою складовою туристичної галузі є ресторанний сервіс [1].
Останнім часом у системі ресторанного господарства визначилася стійка
тенденція переміщення послуг з організації споживання продукції та
обслуговування споживачів із залу закладів ресторанного господарства до
робочих місць (офіси, установи); місць відпочинку; місць святкування ювілеїв та
інших офiцiйних і неофiцiйних святкових подій [2].
Ця послуга у мiжнароднiй індустрії гостинності має назву «кейтеринг».
Слово «кейтеринг» походить від англійського дієслова «cater», що в перекладі
означає «поставляти провізію», «обслуговувати споживачів», та словосполучень
«publice catering» – ресторанне господарство, а також «catering trade» –
ресторанний бізнес [3, с. 92].
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Заклад ресторанного господарства – це організаційно-структурна одиниця,
яка здійснює виробничо-торговельну діяльність: виробляє, реалізує та
організовує споживання продукції власного виробництва і закупних товарів, а
також може організовувати дозвілля споживачів.
До сфери ресторанного господарства відноситься такий тип закладу як бар.
Бар – це заклад ресторанного господарства, в якому алкогольні,
безалкогольні, змішані напої, страви до них і закупні товари продаються через
барну стійку.
Розрізняють спеціалізовані бари: винний, пивний, молочний, вітамінний,
коктейль-бар тощо.
Пивний бар (паб) – це поширена у нашій країні форма бару. Їх діяльність
можна організувати як у підвалі та на перших поверхах адміністративної будівлі,
так і в складі комплексного закладу ресторанного господарства. Асортимент
продукції включає до 30 найменувань пива, в тому числі бочкове (кегове) та
спеціальні закуски до них. Обслуговування можливе як біля барної стійки, так і
за столиком, шляхом самообслуговування або з обслуговуванням офіціантами.
Встановлення в пивному барі музичної апаратури обов'язкове, але бажано також
передбачити телевізійну апаратуру або великий екран. Це значно підвищить його
привабливість для споживачів, особливо під час трансляції різних передач зі
спортивних змагань (футбол, хокей, бокс, концертів тощо).
Організація кейтерингових послуг пабом передбачає вишукану кухню,
спортивні перегляди, кальяни, пиво різних виробників і сортів, великий вибір
віски різних країн, широкий вибір коктейлів.
Виїзний кейтеринг або кейтерингові послуги за блискавично короткий час
з'явилися як додатковий вид послуг у багатьох ресторанах України.
В спеціальній літературі представлені різні класифікаційні ознаки
кейтерингового обслуговування, однак основними є: за місцем проведення
заходу, за повнотою циклу або характером наданих послуг, за контингентом
замовників.
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За місцем проведення заходу кейтерингове обслуговування поділяється на
таке, що проводиться [4, с. 219]:
- в приміщенні – офісі, вдома, будинку культури, на території виставкового
центру, бізнес-центру, планетарію, музею тощо;
- на лоні природи – на галявині лісу, в береговій зоні тощо;
- на транспорті – на прогулянкових катерах, теплоходах, авіаційному та
автомобільному транспорті.
У

більшості

випадках

оформлюючи

замовлення

на

кейтерингове

обслуговування клієнт сам призначає місце проведення заходу, але бувають
випадки, коли ресторан пропонує свої різні варіанти, з набутого ним вже досвіду.
За повнотою наданих послуг кейтерингове обслуговування поділяється на
[4, с. 212]:
- кейтерингове обслуговування готовими продуктами харчування;
- повносервісне кейтерингове обслуговування.
Кейтерингове

обслуговування

готовими

продуктами

харчування

характеризується виїзним обслуговуванням, при якому ресторан бере на себе
зобов'язання у виготовленні та доставці страв, але не бере участі в
обслуговуванні безпосередньо на місці.
Повносервісне кейтерингове обслуговування представляє вид виїзного
обслуговування, при якому ресторан бере на себе зобов'язання щодо розробки
сценарію проведення свята, складання меню, приготування страв та напоїв, їх
доставку на місце призначення, обслуговування споживачів, прибирання після
проведення заходу.
Проведені дослідження виявили, що вартість замовлення кейтериногових
послуг залежить від наступних факторів: рівня та класу ресторану, який надає
кейтерингові послуги; складності меню, програми, сценарію програми свята;
кількості гостей (чим більше гостей тим дешевше обслуговування з розрахунку
на одного гостя) та переліку додаткових послуг.

152

Кейтеринг напоїв і коктейлів представляє собою послугу виїзного бару і є
активною самостійною ланкою в проведенні святкових заходів, і може
доповнювати інші види кейтерингу.
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 (не залежно від наявності
приміщення) коктейлів і мікс-дрінків [5].
При виїзному ресторанному обслуговуванні розрізняють декілька видів
кейтерингових послуг: фуршет, шведський стіл, бенкет, обіди, кава-брейк,
коктейль, пікнік або барбекю.
Послуга мобільного бару дозволяє бажаючому провести легкий та веселий
захід у будь-якому зручному для нього місці. Але сучасний кейтерінг-бар – це не
«вечірка на виїзді», а повноцінна подія, з багатим вибором найкращих напоїв та
легких закусок, великою барною стійкою, професійним барменом та
офіціантами.
Основна перевага проведення заходу у такому форм-факторі – мобільність.
Виїзний пивний бар ідеально підходить для будь-якого веселого
святкування. Корпоративна вечірка з колегами, пікнік на природі, вечірня
художня виставка-зустріч – барна стійка з пивними кранами, з яких ллється свіже
та прохолодне пиво, стане центром тяжіння для всіх гостей, і нікого не залишить
байдужим.
Виїзний кава-бар або виїзний кавовий бар найбільше підходить для
проведення неофіційних заходів. Це відмінний варіант для будь-яких подій, що
проводяться прямо під час робочого дня. У розпорядженні замовників буде
професійна двогрупна кавомашина, кавомолка, капучинатор та послуги
найдосвідченіших баристів. Еспресо, американо, капучино, латте, мокачино та
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раф-кави великої множини сортів – кожна чашка чудової кави виступає гарантом
того, щоб усі запрошені залишаться задоволені, і надовго запам'ятають
неперевершений захід.
Виїзний фреш-бар – на щастя, ця послуга з кожним роком стає все
популярнішою, оскільки слідкувати за своїм здоров'ям – це тренд сучасного часу.
Для гостей надаються свіжі соки, які будуть готуватися прямо на очах гостей, а
також бармени приготютьо з них безліч яскравих, безалкогольних, освіжаючих
та корисних коктейлів. Замовлення фреш-бару буде доречним для спортивних
заходів різного штибу, для дитячих свят та змагань.
Виїзний молекулярний бар рекомендується для тих хто хочете дивувати та
вражати своїх гостей, щоб вони розповідали своїм друзям про те, на який захід
потрапили, молекулярний бар – це саме те, що необхідно креативним діловим
особистостям. Бармени, одягнені в білі халати, за допомогою основних технік
молекулярної

кулінарії

(згущування,

сферифікація,

емульсифікація

та

піноутворення) приготують для всіх запрошених кольорові коктейлі з
горошинами ікри з фруктових сироп, напої з рідкими міцних напоїв.
Устричний бар виїзний – цей вид кейтерингу також набирає популярності з
кожним роком. Свіжі устриці будуть відкриті при замовнику і подані гостям. Від
бармена та обслуговуючого персоналу можна дізнатися про кожен вид
пропонованих морепродуктів, та їх смакові особливості і, за бажання, навчать
правильно відкривати цей делікатес.
Виїзний алкогольний бар – це один із найпопулярніших видів кейтерингу.
В цьому випадку пропонується справжнісінький повноцінний елітний бар з
безліччю високоякісних алкогольних напоїв, а також меню із закусками.
Замовнику потрібно лише сказати, де потрібно оформити барну зону, все інше
зроблять спеціалісти. Космополітен, Мохіто, Піна Колада, Кривава Мері та Куба
Лібре – у переліку не одна сотня подібних напоїв, які готуватимуть найкращі
бармени.
Головною перевагою кейтеринга є те, що заклад отримує замовлення і має
можливість задовольнити потреби десятків, сотень, а інколи і тисяч гостей,
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надання послуг яким одночасно на власній території викликає певні труднощі.
Займаючись кейтерингом, ресторан має можливість збільшити обсяги
обслуговування і продажу.
Основним мінусом кейтерингу професіонали вважають необхідність
наявності підсобного приміщення (не тільки для збереження всього необхідного
для заходу (білизна, посуд, декорації), але й для доготовування частини їжі).
Також під час організації кейтерингу можуть виникнути проблеми, пов’язані з
персоналом, задіяним у сервісному процесі. Необхідність великої кількості
персоналу стає гострим питанням в організації масштабних заходів [7].
Отже, кейтерингового обслуговування барами полягає в тому, що заклад за
спеціальним замовленням забезпечує замовнику виїзний бар в зазначене місце, а
також обслуговування святкового чи ділового заходу з наданням різних
сервісних послуг.
Висновки. З кожним роком послуги кейтерингу збільшують свій попит в
нашій країні. Вимоги до проведення заходів зростають, і організаторам ділових
зустрічей,

конференцій,

семінарів,

церемоній

нагородження

необхідно

відповідати цим вимогам, тому вони надають перевагу кейтерингу, який
дозволяє спростити процес організації, а також зекономити час та витрати на
самостійне приготування їжі та напоїв, підвищити привабливість заходу в очах
відвідувачів. Можливо цей вид ресторанних послуг допоможе ресторанному
бізнесу з мінімальними негативними наслідками вийти з сьогоднішніх складних
умов.
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ОСНОВНI ПРИНЦИПИ МАРКЕТИНГУ В ТУРИЗМI
У статті дано поняття маркетингу, розкрито його сутність та розглянуто
принципи та значення маркетингу в туризмі. Проаналізовано відмінність
маркетингу в галузі туризму від інших галузей. Розглянуто особливість
туристичного продукту, як товару і вплив маркетингу на його реалізацію.
Ключовi слова:

туризм, маркетинг, туристичний продукт, функції

маркетингу, комплекс маркетингу.
Постановка проблеми. В умовах високої конкурентностi в галузi туризму
кожна фiрма використовує рiзнi iнструменти маркетингу, в незалежностi вiд
свого статусу i розмiру. Тому для правильного функцiонуонування та роботи
туристичних пiдприємств, потрiбно знати i вдало використовувати основнi
принципи маркетингу в цiй сферi, щоб надавати якiснi послуги i задовольняти
потреби клієнтів.
Метою статті є розгляд основних проблем маркетингу в туризмі та
відмінність маркетингу в галузі туризму від інших галузей.
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Сучасні дослідження та публікації. Проблематика маркетингу в туризмі
розглянута в багатьох працях вітчизняних та закордонних авторів. Серед
українських науковців слід відмітити роботи таких авторів як Мальська М. П,
Мандюк М. Л., Смирнов І. Г., Жукович І. А., Лук’янов В. О., Мунін Г. В.,
Дурович А. П., Копанев А. С., Е. Криппендорф, С. Бриггс, Ф. Котлер та інші.
Виклад основного матеріалу дослідження. В даний час туризм є однiєю з
провiдних та найбiльш динамiчних галузей економiки та за швидкi темпи його
визнано економiчним феноменом столiття. Туризм – це складне поняття, це
одночасно i вид дiяльностi, i форма рекреацiї, і галузь нацiональної економiки, і
спосiб проведення дозвiлля.
Туристичний продукт у вузькому розумiннi – це послуги кожного
конкретного сектора туристичної iндустрії (наприклад, готельний продукт,
турпродукт туроператора, транспортне пiдприємство тощо). У широкому сенсi
туристичний продукт – це комплекс товарiв та послуг, разом утворює
туристичну поїздку (тур) або має до неї безпосереднє ставлення. Основним
туристичним продуктом є комплексне обслуговування. Тобто стандартний набiр
послуг, що продається туристам в одному пакетi [1].
Туристичному

продукту,

поряд

iз

загальними

специфiчними

характеристиками послуг, властивi свої вiдмiннi риси [2]:
 це комплекс послуг та товарiв, що характеризується складною системою
взаємин мiж рiзними компонентами;
 попит на туристичнi послуги надзвичайно еластичний по вiдношенню до
рiвня доходу та цiн, але багато в чому залежить вiд полiтичних та соцiальних
умов;
 споживач, як правило, не може побачити турпродукт до його споживання,
а саме споживання здебiльшого здiйснюється безпосередньо під час виробництва
туристичної послуги;
 споживач долає вiдстань, що вiдокремлює його вiд продукту та мiсця
споживання, а не навпаки;
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 турпродукт залежить вiд таких змiнних, як простiр i час, для нього
характернi коливання попиту;
 туристичний продукт створюється зусиллями багатьох пiдприємств,
кожне має власнi методи роботи, специфiчнi потреби та рiзнi комерцiйнi цiлi;
 на якiсть туристичних послуг впливають зовнiшнi фактори, що мають
форсмажорний характер (природнi умови, погода, полiтика в галузi туризму,
мiжнароднi подiї тощо);
 не може бути досягнуто високої якостi туристичних послуг за наявностi
навiть незначних недолiкiв, оскiльки обслуговування туристiв складається з цих
дрiбниць i дрiбних деталей.
Цi специфiчнi особливостi туристичного продукту iстотно впливають на
маркетинг у туризмi. Деякi автори вкладають у поняття маркетингу в туризмi
глобальний змiст, як, наприклад, швейцарський спецiaлiст Е. Криппендорф:
«Туристичний маркетинг – це систематична змiна та координація дiяльностi
туристичних пiдприємств, а також приватної та державної полiтики у галузi
туризму, що здiйснюється за регiональними, нацiональними чи мiжнародними
планами.
Мета таких змiн полягає в тому, щоб найповнiше задовольняти потреби
певних груп споживачiв, враховуючи у своїй можливостi отримання
вiдповiдного прибутку». Загалом iз подiбним визначенням можна погодитись у
контексті оцiнки загальної державної полiтики.
Функцiї маркетингу у туризмi можна розглядати на 3-х рiвнях:
громадському, регioнальному та iндивiдуальному.
З погляду суспiльства туристичний маркетинг має забезпечити нормальне
функцiонування туристичного ринку та вiдповiднi iнструменти для діяльності
туристичних фiрм: доступнiсть кредитiв, лояльнiсть податкiв, вiдповiднi закони
тощо.

На регiональному рiвнi маркетинг у туризмi покликаний регулювати

туристичний попит, цiни, рекламну дiяльнiсть, заохочувати населення до
ознайомлення зi своїм краєм.
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На рiвнi iндивiдуального споживача маркетинг у туризмi виконує такi
функцiї:
− формування нових потреб туристiв;
− переконання про доцiльнiсть користування послугами цiєї фiрми;
− формування потреби у частому використаннi послуг фiрми;
− мотивацiї щодо користування послугами на постiйнiй основi.
Дещо iнший пiдхiд до визначення функцiй маркетингу в туризмi пропонує
Всесвiтня туристична органiзацiя (world-tourism):
− встановлення контактiв iз клiєнтами;
− розвиток;
− контроль [2].
Встановлення контакту передбачає переконання клiєнта у тому, що
передбачуване мiсце вiдпочинку i сервiс, визначнi пам'ятки та все iнше
вiдповiдають його запитам.
Розвиток передбачає проектування нововведень, нових послуг та продуктiв,
якi зможуть забезпечити новi можливостi для збуту, а також повнiше
задовольнити потреби туристiв.
Контроль передбачає аналiз результатiв дiяльностi щодо просування послуг
на туристичний ринок та перевiрку того, наскiльки цi результати вiдображають
використання можливостей туристичної фiрми.
Російські вчені I.В. Зорiн та В.А. Квартальнов визначають наступнi основнi
функцiї туристичного маркетингу:
− створення туристичного продукту та послуг для подальшої пропозицiї;
− просування споживачам туристичного продукту на ринок, реклама та
збут;
− організація прямих продажів;
− отримання відповідного рівня доходів.
Iнтегруючи сучаснi пiдходи щодо визначення даного поняття туристичний
маркетинг можна трактувати як систему координацiї дiяльностi туристичного
пiдприємства у процесi розробки, виробництва, реалiзації туристичного
продукту та послуг з метою отримання максимального прибутку шляхом
найповнiшого задоволення споживача [3].
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Туризм, який знаходиться на етапi розвитку вiдрiзняється низкою важливих
особливостей з погляду характеристик туристського продукту, сервiсу та
органiзацiї виробництва. Так, у систему iндустрiї туризму входять спецiалiзованi
підприємства, органiзації та установи:
− туристськi фiрми з розробки та реалiзацiї туристського продукту;
− пiдприємства, що надають послуги з розмiщення (готелi, мотелi, кемпiнги,
пансiонати, будинки вiдпочинку та iн.);
− пiдприємства харчування (ресторани, кафе, бари, їдальнi та iн.);
− транспортнi пiдприємства (автопiдприємства, авiaцiйнi пiдприємства,
залiзничнi вiдомства, пiдприємства морського та рiчкового транспорту та iн.);
− рекламно-iнформaцiйнi туристськi установи (рекламнi агенцiї, рекламнi
бюро, iнформацiйно-туристськi центри та iн.);
− пiдприємства торгiвлi;
− пiдприємства сфери дозвiлля у туризмi (кiноконцертнi зали, зали iгрових
автоматiв та iн.);
− громадськi туристськi органiзацiї та об'єднання тощо;
− координуючi та регулюючi органи у туризмi на нацiональному,
регiональному та мунiципальному рiвнях [4].
Всi перелiченi пiдприємства, органiзацiї, фiрми в рiзнiй мірі та масштабi
займаються маркетинговою дiяльністю. При цьому слiд зважати на те, що для
бюро подорожей, ресторану або транспортного пiдприємства кiнцевi цiлi та змiст
маркетингу не однаковi. Так, туристська фiрма за рахунок задоволення потреб
клiєнтiв прагне збiльшити свій прибуток. Нацiональна, регiональна чи
мунiципальна адмiнiстрацiя хоче залучити до регiону якнайбiльше туристiв.
Громадська туристична органiзацiя хоче пiдняти свою значимiсть та показати
кориснiсть своєї професiйної дiяльностi.
Проведене дослiдження дозволяє видiлити такi рiвнi маркетингу у сферi
туризму:
Першi два рiвнi відносяться до сфери комерцiйного маркетингу.
1. Маркетинг туристських пiдприємств (туроператорiв, турагентiв), що є
основною ланкою пiдприємницької дiяльностi у сферi туризму, є процес
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узгодження їх можливостей та запитiв споживачiв. Результатом цього процесу є
надання туристам послуг, що задовольняють їх потреби, та отримання
пiдприємством прибутку, необхiдного для його розвитку та кращого
задоволення запитiв споживачiв в майбутньому.
2. Маркетинг

виробникiв

туристських

послуг

(готелiв,

ресторанiв,

транспортних органiзацiй тощо) розглядається як система комплексного
вивчення потреб та попиту з метою органiзацiї надання послуг, максимально
орiєнтованих на задоволення потреб конкретних споживачiв та забезпечення
найбiльш ефективних форм i методiв обслуговування.
Наступнi два рiвнi характеризують сферу некомерцiйного маркетингу в
туризмi.
3. Маркетинг громадських туристських органiзацiй (спiлок, асоцiaцiй
тощо), пiдприємцiв, що представляють та захищають колективнi iнтереси у сферi
туризму, розумiється як дiяльнiсть, спрямована на створення, пiдтримання чи
змiну сприятливої громадської думки. Створення громадської думки - це
управлiння маркетингом, що змiстилося з рiвня товарiв до рiвня всiєї органiзацiї.
4. Маркетинг територiй та регiонiв - дiяльнiсть, що проводиться з метою
створення, пiдтримання або змiни поведiнки клiєнтiв щодо конкретних
населених пунктiв, регiонів чи навiть країн загалом. Подiбною дiяльнiстю
займаються регулюючi та координуючi органи в туризмi на мунiципальному,
регiональному та нацiональному рiвнях.
Таким чином, у систему маркетингу у туризмi iнтегровані рiзнi iнституцiйнi
одиницi (державнi, нацiональнi, регiональнi та мiсцевi органи управлiння
туризмом, галузевi та мiжгалузевi громадськi органiзацiї, пiдприємства). Тут
виникає проблема вертикальної координації заходiв, необхiдної для того, щоб не
допустити дублювання та домогтися оптимального облiку та дотримання
iнтересiв клiєнтiв, пiдприємств та суспiльства загалом [3].
Слiд зазначити, що маркетинг у туризмi, як будь-яке економiчне явище,
вимагає свого застосування та ефективного розвитку таких умов як:
− глибоке насичення ринку послугами. Тобто існування ринку покупця;
− гостра конкурентна боротьба туристських фiрм за переваги споживачiв;
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− вiльнi ринковi вiдносини.

Тобто можливість без адмiнiстративних

обмежень вибирати ринки збуту, дiлових партнерiв, встановлювати цiни, вести
комерцiйну роботу тощо;
− вiльна дiяльнiсть адмiнiстрацiї всерединi туристського пiдприємства за
визначенням цiлей фiрми, стратегiй, управлiнських структур, розподiлу коштiв
за статтями бюджету та iн.
Сутність маркетингу полягає в тому, щоб пропозиція туристських послуг в
обов'язковому порядку орієнтувалася на споживача та постійно узгоджувалися
можливості підприємства із вимогами ринку.
Із сутності маркетингу туризму як системи, можна сформулювати його
базові принципи, тобто положення, обставини, вимоги, що лежать в основі
маркетингу та що розкривають його призначення:
 націленість

для

досягнення

кінцевого

практичного

результату

туристської діяльності;
 ефективна реалізація туристських послуг на ринку та оволодіння певною
часткою даного ринку;
 спрямованість туристської організації на довготривалий стратегічний
результат маркетингової роботи;
 застосування тактики та стратегії активного пристосування до вимог
потенційних покупців з цілеспрямованим одночасним впливом них [2].
Розглядаючи маркетинг у туризмі як систему необхідно виходити з того, що
вона містить у собі складові. Виділяючи та розглядаючи їх у взаємозв'язку та
взаємодії, можна окреслити основні контури реалізації концепції маркетингу на
туристичному підприємстві.
Враховуючи надзвичайну важливість комплексу маркетингу в рамках
загальної маркетингової стратегії, розробляються приватні стратегії за всіма
його основними елементами:
 Продуктова стратегія передбачає розробку туристського продукту,
найбільшого ступеня, що відповідає потребам туристів, а також розробку та
впровадження на ринок нових туристичних послуг.
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 Цінова стратегія передбачає визначення поведінки підприємства на ринку
з розрахунку на тривалу перспективу та цінової тактики на більш короткий
період стосовно кожного туристського продукту, а також конкретного сегменту
ринку.
 Збутова стратегія включає визначення каналів, форм та методів
доведення туристського товару до споживача.
 Комунікаційна стратегія визначає цілеспрямовану діяльність туристичної
фірми щодо поширення позитивних відомостей про себе та про свій продукт. До
цієї діяльності відносяться реклама, стимулювання збуту, особисті продажі,
пропаганда, а також участь у виставкових заходах та формування фірмового
стилю.
У разі розвитку маркетингу взаємовідносин розробці комунікативної
стратегії має приділятися найбільше уваги. У її рамках необхідно передбачати не
лише класичні заходи, а й заходи щодо формування та оптимізації особистісних
комунікацій, обміну, взаємодій.
Під час створення комплексу маркетингу загалом і приватних стратегій за
складовими його елементам, туристичному підприємству доцільно керуватися
такими принципами:
1. Принцип послідовності, який забезпечує узгодження елементів
комплексу маркетинга. Так, наприклад, висока якість туристського продукту має
супроводжуватися якісною рекламою та бездоганним обслуговуванням клієнтів.
2. Принцип виваженого підходу, який передбачає дослідження та облік
чутливості ринку до змінних, що постійно змінюються, що формують його
кон'юнктуру.
3. Принцип обліку зміни бюджетних витрат, що визначає необхідність
дотримання бюджетної дисципліни та комплексності у плануванні структури
комплексу маркетингу.
Фактично для розробки комплексу маркетингу необхідно дотримуватись
послідовності з наступних маркетингових заходів: сформувати продукт
(розроблений відповідно до вивчення попиту на основі стратегічного планування
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діяльності фірми), запропонувати в потрібному місці конкретним сегментам
споживачів за прийнятними цінами, грамотно піднести та реалізувати якісним
обслуговуванням.
Управління маркетингом у промисловості туризму – це досягнення
наступних маркетингових цілей: визначення можливостей ринку України і
ресурсів підприємства, і навіть планування і здійснення маркетингової
діяльності, яка потрібна на досягнення цілей фірми.
У зв'язку з цим управління маркетингом має проводитися в масштабі всього
підприємства та стати завданням для цілого підприємства, а не обмежуватись
лише рамками відділу маркетингу.
Висновки. Система маркетингового управління в туристичній фірмі
повинна забезпечити: діагностику зовнішніх та внутрішніх умов діяльності;
визначення місії та цілей туристичної фірми; вибір маркетингових стратегій;
вибір маркетингової тактики; підбір інструментів для реалізації планів; контроль
маркетингової діяльності.
Ефективні маркетингові рішення у сфері обслуговування туристів
обов'язково мають координуватися та інтегруватися з управлінням операціями
надання послуг, а також з управлінням персоналом та фінансами, що
допомагають створювати туристичний продукт.
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НЕЗБИРАНОГО МОЛОКА НА СИРКИ ДИТЯЧІ
У статті розглянуто питання, що включають основні вимоги до якості
молочної сировини, комплекс технологічних операцій, вживаних для збереження
натуральних властивостей молока, загальні процеси технології усіх галузей
молочної промисловості, а також основи технологічних процесів виробництва
дитячих сирків.
Ключові слова: незбиране молоко, дитячі сирки, технологічний процес, процес
переробки, прогресивні способи виробництва.
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Сьогодні молочна промисловість є однією з
найважливіших серед переробних галузей, на озброєнні якої знаходяться тисячі
одиниць сучасного технологічного і енергетичного обладнання, сотні потокових
ліній, безліч засобів механізації і автоматизації технологічних процесів.
Технологія молочних продуктів відображає прогресивні промислові
способи виробництва з молока високоякісних і біологічно повноцінних
продуктів харчування і належить до прикладних галузей знань.
Для подальшого росту випуску молочних продуктів необхідно збільшувати
виробництво молока, покращувати його якість і більш повно використовувати
молочну сировину за рахунок комплексної його переробки і розширення
асортименту молочних продуктів. Для виконання завдань, що стоять перед
молочною промисловістю, необхідно знати сучасні методи обробки молока і
його переробки на різні продукти [6].
Молочна продукція – це невід’ємна ланка раціону споживачів України.
Молочні продукти є джерелом вітамінів і мікроелементів. Однак населення
України скорочує споживання молочних продуктів через їх різке подорожчання.
165

В середньому за показниками громадяни нашої держави споживають приблизно
220 (кг) молочних продуктів на одиницю населення. Цей показник значно нижче,
ніж в ЄС, де людина споживає 260 (кг) молочної продукції в рік [1].
Більшість споживачів, при виборі молочної продукції в першу чергу
орієнтуються на ціну. Продукти з натурального молока коштують дорожче, тому
люди беруть молочну продукцію з добавками.
Аналіз ринку молочних продуктів показує, що споживачі вважають більш
якісною продукцією з міткою «для дітей», тому її беруть для себе і дорослі. Така
молочна продукція часто буває з вітамінізованими добавками [6].
Тому, актуальною є тема більш детального обґрунтування технології
переробки незбираного молока на дитячі сирки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед великого різновиду
молочних продуктів сири та сирки займають одне з провідних місць. Світова
наука про харчування визнає їх високопоживними і легкозасвоюваними
продуктами. Сири та сирки, які мають високу харчову і біологічну цінність,
збалансований склад основних компонентів та широкий спектр органолептичних
властивостей, повинні входити в постійний раціон харчування різних категорій і
вікових груп населення.
Вивченню питань безпечності та якості сирів присвячені роботи багатьох
вчених, таких як З. Х. Диланян, А. В. Гудков, Г. Д. Перфільєв, Н. Б. Гаврилова,
П. О. Лісін, Г. Б. Рудавська, F. V. Kosikowski, J. Kammerlehner тощо [1].
Оцінку органолептичних показників глазурованих сирків здійснюють
згідно з ДСТУ 4503:2005 [4], визначення вмісту сухих речовин джемів – згідно з
ГОСТ 28562-90 [3]. Масову частку жиру глазурованого сирка визначають згідно
з ГОСТ 5867-90 [3].
Метою

статті

є

дослідження

технологічного

процесу

переробки

незбираного молока на дитячі сирки.
Виклад основного матеріалу. Контроль за відповідністю якості продукції
запланованому рівню – складова частина технології, що є сукупністю способів і
засобів виробництва. Мікробіологічний контроль – ефективний засіб, що
забезпечує виробництво молока і молочних продуктів високої якості в
гігієнічному відношенні.
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Організації технохімічного і мікробіологічного контролю в молочній
промисловості надається велике значення. Ретельний контроль сировини,
напівфабрикатів і готової продукції сприяє якості молочних продуктів,
скороченню затрат, а також зниженню собівартості продукції, не допускають
випуск не стандартизованої, неякісної продукції.
Основними функціями технохімічного контролю є:
-

контроль якості сировини;

-

контроль якості допоміжної сировини, пакувальних матеріалів, тари;

-

контроль якості готової продукції; пакування,маркування та порядку

випуску з підприємства;контроль по ходу технологічного процесу виробництва
при переробці молока;
-

контроль за вимірювальними приладами;контроль витрат сировини та

виробничих втрат на готову продукцію. На першій стадії технохімічного
контролю

(вхідний

контроль)відбувається

перевірка

якості

сировини.

Технохімічний та мікробіологічний контроль здійснюють відділи технічного
контролю (ВТК), які є самостійними структурними підрозділами підприємства.
Керівник ВТК підпорядковується безпосередньо директору підприємства.
Головним обов’язком ВТК є здійснення контролю продукції, випускаємої
підприємством, щодо суворої відповідності її вимогам стандартів, технічних
умов, державних правил, санітарних норм [5]
Робота ВТК (лабораторії) здійснюється у відповідності до положення про
відділи технічного контролю згідно з діючими інструкціями і схемами
технохімічного

і

мікробіологічного

контролю,

санітарними

правилами.

Співробітники лабораторії у своїй роботі керуються організаційно-методичною
та нормативною документацією на сировину, готову продукцію та методи їх
контроль.
Основною задачею мікробіологічного контролю в молочній промисловості
є забезпечення випуску продукції високої якості, підвищення її харчових
цінностей. Мікробіологічний контроль полягає в перевірці якості молока, яке
надходить на підприємство, вершків, готової продукції, допоміжних матеріалів,
технологічного процесу, санітарно-гігієнічного стану виробництва та повітря
виробничих приміщень.
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Молокопереробні підприємства повинні приймати молоко сировину, яка
відповідає вимогам чинних нормативних документів, а саме ДСТУ 3662 - 97
«Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі».
Асортимент групи продуктів сиркових виробів дуже величезний, складає
більше 200 найменувань. Згідно з ДСТУ 4503:2005 сиркові вироби залежно від
способу виробництва та сировини, що застосовують, поділяють на такі види:
– сирки;
– масу сиркову;
– пасту сиркову;
– крем сирковий;
– десерт сирковий;
– торт (тістечко) сирковий [2].
Залежно від використовування цукру або кухонної солі сиркові вироби
поділяють на солодкі та солоні. Залежно від режимів обробляння сиркові вироби
поділяють на нетермізовані та термізовані.
Сиркові вироби виробляють із застосовуванням або без застосовування
наповнювачів та харчових добавок.
Необхідну кількість сировини для виробництва будь-якого виробу
розраховують по рецептурі. Перед приготуванням замісу кожен рецептурний
компонент заздалегідь готують до використання.
Слід зазначити, що в глазурованому дитячому сирку саме сирна маса
становить основну частину десерту. У сирі міститься необхідний для кісткової
тканини кальцій, вітаміни А, Е і С, а також вітаміни групи B, амінокислоти
(лізин, триптофан, метіонін) і мікроелементи. Для підвищення харчової та
біологічної цінності глазурованих дитячих сирків до їх складу додають
різноманітні наповнювачі й природні добавки.
Сир кисломолочний при необхідності зачищають, видаляючи верхній
забруднений або такий, що змінився за кольором, шар. Для надання однорідної
консистенції продукту сир перетирають на вальцівці, в кутері або пропускають
крізь колоїдний млин.
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При переробці замороженого сиру, його заздалегідь відтаюють і негайно
використовують. Для поліпшення смаку сир, що відтанув, можна змішувати зі
свіжоприготованим.
Рецептурна кількість компонентів усіх видів сировини, підготовлених до
виробництва, зважується і поступає на приготування замісу. У місильну машину
послідовно подається уся сировина і ретельно перемішується впродовж 5-10
хвилин.
Отримана маса охолоджується на охолоджувачах або в холодильних
камерах до температури не вище 6 °С і спрямовується на пакування.
Сиркові вироби – це швидкопсувні молочні продукти, у зв’язку з чим для їх
зберігання передбачені низькі температурні режими: від 0 до 2 °С впродовж 36
годин з моменту закінчення технологічного процесу, у тому числі на
підприємстві-виробнику не більше 18 годин.
З незбираного молока виготовляють сиркові вироби (сирки, сиркові маси,
креми, пасти, торти), В рецептуру сиркових виробів входять смакові та
ароматичні добавки. Залежно від вмісту жиру вони поділяються на жирні,
напівжирні і нежирні.
Солодкі сирки і солодка сиркова маса бувають без смакових добавок, з
цукатами, ізюмом, горіхами, ваніліном, кавою, какао, корицею, плодовоягідними та іншими добавками.
Сирки і сиркову масу можуть виготовляти без смакових добавок, а також з
кмином, томатом і перцем, томатом та кропом. Сирки солодкі можуть бути
неглазурованими і глазурованими в шоколаді. Креми випускають з ваніліном і
горіхами, солодкі сиркові пасти - з родзинками, джемом, кавою і ваніліном. Із
сиркових мас виготовляють деякі торти.
До кисломолочних сирів належать також сир

домашній, який нагадує

звичайний кисломолочний сир. Різниця в тому, що готове сирне зерно двічі
промивають водою: перший раз з температурою +12

+15° С, другий раз

охолодженою до +2 +3° С. Підсушене зерно змішують з вершками і сіллю,
витримують протягом 2-3 год при температурі +4 +6° С і розфасовують в
склянки [1].
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Найбільш поширеними серед дитячих сирків є глазуровані сирки. Сирну
масу для них готують також, як і для звичайних сирків, але масова частка вологи
в сирі кисломолочному має бути понижена до 56 %.
Виробляють глазуровані сирки з наповнювачами (ваніліном, цукатами,
горіхами, какао, згущеним молоком тощо). Підготовлена сирна маса
охолоджується до 6...8 °С, формується і покривається глазур’ю. Сирки
глазурують при температурі глазурі, що виготовлена на какао-маслі 36 (±3) °С
або на кондитерському жирі 40 (±3) °С.
Глазуровані сирки звичайно виробляються на потокових лініях, які
складаються з дозувально-формувальної машини, глазурувальної машини,
повітряного охолоджувача, загорткового апарату.
До складу білків молока входять усі незамінні амінокислоти. Наявність
сіркомістких амінокислот дозволяє використовувати сир для профілактики та
лікування захворювань печінки, нирок, атеросклерозу.
Кисломолочний сир і сирні продукти виготовлюються з пастеризованого
молока з застосуванням закваски мезофільних молочнокислих бактерій. Він
повинен маги чистий, ніжний кисломолочний смак і запах, ніжну консистенцію.
Консистенція сиру залежить від технології виробництва, він може мати шарувату
структуру або однорідну гомогенну масу [2].
Важливою умовою забезпечення раціонального ведення технологічних
процесів і високої якості продукції являється організація технохімічного
контролю виробництва. В його завдання входить запобігання випуску продукції,
яка не відповідає нормативним документам, а також запобігання порушень
технологічного процесу і санітарно-гігієнічного стану обладнання.
Правильне виконання автоматизації, з повним розумінням специфіки
продукції, технологічних процесів і виробничого обладнання, дає масу переваг,
головні з яких: безпека, висока якість продукції;надійність, екологічність
виробництва, управління виробництвом, що в кінцевому результаті буде
впливати на якість готового продукту.
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Висновки. Отже, збалансоване й оздоровче харчування передбачає
збільшення в раціоні людини частки продуктів, що містять корисні речовини,
незамінні амінокислоти, вітаміни, мінеральні речовини, харчові волокна тощо.
За декілька останніх років спостерігається тенденція збільшення об’ємів
виробництва

та

споживання

дитячих

сирків.

Дослідження

технології

виробництва дитячих сирків показало, що їх виробляють відповідно до вимог
нормативних документів.
Перспективи подальших досліджень. Вважаємо доцільним подальше
вивчення технології виробництва сирів та сирків на малих сироробних
підприємствах.
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Дана стаття присвячена дослідженню сутності та значення бізнес-планування
в системі управління підприємством готельно-ресторанної сфери. Також
встановлено роль та значення бізнес-плану в процесі аналізу, контролю,
оцінювання успішності діяльності й реалізації підприємницького проекту зі
створення закладу готельно-ресторанного господарства.
Ключові слова: бізнес-планування, механізм управління, бізнес-план, ринкова
економіка, маркетинговий план, фінансовий план, організаційний план.
Постановка проблеми. Належне створення, а в подальшому функціонування
та розвиток кожного суб’єкта господарювання потребує детального планування,
дієвим інструментом якого виступає процес бізнес-планування. Започаткування
нового напряму чи виду економічної діяльності, створення стратегічного
підрозділу підприємства потребує складання бізнес-плану як детального
попереднього аналізу та прогнозу перспектив підприємницького проекту.
Особливо важливим є бізнес-планування господарської діяльності для
готельно-ресторанного підприємства на сучасному етапі розвитку економіки,
адже об’єктивно посилюється потреба в більш детальному та комплексному
впровадженні

сучасних

елементів

планування

за

для

забезпечення

життєздатності та планової конкурентоспроможності підприємства.
В умовах ринкової економіки жодне підприємство неспроможне досягти
успіхів без наявності обґрунтованого бізнес-плану. У бізнес-плані визначається
механізм управління бізнес-процесами, що відбуваються на підприємстві, для
забезпечення його ефективного функціонування.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичним та методологічним
аспектам бізнес-планування діяльності підприємств було присвячено ряд
наукових праць. Зокрема це праці таких науковців, як М. Віноградова, К. Барроу,
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І. Дубровін, С. Головань, М. Мальська, В. Стадник, І. Липсиць, Г. Осовська,
С. Покропивний, А. Гречан, В. Горбунов, Р. Гріфін, О. Дерев'янко, М. Зінгер,
В. Іванова, О. Кузьмін, Т. Любанова, В. Морошкін, Є. Орлова, С. Пєтухова,
В. Попов, В. Попова, М. Романова, Г. Швиданенко, В. Ясинський та ін. Водночас,
вивчення наукової літератури та досвіду бізнес-планування на вітчизняних
підприємствах свідчить, що недостатньо висвітленим і навіть суперечливим
залишається розуміння бізнес-планування в сучасних умовах.
Формулювання цілей статті. Метою написання даного дослідження є
визначення сутності та значення бізнес-планування в системі управління
підприємством готельно-ресторанної сфери.
Виклад основного матеріалу. Бізнес-план – це документ, що містить
обґрунтування дій у різних аспектах функціонування підприємства, спрямованих
на реалізацію певного комерційного проекту або створення нового підприємства
[2].
Головною метою будь-якого бізнес-плану є отримання прибутку шляхом
задоволення потреб споживачів, а засобом її досягнення мають стати нові
продукти чи послуги. Розробка бізнес-плану дозволяє отримати відповіді на
питання: як розпочати свою справу, як ефективно організувати виробництво,
коли будуть отримані перші доходи, як швидко можна буде розрахуватися з
інвесторами, як зменшити можливий ризик тощо.
Бізнес-планування – це об'єктивна оцінка власної підприємницької
діяльності підприємства, фірми й у той же час необхідний інструмент проектноінвестиційних рішень відповідно до потреб ринку й ситуації господарювання, що
склалася.
У сучасній економічній теорії визначають декілька функцій бізнеспланування, які до того ж комплексно розкривають його сутність [3].
Перша функція пов’язана з можливістю використання бізнес-планування
для розробки загальної концепції, генеральної стратегії розвитку підприємства.
Друга функція – функція планування, що полягає у можливості оцінки і
контролю процесу розвитку основної діяльності підприємства.
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Третя функція – сприяння залученню ззовні грошових коштів. Щоби
отримати кредит банківським установам необхідно надати чітко продуманий
план розвитку бізнесу.
Четверта функція – залучення до реалізації планів розвитку підприємства
потенційних ділових партнерів, які могли би вкласти у проект власний капітал
чи технологію.
Бізнес-план у різноманітних його формах призначений для різних цілей, і
відповідно, для різних спеціалістів. Успіх підприємства залежить від того,
наскільки успішно бізнес-план відповідає інтересам тих, на кого він
розрахований.
Бізнес-планування дає підприємству такі переваги:
1)

змушує керівників мислити перспективно;

2)

забезпечує основу для прийняття ефективних управлінських рішень;

3)

збільшує можливості в забезпеченні фірми необхідною інформацією;

4)

сприяє зниженню ризиків підприємницької діяльності;

5)

веде до чіткої координації дій усіх учасників бізнесу.

Виділимо такі основні види бізнес-планів [4].
За цілями розробки виділяють бізнес-плани, призначені для:
- одержання зовнішнього фінансування;
- вироблення стратегії розвитку;
- планування діяльності компанії.
До бізнес-планів, призначених для одержання зовнішнього фінансування
відносяться:
- бізнес-план інвестиційного проекту, який складається для залучення
потенційних інвесторів і припускає докладне маркетингове дослідження й
характеристики бізнесу. Особлива увага приділяється опису місії проекту,
формулюванню цілей і завдань. Потім виявляється список передбачуваних
адресатів (майбутні акціонери, банки, венчурні фірми).
- бізнес-план на одержання кредиту відрізняється від інвестиційного за
трьома показниками: він повинен обґрунтувати потребу підприємства у
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фінансуванні в часовий відрізок, що обмовляється; указувати на вигоду від
використання позикових обігових коштів; довести можливому кредиторові
високий рівень платоспроможності, який стане запорукою у своєчасному
погашенні боргу й виплаті відсотків.
- бізнес-план на грант припускає позику або субсидію з державного
бюджету або благодійних фондів.
У цьому випадку бізнес-план особливий упор повинен робити на гуманні
цілі й на значну лепту в розвиток регіону або міста.
Сучасна класифікація бізнес-планів передбачає також їхній поділ на чотири
окремі групи:
- міні бізнес-плани;
- робочі бізнес-плани;
- презентаційні бізнес-плани;
- електронні бізнес-плани.
Розглядаючи

особливості

бізнес-планування

підприємств

готельно-

ресторанного господарства, варто відзначити, що важливе значення при
складанні бізнес-плану має його структура, адже він є досить складним
документом, який включає в себе опис діяльності, її потенціалу, оцінку
внутрішнього і зовнішнього середовища бізнесу, конкретні дані про подальший
розвиток [5].
Наведений далі зміст бізнес-плану є лише схемою, і може бути прикладом
для роботи, але при цьому він має відповідати визначеним стандартним вимогам,
включаючи декілька спеціалізованих розділів, перелік яких більш-менш
стандартний.
Тобто, загальна структура бізнес-плану підприємств готельно-ресторанного
господарства повинна включати наступні основні розділи:
- резюме;
- опис продукції (послуг);
- маркетинг і збут продукції (послуг);
- виробничий план;
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- організаційний план;
- фінансовий план;
- спрямованість і ефективність проекту;
- ризики і гарантії.
Отже, складання бізнес-плану вимагає особистої участі керівника або
підприємця, що відкриває свою справу.
Керівна роль першої особи в процесі бізнес-планування обумовлює
необхідність його участі в моделюванні майбутньої діяльності, порівнюючи з
нею свої сили, ресурси підприємства, можливості залучення додаткових коштів
і їх ефективне використання.
Особиста участь керівника в складанні бізнес-плану настільки важлива, що
багато закордонних банків і інвестиційні фірми відмовляються взагалі
розглядати заявки на виділення коштів, якщо стає відомо, що бізнес-план з
початку й до кінця був підготовлений консультантом з боку, а керівником лише
підписаний.
Необхідність розробки бізнес-плану пояснюється ще й тим, що ризик
банкрутства для знову створених підприємств, особливо в перші 3-5 років, дуже
великий.
Про це свідчить і міжнародна практика. Бізнес-план являє собою всебічний
опис бізнесу й середовища, в якому він діє, а також системи управління, в якій
він має потребу для досягнення поставлених цілей. Не існує стандарту на
розробку бізнес-плану через відмінність цілей бізнесу й нескінченної безлічі
варіацій середовища, в якому він діє.
Якісний бізнес-план дасть змогу розв'язати чимало завдань, основними
серед яких є такі [1, с. 143-144]:
1) обґрунтування економічної доцільності нових напрямків розвитку;
2) розрахунок очікуваних фінансових результатів діяльності, насамперед
обсягів продажу, прибутку, доходів на капітал;
3) визначення джерел фінансування обраної стратегії, тобто способів
концентрації фінансових ресурсів;
176

4) підбір працівників, спроможних реалізувати такий план.
Вирішальними факторами успіху є стратегічні пріоритети. Кількість ідей,
найменувань продукції і сегментів ринку повинно бути більше, ніж компанія
може охопити в даний момент, тому необхідно розробляти нову продукцію,
ринок і сегменти, якщо існуючі не відповідають нинішньої стратегії або слід
замінити застарілі. На початку кожного року слід визначати пріоритети на
наступний рік. Найпростішим способом є розподіл ціни на 3 групи сегментів або
продукції для визначення максимального ефекту.
Висновки. Отже, бізнес-план для підприємства готельно-ресторанної сфери
– це активний робочий інструмент управління, відправний пункт усієї планової
та виконавчої його діяльності. Бізнес-план дає змогу аналізувати, контролювати
й оцінювати успішність діяльності в процесі реалізації підприємницького
проекту, виявляти відхилення від плану та своєчасно коригувати напрямки
розвитку бізнесу.
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ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
У статті розглянуто сутність концепції національних кухонь в закладах
ресторанного господарства. Охарактеризовано сучасні напрямки розвитку
сфери гостинності. Здійснено порівняння європейських кухонь та національних
кухонь. Проаналізовані актуальні проблеми щодо застосування сучасних
концепцій національних кухонь в закладах ресторанного господарства України.
Ключові слова: гостинність, національна кухня, етнічні кухні, ресторанне
господарство, ресторанний бізнес.
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Кожен народ, який проживає на Землі, має свою
історію, традиції і, звичайно ж, особливості національної кухні. Національна
кухня – це оплот багатовікових традицій, якими дорожить кожна людина,
зберігаючи всі секрети та передова їх із покоління до покоління.
В Італії вам навряд чи розкриють секрет справжньої смачної пасти, в Китаї
не розкажуть про всі тонкощі приготування страв з м’яса змії, плавників акули
або деревних грибів, а про кухню Франції, яка вважається найбільш
аристократичною в світі, і говорити не доводиться.
Для того, щоб насолодитися всіма тонкощами кухні народів світу, необхідно
побувати місцях їх формування та розвитку. Це можуть бути і розкішні заклади
ресторанного господарства, які запропонують страви сучасної національної
кухні, і сімейні ресторанчики, що сховалися від міської метушні, де гостей
зустрічають домашніми стравами національної кухні. Подібні ресторани зараз
дуже популярні – вони дають нам уявлення не тільки про гастрономічні
уподобання, а й про звичаї, традиції мешканців далеких земель. Інтер’єр
ресторанів з національною кухнею зазвичай буває дуже мальовничим і
виконаний у фольклорному стилі, який точно передає національні мотиви.
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Українська національна кухня з давніх часів відзначалась великою
різноманітністю страв і їх високими смаковими й поживними якостями. Народна
кухня - це така ж культурна спадщина, як мова, література, мистецтво, це
неоціненний здобуток, яким можна пишатися, який не слід забувати.
Серед слов’янських кухонь саме наша, українська, користається широкою
популярністю. Вона давно одержала поширення далеко за межами України, а
деякі страви української кухні, наприклад борщі і вареники, ввійшли в меню
кращих ресторанів різних країн.
Із розвитком ринкових відносин заклади ресторанного господарства
втратили свою одноманітність, обмеженість асортименту та недосконалий
сервіс. Стан та розвиток ринку послуг ресторанного господарства залежить від
економічного становища населення та суспільства в цілому.
В останні роки ринок послуг ресторанного господарства характеризується
зростанням

кількості

підприємств

ресторанного

господарства,

тобто

загостренням конкуренції, що потребує від власників закладів ресторанного
господарства більш ефективної діяльності шляхом реалізації заходів щодо
утримати вже існуючих та завоювати нових клієнтів.
Формулювання цілей статті. Метою написання даної наукової статті є
дослідження особливостей реалізації концепції національних кухонь в закладах
ресторанного господарства України.
Сучасні дослідження та публікації. Аспекти розвитку ресторанної справи
України знайшли своє відображення у працях таких науковців, як А. Усіна,
Т. Кононенко, Н. Полстяна, І. Хваліна, О. Іванік, Г. Мунін, А.Змійов. Тенденції
розвитку ресторанного господарства досліджувались багатьма вченими,
зокрема, висвітлені у наукових та науково-методичних працях І. Волкової,
О. Завадинської, Л. Коцюби, М. Мальської, М. Пересічного, П. Пуцентайло,
Г. П’ятницької, Дж. Уокера, у галузевих періодичних виданнях і публікаціях
Інтернет, але про сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства України
не повністю. Тому, виникла нагальна потреба у дослідженні реалізації концепції
національних кухонь в закладах ресторанного господарства України. Це і
визначило мету цього дослідження.
179

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні розвиток ресторанного
бізнесу ускладнюється тим, що виникають труднощі з наповнення сегменту
доступних місць проведення дозвілля. Розвиток ресторанного бізнесу припускає
створення пізнаваного бренда, який привабить відвідувачів та забезпечить
лояльність. Робота в ресторанному бізнесі вимагає вміння залучати клієнтів
акціями, днями з різними фірмовими блюдами, якісним обслуговуванням.
Сучасний ресторанний ринок України є досить молодий. У теперішній час
можна прослідкувати існування різних концепцій організації ресторанного
господарства на локальному ринку, що забезпечує, з одного боку, підтримку
одне одному, а з іншого – створює конкурентне середовище, яке сприяє
підвищенню рівня якості, залученню більшої кількості споживачів, як результат,
збільшення прибутку [3].
Реалізація концепції національних кухонь в закладах ресторанного
господарства на сучасному етапі визначається характером і масштабами потреб
людей у послугах з організації споживання матеріальних і духовних благ у не
домашніх умовах. Позитивні наслідки розвитку та реалізація концепції
національних кухонь в закладах ресторанного господарства в Україні:
- істотна економія суспільної праці завдяки більш раціональному
використанню техніки, сировини, матеріалів;
- забезпечення відвідувачів протягом робочого дня гарячею їжею, що сприяє
підвищенню їх працездатності та зміцненню здоров’я;
- організація збалансованого раціонального харчування в дитячих та
навчальних закладах.
В останні десятиліття в розвитку закладів ресторанного господарства
окреслилися такі тенденції:
- формування нових напрямів сучасної кулінарії;
- поглиблення спеціалізації ресторанів;
- створення міжнародних ресторанних ланцюгів;
- удосконалення форм праці та впровадження досягнень науково-технічного
прогресу [1].
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Багато закладів ресторанного господарства України в гонитві за прибутком
намагаються вразити людей і відкривають заклади харчування з різними
екзотичними кухнями: китайською (використовують багато приправ, спецій,
морських продуктів, гусячих яєць і т.д.), індійська кухня (приправи відіграють
велику роль, розповсюджені рибні та морепродукти, майже всі національні
страви готуються з цибулею, часником та великою кількістю перцю, часто
бувають вегетаріанцями), тайською, італійською (макарони, соуси, вина, страви
є досить гострими, використовують приправи часник, селера, цибуля, томатпюре, різні види перцю, сири, смачне морозиво), грецькою (на половину
вегетаріанці, дуже велике використання овочів, овечий сир, часто для
національних страв використовують виноградне листя, всі овочі які можна
наповнити греки фарширують, майже всі страви приправляють лимонним соком,
багато споживають динь, винограду, мигдалю, кавунів, тістечко дуже солодкі і
калорійні) тощо. Роблять це примітивно і часто необдумано, забуваючи, що такі
кухні мають дуже різкі відмінності і не можуть бути сприйняті широким загалом.
Брак необхідних приправ та продуктів,невміння кухарів часто призводить до
спотворення національної кухні, що є образою того чи іншого народу [4, с. 116].
Кожен заклад ресторанного господарства в Україні повинен мати свою
особливість, при реалізації концепції національних кухонь має свої відмінні
риси, що виділяють його з низки подібних закладів ресторанного господарства.
Одним із непоганих варіантів є заклад ресторанного господарства із
національною кухнею. І абсолютно неважливо, страви якоїсь національності
переважатимуть – ресторан знайде своїх постійних клієнтів за дотримання
кількох умов.
По-перше, як і для будь-якого іншого закладу ресторанного господарства,
обслуговування клієнтів має бути організовано на високопрофесійному рівні.
По-друге,

чистота

на

кухні,

підсобних

приміщеннях

та

в

залі

обслуговування клієнтів, не тільки справить сприятливе враження на
відвідувачів, але й позбавить вас проблем із контролюючими органами.
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По-третє, позиціонування закладу з національною кухнею принесе
відчутніші плоди, якщо і зовнішній вигляд, і інтер’єр приміщення, і формений
одяг обслуговуючого персоналу будуть виконані в єдиному національному стилі.
У таких закладах клієнти швидше переймаються «національним духом» і до
таких ресторанів відвідувачам подобається приходити повторно [5].
І останнє (за порядком, але не за важливістю) – шеф-кухар. Можна, напевно,
і не говорити про те, що страви справжньої національної кухні зможе
приготувати лише носій традиції, в дусі якої ви плануєте організувати свій
ресторан.
Ще один плюс закладу ресторанного господарства з національною кухнею
полягає в тому, що місце розташування такого закладу відіграє не дуже значну
роль – істинні любителі не полінуться витратити час на дорогу заради отримання
задоволення від їди саме тій національній кухні, яку вони віддають перевагу. Але
вдале розташування допоможе залучити додаткових «випадкових» відвідувачів.
Тож зовсім ігнорувати це питання не варто [6].
Реалізація концепції національних кухонь в закладах ресторанного
господарства України – це креативна упаковка формату, тобто, це ті послуги і
«враження», які заклад надаватиме споживачам і навколо яких, буде будуватися
бізнес-процес.
Висновок.

Одним

із

трендів

вітчизняних

закладів

ресторанного

господарства на сучасному етапі є підвищення престижності традиційних
продуктів та страв української кухні. Для підвищення конкурентоспроможності
учасники ринку ресторанного господарства мають діяти в таких напрямах:
- впроваджувати заходи маркетингових комунікацій для поліпшення
конкурентної позиції підприємства на ринку;
- розробка цільової стратегії розвитку підприємства ресторанного
господарства;
- впровадження корпоративної етики в закладах ресторанного господарства;
- впровадження сертифікації продукції;
- щоденні поставки свіжої продукції у довірених постачальників;
- перевірка, навчання та перекваліфікація кадрів;
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- розробка маркетингових програм та маркетинговий контроль.
Щоб успішно працювати в сфері ресторанного господарства, професіоналам
необхідно вміти швидко реагувати на постійні зміни ситуації на ринку і
приймати оптимальні рішення, що базуються на стратегії управління, яка
передбачає постійне впровадження інновацій.
І це в закладах ресторанного господарства України є об’єктивною потребою,
зумовленою постійним посиленням конкуренції, зміною моди, а також смаків і
уподобань споживачів, швидким розвитком технологій в різних сферах
ресторанного господарства.
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КОМПЛЕКСУ ВІТАМІНІВ
В статті досліджено і розроблено технології питного молока з використанням
комплексу вітамінів. Обґрунтовано доцільність використання вітамінів як
незмінними харчовими речовинами які необхідні для здійснення нормального
обміну речовин. Вивчено фізико-хімічний склад молока проаналізовано його
придатність для виробництва.
Ключові слова: молоко, вітаміни, біологічна цінність, дослідження, рецептура,
технологія.
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними

завданнями.

Нині

молочна

промисловість

є

однією

з

найважливіших серед переробних галузей, на озброєнні якої знаходяться тисячі
одиниць сучасного технологічного і енергетичного обладнання, сотні потокових
ліній, безліч засобів механізації і автоматизації технологічних процесів.
Молоко – це неоднорідна біологічна рідина, полідисперсна система, окремі
компоненти якої знаходяться на різних стадіях подрібнення. Дисперсна система
складається з двох основних частин: води і плазми, яка знаходиться в
безперервній фазі, званої дисперсною середовищем, і компонентів молока, що
міститься в ній, - дисперсною фазою.
До числа найбільш поширених в Україні і небезпечних для здоров'я
порушень харчування відноситься повсюдний і глибокий дефіцит вітамінів.
Вітаміни є незамінними харчовими речовинами, які необхідні для здійснення
нормального обміну речовин, росту і розвитку організму, захисту від хвороб і
шкідливих факторів зовнішнього середовища, надійного забезпечення всіх
життєвих функцій. Організм людини не здатний синтезувати вітаміни і запасати
їх про запас, вони повинні надходити з їжею регулярно, в повному наборі і
кількостях, відповідних фізіологічної потреби людини.
Одним із важливих показників гігієнічної якості молока є відсутність
антибіотиків, ліків, пестицидів, компонентів добрив тощо. Наявність у молоці
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антибіотиків та інших шкідливих речовин призводить до порушення процесу
бродіння, появи дефектів готового продукту, у зв'язку з чим виникає потреба
жорсткого державного контролю за наявністю у молоці антибіотиків та інших
інгібіторів.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є розробка технологій
питного молока з використанням комплексу вітамінів. Аналіз технологій та
технологічних особливостей виробництва.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Пошуком шляхів
виробництва збагаченого молока займалися багато видатних діячів молочної
справи в нашій країні і за кордоном Додавання вітамінів, мінералів і
мікроелементів в молочні продукти харчування позитивно зарекомендувало себе
в цілому ряді країн протягом багатьох років.
Даний

метод

визнаний

ефективним

для

коригування

дефіциту

мікронутрієнтів. Його використання не вимагає активної участі споживача,
охоплює при цьому широкі верстви населення і є найбільш економічно вигідним.
Розвиток технології переробки молока і виробництва молочних продуктів
визначається рівнем науково-технічного потенціалу країни та його сировинною
базою. У свою чергу, впровадження нових технологій спрямоване на
формування оптимального асортименту молочних продуктів, зниження витрат
на їх виготовлення та реалізацію при збереженні або підвищенні рівня
економічності виробництва.
Виклад основного матеріалу дослідження. Молоко, яке закуповують,
повинно відповідати ДСТУ 3662-97 ”Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при
закупівлі”. Цей стандарт поширюється на незбиране сире коров'яче молоко під
час

закупівлі

у

молочних

ферм,

колективних

сільськогосподарських

підприємств, приватних і фермерських господарств незалежно від форм
власності

та

видів

діяльності

підприємствами

з

переробки

молока,

підприємствами-покупцями молока та приватними підприємцями, і призначене
до переробки на молочні продукти. Молоко також повинно бути охолодженим
до температури не вище 8оС. Здача, транспортування, приймання і контроль
якості молока повинні відповідати вимогам інструкції “Про порядок проведення
державних закупок молока ”та діючого стандарту на молоко, що закуповується.
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При прийманні молока визначають його кількість та ґатунок, контролюють
його якість.
Приймання молока полягає у визначенні його якості, у проведенні контролю
якості і сортування по ґатункам. Контролю піддають кожну партію молока, що
надійшла на виробництво. Під партією розуміється молоко одного ґатунку, що
здається одночасно, в однорідній тарі, оформлене одним супровідним
документом.
Молоко – дуже складний продукт за своїм хімічним складом. До складу
молока входять: вода, білки, молочний жир, молочний цукор – лактоза,
мінеральні речовини і мікроелементи – кальцій і фосфор, більшість відомих
вітамінів, ферменти, що сприяють травленню, гормони, імунні тіла, гази,
мікроорганізми, пігменти.
До числа найбільш поширених в Україні і небезпечних для здоров'я
порушень харчування відноситься повсюдний і глибокий дефіцит вітамінів.
Вітаміни є незамінними харчовими речовинами, які необхідні для здійснення
нормального обміну речовин, росту і розвитку організму, захисту від хвороб і
шкідливих факторів зовнішнього середовища, надійного забезпечення всіх
життєвих функцій.
Організм людини не здатний синтезувати вітаміни і запасати їх про запас,
вони повинні надходити з їжею регулярно, в повному наборі і кількостях,
відповідних фізіологічної потреби людини.
Недостатнє споживання вітамінів і необхідних мікроелементів продовжує
залишатися серйозною проблемою в усьому світі – як в промислово розвинених,
так і в країнах, що розвиваються.
Актуальною в наш час є проблема випуску продуктів , які позитивно
впливають на здоров'я людини. Надійним способом вирішення даної проблеми є
об'єднання

молочної

основи

в

продуктах

повсякденного

вживання

з

натуральними харчовими інгредієнтами.
В області впроваджуються технології збагачення молочних продуктів
функціонального добавками. Заслуговують на увагу сучасні технології, які
передбачають внесення в молочні продукти комплексів вітамінів, мінералів,
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пробіотичних видів мікроорганізмів, пребпотичних речовин, поліненасичених
жирних кислот, амінокислот, клітковини, харчових волокон, пектинових і
інулінового концентратів, підсолоджувачів і т. п .
Збагачення молока вітамінами здійснюють комплексом вітамінів або
полівітамінними преміксами. Премікси являють собою суміші вітамінів в такому
співвідношенні, яке відповідає потребам людини з урахуванням особливостей
структури харчування. Більшість вітамінів в преміксах знаходяться у вигляді
водорозчинних форм. Вносять премікси перед пастеризацією або стерилізацією
у вигляді розчину.
Перевагами

користування

вітамінних

преміксів

при

виробництві

вітамінізованого молока є : спрощення технологічних розрахунків та процесу
зважування преміксу ; рівномірність розподілу вітамінів в масі продуктів ; точне
дозування вітамінів і можливість здійснення аналітичного контролю їх вмісту в
готовому продукті по одному з компонентів преміксу.
Для виготовлення молока, збагаченого вітамінами, використовувалося
незбиране

та

знежирене

органолептичні

та

молоко.

фізико

–

В

результаті

хімічні

досліджень

показники

молока

визначено
сировини.

Мікронутрієнтний склад коров'ячого молока показав, що молоко є відмінним
джерелом кальцію (1 літр покриває добову потребу) і вітаміну В2 (60 – 100% від
добової потреби), хорошим джерелом вітаміну А (10 – 24%) і вітаміну D
(5 – 40%).
Однак, поживна цінність молока значно коливається в залежності від
сезону, складу кормів; істотні втрати мікронутрієнтів, особливо вітамінів,
виникають в ході технологічної обробки молока: стерилізації, пастеризації,
нормалізації, сепарування, сушіння і т. п.
Одним з найоптимальніших шляхів відновлення і збільшення поживної
цінності молока і молочних продуктів є його збагачення.
Розроблена технологія виробництва молока, збагаченого вітамінами.
Принципова

технологічна

схема

вітамінізованого молока наведена на рис. 1
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виробництва

стерилізованого

Приймання

Очищення
молока

Охолодження
Вершки
Нормалізація

Вітамін А

Знежирене
молоко
Приготування

Підігрів

Вітамін D2
Молоко

Приготування
вітаміну С

Гомогенізація

Вітамін С
Вода

Теплова обробка

Охолодження з
перемішуванням

Розлив

Закупорювання

Стерилізація

Охолодження

Зберігання

Реалізація

Рисунок 1 – Технологічна схема виробництва вітамінізованого молока
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Технологічний процес виробництва вітамінізованого молока включає
наступні стадії: приймання і підготовку молока (очищення, охолодження,
нормалізація), приготування молочно вітамінних концентратів, гомогенізацію,
попередню теплову обробку молока в потоці, охолодження, проміжне
зберігання,

розлив,

закупорювання,

маркування,

стерилізацію

молока,

охолодження, зберігання. Молочно-вітамінні концентрати необхідно готувати
кожного разу перед вітамінізацією чергової партії молока. Масляні розчини
вітамінів А і D2 вносяться у молоко після попереднього емульгування в
невеликій порції підігрітого до 75 ± 10оС молока. Емульсію жиророзчинних
вітамінів у молоці (молочно-вітамінний концентрат) одержують шляхом
гомогенізації суміші молока з вітамінами при температурі 60…85 °С і тиску
12,5…20 МПа з циркуляцією суміші протягом 1 хв. Розрахунок вітамінів
здійснюється з дотриманням умови, щоб у готовому продукті вміст
жиророзчинних вітамінів був не менше (у мг/л): А – 0,3 – 0,5, D2 – 0,0125.
Збагачення молока вітамінами здійснюють комплексом вітамінів або
полівітамінними преміксами. Премікси являють собою суміші вітамінів у
співвідношенні, що відповідає потребам людини з врахуванням особливостей
структури харчування. Більшість вітамінів в преміксах знаходяться у вигляді
водорозчинних форм. Вносять премікси перед пастеризацією чи стерилізацією у
вигляді розчину.
Перевагами

використання

вітамінних

преміксів

при

виробництві

вітамінізованого молока є:
- спрощення технологічних розрахунків і процесу зважування премікса;
- рівномірність розподілення вітамінів в масі продукта;
- точне дозування вітамінів і можливість здійснення аналітичного контролю
за їх вмістом
- в готовому продукті по одному з компонентів премікса.
Наприклад фірмою “Хоффманн Ля Рош” випускається премікс, до складу
якого входять 12 основних необхідних людському організму вітамінів (С, А, Е,
D, В1, В2, В6, РР, фолієва і пантотенова кислоти, біотин) і молочний цукор
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(лактоза). В рецептурі премікса усі вітаміни використовуються у вигляді
водорозчинних

форм,

стабільність

яких

при

пастеризації,

нагріванні,

інтенсивному перемішуванні максимальна. Це дозволяє забезпечити високу
стабільність вітамінів в процесі виробництва і зберігання молочних продуктів.
Додавання премікса здійснюють перед пастеризацією чи стерилізацією в
кількості 750 г на 1000 л молока з врахуванням технологічних втрат. Вживання
однієї склянки такого молока (200 мл) задовольняє половину середньодобової
потреби людини практично в усіх вітамінах.
На українському ринку молочних продуктів представлено такі види питного
молока, збагаченого біологічно активними речовинами: “Молоко вітамінізоване,
збагачене кальцієм”, “Молоко вітамінізоване”, збагачене12 вітамінами, і
“Молоко вітамінізоване, збагачене йодом, залізом, цинком”.
Тому необхідно збагачувати такі продукти вітаміном А і його попередником
– b-каротином. Найбільш відомий біоантиоксидант b-каротин дозволяє не лише
підвищити вітамінну цінність молока без збільшення його калорійності, але і
захистити організм людини від дії несприятливих факторів навколишнього
середовища, покращити імунологічні показники, знизити ризик серцевосудинних і онкологічних захворювань, покращити зір.
Для збагачення молока пропонуються такі препарати b-каротина: циклокар,
(порошок темно-оранжевого кольору); ЕКТМ (екстракт каротину в топленому
маслі, масляниста рідина темно-оранжевого кольору); b-каротин 10 % CWS і bкаротин 7 % CWS (сухий порошок, розчинний в холодній воді).
Створено новий вид стерилізованого молока “Провіта” дієтичного
призначення,

збагаченого

вітаміном

С

і

b-каротином.

Для

цього

використовували: сіль аскорбінової кислоти з нейтральним рН – аскорбінат
натрію, водорозчинний препарат b-каротина – циклокар, жиророзчинну форму –
екстракт b-каротина мікробіологічного в топленому маслі. Попередньо
здійснюють підготовку вітамінних добавок (аскорбінат натрію розчиняють в
невеликій кількості кип’яченої води, циклокар – в молоці температурою 30±5 °С
в співвідношенні препарат : вода (молоко) від 1:3 до 1:5. Розчинену масу ЕКТМ
190

нагрівають до 60±5°С і витримують 15 хвилин при періодичному перемішуванні
для розчинення кристалів, після чого добавки вводять в молоко перед
стерилізацією.
Багато вчених, після проведення відповідних досліджень вважають, що
коров'яче молоко є шкідливим продуктом, незважаючи на те, що містить корисні
мінерали і вітаміни. В якійсь мірі дані висновки вірні, але це залежить від стану
здоров'я організму і умов виготовлення та вживання продукту.
Вживати в їжу слід тільки свіжий, необроблений продукт, так як при
обробках молочні жири окислюються і завдають організму шкоди, викликаючи
бродіння. Також продукт втрачає велику частину вітамінів і корисних речовин,
які містить у свіжому вигляді.
Висновок. Впровадження нових прогресивних технологій та автоматизації
виробничих процесів дасть можливість збільшити прибутки підприємства і
покращити

умови

праці.

Вивчений

фізико-хімічний

проаналізована його придатність для виробництва.

склад

молока,

Розроблена рецептура

молока, збагаченого вітамінами.
Розроблена та досліджена технологія виробництва вітамінізованого
молока, встановлені оптимальні технологічні режими.

Визначений якісний

склад вітамінізованого молока та обґрунтована його біологічна цінність для
споживання. Сучасні технології, які передбачають внесення в молочні продукти
комплексів

вітамінів,

мінералів,

пробіотичних

видів

мікроорганізмів,

заслуговують на увагу. Розроблена технологія виробництва молока, збагаченого
вітамінами, може бути впроваджена на молокопереробних підприємствах. Також
планується розробка нормативно-технічної документації на даний вид продукту.
Список використаних джерел:
1. Бараніченко Е. М. Особливості організації маркетингу ринку молока та
молочних продуктів. Збірник наукових праць Уманського держ. аграр. ун-ту,
2006. № 63. Ч. 2.
2. Бирюкова З. А., Коваленко Л. М., Пантелеева О. Г. Основные направления
в развитии производства стерилизованных молочных продуктов. Молочное дело.
2007. № 9. C. 5- 7.
191

3. Бирюкова З. А., Коваленко Л. М., Пантелеева О. Г. Сохранность
витаминов, микроэлементов и кальция при производстве и хранении
обогащенных стерилизованных молочных продуктов. Молочное дело, 2007. №10.
C. 30- 31.
4. Машкін М. І., Париш Н. М. Технологія молока і молочних продуктів.
Навчальне видання. Київ: Вища освіта, 2006.
5. Фіалковська Л. В. Оцінка та безпека молока за якістю пастеризації.
Збірник наукових праць, 2009. Том. 2. Випуск 7. Серія: Сільськогосподарські
науки. Вінницький національний аграрний університет.
6. Рибак О.М. Загальні технології харчової промисловості. Розділ
«Технології молока і молочних продуктів». Конспект лекцій. Тернопіль. 2014.
УДК 351.85
Анастасія Гупряк
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДІЯЛЬНІСТЬ ЮНЕСКО В СФЕРІ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ
СПАДЩИНИ
Статтю присвячено діяльності ЮНЕСКО у сфері охорони, захисту, зберігання,
популяризації та розвитку культурної спадщини. У статті розглядаються
питання розробки та прийняття правових документів, проведення численних
практичних заходів з різнобічних питань охорони пам’яток матеріальної та
нематеріальної культури.
Ключові слова: ЮНЕСКО, культурна спадщина, охорона культурної спадщини,
захист культурних цінностей, охорона.
Постановка проблеми. ЮНЕСКО являється однією із спеціалізованих
установ ООН в питаннях освіти, науки та культури та має відігравати важливу
роль в збереженні та розвитку цих напрямів. Офіційною датою заснування
ЮНЕСКО вважається 4 листопада 1946 року і завдяки своїй діяльності в
багатьох країнах світу вважається міжнародною організацією.
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В умовах сучасності постає питання в авторитетності та доцільності
існування міжнародних організацій з метою збереження та просування світової
культурної спадщини.
Метою статті є формування можливих підходів та вдосконалення існуючих
міжнародних механізмів у сфері охорони культурної спадщини.
Виклад основного матеріалу дослідження. Міжнародні організації, до яких
відноситься і ЮНЕСКО, – це спеціалізовані суб’єкти міжнародного права, які
набувають

право

суб’єктності

в обсязі,

делегованому

їм

державами-

засновниками, передбаченому їх статутами чи іншими установчими актами,
договорами та угодами. Міжнародні договори міжнародних організацій
відрізняються від договорів, які укладаються між окремими державами. Якщо
суверенна держава практично не обмежена в укладанні міжнародних договорів,
то міжнародна організація може укладати лише такі договори, які зачіпають
проблеми, що знаходяться в її компетенції. Для таких організацій чітко
окреслюється предметне поле діяльності («спеціалізованість»), що відзначається
значним професійним та функціональним ефектом («компетентність»).
Різнобічним аспектам міжнародного захисту та розвитку культурної
спадщини присвячують свої праці вчені з міжнародного права, історики
культури, культурологи, експерти, практичні працівники ЮНЕСКО та
дипломати.
Проте, в міжнародному праві та праві міжнародних організацій наводяться
лише загальні відомості щодо діяльності наднаціональних інституцій у
зазначеній сфері суспільних та соціокультурних відносин. Більше уваги
окресленій проблематиці приділяється у спеціальних виданнях, а також в
окремих виданнях з історії культури та культурології.
На сьогодні різнобічними аспектами діяльності ЮНЕСКО охоплюється
майже 200 країн світу. ЮНЕСКО також підтримує постійні офіційні
консультативні та партнерські зв’язки майже з 600 міжнародними неурядовими
організаціями та практично з усіма спеціалізованими установами системи ООН.
До того ж майже 1200 міжнародних неурядових організацій підтримують з
ЮНЕСКО епізодичні ділові контакти [1].
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Діяльність ЮНЕСКО у сфері культури насамперед спрямована на
збереження та відродження матеріальної й нематеріальної культурної спадщини,
сприяння розвитку сучасних культур, а також поверненню втрачених
культурних цінностей країнам їхнього походження. Принципами ЮНЕСКО у цій
сфері соціокультурних відносин є продуктивність культурної різноманітності,
сприйняття чужої («іншої») культури, діалог та духовне взаємозбагачення.
Діяльність ЮНЕСКО у сфері охорони культурної спадщини здійснюється
за

декількома

напрямами,

серед

яких

небезпідставно

виділяється

нормотворчість: розробка та прийняття нормативних актів з відповідної сфери
міжнародно-правового

регулювання

(першочергово,

конвенцій

та

рекомендацій).
Саме такі автори як І. Слюсаренко

та Н. Терес описують практичну

діяльність ЮНЕСКО надаючи аналітичний матеріал, а Т. Каткова проводить
детальний аналіз основних документів ЮНЕСКО та уточнює особливості
застосування понять та категорій у сфері збереження культурної спадщини.
Саме за оцінкою І. Слюсаренко відсутність елементарної обізнаності з
основними положеннями міжнародно-правового режиму захисту культурних
цінностей та як наслідок проблеми їх застосування провокує конфлікти у
воюючих сторін [9].
При цьому слідує відмітити незбалансованість по структурі та смислу щодо
чинності міжнародних договорів, який наведено в Законі України про «Про
охорону культурної спадщини». Прогалини в національному нормативноправовому регулюванні вказують на необхідність приділення додаткової уваги
міжнародним аспектам охорони культурної спадщини.
На сьогодні основні міжнародні нормативно-правові акти ЮНЕСКО, щодо
збереження культурної спадщини такі:
Конвенції про охорону культурних цінностей у випадку збройного
конфлікту (1954 р.);
Конвенції про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному
ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності (1970 р.);
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Конвенції про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини
(1972 р.);
Декларації про принципи міжнародного культурного співробітництва
(1966 р.);
Конвенції про охорону підводної культурної спадщини (2001 р.);
Загальній декларації про культурну різноманітність (2001 р.);
Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини (2003 р.);
Конвенції про охорону та заохочення розмаїття форм культурного
самовираження (2005 р.).
Найбільш змістовним являється Конвенція про збереження культурної
спадщини від 1972 другого року у якій говориться, що де-які цінності культурної
і природної спадщини становлять винятковий інтерес для всього світу і тому
повинні вважатися частиною всесвітньої спадщини всього людства. Держави учасниці Конвенції, повністю поважаючи суверенітет держав, на території яких
перебуває культурна і природна спадщина, та не ущемляючи прав власності
щодо цієї спадщини, визнають, що охорона всесвітньої спадщини є обов’язком
всього міжнародного співтовариства в цілому.
Відповідно до ст. 1 Конвенції 1972 р. терміном «культурна спадщина»
охоплюються різнобічні пам’ятки культури, що вважаються універсальною
цінністю з точки зору історії, естетики, етнології чи антропології. У ст. 5
Конвенції 1972 р. визначається й комплекс заходів, спрямованих на забезпечення
державами-сторонами Конвенції якомога ефективнішої охорони і збереження
культурної спадщини, розміщеної на їхній території.
Також, саме за конвенцією від 1972 р. передбачається заснування при
ЮНЕСКО Міжнародного комітету з охорони визначної культурної і природньої
спадщини загального значення, який має назву «Комітет всесвітньої спадщини».
Кожна держава, що являється стороною Конвенції повинна надавати до Комітету
перелік цінностей культурної та природньої спадщини, які розміщенні на
території цієї держави та мають бути включені у список.
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ЮНЕСКО це не тільки про прийняття нормативно-правових актів, а й про
активну діяльність, що проводять з метою збереження та охорони культурної
спадщини. Сьогодні понад 700 культурних та природніх об’єктів знаходяться під
охороною ЮНЕСКО. Але не тільки пам’ятки культури та природних цінностей
знаходяться під охороною,а й також чи малий інтерес становлять інші форми
нематеріальних цінностей.
На основі напрацювань з охорони нематеріальної культурної власності від
1992 р. та після міжнародного форуму в Тайланді, щодо створення законодавства
з охорони фольклору , на якому було ухвалено план дій щодо реалізації задумів,а
також після симпозіуму в 1999 р. з охорони всесвітніх знань і форм культурного
вираження корінного населення Тихого Океану було створено та ухвалено
ЮНЕСКО в 2003 р. Конвенцію про охорону нематеріальної культурної
спадщини. Передбачалося і створення Міжнародного комітету з питань охорони
нематеріальної культурної спадщини та надання йому широких повноважень.
У ст.7 від 2001р. «Загальній декларації ЮНЕСКО про культурну
різноманітність» особливу увагу звертають на необхідність популізації та
передачі культурної спадщини наступним поколінням у всіх її формах
створюючи тим самим середовище для творчості та заохочуючи на діалог між
культурами.
Під час війни або збройного конфлікту мають реалізуватися положення
Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від
1954 р., що також відома як Гаазька Конвенція від 1954 р.
Ст. 2 Конвенції 1954 р., про захист культурних цінностей включає охорону
і повагу до цих цінностей. Сторони-учасниці зобов’язуються забезпечити
охорону таким цінностям у рази озброєного конфлікту, утримуватись від
використання в військових цілях( за винятком деяких жорстко регламентованих
випадків). Також, передбачається застосування Конвенції у всіх випадках повної
або часткової окупації території країни-учасниці навіть без військового напору.
Але у ХХ-ХХІ ст. проблема необхідності захисту культурних цінностей
загострилась в зв’язку зі збройними конфліктами. Всі зусилля було спрямовано
на проведення різноманітних міжнародних конференцій, зустрічей та семінарів
до участі яких залучалися численні урядові та громадські організації.
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Аналіз документів ЮНЕСКО надає змогу більш детально з’ясувати сутність
понятійно-категоричного апарату у сфері охорони культурної спадщини. За
оцінкою сучасних українських дослідників термін « Культурна спадщина» за
Конвенцією від 1972 р. стосується переважно нерухомих об’єктів, а «Культурні
цінності»

більш широко охоплює список пам’яток – як рухомих, так і не

рухомих. Слідує зазначити, що в тлумаченні ЮНЕСКО термін «охорона» від
2003 р. не обмежується суто превентивними чи захисними заходами, а й
забезпечення життєздатності нематеріальної культурної спадщини, у тому числі
її

ідентифікації,

документування,

дослідження,

збереження,

захисту,

популяризації, підвищення її ролі та передачу, зокрема шляхом формальної та
неформальної освіти, а також відродження різних аспектів такої спадщини [8].
Висновки. Гармонійне поєднання законодавчих та практичних заходів
ЮНЕСКО у сфері охорони культурної спадщини, розроблення та прийняття
правових документів, проведення численних практичних заходів з різнобічних
питань охорони пам’яток матеріальної та нематеріальної культури , проведення
конференцій, семінарів та зустрічей являється ефективним інструментом
міжнародних управлінських механізмів.
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Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Виробництво продуктів з високою біологічною
цінністю, збалансованих за основними харчовими компонентами, на основі
природної сировини є одним з найважливіших та актуальних завдань харчової
промисловості. Напої відіграють важливу роль у структурі харчування людей.
Найбільшу цінність мають слабоалкогольні напої, отримані зброджуванням
вуглеводної сировини культурними мікроорганізмами. Внаслідок цього їх склад
збагачується корисними продуктами обміну мікроорганізмів: амінокислотами,
вітамінами, органічними кислотами. Підвищення харчової цінності таких напоїв
можливе шляхом запровадження у них продуктів переробки інших видів
сировини, зокрема тварини.
З цією метою можна використовувати молочну сироватку, яка дозволить
збагатити напій азотистими речовинами, амінокислотами, зокрема незамінними,
вітамінами, мінеральними компонентами. Крім того, у виробництві напоїв
бродіння застосування молочної сироватки дозволить вирішити низку
технологічних проблем, прискорити процес отримання таких напоїв.
Переробка молока в різноманітні молочно-білкові концентрати (тверді сири,
кисломолочний сир, казеїн) неминуче пов'язана з отриманням як побічний
продукт - сироватки, світове виробництво якої в даний час перевищило 80 млн.
тон. Ця проблема, а також питання, пов'язані з оптимізацією складу, харчової та
біологічної цінності, переробкою та використанням сироватки, займають
важливе місце у роботах дослідників усіх розвинених країн світу, і з кожним
роком увага до цієї проблеми зростає.
У світовій пресі, присвяченій молочній промисловості, систематично
публікуються матеріали, які переконливо показують, що молочна сироватка за
своїм складом, харчової та біологічної цінності належить до найціннішої
сировини, з якої можна виробляти широку номенклатуру харчових та кормових
продуктів. Наявність у молочній сироватці легкозасвоюваних організмом білків,
вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів та інших цінних компонентів з
давніх-давен висувала перед людиною завдання раціонального її використаної в
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Греції (460 р. е.), де рекомендували її на лікування туберкульозу, жовтяниці,
різних шкірних захворювань. У ХVIII столітті лікування сироваткою досягло
свого апогею. Були організовані спеціальні лікарні, де основним лікувальним
початком слугувала молочна сироватка [1].
Аналіз вітчизняних та зарубіжних даних показує, що загалом проблема
раціонального використання молочної сироватки не вирішена повністю в жодній
країні. Вже більше ста років відомі цінні в харчовому відношенні основні
складові компоненти молочної сироватки (молочний цукор, сироваткові білки,
мінеральні речовини, деякі вітаміни), однак, її донедавна вважали відходом
виробництва, що не заслуговує на серйозну увагу фахівців.
Однак на підставі літературного аналізу на цю тему, виявлено недостатнє
висвітлення питань пов'язаних з більш детальним, поглибленим вивченням
властивостей сироватки, її складу з точки зору придатності для виробництва
зброджених напоїв, вплив на процес бродіння та утворення побічних продуктів
різних компонентів сироватки, внесення інших видів сировини та умов
проведення процесу під час використання хлібопекарських пресованих дріжджів
промислового призначення.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є технологія виробництва
та розробка рецептури «Шампанське» з молочної сироватки, виготовленого на
основі молочної пастеризованої сироватки з додаванням хлібопекарських
дріжджів, цукру та інших компонентів. Науково обґрунтована доцільності
використання хлібопекарських пресованих дріжджів при виробництві напою
виготовленого з підсирної сироватки. Посилання на сучасні дослідження та
публікації. Дослідження з питань використання сироватки, розробки нових видів
продуктів на її основі проводяться досить широко у різних регіональних
дослідницьких центрах, галузевих інститутах, вузах. Великий внесок у
створення комплексних технологій переробки сироватки зробили вітчизняні
вчені: Храмцов А. Г., Залашко М. В., Остроумов Л. А., Арф С. О., Нестеренко П.
Г., Ліпатов H.H., закордонні дослідники: Сенкевич Т., Рідель Ю. та інші.
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Ними вивчено хімічний склад різних видів сироватки, запропоновано
способи очищення, зберігання, шляхи використання в нативному вигляді,
отримання концентрованих та сухих продуктів на її основі. Досліджено
можливість та запропоновано технологічні схеми виробництва з використанням
молочної сироватки різних видів алкогольних та безалкогольних напоїв. Роботи
в цьому напрямку проводяться рядом дослідників: Васильєва P. A.,
Кравченко Е. Ф., Волкова Т. А., Помозова В. А., Поляков В. А., Родіонова Г.С.,
Водолазов Л.І. та ін.
Тим не менш, вчені Володін Д. Н., Євдокимов І. А. та Pais Chanfrau J.M.
стверджують, що за незначного зниження обсягів виробництва основних товарів,
ресурси незатребуваної сироватки залишаються величезними. І не дивлячись на
її високу поживну та біологічну цінність, глибока переробка молочної сироватки
стримується з кількох причин. Серед них, зазначають автори, можна виділити
незначні

інвестиції

у

молочну

промисловість,

відсутність

коштів

на

впровадження сучасних технологій та купівлю обладнання, недостатня
інформація про переваги продуктів з сироватки та реклама здорового способу
життя, відсутність масового виробництва багатофункціональних продуктів на
основі молочної сироватки, лібералізм екологічної служби щодо скидання
сироватки у стічні води.
Залежно від обсягів виробництва та виду молочної сироватки повинні
застосовуватись різні технології її переробки. За даними державної служби
статистики України у виробництві молочної продукції протягом минулих років
простежувалася тенденція раціонального використання сироватки, і це є
важливим для всіх країн із розвиненою молочною промисловістю.
У світі щорічно виробляють 17 млн т. сиру, а ресурс молочної сироватки
перевищує 130 млн т. У США, Німеччині, Франції, Нідерландах переробляють
від 50 до 95 % національного ресурсу молочної сироватки [2, 3].
Тому, актуальність роботи обумовлена необхідністю розширити асортимент
напоїв з сироватки, а науково-дослідна робота присвячена актуальній проблемі
– переробці молочної сироватки, що побічно вирішує питання захисту
навколишнього середовища.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Молочна сироватка – це
природний побічний продукт, який у великих кількостях утворюється при
виробництві сичужних сирів і сиру кисломолочного. У даний час вчені-дієтологи
і фахівці вважають, що молочну сироватку слід використовувати виключно в
харчових цілях [4, 5].
Молочна сироватка є продуктом з природним набором поживних і
біологічно повноцінних компонентів. Молочна сироватка містить майже всі
компоненти молока, має низьку енергетичну цінність і може бути використана
для виробництва продуктів дієтичної групи. Також сироватка має високу
біологічну цінність, яку зумовлюють протеїнові речовини, а також вітаміни,
гормони, органічні кислоти, антитіла та інші.
Молочна сироватка всіх видів (підсировинна та з під сиру кисломолочного,
жирна та нежирна) за твердженням Храмцова А. Г. – відновлюване природне
(екологічно чиста) біологічна (жива) сировина тваринного походження
(біоекосировина) [6]. Автор зазначає, що у ній міститься 50 % сухих речовин
молока, у тому числі 30 % білків, ідентифіковано понад 250 різних сполук, у тому
числі тонкодиспергований молочний жир, розчинні азотисті сполуки та
мінеральні солі, лактоза, вітаміни, ферменти, органічні кислоти (таблиця 1), тому
вона має високу харчову та біологічну цінність [7].
Таблиця 1 – Ступінь переходу основних компонентів молока у вторинну
сировину, % [7]
Компоненти молока
Молочний жир
Білок, всього:
казеїн
сироваткові білки
Лактоза
Мінеральні солі
Сухі речовини

Знежирене
молоко
1,4
99,6
99,5
99,8
99,5
99,8
70,4

Ступінь переходу, %
Маслянка
14,0
99,4
99,5
99,6
99,4
99,6
72,8

Молочна
сироватка
5,5
24,3
22,5
95,0
96,0
98,0
52,0

З підвищенням закупівельних цін на молочну сировину та впровадженням
технологій виробництва сучасного асортименту молочно-протеїнових продуктів
перероблення молочної сироватки стає дедалі доцільнішим. Існує багато
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способів її промислової переробки, один з найефективніших та найменш
витратних

—

виробництво

напоїв

бродіння.

Важливим

компонентом

збалансованого харчування є білки, які розщеплюючись, вивільняють енергію та
розпадаються до легкозасвоюваних амінокислот та низькомолекулярних
пептидів. Білки тваринного походження є повноцінними за їх амінокислотним
складом. Проте, дріжджовий білок, що складається з амінокислотних залишків,
характеризується високою збалансованістю есенціальних амінокислот [8].
Крім того, у зв'язку зі зростаючим поширенням серед населення
ферментопатії, пов'язаної з відсутністю або низькою активністю ферменту
лактази, велику роль у створенні ферментованих продуктів функціонального
призначення відіграють дріжджі, що здатні розщеплювати лактозу.
Більшість видів дріжджів не має значення для молочного господарства,
деякі види виступають як шкідливі мікроорганізми. Проте існує низка культур
лактозброджуючих дріжджів які мають здатністю синтезувати промислово
важливі продукти життєдіяльності [9].
Дріжджі, що зброджують лактозу, широко використовуються при
виробництві дієтичних та лікувальних кисломолочних напоїв, а також
кисломолочних напоїв, що готуються з знежиреного молока, маслянки,
сироватки.
Дріжджі здавна застосовують для приготування кисломолочних продуктів,
що є улюбленими харчовими продуктами більшості населення, тому мають
великий попит. Кисломолочні продукти, отримані із застосуванням комплексу
мікроорганізмів – дріжджів і кисломолочних бактерій – кефір, кумис, кисляк,
курунга та інші, використовуються як дієтичні продукти, що мають як поживні,
так і лікувальні властивості. У ряді країн застосовуються кисломолочні
продукти, приготовані на місцевих заквасках, що включають комплекс
молочнокислих бактерій і дріжджів: лебен (Єгипет), мацоні (Кавказ), айран
(Туркменістан), курунга (Монголія, Бурятія), чал (Туркменія та інші).
Лактозображувальні дріжджі, що відіграють важливу роль у молочній
промисловості при приготуванні кефіру та кумису, зброджують молочний цукор,
утворюючи спирт і вуглекислоту, внаслідок чого покращується смак продукту та
підвищується його засвоюваність організм.
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Виняткова роль дріжджів у виробництві як кисломолочних продуктів, а й
молочних консервів: відомо, що дріжджі лактозброджують, ініціюючи спиртове
бродіння в живильному середовищі накопичують вітаміни, антибіотичні
речовини, активні проти туберкульозних паличок та інших бактерій, у тому числі
і кишкової палички, активізують розвиток молочнокислих бактерій.
Встановлено позитивний ефект молочної сироватки як середовища
активації збільшення бродильної активності дріжджів. Показано помітне
прискорення процесу бродіння активованими дріжджами при зниженні рівня
побічних та вторинних продуктів метаболізму дріжджів.
Мета даної роботи є: розробити сироватковий напій з додаванням
хлібопекарських дріжджів дріжджів, та вивчити його властивості. Були
поставлені наступні завдання: скласти рецептуру експериментального напою;
отримати зразки напою для випробувань; проаналізувати зміни титрованої
кислотності під час зберігання напою; провести дегустаційну оцінку напою.
Технологія виробництва. В якості основи для досліджуваного напою «Шампанське» з молочної сироватки, використовували підсирну пастеризовану
сироватку отриману при виробництві сичужних твердих сирів, хлібопекарські
дріжджі, цукор та допоміжні рецептурні компоненти.
Під час підготовки для виробництва напою молочну сироватку звільняють
від альбуміну і глобуліну. Для цього її нагрівають до 90 – 95 °С і витримують
при цій температурі близько 2 год. Сироваткові білки спочатку спливають на
поверхню у вигляді великих згустків, а потім осідають на дно ємкості. Світлу
сироватку обережно зливають, альбумінну масу охолоджують і переробляють на
білкові продукти.
Сироватку додатково фільтрують, знежирюють сепаруванням (якщо її
одержано від виробництва жирного або напівжирного сиру) і охолоджують до 25
°С. Потім у неї вносять цукор, закваску з хлібопекарських дріжджів. Заквашену
сироватку розливають в підготовлені пляшки залишають на бродіння.
Зброджену сироватку охолоджують до 4 – 6 °С і витримують при цій температурі
протягом 20 – 24 год. Потім знову витримують для визрівання протягом 2 – 4
год.
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Для поліпшення органолептичних показників напою, додавали цукор,
ванілін та рослинні компоненти. Технологія приготування «Шампанського» з
молочної сироватки наведена на рис. 1.

Рисунок 1 – Технологічна схема виробництва «Шампанське» з молочної
сироватки
Результати досліджень. Готовий напій аналізували за рівнем титрованої
кислотності. Його смак, запах, консистенцію, зовнішній вигляд оцінювали
органолептично (табл. 2, 3).

205

Таблиця 2 – Рецептура напою «Шампанське» з молочної сироватки
Компоненти

Маса компонентів, кг
Контрольний
зразок

№1
з імбірем

№2
з родзинками

№3
з лавандою

№4
з мелісою

868,0

867,5,0

867,5

867,8

867,8

120

120

120

120

120

12

12

12

12

12

Суха трава:
- лаванда
- меліса

-

-

-

0,2

0,2

Рослинно-фруктові
компоненти

-

0,5

0,5

-

-

Рослинний барвник
Всього

1000

1000

1000

0,01
1000

0,01
1000

Молочна
пастеризована
підсирна сироватка
Цукор
Хлібопекарські
дріжджі
Ванілін

Таблиця 3 – Органолептичні та фізико-хімічні показники напою
«Шампанське» з молочної сироватки
Показники
Зовнішній вигляд

Смак і запах

Колір

Характеристика
Однорідна злегка прозора рідина
Без наповнювача: Чистий, притаманний сироватці зпід твердого сичужного сиру, без сторонніх присмаків
та запахів, кислуватий на смак
З наповнювачем: злегка виражений колір відповідно
до внесеного наповнювача
Жовтувато зелений без наповнювача.
Колір виражений відповідно до внесеного
наповнювача

Масова частка сухих речовин, %,
в т. ч:

5,67

- масова частка жиру, %
- масова частка білку, %
- масова частка лактози, %
Щільність, кг/м3
Титрована кислотність, °Т,
Активна кислотність, од. рН

0,31
0,81
4,41
1023
54
4,7
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Численні дегустації розробленого нами дослідного напою на основі
молочної сироватки показали, що він має хороші споживчі властивості:
приємний, в міру солодкий смак з різкуватим незначним пощіпуючим ефектом,
за рахунок внесених хлібопекарських дріжджів, зі слабким ароматом ванілі та
внесеного наповнювача, і вираженим кольором внесеного наповнювача.
Визначені нормативні показники сироваткового напою. Вони включають
зовнішній вигляд, смак і запах напою, його консистенцію, титровану кислотність
на початку і наприкінці передбачуваного терміну придатності, температуру його
зберігання та термін придатності.

Висновки. Встановлено, що розроблена

рецептура виробництва «Шампанське» з молочної сироватки характеризується
вмістом поживних і біологічно повноцінних компонентів.
З додаванням хлібопекарських дріжджів, які є в складі рецептури,
відбувається зброджування молочного цукру, утворюючи спирт і вуглекислоту,
внаслідок чого покращується смак продукту та підвищується його засвоюваність
організмом.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ В МЕГАПОЛІСАХ
УКРАЇНИ
У статті проведено аналіз туристичної діяльності у мегаполісах України.
Розглянуто основні перешкоди його розвитку. Запропоновано інноваційні шляхи
щодо збільшення привабливості туристичних послуг України для іноземців,
впровадження нових продуктів, нових видів туризму.
Ключові слова: туризм, туристична привабливість, туризм в мегаполісах
України, туристична діяльність, методика, туристичний об’єкт.
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Постановка проблеми. Виникнення та розвиток на міжнародному ринку
туристичних послуг, призвели до зростання споживчого попиту на цей відносно
новий напрям у сфері послуг. Кожного року спостерігається зростання числа
споживачів турів у мегаполісах України. Цей фактор зумовлює дослідження та
розвиток даної галузі.
Запровадження туризму у мегаполісах на території України може принести
чимало позитивних наслідків.
Метою статті є виявлення та висвітлення проблем та перспектив розвитку
туризму у мегаполісах України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Джерелами даних про сучасні
підходи до здійснення проектування туристського продукту стали нормативноправові акти, які регулюють дану сферу діяльності, туристичні довідники,
наукові статті провідних вітчизняних та зарубіжних туризмознавців. Ця
проблема висвітлена в працях таких вітчизняних науковців як Мальська М. П.,
Мельниченко А. О., Пацюк В. С., Сардак С. Е. та інші.
Виклад основного матеріалу дослідження. Туризм в мегаполісах – молодий
і надзвичайно цікавий напрямок. Унікальні тури, що поєднують традиційний
відпочинок та участь у розважальних заходах по всьому світу або всередині
країни, поступово набувають популярності серед різних груп відпочиваючих.
Витоки такого туризму стали сферою серйозних досліджень порівняно
недавно. Незважаючи на те, що цей вид відпочинку існує з давніх часів, у
повоєнні роки він перетворився на особливу галузь туристичної галузі, а
особливої популярності набув у 1970-х роках [5].
Саме в цей час виявився потенціал різноманітних заходів, які сприяли
розвитку економіки, суспільства, культури, міжнародних відносин та екології.
Частково популярність туризму в мегаполісах сприяла розвитку такого напряму
діяльності, як івент-менеджмент.
Міжнародні семінари та конференції, Олімпійські ігри та невеликі
фестивалі є специфічними для певної місцевості - все це є невід'ємною частиною
туризму у великих містах країни.
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Туризм у великих містах країни – це вид туризму, орієнтований на
відвідування місць на певний проміжок часу, пов'язаних з подією. Під подією
слід розуміти сукупність явищ, що виділяються своєю неоднозначністю,
значущістю для даного суспільства чи людства в цілому, для малих груп чи
окремих осіб.
Туризм в мегаполісах може мати форму окремого унікального явища або
періодичного, що спостерігається щорічно або в певні періоди часу.
Туристичний бізнес завжди активно використовує події для формування
туристичного продукту та залучення туристів на подію. Якщо в житті
туристичної пам’ятки немає історичної події, вона придумана навмисне.
Таким чином, відбувається кампанія з просування туристичного продукту,
орієнтованого на події, залучення більшої кількості відвідувачів і таким чином
отримання доходу від туристів, які бажають відвідати місцевість не лише для
того, щоб побачити визначні місця, а й взяти участь у святі з місцевими жителями
та поділитися своїми емоціями.
Головна особливість цього виду туризму – безліч яскравих неповторних
моментів. Такий туризм можна класифікувати за тематикою та масштабом подій.
Існує кілька тематичних видів туризму в мегаполісах:
- публічні (гастрономічні фестивалі, фестивалі та виставки квітів);
- мистецькі (музичні та театральні фестивалі та конкурси, кінофестивалі,
фольклорні обряди, свята та фестивалі);
- спортивні (спортивні змагання, фестивалі, зльоти, перегони та регати);
- культурно-історичні (театралізовані шоу, національні фестивалі та свята,
карнавали);
- економічні та політичні (аукціони, покази мод, ярмарки та виставки, автота авіаційні салони, політико-економічні форуми);
- релігійні (релігійні свята та заходи).
Історія цього туризму в нашій країні тільки зароджується, але на Заході він
вже давно міцно увійшов у списки найбільш перспективних і прибуткових видів
бізнесу. Звісно, цю сферу важко віднести до типового виду окупності бізнесу з
невеликими вкладеннями. Тут доведеться чекати прибутку деякий час після
старту.
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Але, враховуючи перспективи розвитку туризму в мегаполісах нашої
країни, яка є унікальним комплексом історико-культурних та мистецьких
пам’яток, традицій, подій, можна припустити, що дуже скоро ця безкоштовна
вакансія стане відмінним джерелом доходу та зростання туристичної галузі
України.
Варто зазначити, що туризм у великих містах є унікальним видом туризму,
оскільки він невичерпний за змістом. Експерти вважають, що найближчим часом
кількість учасників таких екскурсій значно перевищить кількість учасників
екскурсійних турів у менших містах.
О.В. Бабкін у праці «Спеціальні види туризму» виділив окремі тематичні
види в туризмі в мегаполісах [1]. Групуючи відповідні події за тематикою, ми
можемо виділити більш узагальнюючі блоки, які будуть базуватися на наявних
ресурсах: культурних, мистецьких, спортивних, історичних, політичних,
приватних, державних, релігійних.
Мотиваційні дослідження в галузі даного виду туризму привели до
висновку, що у туристів є ряд причин приєднатися до святкування або
відправитися на подію чи екскурсію:
- ознайомлення з культурою, традиціями, духовним життям інших країн;
- спілкування з однодумцями;
- прагнення до нового, незвіданого, неповторного;
- спортивний інтерес;
- потреба відчути себе частиною великої акції;
- відпочинок (духовний і фізичний);
- світова популярність цієї події.
В Україні туризм у мегаполісах почав розвиватися не так давно, а саме в 90х роках ХХ століття. Його поява була зумовлена потребою споживачів у нових
емоціях та враженнях. Офіційно туристичні компанії почали реалізовувати ці
тури лише в 2002 році.
Зараз цей вид туризму в нашій країні розвивається досить повільно. Загалом
жителі України їздять в інші країни, щоб відвідати масштабні заходи, відомі у
всьому світі, зокрема Олімпійські ігри, Євробачення, Бразильський чи
Венеціанський карнавал [4].
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На сьогоднішній день туризм у мегаполісах є найбільш перспективним
видом туризму на міжнародному рівні, який динамічно розвивається та сприяє
залученню споживачів туристичних послуг незалежно від сезону.
На жаль, туризму в містах України не приділяється належної уваги, а країна
використовує не всі потенційні ресурси для економічного розвитку пріоритетних
напрямків. Усі заходи позиціонуються лише як культурні, спортивні чи
розважальні заходи і не пов’язані з основою для цього виду туризму.
У сучасних туристів мало традиційних поїздок, де вони зазвичай можуть
поєднувати відпочинок і оздоровлення. Туризм до мегаполісів значно розширив
спектр туристичних послуг. Практикуючи це, туристи мають можливість стати
свідками найвизначніших подій у світі спорту, культури та мистецтва,
розширити світогляд, здійснити заповітні мрії.
Сьогодні, як і багато років тому, люди відчувають потребу в нових
враженнях, прагнуть до прекрасного, цікавого і загадкового або навіть
небезпечного (є, наприклад, туристи, які їдуть подивитися на виверження
вулканів).
Ці поїздки запам’ятовуються як одна з найважливіших життєвих ситуацій,
оскільки дозволяють побачити те, що ніколи не повториться: весільні церемонії
та інавгурації глав держав, спортивні змагання, покази мод, концерти світових
зірок, фестивалі, карнавали, шоу і тощо.
З суспільної точки зору розвиток цього виду туризму є дуже важливим,
оскільки для суспільства реалізуються такі функції, як економічна, пізнавальна
та рекреаційна (основні функції туризму). Вони більш суб’єктивні, оскільки
ступінь їх ефективності для кожного туриста як відвідувача певних заходів буде
різним.
Економічна ефективність розвитку туризму незаперечна, що дозволяє
оптимально збалансувати коливання туристичної сезонності. Для багатьох
туристичних регіонів, курортів, міст і селищ такі заходи є додатковим джерелом
фінансування, а якщо захід відвідують і іноземні туристи, то і валютної виручки.
Тому місцеві громади зазвичай зацікавлені в розвитку туризму у великих містах.
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За даними туроператорів («Вояж», «Антарес Тур», «Казка мандрівників»),
клієнти часто обирають відомі події в містах світу, зокрема: Олімпійські ігри,
чемпіонати світу та континенту, Каннський кінофестиваль, Оскар, вручення
премії «Греммі», циркові гуляння в Парижі, мюнхенський «Октоберфест»,
покази мод у Мілані, Токіо та Нью-Йорку, аукціони Sotheby's і Christie's,
венеціанські та бразильські карнавали [2].
Оскільки частка туристів у туристичному сегменті подій з кожним роком
збільшується, цей тип потребує вивчення та вдосконалення організацією, в якій
розроблено його класифікацію та в якій важливу роль відіграють її критерії.
На нашу думку, туризм у мегаполісах слід класифікувати за такими
критеріями:
Використання відповідних туристичних ресурсів:
- природоохоронний туризм – орієнтація на природні ресурси, унікальні
природні явища (північне сяйво, виверження вулканів тощо);
- подієвий соціальний туризм – орієнтація на соціальні ресурси (релігійні,
соціальні, мистецькі, історичні, спортивні та політичні).
За темою головної події:
- Спорт - Олімпійські ігри, чемпіонати світу та континенту;
- релігійні - Вознесіння Благодатного вогню на православну Пасху
(Єрусалим, Ізраїль);
- мистецтво – Каннський кінофестиваль (Канни, Франція), фестиваль
античного театру (Арлі, Франція);
- гастрономічний - Міжнародний фестиваль пива «Октоберфест» (Мюнхен,
Німеччина);
- політичний – Всесвітній економічний форум (Давос, Швейцарія);
- торгово-економічні - аукціони - Sotheby's (Лондон, Великобританія),
ярмарки - Національний Сорочинський ярмарок (Великі Сорочинці, Україна),
салони - Tokyo Motor Show (Токіо, Японія), авіасалони - Le Bourget Air Show
(Париж, Франція);
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- церемонії - інавгурації, коронації, весілля монархів і знаменитостей,
нагороди - Оскар (Лос-Анджелес, США) і Нобелівська премія (Стокгольм,
Швеція) тощо;
- історико-культурні – День Святого Патрика (Дублін, Ірландія);
- квіткові - фестиваль бонсай (Нара, Японія); День апельсина (Амстердам,
Нідерланди) та Фестиваль фіалки (Тулуза, Франція);
- покази мод - покази мод у Мілані, Токіо та Нью-Йорку;
- культурно-розважальні - венеціанський та бразильський карнавали;
- соціально-патріотичні - дні міст, сіл, пам'ятні дати тощо.
Масштаб подій:
- міжнародний рівень - бразильський карнавал, Олімпійські ігри;
- національний рівень - фестиваль Шешори в Україні;
- обласні - свято м'ясника на Закарпатті, спартакіади обласного рівня;
- місцевий рівень - дні міст, сіл тощо.
На регулярній основі:
- Регулярні заходи - Каннський кінофестиваль, Олімпійські ігри;
- унікальні події - відкриття Суецького каналу, весілля британського принца
Вільяма.
Наша класифікація не претендує на вичерпність і може бути покращена за
іншими критеріями.
Найважливіші світові туристичні центри зосереджені в Європі. Франція,
Італія, Німеччина та Великобританія є лідерами в організації та проведенні
різноманітних заходів для туризму в мегаполісах.
Деякі заходи, що проводяться в цих країнах, мають давню історію, як-от
День Святого Патрика (Ірландія), Венеціанський карнавал (Італія), День Божоле
Нуво (Франція), Октоберфест (Німеччина).
Серед найвідоміших та найпопулярніших фестивалів, які зараз проводяться
в Україні: Всеукраїнський фестиваль сучасної пісні та популярної музики
«Червона рута»; Таврійський міжнародний фестиваль ігор; Всеукраїнський
молодіжний фестиваль «Перлини пори року» та багато іншого.
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Проте, на жаль, українські фестивалі, ярмарки, спортивні та інші заходи, що
підвищують туристичний імідж країни, регіону чи конкретної місцевості, ще не
досягли гідного міжнародного рівня [3].
На нашу думку, досить перспективним є проведення етнофестивалів чи
інших заходів, які представляють національну культуру в Україні.
Висновки. Умовами успішного проведення туристичних заходів є, поперше, затвердження відповідної державної політики, по-друге, залучення
спонсорів, що підтверджує досвід проведення таких заходів за кордоном.
В Україні є багато відомих брендів, власники яких із задоволенням
інвестують у просування себе та підтримку національних культурних,
мистецьких та спортивних заходів.
Організації та заходи такого характеру мають бути особливо цікавими для
керівництва великих міст (де є аеропорти та вокзали, зручні комунікації, велика
кількість гостей тощо), оскільки розвиток туризму створить нові робочі місця та
залучить місцеві бюджети.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ВАРЕНИХ
КОВБАС
У статті досліджено доцільність використання пшеничної клітковини з
пектином гарбуза у складі варених ковбас, що дозволяє одночасно покращити
технологічні та споживні характеристики варених ковбасних виробів та їх
безпечність. Функціональні властивості варених ковбасних виробів.
Ключові слова: технологія, ковбаса, пектин, пшенична клітковина, рослинні
добавки.
Актуальність теми. Споживання м'ясних продуктів у всьому світі, у тому
числі і в Україні, постійно зростає. Проте, протягом декількох останніх років
м'ясна галузь зіткнулася з рядомпроблем. Однією з таких проблем є безпечність
висока калорійність інгредієнтів продуктів харчування. Крім того, підприємства
м'ясної галузі знаходяться в постійній економічній залежності від значного
підвищення собівартості продуктів за рахунок зростання цін на м'ясну сировину
і енергоносії. Формування показників якості та безпечності під час виробництва
варених ковбас є актуальним завданням сьогодення.
У сучасних умовах дефіциту м’ясної сировини та постійного її
подорожчання актуальним є удосконалення технології варених ковбас з
додаванням рослинної сировини – пшеничної клітковини, збагаченої пектином
гарбуза для покращення якості, збільшення виходу і надання продукту
оздоровчих властивостей. Описаний вплив харчової добавки – пшеничної
клітковини з пектином гарбуза на показники якості та безпечності варених
ковбас. Харчова рослинна добавка виготовляється із структуроутворюючих
частин рослин – пшениці та гарбузового шроту. У своєму складі містить ряд
елементів, які приносять користь організму. Використання пшеничної
клітковини з пектином гарбуза у технології варених ковбас дозволяє
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виробів,

збільшити вихід готового продукту, зменшити втрати при термообробці,
покращити органолептичні показники. Окрім цього, забезпечується збагачення
ковбасних виробів баластними речовинами, зменшується їх калорійність і вони
набувають оздоровчих властивостей завдяки наявності клітковини і пектину.
Нова варена ковбаса з рослинною добавкою характеризується високими
смаковими якостями, пружною консистенцією і була без сторонніх запахів.
Формулювання цілей статті. Метою і завданням досліджень є наукове
обґрунтування доцільності використання пшеничної клітковини з пектином
гарбуза у складі варених ковбас, що дозволяє одночасно покращити технологічні
та споживні характеристики варених ковбасних виробів та їх безпечність.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Вирішенню технологічних
проблем якості варених ковбасних виробів присвячені наукові праці
Л.В. Баль-Прилипко, Л.Г. Вінникової, Г.А. Єреська, М.М. Клименка,
М.М. Ліпатова, В.М. Пасічного, В.Г. Погрібняка, Н.В. Притульської,
І.Я. Стромської, С.М. Сухлинської, Є.М. Титова, І.І. Шевченко, М. О. Янчевої,
Rivas H. J., Tarrant P. V.
Виклад основного матеріалу дослідження. Варені ковбаси – це вироби з
ковбасного фаршу в оболонках, які піддають обжарюванню, варці та
охолодженню. Варені ковбаси містять 53-75 % вологи і 1,3-3,5 % куховарської
солі (сосиски – до 2,5 %, сардельки – до 3 %).Варені ковбаси разом із сосисками
і сардельками складають близько 75 % випуску ковбасних виробів.
Особливості виробництва. Основою фаршу для більшості варених ковбас є
яловичина і свинина. Крім того, додають шпик, який створює певний малюнок
фаршу на розрізі ковбас. Допускається додавання крохмалю, пшеничного
борошна, поліфосфатів, харчової світлої плазми, молочного білка, знежиреного
молока і сиру. Крохмаль і поліфосфати, які додають в ковбаси низьких ґатунків,
підвищують здатність фаршу поглинати і утримувати вологу.
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Асортимент варених ковбас. Залежно від ґатунку м'яса ковбасні вироби
підрозділяють на вищий, 1, 2 і 3-й ґатунки. За рецептурою і особливостям
виробництва ковбасам привласнюють відповідні найменування. Для багатьох
видів ґатунок ковбаси відповідає ґатунку жилованої яловичини, хоч є і винятки.
До варених ковбас відносяться вироби, що виготовлені з фаршу, піддаються
обжарюванню (короткочасному копченню) і варінню, або тільки варінню.
Загальна технологічна схема виробництва наступна:
– попереднє подрібнення м’яса на машинах первинного подрібнення;
– посол і дозрівання м’яса;
– подрібнення шпика на шпигорізках;
– виготовлення фаршу на кутерах, за допомогою тонкого подрібнення
м’ясних інгредієнтів, спецій та ін. (для структурних ковбас м’ясо, шпик, сир та
ін. вносяться у кінці етапу куттерування);
– для безструктурних ковбасних виробів додаткове подрібнення на
емульситаторах;
– набивання фаршу в оболонки за допомогою шприців;
– термічна обробка: обжарювання ковбаси (при виготовленні ковбас в
натуральних оболонках);
– варіння;
– охолодження продукту.
Формування варених ковбас здійснюється на вакуумних шприцах з
програмним забезпеченням в комплекті з кліпсатором, що дозволяє регулювати
швидкість і щільність набивання оболонки фаршем, а дозуючий пристрій
дозволяє набивати вироби певної маси. Сформовані батони навішують на рами і
направляють на термообробку.
Термічну обробку варених ковбас здійснюють в універсальних коптильноварильних камерах з програмним забезпеченням при температурі від 40 – 65 °С
(обжарювання), до 75-80 °С (варіння). Тривалість процесу варіння залежить від
діаметру батона. Готовність продукту визначають за свідченнями термопари,
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дані якої відбиті на дисплеї комп’ютера (температура в товщі виробу має бути не
менше 70 °С). Після варіння продукт піддається охолодженню під душем
холодною водою, а потім подальшому охолодженню в холодильній камері при
температурі 0-6 °С.
Варені ковбаси випускаються в реалізацію при температурі в товщі батона
не нижче 0 °С і не вище + 15 °С. Терміни зберігання продукту залежить від виду
оболонки і вживаного виду упаковки для кожного найменування.
Варені ковбаси діляться на структурні і безструктурні. До структурних
ковбас відносяться вироби з шматочками м’яса або шпика на зрізі (ковбаси типу
“Теляча”, “Столична”, “Мортаделла” і інші). До безструктурних ковбас
відносяться вироби з однорідним фаршем на розрізі (ковбаси типу “Докторська”,
“Молочна”, “Останкинська” і інші).
Гарбуз – культурна рослина, його вирощують в Україні на городах і
баштанах.
Плоди гарбуза звичайного містять цукри (глюкоза, фруктоза, сахароза),
органічні кислоти (здебільшого яблучна), каротин (до 6 міліграм-відсотків),
аскорбінову (8-20 мг %), фолієву (14 мкг/100 г), пантоненову (0,4 мг %) та
нікотинову (0,5 мг %) кислоти, вітамін В6 (0,13 мг%), рибофлавін, тіамін, значну
кількість мінеральних речовин (калій – 170 мг %, залізо – 100, мідь – 180, фтор –
86, цинк –240 мкг/100 г, кальцій, фосфор).
Гарбуз має багато сортів. У зрілих плодах у нього накопичується багато
крохмалю, цукру, пектину й лужних солей, особливо багато каротину.
Не менш важливою складовою гарбуза є пектин. Цей полісахарид володіє
великою користю для організму: поліпшує кровообіг, нормалізує обмінні
процеси, очищає наш організм від шлаків, токсинів та навіть радіонуклідів.
Використання пшеничної клітковини збагаченої пектином гарбуза у
виробництві варених ковбас дає можливість створити продукт, який буде мати
високі функціональні та чудові органолептичні властивості.
Порівняльна оцінка показників якості варених ковбас доводить позитивний
вплив запропонованої добавки та технологічних прийомів на формування
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споживчих властивостей варених ковбасних виробів. Це обумовлено вмістом у
рослинній добавці високофункціональних рослинних компонентів: рослинного
білку, пшеничної клітковини та пектинових речовин гарбуза, а також
функціональними змінами в м’ясній сировині за розробленими технологічними
режимами (табл. 1).
Таблиця 1 – Функціональні властивості варених ковбасних виробів з ПКЗПГ
Показник

Кoнтpoль

Зpaзoк №1
(3 %)

Зpaзoк №2
(5 %)

Зpaзoк №3
(7 %)

Вмicт вoлoги, %

64,78±1,15

64,99±1,35

66,35±0,35

68,56±1,25

Зв’язана волога до маси виробу, %

53,81±0,14

53,86±0,21

56,57±0,83

59,08±0,12

Слабо зв’язувана волога, % до
маси виробу

10,97±1,31

11,13±1,11

9,93±1,18

9,48±1,13

Плacтичнicть,cм2/г

5,50±0,30

5,80±0,21

5,90±0,18

6,2±0,15

Напруження зсуву, Па

6927±1,0

8731±1,5

5382±0,5

4666±1,1

pН

5,90±0,10

5,98±0,11

6,00±0,10

6,05±0,11

Термовитрати до маси сировини,
%

8,0 ±0,01

8,5±0,01

8,7±0,05

7,6±0,1

Вихід до маси сировини, %

117,00 ±0,01 117,3±0,02

118,±0,05

119±0,02

Аналізуючи дані таблиці, видно, що при переході від контрольного до
дослідних зразків ковбасних виробів спостерігається збільшення пластичності і
рН дослідних зразків. Також, відбувається ріст рівня зв’язаної вологи, при
термічній обробці помітно зменшення витрат до маси сировини, а вихід готових
варених ковбас з рослинною добавкою збільшується.
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Приймання сировини: температура м’яса 2…4 ºС, рН м’яса свинини 5,2..5,7, рН м’яса яловичини
1 сорту 6,0…6,2,

Обвалювання, знежилкування м’яса (виділення шматків м’яса свинини та яловичини, лопаткова
частина напівтуш m =300…400 г)

Підготовка рослинної добавки
пшеничної клітковини з пектином
гарбуза

Подрібнення м’яса на вовчку з
діаметром отворів 16…25 мм.

Соління м’яса, 2,2 % кухонної солі,
перемішування

Механічне подрібнення 500-600 мкм

Витримка м’яса в посолі t=2…4 °С,
τ=12…24 год.

Просіювання

Тонке подрібнення м’яса на вовчку
з діаметром отворів 2…3 мм.

Складання фаршу

Формування, кліпсування батонів
m = 400…450 г

Підготовка оболонок

Осадження виробів t камери 2…6 ºС, τ= 3 год.

Варіння (t пароводяної суміші 75…85 ºС на початку варіння 75…80 ºС під час варіння, τ=55хв. на
1кг маси до t в середині батона70±2 ºС ,φ= 92…95 %

Охолодження виробів (tводи=2…8 ºС до t в середині батона 8 ºС)

Контроль якості, пакування, маркування, зберігання t= 0…6 ºС, φ= 75 %, зберігання в
охолодженому стані в поліамідній оболонці, за t=6 ºС не більше10 діб.

Рисунок 1 – Принципова технологічна схема виробництва вареної ковбаси з
рослинною добавкою
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Клітковина пшенична – продукт, який останнім часом зустрічається досить
часто на полицях з дієт. харчуванням у супермаркетах. І найбільше пшеничного
клітковини можна зустріти в продуктах, виготовлених з висівок. І для того, щоб
у нашому організмі не виникало дефіциту клітковини, в раціоні обов'язково
повинні бути присутніми особливі продукти, які містять велику кількість
настільки корисної для нас клітковини, наприклад, пшеничні висівки.
Основними властивостями пшеничної клітковини є:
− здатність утримувати воду – вологоутримуюча здатність становить
49,4 %;
− джерело енергії – в своєму складі має достатню кількість білків та
вуглеводів;
− знижує ризик захворювання онкологічними хворобами;
− відновлює повноцінну роботу кишківника;
− знижує рівень холестерину у крові;
− очищує травний тракт від шлаків та токсинів поглинаючи їх та виводячи з
організму;
− сприяє відновленню корисної мікрофлори кишківника.
Висновки. Використання рослинної добавки у складі варених ковбас
показало, що пшенична клітковина з пектином гарбуза обумовлює ряд
позитивних властивостей варених ковбас: дає можливість підвищити харчову,
біологічно-вуглеводну цінність та сформувати більш вигідні споживні
характеристики,
речовинами,

збагатити

харчовими

кінцевий

волокнами,

продукт
отримати

вітамінами,
варені

мінеральними

ковбасні

вироби

оздоровчого призначення, підвищеної якості та з більшим виходом.
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У статті досліджено науково-теоретичні положення щодо управління
ресторанним господарством як складовою частиною сфери послуг. Розглянуто
теоретичні основи ресторанного господарства та визначено його особливості.
Обґрунтовано соціально-економічне значення ресторанного господарства.
Зазначено сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства.
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Постановка проблеми. Підприємствам ресторанного бізнесу для того, щоб
завоювати або зберегти ринкову позицію, потрібно сформувати і розвивати
конкурентні переваги на цільовому ринку.
Адаптивне

управління

розвитком

підприємства

набуває

особливої

актуальності у зв’язку зі значним послабленням позицій вітчизняних
підприємств, обумовленим неефективним менеджментом в умовах фінансово223

економічної кризи. Для збереження життєздатності та конкурентоспроможності
у сучасних реаліях підприємства ресторанного господарства мають виробити
спрямовані на протидію та адаптацію до негативних впливів змін зовнішнього
середовища ефективні заходи, які зможуть забезпечити їх майбутній розвиток.
Метою

статті

є

визначення

особливостей

управління

розвитком

підприємств ресторанного господарства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішенню проблем управління
розвитком підприємств присвятили свої дослідження такі відомі науковці як С.
Дунда, Г. Какуніна, В. Кифяк, Е. Коротков, Т. Надтока, Р. Побережний, Ю.
Погорєлов, Ю. Плугіна, О. Раєвнєва та багато інших. Окремі наробітки щодо
управління розвитком підприємств з урахуванням особливостей діяльності
ресторанного господарства зроблені В. Антоновою, В. Момот, М. Науменко, І.
Скавронською та ін. Проте динамічні зміни, які відбуваються в вітчизняній та
світовий економічних системах, потребують нових прогресивних підходів та
уточнення існуючого теоретико-методичного інструментарію управління
розвитком підприємств ресторанного господарства з урахуванням як сучасних
особливостей національного господарства, так і галузевої специфіки. Все вище
зазначене

обумовило

спрямованість

даного

дослідження

та

доводить

актуальність обраної теми.
Виклад основного матеріалу. Процес переходу України на ринкову
економіку супроводжувався глибокими політичними і соціально-економічними
змінами у структурі підприємств різного типу та форми власності. Так,
збільшується кількість приватних підприємств, які за рівнем виробництва та
якістю надання послуг не поступаються державним. Вагомим складником сфери
послуг є ресторанне господарство. Це сучасний бізнес, що швидко розвивається
і набуває різних форм [1].
Галузь ресторанного господарства – одна з найбільш динамічних галузей
народного господарства. Сьогодні актуальним є не лише виготовлення якісної
продукції та її реалізація, важливими є також комплекс заходів, які будуть
знижувати вартість продукції та збільшувати попит споживачів. Підприємство
повинно володіти такими конкурентними перевагами, завдяки яким воно могло
би бути на крок попереду у своїй галузі.
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Ресторанне господарство – це вид економічної діяльності суб’єктів
господарської діяльності з надання послуг для задоволення потреб споживачів у
харчуванні з організацією дозвілля або без нього.
Суб’єкти

господарювання

провадять

діяльність

у

ресторанному

господарстві через підприємства (заклади) ресторанного господарства. Заклад
ресторанного господарства – це організаційно-структурна одиниця у сфері
ресторанного господарства, яка провадить виробничо-торговельну діяльність:
виробляє, доготовляє, продає та організовує споживання продукції власного
виробництва й закуплених товарів, а також надає послуги з організації дозвілля
споживачів [2]. Головною ланкою системи обслуговування харчування людей є
підприємства

ресторанного

господарства.

Підприємство

ресторанного

господарства – це заклад (сукупність закладів), який є самостійним суб’єктом
господарювання, має права юридичної особи і провадить свою діяльність із
метою одержання прибутку.
Ресторанне господарство характеризується загальними ознаками, в основу
яких покладено задоволення потреб людини у споживанні їжі та напоїв. До
ресторанного господарства не належать торговельні заклади, що продають
продукти харчування «на винос» для домашнього споживання, якщо ця функція
є визначальною в їхній діяльності.
Однією з визначальних засад діяльності ресторанного господарства, як і
всієї підприємницької сфери, є досягнення високих результатів за найменших
витрат

матеріальних

і

трудових

ресурсів.

Із

початком

економічних

трансформацій прибутковість закладів ресторанного господарства стала
основною метою діяльності підприємств, досягти якої потрібно, працюючи на
обмеженому сегменті споживчого ринку, що зумовлений низьким рівнем життя
українців. Вплив зовнішніх чинників призвів до того, що понад половина
підприємств ресторанного господарства в Україні є збитковими.
Специфіка діяльності підприємств ресторанного господарства полягає в
тому, що процес виробництва, реалізації та організації споживання продукції
(послуги) – взаємопов’язані і співпадають за часом.
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Одним з важливіших питань сучасного підприємства ресторанного
господарства є забезпечення максимально можливого обсягу та рівню доходу від
реалізації продукції (послуг), що дозволить йому розвиватися та успішно
функціонувати на конкурентному ринку.
Досягти цього можна шляхом управління розвитком підприємства
ресторанного господарства. Специфіка підприємств ресторанного господарства,
обумовлена виконанням 3-х взаємопов’язаних функцій (виробництво продукції,
її реалізація та організація споживання) формує спрямованість управління
розвитком за основними напрямами діяльності. Усі напрями розвитку
підприємств ресторанного господарства узагальнено в чотири групи (рис.1).
Напрями розвитку підприємств
ресторанного господарства

Маркетинг

Продукція і
послуги

Персонал

Інформаційні
технології

Рисунок 1 – Основні напрями розвитку підприємств ресторанного
господарства
До групи «продукція та послуги» віднесено усі процеси виробництва,
закупівлі, відносини з постачальниками, виробничу логістику; до групи
«маркетинг» – усі аспекти маркетингової політики. Необхідність управління
розвитком маркетинговою діяльністю зумовлена тим, що пропозиція на ринку
ресторанного господарства перевищує попит, тому необхідний маркетинговий
підхід до організації роботи і конкурентоспроможності послуг харчування та
обслуговування.
Маркетингова діяльність дозволяє залучити більше клієнтів у заклад
ресторанного господарства та підтримувати його функціонування. Управління
якістю продукції і послуг є основним завданням будь-якого підприємства
ресторанного господарства і включає в себе такі напрями, як закупівля сировини
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і продуктів, розробку нових видів продукції, управління виробництвом,
управління логістичною діяльністю, ідентифікацію послуги і продукції,
управління процесами обслуговування. Успішна діяльність і розвиток будьякого підприємства ресторанного господарства неможлива без належного рівня
якості приготовлених страв, наданих послуг і організації відпочинку.
Процес управління маркетинговою діяльністю підприємства ресторанного
господарства реалізується через такі заходи:
 проведення маркетингових досліджень ринкового середовища;
 впровадження реклами, акцій на підприємстві ресторанного господарства;
 розробка чи удосконалення програми лояльності;
 впровадження

заходів

щодо

формування

позитивного

іміджу

підприємства.
Важливим напрямком управління розвитком підприємств ресторанного
господарства є управління якістю продукції і послуг, адже це є однією з основних
і обов'язкових умов успішного функціонування підприємства.
Проведені дослідження дають підстави стверджувати, що визначальним
критерієм вибору підприємства ресторанного господарства споживачами досить
часто є якість обслуговування та продукції, тоді як престижність та зовнішній
вигляд оздоблення відходять на другий план. Для цього реалізується ряд заходів:
– впровадження чи удосконалення стандартів якості на підприємстві
ресторанного господарства;
– постійний аналіз світових і вітчизняних тенденцій у сфері ресторанного
господарства;
– розширення і удосконалення номенклатури послуг, враховуючи
побажання постійних клієнтів;
– удосконалення системи постачання ресурсів залежно від можливостей та
обмежень;
– впровадження зворотного зв’язку з постачальниками щодо системи
закупок, постачання і приймання продуктових запасів;
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– удосконалення чи розробка страв чи додаткового меню підприємства
ресторанного господарства, враховуючи побажання постійних клієнтів.
Сучасний ресторан являє собою заклад громадського харчування, діяльність
якого (на відміну від формату фаст-фуд) заснована на роботі із сировиною, а не
з напівфабрикатами, що зумовлює наявність власної кухні. Крім того,
обслуговування клієнтів у ресторанах відбувається за допомогою офіціантів. За
правилами в ресторані в обов’язковому порядку повинен бути гардероб, окремі
санвузли для чоловіків і жінок.
Відмінність ресторанів із різними принципами обслуговування клієнтів
полягає у такому. У класичному ресторані приготування всіх страв здійснюється
безпосередньо після замовлення клієнтом і виключно зі свіжих продуктів, без
використання напівфабрикатів. Ресторан швидкого обслуговування, виходячи з
передбачуваної (прогнозованої) відвідуваності ресторану на короткий період
(кілька годин), заготовлює силами свого персоналу невелику кількість
напівфабрикатів, але завжди тільки зі свіжих або частково консервованих
продуктів.
Ресторан

швидкого

харчування

(фаст-фуд)

передбачає

оперативне

приготування обмеженого асортиментного переліку страв із напівфабрикатів, що
виготовлені у фабричних умовах та доставляються в ресторани централізовано
[5].
Успіх ресторану багато в чому залежить від маркетингових чинників.
Передусім інвестор повинен визначити позиціонування майбутнього закладу на
ринку. Якщо ще немає приміщення під ресторан, слід проаналізувати ринок
міста, виявити основні тенденції розвитку ринку і знайти приміщення
відповідного розміру в необхідній територіальній зоні. Крім того, спочатку
необхідно враховувати, з якими закладами буде конкурувати ресторан – із
закладами тільки в даній частині міста або із закладами всього міста. І в тому і в
іншому разі слід підкреслити певні особливості закладу.
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Одним із ключових чинників, що визначають успішність ресторану, є його
місце розташування. Хоча експерти зазначають, що саме по собі розташування
не носить критичного характеру. Так, власники ресторанів уважають, що місце
розташування

–

не

найбільш

значимий

чинник.

Недоліки

місця

розташування можна перетворити на його переваги, усе залежить від концепції
ресторану. Місце розташування важливо не саме по собі, а у зв’язку з іншими
чинниками. Експерти вважають, що під час вибору приміщення для ресторану
до уваги беруться такі критерії:
- позиціонування на ринку – за ціновою категорією, типом ресторану, його
концептуальними особливостями (кухня, обслуговування, інтер’єр, посуд,
музична програма і тощо);
- планований обсяг інвестицій, можливість купити або взяти в оренду
приміщення зі специфічними характеристиками (наявність усіх необхідних
комунікацій, двох і більше виходів, парковки, висота стель, площа залів) для
того, щоб у ньому можна було реалізувати актуальний на ринку ресторан.
Соціально-економічне значення ресторанного господарства полягає у
такому:
1. Ресторанне господарство як галузь матеріального виробництва бере
участь у створенні сукупного суспільного продукту і національного доходу,
створює вартість і споживчу вартість.
2. Ресторанне господарство виступає фактором економії суспільних витрат
праці на приготування їжі та обслуговування її споживання. Витрати праці,
енергетичних і матеріальних ресурсів за умов спеціалізованих підприємств є
істотно нижчими у розрахунку на одиницю виготовленої продукції, ніж за умов
індивідуально організованого (домашнього) приготування їжі.
3. Ресторанне господарство займає важливе місце в системі організації праці
в підприємствах інших галузей економіки. Правильне, науково організоване
харчування населення за місцем роботи сприяє раціональному використанню
робочого часу, є чинником зросту продуктивності праці у сфері матеріального
виробництва за рахунок скорочення втрат робочого часу.
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4. Ресторанне господарство дає змогу раціональніше використовувати
сировину

і

паливно-енергетичні

ресурси,

що

зумовлено

можливістю

використання відходів під час випуску побічної продукції.
5. Ресторанне господарство має велике значення в організації побуту
населення, що є якісною характеристикою рівня розвитку економіки держави [6].
До тенденцій розвитку підприємств сфери гостинності, що набули розвитку
за останні десятиліття, належать:
– поглиблення спеціалізації готельної та ресторанної пропозиції;
– утворення міжнародних готельних і ресторанних ланцюгів;
– розвиток мережі малих підприємств;
– упровадження у сферу гостинності нових комп’ютерних технологій [4].
Ресторанний бізнес як основна складова частина cфери гостинності
складається як із потужних підприємств, які випускають різноманітну харчову
продукцію, так і з невеликих приватних підприємств: ресторанів, кафе, барів.
Їхня діяльність зорієнтована на «клієнта», якого слід розглядати як найвищу
цінність. Забезпечення його потреб повинно стати вищим кінцевим результатом
ділової активності підприємця.
Програма розвитку ресторанного господарства повинна бути спрямована на
забезпечення всебічного розвитку підприємств та закладів ресторанного
господарства як чинника економічного зростання системи загалом в умовах
функціонування

товарного

ринку

та

ефективного

задоволення

потреб

обслуговуваного населення. Водночас прийняття такої програми сприятиме
підвищенню конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства
на внутрішньому ринку товарів і послуг. Реалізація поставленої в програмі мети
здійснюється через виконання таких завдань:
–

створення

умов

для

формування

і

забезпечення

ефективного

функціонування підприємств ресторанного господарства;
–

формування

та

раціональне

використання

організаційного, ресурсного потенціалу підприємств;
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інформаційного,

– створення сприятливих умов для реалізації як продукції власного
виробництва закладів ресторанного господарства, так і купованих товарів;
– поступовий перехід до сучасних форм обслуговування населення;
– вдосконалення відносин між підприємствами ресторанного господарства,
споживачами та контрагентами [3].
Особлива увага при цьому повинна приділятися поліпшенню пропозиції
продукції та послуг ресторанного господарства на споживчому ринку;
активізації

підприємницької

діяльності

кооперативних

підприємств;

підвищенню їх конкурентоспроможності; технологічній модернізації галузі;
пропорційному розвитку мережі ресторанного господарства з урахуванням
упровадження найсучасніших технологій та самообслуговування.
Висновки. Отже, ресторанне господарство є специфічною галуззю
економіки, яка дуже чутливо реагує на зміну макроекономічних показників. В
умовах ринку зміна в часі параметрів його розвитку може бути своєрідним
індикатором соціально-економічного стану в країні. Із ростом добробуту
суспільства, зі зростанням доходів громадян усе більша їх кількість звертається
до послуг закладів харчування, тим самим вивільняючи час, необхідний для
приготування їжі, для роботи і відпочинку.
У великих містах, де на подолання відстані між місцями роботи та
проживання доводиться витрачати до декількох годин, заклади ресторанного
господарства

допомагають

також

організувати

раціональне

харчування

впродовж дня. Вони ж залишаються популярними місцями проведення дозвілля.
Натомість під час економічних криз послуги харчування виявляються в числі
перших, від яких відмовляються, заощаджуючи на більш дешевих видах
харчування і проведенні дозвілля.
У подальшому доцільно дослідити управління ресторанним господарством
конкретних підприємств з визначенням переваг та недоліків в їх управлінні, а
також перспектив розвитку підприємств даної сфери.
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СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАСТВА
У статті досліджено суть поняття «комунікаційна політика та його значення
у діяльності підприємств ресторанного господарства, а також наведено
чинники, що формують напрямки комунікаційної політики підприємства та
перелік основних засобів просування і схему процесу комунікації.
Ключові слова: комунікаційна політика, концепція закладу ресторанного
господарства, міжособові комунікації, реклама, директ-маркетинг.
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Комунікаційна політика – основа діяльності усіх закладів ресторанного
господарства, адже вона безпосередньо стосується взаємодії з цільовою
аудиторією (потенційними споживачами товарів та послуг, що реалізовує
заклад). Від того, наскільки якісно та логічно буде побудована схема
комунікаційної політики, залежить прибуток підприємства.
Питання

розвитку

комунікаційної

політики

закладів

ресторанного

господарства вивчали такі вчені та науковці, як: І. Бланк, П. Ващекин,
В. Василенко, Т. Примак, В. Семиноженко, Б. Ноздрева, А. Гальчинський,
А. Алексунін, Е. Уткіна, О. Іванілова, О. Бондар, Н. Вудкок, Т. Амблер,
П. Гембл, К. Грьонрус, Я. Х. Гордон, Дж. Р. Еванс, Ф. Котлер, П. Дойль,
М.

Портер,

Ж.-Ж.

комунікаційної

Ламбен

політики

та

закладів

інші.

Проте

ресторанного

особливості

формування

господарства

постійно

змінюються від дії на них зовнішніх факторів, зокрема, зміни потреб цільової
аудиторії. Саме тому це питання залишається відкритим та потребує постійних
досліджень в динаміці.
Метою статті є визначення суті та значення комунікаційної політики
підприємств ресторанного господарства.
Суть комунікаційної політики підприємств ресторанного господарства, у
загальному розумінні, полягає в тому, що це – сукупність засобів та заходів, що
спрямовані на донесення інформації до цільової аудиторії та отримання
зворотної реакції, що допоможе підприємству реалізувати його маркетингові
стратегії з метою отримання прибутку [3, с. 19].
Проте думки вчених та науковців щодо найбільш точного визначення
поняття «комунікаційна політика» дещо відрізняються (табл. 1).
Таблиця 1 – Визначення поняття «комунікаційна політика»
Автор визначення
Ф. Котлер

Визначення поняття «комунікаційна політика»
- засіб просування товарів, що включає такі основні елементи, як:
реклама, стимулювання збуту, PR, персональний продаж та прямий
маркетинг [3, с. 19]
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Продовження таблиці 1
Т. Примак

Н. П. Ващекин
Р. Б. Ноздрева

В. А. Алексунін

- діяльність підприємства, що спрямована на інформування,
переконання та нагадування цільовій аудиторії про свої товари, а
також стимулювання їх збуту, створення позитивного іміджу
підприємства
у
суспільстві
та
налагодження
тісних
взаємовигідних партнерських відносин між даним підприємством
та громадськістю;
- оцінювання ринкової інформації через зворотний інформаційний
потік з метою адаптації цілей фірми до ситуації, що склалася
[5, с. 22]
- система заходів, що направлена на встановлення і підтримку
певних взаємовідносин підприємств з адресатами комунікацій
[2, с. 38]
- сукупність заходів щодо встановлення, підтримки й розвитку
зв’язків зі споживачами для збільшення збуту товарів і послуг, що
ґрунтується
на
використанні
психологічних
моделей
комунікативності [4, с. 17]
- застосування таких інструментів маркетингу, які можуть бути
використані як носії направленої (орієнтованої) на ринок
інформації [1, с. 22]

На основі вивчення думок різних авторів можна зробити висновок, що
комунікаційна політика закладу ресторанного господарства – це цілеспрямована
діяльність підприємства, яка забезпечує його взаємодію з усіма суб’єктами
маркетингової системи за допомогою застосування комплексу комунікативних
засобів (інструментів), з метою отримання максимального прибутку за рахунок
задоволення потреб споживачів [2].
Таким

чином,

основною

метою

комунікаційної

політики

закладу

ресторанного господарства є отримання прибутку. Враховуючи специфіку
ресторанного бізнесу, що полягає в унікальності кожного окремого закладу
ресторанного господарства, не існує єдиної стратегії, яка б підійшла кожному
закладу.
Тому слід враховувати наступні чинники, які допоможуть визначитися з
напрямками комунікаційної політики для задоволення потреб споживачів
ресторанних послуг [4].:
- тип закладу ресторанного господарства, від чого залежить стиль та
способи

спілкування

з

цільовою

відвідувачами);
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аудиторією

(тобто

потенційними

- концепція закладу, зміст якої полягає у чіткому спрямуванні на
задоволення потреб та інтересів цільової аудиторії, а тому певною мірою
ототожнюється з його комунікаційною політикою. Концепція закладу визначає
його спеціалізацію, дизайн, способи організації дозвілля для відвідувачів,
фірмовий стиль та інші важливі елементи, зокрема, рекламу;
- місце розташування закладу;
- власне цільова аудиторія: вік, стать, національність, інтереси, харчові
звички, рівень доходу, освіта та інші критерії, які допоможуть визначити способи
взаємодії з нею.
Проте комунікаційна політика – це не тільки реклама. Розглянемо два
важливі аспекти, що краще дозволять зрозуміти суть та значення даного поняття
[5].
По-перше, до комунікаційної політики відносять як міжособові, так і
безособові комунікації.
Міжособові комунікації формуються у процесі роботи з персоналом закладу
ресторанного

господарства:

його

підбором,

навчанням,

мотивуванням,

взаємодією персоналу та відвідувачів, а також контроль результатів роботи
команди.
Безособові комунікації, у свою чергу, є першим етапом роботи з цільовою
аудиторією, яка не передбачає особистісного контакту з кожним потенційним
відвідувачем. Це може бути реклама у соціальних мережах, друкованих
виданнях, по телебаченню та інша [6].
По-друге, цілі маркетингових комунікацій можна поділити на дві групи:
- комунікації з метою створення продукту чи послуги, що у майбутньому
буде користуватися попитом на ринку ресторанних послуг;
- комунікації з метою просування даного продукту чи послуги за
допомогою реклами, персонального продажу, стимулювання збуту тощо.
Розглянемо детальніше питання просування продуктів та послуг закладів
ресторанного господарства.
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У загальному розумінні, просування – це налагодження та постійна
підтримка контактів між підприємством та його цільвою аудиторією (ринком) з
метою збільшення попиту на продукти та послуги, а також формування
позитивного іміджу закладу за рахунок інформування, переконування та
постійного чи періодичного нагадування про свою діяльність. Іншими словами –
це комплекс маркетингових комунікацій [4].
До основних засобів просування входять:
- реклама – безособова форма комунікації з метою демонстрації та
просування

товару,

послуги,

ідеї

чи

концепції

закладу

ресторанного

господарства за допомогою засобів масової інформації на платній основі;
- стимулювання збуту – додаткове заохочення потенційних споживачів
придбати товар чи послугу (акції, знижки, бонуси);
- персональний продаж – особистий контакт персоналу ресторану (хостес,
адміністратор залу, офіціант, сомельє) з відвідувачем;
- зв'язки з громадськістю (паблік рилейшнз) – діяльність адміністрації
підприємства, що спрямована на формування позитивного іміджу закладу за
рахунок контактів з різними;
- директ-маркетинг – використання номерів телефонів, електронної почти,
месенджерів (viber, telegram) для розсилки різних повідомлень з інформацією
про відкриття нового закладу, діючих акції чи знижок для прямого впливу на
потенційних споживачів;
- інші засоби: участь в ярмарках, фуд-фестах, спонсорство тощо.
Таким чином, перелічені форми засобів просування слід застосоувати у
комплексі. Набір засобів впливу на цільову аудиторію називається комплексом
просування, що застосовується з метою формування прихильного ставлення
відвідувачів до закладу, його товарів та послуг.
Якщо підприємство застосовує лише один засіб просування (наприклад,
рекламу), то зменшує свої шанси на досягнення кінцевої мети – отримання
найвищого прибутку від своєї діяльності. Відповідно, такі дії не можна назвати
комунікаційною політикою [5].
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Важливо

звернути

увагу

на

правильне

поєднання

маркетингових

комунікацій, тобто пошук максимально ефективних поєднань різних засобів
просування з метою впливу на цільову аудиторію. Цей процес ще називають
інтегрованими маркетинговими комунікаціями, оскільки він передбачає
інтеграцію (поєднання, взаємодію) окремих засобів просування [3].
Підприємці, які використовують комунікаційну політику у веденні
ресторанного бізнесу, мають застосовувати її як засіб змістовної передачі
інформації від відправника до одержувача, що відбувається за рахунок
використання різноманітних форм зв’язку (у тому числі отримання зворотного
зв’язку). На рис. 1 зображено схему процесу комунікації у закладі ресторанного
господарства.

Рисунок 1 – Схема процесу комунікації у закладі ресторанного
господарства [6]
Розглянемо елементи процесу комунікації. Відповідно до рис. 1,
відправником є підприємство ресторанного господарства, що проводить аналіз
цільової аудиторії, визначає цілі комунікаційної діяльності та оплачує усі
витрати на ведення комунікаційної політики.
Інформація, яку підприємство бажає донести до своєї аудиторії та яку
змінили (оформили) в процесі кодування, називається зверненням. Вона може
бути подана у вигляді тексту, фотографій закладу, відео процесу приготування
страви тощо, а також це може бути поєднання різних форм візуалізації
початкової ідеї, яку підприємство бажає донести своїй цільовій аудиторії.
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Відповідальність за процес кодування несе рекламне агенство, яке
візуалізує ідею або маркетинговий відділ закладу ресторанного господарства
(частіше, мережі закладів) [1].
У зв’язку з втручанням до процесу комунікації різних факторів зовнішнього
середовища, при передачі звернення до отримувача виникають перешкоди
(шуми). Існують такі типи перешкод, як от:
- фізичні перешкоди – спотворення інформації чи пошкодження носіїв
рекламної комунікації (наприклад, помилка в тексті, пошкоджений рекламний
банер тощо);
- психологічні перешкоди – неправильне сприйняття кодів інформації;
- семантичні перешкоди – несприйняття цільовою аудиторією деяких
понять (зокрема назви закладу).
Далі відбувається процес декодування, тобто розшифровки споживачами
звернення, завдяки чому символи, що надійшли до них через комунікаційні
канали, набувають конкретного значення.
Отже, до цільової аудиторії надходить інформація, правильне розуміння
якої залежить від її готовності до адекватного тлумачення символів та спонукає
споживачів до конкретних дій. Якщо відправник здійснив аналіз цільової
аудиторії та сформував звернення, що відповідає її потребам, то це значно
полегшить

процес

декодування

одержувачами

інформації.

Відповідно,

основними етапами декодування інформації є:
- ознайомлення одержувача зі зверненням (власне процес надходження
інформації);
- розуміння, тобто інтерпретація інформації одержувачем;
- запам’ятовування – важливий етап, що передбачає зацікавленість
потенційного споживача отриманою інформацією та спонукає його до
конкретних дій щодо неї (відвідати сайт чи сторінку закладу у соціальній мережі,
прочитати відгуки, замовити доставку чи відвідати заклад).
Одержувачем інформації є цільова аудиторія підприємства, до якої входять:
- споживачі продукції та послуг закладу ресторанного господарства;
- споживачі продукції та послуг конкурентів;
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- потенційні відвідувачі, яких можуть зацікавити товари та послуги
підприємства, проте вони ще не користувалися ними з різних причин;
- посередники: компанії, які організовують різні заходи, що передбачають
харчування учасників тощо.
Відповідно, до каналу комунікації входять усі учасники процесу
комунікації, а також носії інформації (від процесу кодування інформації до
отримання її адресатом). Надання інформації здійснюється через рекламні щити,
соціальні мережі, засоби масової інформації тощо [3].
Дії споживачів після контакту зі зверненням, називаються зворотною
реакцією, ідеальним результатом якої являється купівля товарів чи послуг, що
пропонує відправник. Підвидом зворотної реакції є зворотний зв'язок (скарги,
відгуки, коментарі тощо).
Отже, комунікаційна політика підприємства ресторанного господарства – це
напрям дій адміністрації закладу, суть якого полягає у передачі інформації його
цільовій аудиторії з метою задоволення потреб споживачів та отримання
бажаного рівня прибутку.
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гостинності у вирішенні конфлікту.
Ключові слова: конфлікт, конфліктна ситуація, конфліктуючі сторони,
врегулювання конфлікту, міжособові конфлікти, внутрішньоособові конфлікти,
менеджер.
Постановка

проблеми.

Конфлікти

–

невід’ємна

частина

процесу

спілкування, а тому вони часто виникають саме у сфері гостинності, основою
якої є робота з людьми. Причин та видів конфліктів є безліч. А основною
роботою персоналу готельно-ресторанних закладів є не лише вчасне вирішення
конфліктів, але й зведення їх до мінімуму. Основою сфери гостинності ХХІ
століття є високий рівень сервісу, який залежить від злагодженої роботи всього
персоналу та його вміння вдало та вчасно вирішувати конфліктні ситуації з
гостями.
Менеджерам сфери гостинності щодня доводиться вирішувати конфлікти як
з гостями, так і всередині колективу, адже невирішені конфліктні ситуації з
гостями негативно впливають на репутацію закладу, а конфлікти у колективі
знижують працездатність. Саме тому проблема управління конфліктами
залишається відкритою та актуальною для розвитку сфери індустрії гостинності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему управління конфліктами
на підприємствах готельно-ресторанного господарства досліджували такі вчені
та науковці, як: С. Дирін, М. Ковалевський, П. Лавров, Г. Моска, М. Вебер,
В. Федцов, Р. Акофф, О. Віханський, Ф. Эмері, М. Мескон, О. Й. Криса,
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В. Соловйов, А. Гранкіна, Ю. Зайченко, В. Хмурова та інші. Однак не існує
єдиного алгоритму вирішення усіх конфліктних ситуацій, тому дана проблема
потребує подальших досліджень.
Формулювання цілей статті. Метою написання даного дослідження
вивчення теоретичних основ управління конфліктами на підприємствах сфери
гостинності та дослідження ролі персоналу у їх вирішенні.
Виклад основного матеріалу. Сучасну сферу готельно-ресторанного бізнесу
неможливо уявити без конфліктів, нестандартних ситуацій, неординарних гостей
та ввічливого, спокійного адміністратора, який за лічені хвилини вирішує усі
проблеми та забезпечує налагодження привітної атмосфери гостинності у
закладі.
Конфлікт – це зіткнення протилежних інтересів, поглядів, оцінок,
цінностей; протиріччя, що виникає між людьми чи колективами у процесі
спілкування, їхньої спільної діяльності через непорозуміння або протилежність
інтересів, відсутність згоди між двома та більше сторонами [4].
Основними характеристиками конфлікту є [5]:
- протилежні позиції конфліктуючих сторін щодо вирішення певного
питання;
- невідповідність цілей, інтересів чи бажань;
- протилежні засоби досягнення мети.
Основними сторонами або учасниками конфлікту є суб’єкти, які діють один
проти одного. Іноді використовується термін «опонент», тобто супротивник у
конфліктній ситуації. Конфлікт припиняється за умови, що одна сторона з нього
виходить. Виникають й такі ситуації, коли під час конфлікту одна зі сторін
змінюється. Тобто з’являється третій учасник конфлікту, а перший або другий
опонент виходить з нього.
Розглянемо складові конфлікту. Об’єктом конфлікту виступає цінність, за
яку змагаються сторони, тобто те, на що кожна зі сторін претендує. Вона може
бути як духовна, так і матеріальна. Відповідно, неможливо встановити перелік
об’єктів конфлікту. Саме тому між людьми виникає така велика кількість
конфліктних ситуацій.
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Предметом конфлікту являється суперечність, що стосується об’єкту
конфлікту. Іншими словами, це причина, через яку сторони вступають в
конфлікт.
На підприємствах індустрії гостинності причинами виникнення конфлікту в
колективі можуть виступати [1, c. 178–180]:
- різні цілі та цінності керівництва та персоналу;
- розбіжності в характерах та баченню ситуації;
- відсутність налагодженої комунікації між керівництвом та персоналом;
- необ’єктивність щодо розподілу ресурсів між структурними підрозділами
закладу.
Значення конфліктів полягає в тому, що вони забезпечують розвиток,
прогрес певної сфери, допомагають їй розвиватися. Для індустрії гостинності
основним значенням конфлікту є можливість покращити свій сервіс,
матеріально-технічну сферу, якість послуг.
Персоналу

підприємств

готельно-ресторанного

господарства

важко

вирішувати конфліктні ситуації з гостями, якщо в самому колективі панує
нездорова атмосфера. Відсутність цієї взаємодії чітко видна гостя, тому у них не
виникає бажання повертатися до таких закладів.
Відповідно конфлікти в колективі несуть за собою наступні негативні
наслідки:
- поганий настрій та зниження продуктивності персоналу;
- постійна текучість кадрів;
- недовіра та небажання взаємодіяти з керівництвом;
- відсутність бажання працювати в колективі та на загальний результат;
- відокремлення від колективу та відданість лише власним інтересам;
- бажання постійно доводити свою точку зору на перекір іншим.
Управління конфліктами, в першу чергу, є завданням менеджерів:
власників, директорів, адміністраторів чи керівників служб. Проте це не означає,
що власник має цілодобово знаходитися у закладі на випадок, якщо виникне
конфліктна ситуація. Головна задача менеджера – максимально запобігти
створенню конфліктної ситуації.
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Розглянемо

детальніше

завдання

менеджера

щодо

управління

конфліктними ситуаціями [2, c. 63–64]:
- створення привітної атмосфери в колективі;
- створення конкретних чек-листів щодо вирішення конфліктних ситуацій,
тобто розробка чіткого стандартного алгоритму,за яким має діяти персонал у разі
виникнення нестандартної ситуації;
- визначення сфер відповідальності кожного працівника закладу в межах
його посадової інструкції – чітке встановлення меж діяльності кожного
підлеглого;
- постійна робота зі скаргами гостей та визначення причини кожного
конфлікту;
- остаточне вирішення конфліктних ситуацій та забезпечення кінцевого
позитивного враження про заклад, тобто перетворення конфліктної ситуації на
умову для того, щоб відвідувач переконався у високому рівні сервісу даного
закладу.
Існують різні підходи до класифікації конфліктів. Загальноприйнятим
вважається

виокремлення

таких

чотирьох

видів

конфліктів,

як

от:

внутрішньоособовий, міжособовий, конфлікт між особою і групою та
міжгруповий конфлікт [5]. Розглянемо детальніше основні з них на прикладі
сфери гостинності.
Внутрішньоособовий конфлікт у сфері готельно-ресторанного бізнесу
стосується працівників, до яких керівництво ставить не конкретні вимоги. У них
виникає почуття несправедливості, що слугує частою їх причиною звільнення за
власним бажанням.
Міжособовий конфлікт є найпоширенішим типом конфліктів. У сфері
гостинності даний вид конфлікту можна розділити на такі підвиди:
- конфлікт між керівництвом та підлеглими (вертикальний);
-

конфлікт

між

працівниками

одного

структурного

(горизонтальний);
- конфлікт між різними підрозділами (горизонтальний);
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підрозділу

- конфлікт між гостем та персоналом;
- конфлікт між гостями;
- інші: конфлікти з партнерами, постачальниками, ремонтними службами і
так далі.
Наступним підходом до класифікації конфліктів є їх поділ за значенням,
наслідками та способами вирішення. Відповідно до цього визначають такі види
конфліктів:
- конструктивні, основними ознаками яких є об’єктивні причини
непорозуміння між конфліктуючими сторонами; з’ясування справжньої причини
конфлікту та спільне намагання вирішити проблему з урахуванням обох точок
зору сторін, що в результаті призводить до взаєморозуміння;
- деструктивні, що відзначаються особистісною неприязністю та взаємним
звинуваченням один одного у тому, що склалася така ситуація.
Виходячи з вищесказаного, деструктивні конфлікти неприпустимі ні в
роботі з гостями, ні у взаєминах з персоналом. Навіть якщо гості поводять себе
невідповідним чином, персонал закладу, а особливо менеджер завжди повинні
схилятися до того, щоб конфлікт набрав конструктивного характеру.
Існує три основні методи вирішення конфліктів, а саме:
- педагогічний;
- психологічний;
- адміністративний.
Педагогічний метод ще називають методом переконання. Його суть полягає
в тому, що менеджер шляхом наведення вагомих аргументів допомагає
працівнику правильно подивитися на ситуацію. Тут важливу роль відіграє
авторитет менеджера перед працівником, тому такий метод переважно
використовується для вирішення конфліктних ситуацій, які виникають в
колективі.
Для вирішення конфліктних ситуацій з гостями найчастіше слід
застосовувати психологічні методи, особливо якщо конфліктуючим сторонам
важко вийти з конфлікту самостійно (наприклад, конфліктна ситуація між
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гостями). Тут важливо аналізувати поведінку гостей: для одних важливе
співчуття, співпереживання, для інших детальний план роз’яснення подальших
дій закладу щодо вирішення неприємної ситуації та постійне інформування гостя
про хід справи, тобто йому важливо «контролювати» ситуацію.
За умови, що ситуацію неможливо вирішити за допомогою педагогічного та
психологічного методу, слід застосувати адміністративний метод вирішення
конфлікту. Для персоналу це може означати позбавлення премії, переведення на
нижчу посаду, догана чи навіть звільнення. Іноді такий метод доводиться
застосовувати і у конфліктних ситуаціях з гостями. Наприклад, штрафи за
куріння в номері чи пошкодження майна готелю, або розбитий посуд у ресторані.
Таким чином, управління конфліктами на підприємствах індустрії
гостинності – це одне з найважливіших завдань менеджера. Проте для швидкого
вирішення конфліктних ситуацій в готельно-ресторанній сфері усі працівники
повинні вміти працювати з конфліктами. Саме тому важливо визначити, як
підібрати та підготовити персонал, який завжди буде діяти в інтересах закладу.
Для початку візьмемо за основу дослідження просту організаційну
структуру підприємства, де є три рівні: керівник організації, керівники
структурних підрозділів та лінійний персонал в межах кожного підрозділу.
Далі перечислимо мінімальні навички та риси, якими мають володіти як
керівники структурних підрозділів, так і лінійний персонал закладу сфери
гостинності:
- вища освіта (особливо це стосується керівників підрозділів та кухарів);
- високий рівень володіння українською та російською мовою, а також хоча
б розмовний рівень англійської мови (знання інших іноземних мов завжди є
додатковою перевагою);
- досвід роботи (бажано, але не обов’язково);
- бути впевненим користувачем ПК (персонального комп’ютера);
- презентабельний зовнішній вигляд, охайність, приємний голос (для
працівників Front office часто є вікові чи гендерні обмеження);
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- комунікабельність, гостинність, позитивне та доброзичливе ставлення до
людей, уважність до деталей, відповідальність;
- стресостійкість та вміння працювати в команді та на результат;
- готовність до навчання та освоєння нових комп’ютерних програм.
Після того, як сформована команда майбутніх професіоналів, проводиться
підготовка їх до роботи з конфліктними ситуаціями. У таблиці 1 наведено
приклади основних методів підготовки злагодженого колективу.
Таблиця 1 – Методи підготовки персоналу до роботи з конфліктними
ситуаціями
Назва методу

Його характеристика та роль у підготовці до
роботи з конфліктами

Відповідальні
особи за його
впровадження

Корпоративна
культура

Єдина система цінностей, якої дотримуються усі Керівник
працівники підприємства.
підприємства
Формує злагоджену позицію колективу щодо
позитивного вирішення проблемної ситуації та
збереження репутації закладу.

Стандарти
підприємства

Основи роботи підприємства, документи, де Керівник
зазначаються вимоги до виконання усіх процесів підприємства
закладу.
Дають розуміння того, яким має бути кінцевий
результат та методи його досягнення.

Посадові інструкції

Права та обов’язки кожного працівника. Керівник
Визначають межі дозволеного у конфліктній підприємства
ситуації.

Чек-листи

Конкретні інструкції щодо вирішення ситуації.
Керівник
Допомагають покроково пройти всі стадії підприємства,
конфлікту та вийти з нього.
керівники
підрозділів

Тренінги

Формують нові знання та вміння працівників, Керівник
розвивають критичне мислення, об’єднують підприємства,
колектив для вирішення певних проблем.
менеджери
по
роботі
з
персоналом

Ситуаційні
завдання

Пропрацювання уявних ситуацій, що можуть Керівники
виникнути з гостями.
підрозділів
Це підготовка до реальних конфліктів.

Проведення роботи Аналіз конфліктних ситуацій, які вже Керівники
над помилками
завершилися. З’ясування причин виникнення підрозділів
конфлікту та наведення методів, за допомогою
яких конфлікт можна було вирішити. Дозволяє
уникнути повторення неприємних ситуацій.
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Таким чином, відповідно до табл. 1, найпростішим способом пояснити
працівникам, що вони повинні робити у разі виникнення конфліктної ситуації є
розробка чек-листа. Наведемо приклад алгоритму дій колективу у роботі з
конфліктами [5]:
1. З’ясувати причини виникнення конфлікту.
2. Абстрагувати учасників конфлікту від інших гостей. По можливості
відвести в сторону.
3. Уважно вислухати обидві сторони конфлікту.
4. Проаналізувати ситуацію.
5. Обрати засоби та способи розв’язання конфлікту.
6. Перейти до конкретних дій щодо вирішення конфлікту.
7. Вирішити конфліктну ситуацію.
8. Проаналізувати наслідки конфлікту.
9. Максимально ліквідувати негативні наслідки конфлікту.
Даний алгоритм не може містити всі дані для вирішення ситуації, а тому
успішне вирішення конфлікту залежить саме від дій персоналу.
Працівники сфери гостинності повинні робити все можливе задля
запобігання конфліктних ситуацій. Для цього слід застосовувати наступні
правила [6]:
- йти на поступки (знаходити компроміси);
- проявляти доброзичливість – привітна посмішка здатна покращити настрій
гостя;
- дотримуватися дистанції. Це правило побудоване на проблемі особистої
неприязні або навпаки гарному ставленню гостя до певного працівника.
Наприклад, є гість, який постійно конфліктує з офіціантами-дівчатами, тому
краще попросити колегу-хлопця прийняти в нього замовлення;
- любити свою роботу не дивлячись ні на що. Не дозволяйте ситуації взяти
контроль над вашими емоціями, завжди проявляйте свій професіоналізм та
вміння володіти собою;
- приділяти увагу психологічній підготовці. Тут допоможуть наведені вище
методи підготовки персоналу до проблемних ситуацій;
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- ставитись з повагою до себе та інших (як до своїх колег та керівництва, так
і до гостей);
- уміти заспокоїтись. Часто люди рахують до 10 або думають про щось
приємне перед тим, як відповісти на певну образу. Це дозволяє запобігти
непотрібному виплеску негативних емоцій;
- уміти заспокоїти. Проявляйте співчуття й розуміння, створіть затишні
умови для гостя, запропонуйте йому води, чаю, кави, поспілкуйтеся без
сторонніх;
У сфері гостинності найважливішими моментами у вирішенні конфліктних
ситуацій з гостями є [3, c. 296]:
- вміння слухати: не перебивати, не сперечатися, не намагатися прийняти
будь-які дії не вислухавши гостя повністю. Часто людині важливо просто
висловити свою думку для вирішення проблеми;
- вміння вибачатися: щиро та гідно визнати свою проблему та принести
вибачення гостю. Це проявить не лише вашу повагу до нього, але й високий
рівень сервісу у закладі, де ви працюєте;
- проінформувати гостя щодо дій, які ви зробите для вирішення даного
питання. Деяким гостям не достатньо, щоб їх вислухали. Вони повинні розуміти,
що ситуація точно зміниться;
- не забути подякувати гостю: він дійсно допоміг локалізувати проблему та
дав можливість вашому закладу стати кращим. Просто щиро проявіть свою
вдячність.
Висновок. Отже, залежно від видів конфліктів існує багато способів їх
вирішення, проте метою правильного менеджменту на підприємствах готельноресторанного господарства є перетворення конфліктної ситуації на можливість
вдосконалення роботи всього підприємства, позитивні відгуки гостей та їх
бажання повертатися до закладу.
Вміння персоналу закладу індустрії гостинності вдало вирішувати
конфліктні ситуації позитивно впливає на репутацію підприємства. Це свідчить
про те, що керівництво закладу дбає про забезпечення високого рівня
обслуговування за рахунок суворого підбору та навчання персоналу,
формування єдиної команди, що готова працювати на спільний результат.
248

Список використаних джерел:
1. Біловодська О.А., Кириченко Т.В. Управління конфліктами в системі
управління людським потенціалом підприємств. Економіка і суспільство. 2017.
(№10). С. 177–182.
2. Гранкіна А.В. Конфлікт на підприємстві готельного господарства, методи
та засоби його вирішення. Міжнародний науковий журнал. 2015. (№7). С. 61–64.
3. Зайченко Ю.В., Іващук І.В., Ястремська Н.М. Роль сучасного менеджера
у вирішенні конфліктних ситуацій в сфері готельно-ресторанного бізнесу.
Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали ІІІ міжнар.
наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 28 квіт. 2018 р.). Кривий Ріг, 2018. C. 295–297.
4. Енциклопедія сучасної України online: термін «конфлікт». URL:
https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3235 (дата звернення: 29.10.2021).
5. Управління

конфліктами

в

туризмі.

URL:

https://pidru4niki.com/

14990528/turizm/upravlinnya_konfliktami_turizmi (дата звернення: 29.10.2021).
6. Хмурова В.В. Управління конфліктами на підприємствах сфери послуг.
URL:

http://knutd.edu.ua/publications/pdf/Ukrainian_editions/Hmurova2015

060405.pdf (дата звернення: 04.11.2021).
УДК 338.48-31(045)
Карина Духнєвич
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СЕЗОННІСТЬ І ЗГЛАДЖУВАННЯ СЕЗОННИХ КОЛИВАНЬ В
ГАЛУЗЯХ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ
У статті pозглянуто поняття сезонності, її pоль в туристичному і готельному
бізнесі. Розкрито сутність поняття та змiст дослiджень в згладжуванні
сезонних коливань. Охарактеризовано етапи дослiджень в згладжуванні
сезонних коливань в туpистичнiй дiяльностi.
Ключовi слова: сезонність, сезонні коливання, згладжування сезонних коливань,
туpистична дiяльнiсть, туристичний і готельний бізнес, туpистичний об’єкт.
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Постановка пpоблеми. Система туризму займає найбільш благородний
сектор ринку туріндустрії. Програми відпочинку, покликані розширити
світогляд, зміцнити здоров'я або розкрити таланти, націлені в кінцевому
підсумку на розвиток молодого покоління – в найближчому майбутньому
потенційно найбільш активного в українському суспільстві.
На сьогоднішній день на ринку туризму працює досить значна кількість
туристських фірм, які організовують відпочинок як в Україні, так і за кордоном
в залежності від сезонних коливань. Процес дуже впливає на окремі види
туризму. Як відзначають фахівці, займаючись такого роду бізнесом, важко
розраховувати на стабільно високу норму прибутку. Останнім часом багато
туроператорів із внутрішнього туризму, як правило, при розрахунку ціни
путівки, передбачають мінімальний одиничний прибуток, а сукупний прибуток
забезпечується за рахунок великих обсягів продажів.
Стає проблема необхідності дослідження виявлення найбільш ефективних
способів розвитку туристичного продукту на туристичному ринку для
згладжування сезонних коливань.
Метою статті є аналіз сезонності та згладжування сезонних коливань в
туристичному та готельному бізнесі.
Аналiз сучасних дослiджень та публiкацiй. При розробці теоретичних
питань були використані роботи вітчизняних і зарубіжних вчених, присвячені
економічним дослідженням у сфері туризму (А.Ю. Александрової, М.А.
Жукової, Н.А.Зайцевої, М.В. Єфремової, Ф. Котлера, Н.К . Масового, М.А.
Морозова, А.Д. Чуднівського і ін.).
Виклад основного матеpiалу дослідження. Ринок туризму характеризується
такими напрямками, як відпочинок, оздоровлення та лікування, екскурсійні тури
для груп по Україні і за кордоном, а також відпочинок і навчання за кордоном.
Попит на туризм носить яскраво виражений сезонний характер і залежить, як
правило, від сезону. Літній період вважається самим «високим» сезоном,
оскільки саме в цей період і попит, і пропозиція в рівній мірі високі і стабільні.
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Незважаючи на існуючі проблеми при сезонних коливаннях в туристичному
бізнесі, на сьогоднішній день різні види екскурсійного відпочинку є одним з
найбільш затребуваних видів туризму, оскільки має безпосереднє відношення до
сфери відпочинку.
Під сезонністю розуміється стійка закономірність внутрішньорічної
динаміки туристичного попиту, яка проявляється у внутрішньорічних
підвищеннях або зниженнях рівнів попиту на подорожі протягом ряду років
[1, с.26].
Розрізняються три форми сезонності:
1. Однопікова сезонність характеризується одним активним сезоном
тривалістю від трьох до чотирьох місяців, зазвичай влітку (Середземноморські
курорти).
2. Двопікова сезонність включає два туристичних сезони в рік, часто
традиційно літо і, можливо, зима (гірські частини Європи і Північної Америки).
Україна може і повинна претендувати на країну, як місце літнього та зимового
відпочинку, оскільки має потенціал для організації морських круїзів по Чорному
морю і гірськолижних курортів в Карпатах.
3. Безпікова сезонність, яка властива в основному урбанізованим центрам,
де велика частина атракціонів не сезонні по природі. Але навіть тут туризм
залежить від сезонності попиту в генератор-регіонах (Сінгапур, Гонконг)
[2, с.33].
По ступені інтенсивності туристичних подорожжей розрізняють чотири
сезони туристичної діяльності:
− сезон пік − період, найбільш сприятливий для організації рекреаційної
діяльності, що характеризується максимальною щільністю туристів і найбільш
комфортними умовами для рекреації;
− сезон високий − період найбільшої ділової активності на туристичному
ринку, час дії найвищих тарифів на туристичний продукт та послуги;
− сезон низький − період зниження ділової активності на туристичному
ринку, для якого характерні найнижчі ціни на туристичний продукт та послуги;
− сезон «мертвий» − максимально несприятливий період для організації
рекреаційної діяльності [3, с.18].
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повноцінного

використання туристами туристичних ресурсів. По всіх ознаках жителям країн з
відносно холодною зимою властиво прагнення відпочити влітку і переважно в
туристичних Центрах з більш теплим кліматом. Тому курорти Середземномор’я
мають сезонний пік туристичного завантаження в літні місяці. Курорти Перської
затоки, Красного моря, Таїланду та інших країн Південно-Східної Азії
привабливі в зимові місяці, коли клімат більш м’який і менш жаркий. Велика
частина континентів розташована в північній частині півкулі, і можна
стверджувати, що там проживає більша частина населення Землі.
В країнах, розташованих у південній частині півкулі, кліматичні зміни є
протилежними. З певних позицій це досить зручно. Заможні туристи країн
Європи та Північної Америки можуть взимку побувати в туристичних центрах
Південної Америки, Південної Африки або Австралії, де наступає теплий літній
сезон.
Кожний курорт або туристичний центр має характерні привабливі ознаки
для туризму залежно від кліматичних особливостей даної місцевості та власного
виду туризму. Так, в Індії та на Кубі несприятливими вважаються періоди
мусонних дощів. Гірськолижні: альпійські та інші курорти також мають свої
сприятливі періоди для активного заняття спортом і розваг, насамперед, ранньою
весною, коли є сніг і багато сонця. Для сафарі з охотою важливе дозволений
сезон для відстрілу певних видів тварин.
Сезонність завантаження курорту або туристичного центру також
відбивається на зміні тенденцій генерації робочих місць у сфері обслуговування,
інтенсивності завантаження засобів перевезення, розміщення, ресторанів та
атракціонів.
У високий сезон виникає перевантаження туристичних центрів, ціни істотно
підвищуються, бронювання послуг на цей період проводиться заздалегідь.
Навпаки, у низький сезон, коли активність відвідування туристичних центрів
помітно знижується, ціни на туристичні послуги та послуги розміщення низькі.
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Сезонність являє собою складне та водночас суперечливе явище, завдяки
своїм наслідкам. Туристична сезонність ускладнює розвиток туристичного
господарства, загострюючи протиріччя між еластичним попитом на туристичні
послуги і порівняно стабільною туристською пропозицією, тим самим
викликаючи проблеми в обслуговуванні туристів.
Сезонні коливання та кліматичні умови країни безпосередньо також
впливають на попит туристичного продукту. Пощастило тим країнам, у яких
річні коливання температури та інших показників клімату незначні, туристична
сезонність там виявляється слабкіше, як це можна споглядати у Марокко, яке
користується щорічним напливом туристів.
Вид туризму та місце його проведення також впливають на сезонність
попиту. Наприклад, лікувально-пізнавальний туризм менше схильний до
сезонності, в той час як курортний і гірськолижний – більше. Кожна дестинація,
яка є привабливою для туристів, завдяки наявності унікальних або специфічних
туристсько-рекреаційних ресурсів та відповідної інфраструктури може зовсім
по-різному заповнюватися туристами протягом року.
У зв'язку з цим попит на туристські послуги в окремому районі, країні в
масштабах всієї планети різний. Від чинника сезонності особливо страждають
курортні готелі, в структурі собівартості послуг яких постійні витрати суттєво
перевищують змінні. Сезонні нерівномірності попиту таким чином породжують
проблему збереження у складі персоналу кваліфікованих працівників.
Дослідження

туристичної

сезонності

дає

можливість

уплинути

на

нерегулярність туристичного попиту [5, с.22].
На сьогодні туристичний ринок економічно розвинених країн спостерігає
тенденцію до зниження сезонної нерівномірності в туристичних послугах
завдяки випереджальному розвитку пропозиції на попит. Також на туристичну
сезонність мають неабиякий вплив фактори психологічного характеру: традиції,
наслідування, мода. Вершини та спади активності туристів багато в чому можна
пояснити консерватизмом більшості туристів, тобто призвичаєною думкою, що
літо – найбільш сприятливий час для проведення відпусток [4, с.16].
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рекомендується застосовувати методи стимулювання збуту, серед яких:
безкоштовне розповсюдження рекламних буклетів, надання знижок і бонусів за
певний обсяг купівлі та регулярність, продаж послуг у кредит. До іншого
напрямку подолання проблеми сезонності можна віднести розробку та
просування нових видів туристичної пропозиції, котра не піддається сезонним
коливанням. Це, насамперед, розвиток конгресного і подієвого туризму, а також
соціального туризму для цільових груп: пізнавального – для пенсіонерів та
освітнього – для молоді.
Висновки. Отже, не секрет що потік туристів протягом календарного року
може бути не рівномірним, він схильний до сезонних коливань. Щоб зменшити
ступінь невизначеності та ризиконезахищеності туристичному підприємству
необхідно одержувати надійну, об'ємну і своєчасну інформацію, яка допоможе
провести маркетингові дослідження, тим самим дозволить об'єктивно оцінити
турпідприємству свої ринкові можливості і виокремити ті напрями діяльності, де
досягнення цілей стає можливим з мінімальним ступенем ризику і з більшою
визначеністю.
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СУТНІСТЬ ТА ЦІЛІ ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ В СТРАТЕГІЇ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Дана стаття містить дослідження сутності інноваційного маркетингу та
його місця в системі управління підприємством ресторанного бізнесу. Також
особливу увагу приділено структурним елементам комплексу інноваційного
маркетингу з урахуванням специфіки господарської діяльності закладів
ресторанного господарства.
Ключові слова: інновація, інноваційний маркетинг, маркетинг, стратегія,
ресторанний бізнес.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та
практичними завданнями. Необхідність займати стійкі ринкові позиції,
протидіяти конкурентам, задовольняти потреби споживачів пов'язана з
маркетинговою інноваційною активністю. Вона розглядається як інструмент
реалізації маркетингових рішень у процесі впровадження інновацій. За рахунок
неї компанія має можливість активно впливати на зміни у маркетинговому
середовищі.
Слід відзначити, що дискусійні питання з інноваційного маркетингу в сфері
ресторанного бізнесу зазначено в наукових працях Н. Власової, О. Гугул, В.
Карсекіна, М. Нагари, В. Пустуна, Г. П'ятницької, М. Чорної та ін.
Формулювання цілей статті. Метою написання даного дослідження є
узагальнення існуючих підходів щодо визначення сутності інноваційного
маркетингу та визначення його ролі в розробці стратегічних напрямків розвитку
підприємств ресторанного бізнесу.
Виклад основного матеріалу. Під інноваційним маркетингом слід розуміти
концепцію ведення бізнесу, яка передбачає створення вдосконаленої або
принципово нової продукції (виробу, технології, послуги, управлінського
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рішення) – інновації – і використання в процесі її створення та розповсюдження
вдосконалених чи принципово нових – інноваційних – інструментів, форм та
методів маркетингу з метою більш ефективного задоволення потреб як
споживачів, так і виробників. Інакше кажучи, підприємство виробляє інновації,
перш за все такі, які задовольняють як потреби споживачів, так і його власні
потреби, і використовує інноваційні підходи для реалізації засад маркетингу [5].
В науковій літературі поряд із визначенням поняття «інноваційний
маркетинг» науковці також досліджують поняття «маркетинг інновацій». В табл.
1

наведено

визначення

сутності

поняття

«інноваційний

маркетинг»

вітчизняними та закордонними дослідниками.
Таблиця 1 – Дослідження сутності «інноваційний маркетинг»
Автор
Балабанова
Л.В. [2]
Загорная
[4]

Т.О.

Костина
[6]

О.П.

Кузнєцова Н.В.
[7]
Кузьмін О.,
Чухрай Н. [5]

Радионова Ю.,
Надтока Т. [9]
Хотяшева О.
[11]
Dan Coughlin
[13]

Визначення
Інноваційний маркетинг – принцип освіченого маркетингу, згідно з
яким підприємство повинно постійно вносити реальні покращення в
свою продукцію і маркетинг
Інноваційний маркетинг в умовах українських підприємств передбачає
вихід зі складних економічних умов на основі виробництва й реалізації
нової продукції, і не просто технологічно завершеної, але й необхідної
споживачеві, що задовольняє його потребам, при виробництві й
реалізації якої підприємство може максимально використовувати свої
конкурентні переваги.
Інноваційний маркетинг як поняття ширше, ніж маркетинг інновацій,
він включає місію організації, філософію мислення, область наукових
досліджень, стиль керування й поводження.
Маркетинг інновацій – це комплексна система організації, керування й
аналізу нововведень на основі маркетингової інформації й за
допомогою засобів маркетингу.
Інноваційний маркетинг – діяльність на ринку нововведень, спрямована
на формування або виявлення попиту з метою максимального
задоволення запитів і потреб, що базується на використанні нових ідей
щодо товарів, послуг і технологій, які найкращим чином сприяють
досягненню цілей організації та окремих виконавців.
Маркетинговий підхід до керування інноваційними процесами – це
комплексний підхід, що розглядає товар і інновацію одночасно з
погляду і виробника і споживача.
Інноваційний маркетинг, спрямований на створення унікальних
ринкових умов реалізації нового продукту.
Інноваційний маркетинг полягає в завоюванні споживачів за
допомогою пропонування їм нової цінності, якої раніше їм не
пропонували.
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Слід заначити, що інноваційний маркетинг також спрямований на пошук
нових ринків збуту та сегментів ринку. Серед успішних стратегій для подібного
пошуку може вважатися Стратегія Блакитного Океану. Основний її принцип пошук характеристик продукту або послуги, важливих для споживача, але
відсутніх у конкурентів [12]. В такому випадку попит створюється, а не
відвойовується у конкурентів, що є достатньо важким на ринку з обмеженим
потенціалом попиту та сильною конкуренцією. Основа такої стратегії – пошук
характеристик продукту або послуги, важливих для споживача, але відсутніх у
конкурентів. Продукт не обов'язково повинен мати усі атрибути, важливі для
клієнта, але, маючи хоч би одну унікальну характеристику, що представляє
цінність для цільової аудиторії, він неодмінно буде затребуваний [10, с. 107].
Основними складовими інноваційного маркетингу є виробництво інновацій
та використання інновацій в маркетингу під час їх створення

та

розповсюдження.
Узагальнюючи проведені теоретичні дослідження встановлено, що
інноваційний маркетинг – це концепція ведення бізнесу, яка передбачає
створення принципово нової, або удосконаленої продукції і використання в
результаті її створення та поширення принципово нових інноваційних
інструментів, форм та методів маркетингу з метою більш ефективного
забезпечення потреб як споживачів так і виробників [10, с. 107].
Для

сфери

ресторанного

бізнесу

одним

із

напрямків

реалізації

інноваційного маркетингу є розробка нового продукту або послуги, що
відповідала б запитам та очікуванням споживачів ресторанних послуг.
В науковій праці Н.С. Ілляшенко сформовано структуру комплексу
інноваційного маркетингу на основі детального вивчення комплексу маркетингу.
Схематично комплекс інноваційного маркетингу представлено на рисунку 1 [5].
Таким чином, з рисунку 1 видно, що основними складовими комплексу
інноваційного маркетингу є: товарна, цінова, збутова та комунікаційна політики
підприємства. Саме вони є основою маркетингу взагалі і саме вони дозволяють
підприємству функціонувати в ринкових умовах.
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В якості додаткових елементів автором запропоновано використовувати
наступні:
1.

Зовнішні та внутрішні взаємовідносини підприємства (англійською

мовою «people») – це взаємини з основними контрагентами та комунікації на
самому підприємстві.
КОМПЛЕКС ІННОВАЦІЙНОГО
МАРКЕТИНГУ

Товарна політика підприємства:
її інноваційна складова

Внутрішні та зовнішні
взаємовідносини підприємства

Цінова політика підприємства

Збутова політика підприємства

Інноваційна культура
підприємства

Комунікаційна політика
підприємства
Додаткові інструменти
Традиційні інструменти

Рисунок 1 – Складові комплексу інноваційного маркетингу
Виокремлення цієї складової пов’язано з розвитком інформаційної
економіки під якою розуміють виробничу систему в поєднанні зі сферою
споживання, де інформація є провідною виробничою силою (вирішальним
засобом та предметом праці), а також основним продуктом виробництва та
предметом споживання [1].
Комунікації підприємства є основою отримання ним інформації та
можливості прийняття відповідних рішень.
Таким чином, взаємини на різних рівнях діяльності підприємства є
невід’ємною частиною його успішного функціонування.
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Аналіз існуючих взаємин та розвиток нових дозволяють підприємству
більш якісно реалізувати свою господарську діяльність з метою досягнення
поставлених цілей. Таким чином, основними завданнями в рамках даної
складової комплексу інноваційного маркетингу є:
-

збір інформації про основних

суб’єктів,

з

якими

підприємство

співпрацює та контактує та її аналіз;
-

налагодження

довгострокових

та

контактів

з

контрагентами,

підвищення ефективності співпраці з ними;
-

покращення рівня комунікацій з персоналом підприємства.

2. Інноваційна культура підприємства – корпоративна культура, яка
направлена в основі своїй на інновації, їх постійну генерацію та впровадження.
Дана складова відповідає за процес переходу підприємства на інноваційний
розвиток шляхом підвищення розуміння всіх його працівників про необхідність
даного процесу.
Тобто лише робота всіх елементів системи підприємства, їх співпраця та
взаємоузгодження дій дозволить підприємству ефективно розвиватись на
засадах інноваційного маркетингу. Розвиток інноваційної культури має бути
одним з основних завдань вищого керівництва підприємства.
У процесі інноваційного маркетингу маркетингові дослідження мають
проводитися з використанням сучасних дослідницьких технологій, до яких
належать трендвотчинг, кулхантинг, бенчмаркінг, що дозволить отримати
належне інформаційне забезпечення інноваційного процесу в маркетинговій
діяльності. Маркетингові інновації забезпечують ексклюзивність, відмінність та
індивідуальність підходу до задоволення потреб споживачів, неповторні певний
проміжок часу конкурентні переваги [3].
Інноваційні процеси в ресторанному бізнесі мають певну специфіку, яка
формується під сукупним впливом регіональних, галузевих, функціональних,
технологічних та інших особливостей.
Для підприємств ресторанного бізнесу інноваційні інструменти комплексу
маркетингу ґрунтуються на таких елементах:
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– товарна та асортиментна політика, що також є ключовим інструментом
комплексу маркетингу підприємств ресторанного господарства;
–різноманітність;
–переробка;
–прозорість;
–диференціація якості.
Для підприємств ресторанного бізнесу значна частина інноваційних
процесів має техніко-технологічний характер і передбачає впровадження у
господарську діяльність нових високопродуктивних систем та відповідних
технологій. Важливою складовою інноваційних процесів є інжиніринг – надання
інженерно-консультативних послуг, що у світовій практиці виокремлено в
самостійну сферу діяльності.
Такі послуги мають переважно інтелектуальний характер, стосуються
використання досягнень науки для підвищення ефективності й управління
діяльності. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності визначені
Законом України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в
Україні» [8].
В загальній системі маркетингової діяльності підприємств ресторанного
бізнесу інноваційні інструменти комплексу маркетингу покликані виконувати
такі завдання:
1.

Збільшення обсягів виробництва продукції

2.

Задоволення потреби споживачів

3.

Міжрегіональний обмін досвідом

4.

Вихід на нові зовнішні та внутрішні ринки

Висновок. В сучасних реаліях ведення бізнесу на підприємствах України у
забезпеченні системи інноваційних інструментів комплексу маркетингу ключову
роль відіграє розвиток інформаційно-комунікацій них технологій.
Отже, впровадження інноваційних інструментів маркетингу в діяльність
підприємств ресторанного бізнесу виступає запорукою їх успішного розвитку.
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Діяльність підприємств в умовах кризи та постійної конкуренції вимагає
запровадження економічно обґрунтованої системи комплексу маркетингу
загалом та інноваційних інструментів зокрема.
Специфіка ресторанного бізнесу, як однієї із складових індустрії
гостинності, передбачає розуміння і розгляд під інноваціями не лише
поліпшення якості життя людей, а ще й наявність якісного ресторанного сервісу
обслуговування, що передбачає правильно побудовану маркетингову політику.
Список використаних джерел:
1. Абрамов

О.К.

Маркетинг

инноваций:

учебный

курс.

URL:

http://ich.tsu.tomsk.su/Learning_program (дата звернення: 21.11.2021).
2. Балабанова Л.В. Маркетинг : Підручник. Донецьк, 2002. 562 с.
3. Жегус О.В. Маркетингові інновації як необхідна умова розвитку
підприємства. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та
послуг. 2015. Вип. 2- С. 227-238. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2015_2_24
(дата звернення: 21.11.2021).
4. Загорная Т.О. Инновационный маркетинг в системе формирования
целевых рынков металлургического предприятия. Сборник тезисов научнопрактической конференции «Донбас 2020: наука и техника», 5-6 февраля 2002
года. Донецк, 2002. С. 1033–1038.
5. Ілляшенко

Н.С.

Організаційно-економічні

засади

інноваційного

маркетингу промислових підприємств: монографія. Суми : «Вид-во СумДУ»,
2011. 192 c.
6. Костина О.П. Маркетинг инноваций в промышленности. Вестник
ТИСБИ.

2003.

№3.

http://www.tisbi.ru/science/vestnik/2003/issue3//econom4.html

URL:
(дата

звернення:

21.11.2021).
7. Кузнецова Н.В. Условия инновационного маркетинга при подготовке
кадров в развитии промышленности республики Татарстан. Вестник ТИСБИ.
2006. №2. С. 25– 27.
8. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон
України URL: http://zakon.rada.gov.ua. (дата звернення: 21.11.2021).
261

9. Радионова Т.Б., Надтока Ю.А. Маркетинговые основы управления
инновационной политикой промышленных предприятий. Сборник трудов
магистрантов Донецкого национального технического университета. Выпуск
1. Донецк, ДонНТУ Министерства образования и науки Украины, 2002. 942 с.
10. Сокирник І. В. Інноваційний маркетинг у формуванні бренду
підприємств

ресторанного

бізнесу

на

регіональному

ринку.

Вісник

Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2014. № 5(2). С.
105-109. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2014_5%282%29__25 (дата
звернення: 21.11.2021).
11. Хотяшева О. Инновационный менеджмент : Учебное пособие. 2 изд.
Санкт-Петербург : Издательский дом «ПИТЕР», 2007. 378 с.
12. Чан Ким У., Моборн Р. Стратегия голубого океана ; пер с англ. Москва
: Издательство: «Манн, Иванов и Фербер», 2012. 304 с.
13. Coughlin

D.

The

innovative

executive

http://www.thecoughlincompany.com/innovative_october_2001.html

URL:
(дата

звернення: 21.11.2021).
УДК 664:633.8
Олена Завальнюк
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ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА СИРОКОПЧЕНИХ
КОВБАСНИХ ВИРОБІВ
У статті досліджено особливості виробництва сирокопчених ковбас з метою
розробки

інноваційної

технології

виробництва

сирокопченої

ковбаси

«Брауншвейзька» з додаванням розмарину і стевії. Розмарин та стевія як
джерела

важливих

дефіцитних

нутрієнтів.

Обґрунтовано

доцільність

використання рослинних компонентів як функціонального інгредієнта у
рецептурі сирокопченої ковбаси «Брауншвейзька». Представлено технологію
виробництва сирокопченої ковбаси – «Брауншвейзька» з додаванням розмарину
і стевії.
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В теперішніх умовах високої конкуренції на ринку продукції харчової
промисловості, підприємствам необхідно постійно проводити моніторинг
світових новацій та тенденційної сфери, адже впровадження інноваційних
технологій та обладнання надає підприємствам харчової промисловості
можливість позиціонувати себе як лідером серед аналогів.
Одним із новітніх технологій є використання рослинних компонентів при
виробництві ковбасної продукції, це надає готовому продукту особливі смакові
властивості, а також в поєднанні з мікробіологічними культурами, які
використовуються при виробництві, продукт набуває статусу - продукт
оздоровчого призначення.
Тому є перспективним напрямком при створенні нових видів сирокопчених
ковбас, збагачених використанням рослинної сировини. Такою сировиною є
розмарин і стевія, яку доцільно додавати в фарш при виробництві з метою
вітамінізації і підвищення біологічної цінності продукції, та потребує
подальшого дослідження.
Метою дослідження є розробка технологічного процесу виробництва
сирокопченої ковбаси «Брауншвейзька» з додаванням розмарину і стевії як
джерела важливих дефіцитних нутрієнтів, та визначення функціональних
властивостей та якостей.
На сучасних прилавках є величезна кількість різноманітних сирокопчених
ковбасних виробів. Ще можна зустріти ковбасні вироби, вироблені за
Державними стандартами Радянського Союзу, а також прилавки рясніють
продуктами виробленими за технічними умовами з використанням сучасних
досягнень харчової індустрії.
Питанням технології виробництва сирокопчених ковбас описували в своїх
наукових працях, такі дослідники: Женкова О., Кудлаєв В., Левчук Н.,
Левчук О., Малолєткова О., Мартинюк І., Назаренко Л.
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Незважаючи на таку різноманітність видів ковбас, для більшості з них існує
загальна технологічна схема виробництва, характерна для великих ковбасних
підприємств та м'ясопереробних заводів.
Харчування сучасної людини – найважливіший чинник, від якого залежать
здоров’я та працездатність населення держави. Створення нових м’ясних
продуктів харчування є актуальним питанням, однак насамперед треба зважати
на їхню безпечність для споживачів.
Найяскравішим представником сімейства сирокопчених ковбас є ковбаса
«Брауншвейзька». Всі ознаки та способи правильного вибору інших
сирокопчених ковбас, так чи інакше, співвідносяться з цією найпопулярнішою
ковбасою. Тож розглянемо їх на її прикладі.
Історія брауншвейзької ковбаси в Україні починається з 1934 року, коли
технологи розробили рецептуру нової сирокопченої ковбаси. Саме в Радянські
часи розроблялися нові технології виробництва сирокопчених ковбас,
насамперед орієнтувалися на історичну довідку вітчизняних ковбас. Назва
ковбаси прийшла з Німеччини, Брауншвейзька ковбаса. І саме в Україні, як не
дивно, збереглась ця рецептура. У Німеччині вже таких ковбас не виготовляють.
В

технології

виробництва

Брауншвейзької

ковбаси

по

рецептурі

передбачено використання яловичини та свинини вищого ґатунку, хребтове
сало. Відмінною особливістю, яку називають також твердокопченою, є те, що
вона піддається копченню у сирому вигляді.
Традиційні рецептури виготовлення цього делікатесу включають до складу,
залежно від сорту, вина, коньяку, мадери, меду, кориці, мускатного горіха.
Оскільки у своєму складі сирокопчена Брауншвейзька ковбаса містить
основну частину м'язову - свинину, яловичину, то зовнішній вигляд у неї світлокоричневий, рожевий, з характерним запахом копчення. Батон має бути твердим,
щоб не проминався під рукою. Це говорить про те, що продукт висох і має певні
органолептичні властивості.
Технологічний аспект виробництва сирокопченої ковбаси має дуже
тривалий процес, при якому вона набуває звичного нам благородного смаку і
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аромату. При цьому сирокопчена ковбаса не піддається термічній обробці, її
лише коптять при температурі 18-25 °С, і дозрівання під час якого відбувається
ферментація та сушіння ковбасного виробу. До повного дозрівання ковбаси
проходить не менше 30-40 діб (за класичною технологією), ковбасна продукція
вироблена за технічними умовами дозріває за термін, що рідко перевищує 20 діб,
це відбувається завдяки використанню сучасних харчових добавок і стартових
культур [2, c. 115].
За класичною технологією це було м'ясо вищих сортів від усіх видів
сільськогосподарських тварин, шпик, сіль кухонна харчова, нітрит натрію,
цукру, спеції та прянощі (перець чорний мелений, перець запашний, часник,
кардамон, коріандр і навіть іноді коньяк) [3, c. 215].
За технічними умовами при виробництві сирокопчених ковбас допускається
використання величезної кількості різноманітних харчових добавок: борошно,
крохмаль, соєві білкові препарати, білково-жирові емульсії для імітації
натурального шпику, попередньо оброблену низькосортну м'ясну сировину
(жилки яловичини) , ароматизатори, стабілізатори та багато іншого [3, c. 119].
Етапи виробництва сирокопчених ковбас:
1. Передпосол м'яса для сирокопчених ковбасних виробів. Жиловану
яловичину, свинину, м'ясо птиці (як ручного обвалу так і механічного) солять у
шматках розміром від 300 до 600 грам. На кожні 100 кг м'яса додають 2,5...3,0 кг
кухонної солі. Витримують у посолі 5...7 діб при температурі 0...4 °С.
2. Приготування фаршу сирокопчених ковбасних виробів. Витримані в
передпосолі шматки м'яса подрібнюють на дзизі з діаметром отворів у ґратах 2...4
мм, або на кутері до певного розміру частинок.
Подрібнена м'ясна сировина та нежирна сировина рецептури (гідратований
соєвий білок, БЖО, харчові волокна, глюконо-дельта-лактон, цукри, стартові
культури, барвники або нітрит натрію якщо використовується та ін.)
завантажують у фаршемішалку машину і протягом 5-7 хвилин перемішують зі
спеціями, прянощами, коньяком та іншими спеціями.
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Потім у мішалку поступово додають пшеничне борошно або крохмаль,
напівжирну або жирну свинину, шпик, жир сирець або імітаційний шпик і
перемішують ще протягом 2...3 хвилин.
3. Дозрівання фаршу сирокопчених ковбасних виробів. Рекомендується
після фаршування витримати фарш протягом доби в ємкостях шаром не більше
25 см при температурі 2 ± 2 °С, для дозрівання фаршу.
4. Наповнення оболонок. Наповнення оболонок рекомендується проводити
гідравлічними вакуумними шприцами. Наповнення оболонки має бути дуже
щільним, особливо ущільнюючи його під час зав'язування або кліпсування
вільного кінця оболонки.
5. Осад сирокопчених ковбасних виробів. Осад ковбасних виробів
проводять у кліматичній камері з регульованим температурним режимом,
вологістю та швидкістю руху повітряного потоку.
Осад сирокопчених ковбас триває 5...7 діб при температурі 2...4 °С,
відносній вологості 87 ± 3% та швидкості руху повітряного потоку 0,1 м/с.
У першу добу батони ковбас повинні висіти з відривом щонайменше 10 см
один від одного, надалі батони зрушують.
Після закінчення осади ковбасна оболонка підсихає, фарш приймає пружну
щільну консистенцію та яскраво-червоний колір
6. Копчення сирокопчених ковбасних виробів. Копчення триває 2...3 доби
при температурі 20 ± 2 °С, відносній вологості повітря 74...80 % та швидкості
руху повітряного потоку 0,2...0,5 м/с. Для копчення використовують тирсу
листяних порід (вільхи, бука, кісточкових, дуба).
Копчення

сирокопчених

ковбасних

виробів

є

дуже

важливою

технологічною операцією, тому що внаслідок порушення технології можливе
утворення гарту та надмірного ущільнення поверхневого шару ковбаси, що
призведе до порушення процесів сушіння і може призвести навіть до псування
продукту.
7. Сушіння сирокопчених ковбасних виробів. Перші 5...7 діб ковбасу сушать
при температурі 13 ± 2 °С та відносній вологості 82 ± 3 % при швидкості руху
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повітряного потоку 0,1 м/с. Подальше сушіння проводять при температурі 11 ±
1 С, відносній вологості 76 ± 2 %, швидкості руху повітря 0,05...0,1 м/с протягом
20...23 діб.
За рахунок використання стартових культур можна значно скоротити
процес дозрівання та сушіння сирокопченої ковбаси (до 15 -23 діб залежно від
діаметра ковбасної оболонки) [1, c. 200].
Залежно від термічного стану термін придатності сирокопчених ковбасних
виробів представлено у таблиці 1.
Таблиця 1 – Термін придатності сирокопчених ковбасних виробів
Температура, °С
+ 12 … +15
-2…-4
-7…-9

Відносна вологість
повітря, %
75 … 78
75 … 78
75 … 78

Термін зберігання,
місяців
Не більше 4 місяців
Не більше 6 місяців
Не більше 9 місяців

За ГОСТом у «Брауншвейзькій» ковбасі щонайменше 45 % яловичини
вищого гатунку, а свинини лише 25 %. Якщо виробник порушив це
співвідношення, ковбаса зблідне. Світло-рожевий відтінок батона говорить про
те, що в ковбасі переважає свинина. Якісна брауншвейзька повинна мати
коричнево-червоний колір [2, с.115].
Довжина батона не повинна перевищувати 50 см. Сам батон ковбаси має
бути прямим. Легкий наліт сухої цвілі не є дефектом, а наліт солі взагалі свідчить
про хорошу якість, достатню витримку і хороший смак. Доторкніться до
сирокопченої ковбаси. З представленого асортименту вибирайте найтвердіший
батон.
Якщо зустріли брауншвейзьку ковбасу, на етикетці якої вказано перший
сорт, можете не сумніватися перед вами контрафакт. Брауншвейзька ковбаса
відноситься до вищого гатунку сирокопчених ковбас, і ніяк інакше.
Поверхня якісної брауншвейзької ковбаси блискуча, іноді на ній
виступають прозорі крапельки жиру. Але в жодному разі не тьмяна і сальна.
Важливо, щоб шматочки сала були білими, рівними та цілісними. Це гарантія
того, що на виробництво ковбаси пішов справжній шпик/сало, а не нутряний
жир.
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Звичайно, в магазині це визначити не вдасться, але все ж таки візуальні
ознаки якісної сирокопченої ковбаси є. Наприклад, поверхня розрізу
справжнього делікатесу блискуча, склоподібна, іноді на ній виступають прозорі
крапельки жиру, але не тьмяна і сальна.
Скибочки доброякісної сирокопченої ковбаси добре згинаються і легко
розжовуються. Тривалість зберігання такої правильно приготовленої ковбаски до 4 місяців навіть за температури вище 10 С в сухому приміщенні. За більш
низьких температур термін зберігання збільшується.
В обов'язковому порядку всі стадії технології виробництва ковбасних
виробів проходять контроль. Завдяки сучасним пристроям та технологіям можна
проводити перевірку температури, вологості в цехах, камерах і навіть готової
продукції.

Після

закінчення

виробництва

ковбаси

проходять

аналіз

органолептичних властивостей. Постійний контроль стану продукту дозволяє
досягти максимально ідентичного технологічного виробництва ковбасних
виробів від партії до партії.
До традиційної технології нами передбачено додавання розмарину і стевії.
Лікувальні властивості розмарину, здобули популярність з «давніх давен».
Південний чагарник з вічнозеленими листочками чудово росте в північних
широтах і тепер радує око на вікнах квартир, дачах і городах, застосовується в
народній медицині, в кулінарії, при виготовленні ефірних масел, дерматології,
косметології та фармацевтиці. Крім того, що кущ розмарину викликає естетичне
задоволення, він володіє багатим і різноманітним комплексом корисних речовин.
Недарма у стародавніх греків гілочка розмарину символізувала здоров’я і
довголіття.
У вигляді засушених або свіжої спеції розмарин широко застосовується в
кулінарії. Звичайно, в свіжому вигляді рослина більш ароматна. Приправи та
спеції, в складі яких міститься дана пряність, сприяють прискоренню обміну
речовин в організмі, тому знайшли застосування в дієтичному харчуванні.
Традиційно з розмарином кухарі країн світу поєднують птицю. Він відмінно
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підходить для приготування курки, качки та індички. Але маринади і приправи
для страв з м’яса з додаванням цієї прянощі також дуже пікантні і надають
кулінарного шедевру вишуканий смак [5].
Унікальність стевії полягає в гармонійному поєднанні цінних вітамінів та
мікроелементів з високою насолодою та низькою калорійністю. Тому напої зі
стевією можуть застосовуватися для хворих на цукровий діабет, для контролю
маси тіла.
У листі стевії містяться такі мікроелементи, як фосфор, залізо, кальцій,
магній, калій, селен, натрій, йод. Вітамін D приймає участь у засвоєнні кальцію і
фосфору з кишечника, їх обміні, а також кальцифікації кісток. Кремнієва кислота
покращує стан сполучної тканини, шкіри, волосяного покриву і нігтів [6].
Висновки. Проаналізувавши огляд літературних джерел, встановлено, що
використання розмарину і стевії у удосконалені технології харчових продуктів
не лише позитивно впливає на енергетичний склад продукту, але і покращує
органолептичні показники продукту. Таким чином, виробництво сирокопченої
ковбаси «Брауншвейзька» з додаванням розмарину і стевії, розширить
асортимент сирокопчених виробів, а особливість даного продукту є його
оздоровчі властивості.
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Оксана Зайшла
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИГОТОВЛЕННЯ ПШЕНИЧНОГО ХЛІБА І ХАРАКТЕРИСТИКА
БОРОШНА
Робота присвячена характеристиці пшеничного борошна і технології
виготовлення хліба . Пшениця відноситься до основних видів злакових
сільськогосподарських культур, які люди стали вирощувати тисячоліття тому.
В даний час пшеницю культивують в 80 країнах світу. Виробники продуктів
харчування

можуть

запропонувати

сучасному

споживачеві

багатий

асортимент продукції, виготовленої з пшениці . Крім того пшеничне борошно
часто використовують для виготовлення різноманітних кондитерських виробів
і солодощів .
Ключові слова: структура та хімічний склад, характеристика борошна,склад
пшеничного хліба,харчова цінність, види пшеничного хліба,користь пшеничного
хліба, хліб у культурі українців,шкода білого хліба,цікаві факти про хліб.
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Структура та хімічний склад. Опара. Якість хліба з пшеничного борошна
залежить переважно від властивостей клейковини. Хліб, виготовлений з
пшеничного борошна, з якого завдяки клейковині тісто отримується із
підвищеною еластичністю та пониженою розтягуванітю, має низькі показники
якості: понижений об'єм, мало розвинуту пористість й блідну кірку. Мала
розтягуваність або міцна клейковин часто асоціюється із пониженою активністю
амілолітичних ферментів борошна. Блідна кірка хлібу може бути наслідком або
недостатку відновлюючих цурків, або недостатку продуктів гідролізу білка —
пептидів

й

амінокислот,

сполук,

які

беруть

участь

у

реакціях

меланоїдиноутворення.
Глютенове вікно

як показник розтягуваності тіста. Випічка з тіста із

розвиненим глютеновим каркасом є менш крихкою.
Сполуки бісульфіту натрію, цистеїну, глютатіону, аскорбінової кислоти,
лецитину мають покращувальний вплив на реологічні властивості клейковини,
тіста й якість хліба. Ліпіди беруть участь у формуванні білкового комплексу
клейковини пшениці, визначаючи хлібопекарські властивості пшеничного
борошна. Додавання незначних кількостей фосфоліпідів (до 0,3 % від маси
борошна) відбувається зміна реологічних характеристик клейковини.
Борошно виготовляється із зерен, роздрібнених до порошкоподібного
стану. Саме від борошна залежить основна структура випеченого хліба.
Найпоширеніша борошно житнє, ячмінне, кукурудзяне та інші, але для
приготування хліба найчастіше використовується пшеничне борошно, розмелене
за спеціальною технологією. У середньому зерно в процесі перетворення на
борошно проходить шлях до 5 км по різних поверхах сучасного млина. З
борошном у хліб потрапляють крохмаль і білки.Крім крохмалю, пшеничне
борошно містить речовини трьох водорозчинних білкових груп: альбумін,
глобулін, протеазу, та двох нерозчинних у воді білкових груп: глютенін та
гліадин. При змішуванні з водою розчинні білки розчиняються, а ті, що
залишаються — глютенін і гліадин формують структуру тіста. При замішуванні
тіста глутенін складається в ланцюжки довгими тонкими молекулами, а більш
короткий гліадин формує містки між ланцюжками глютеніну. Отримана сітка з
цих двох білків і називається клейковиною.
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Склад пшеничного хліба. Хліб, виготовлений їх пшеничного борошна
домінує на вітчизняному ринку хлібобулочних виробів. До складу пшеничного
хліба як правило входить борошно пшеничне, причому не проста, а спеціальна
хлібопекарська, яка ідеально підходить для пекарського виробництва. Крім
борошна рецептурою пшеничного хліба передбачено використання питної води
пекарських дріжджів, а також солі.Найчастіше сучасні виробники пшеничного
хліба та інших хлібобулочних виробів використовують у процесі виробництва
продукту різні поліпшувачі смаку і харчові добавки. Дані сполуки допомагають
в перебігу більш тривалого часу зберігати в первісному стані смакові, ароматичні
та споживчі характеристики готового хлібобулочного виробу.
Харчова цінність хліба. Звичайний хліб містить у собі поживні речовини,
необхідні людині. У хлібі є білки, вуглеводи, вітаміни груп В, РР, мінеральні
сполуки, наприклад, життєво важливі організму солі кальцію, заліза, фосфору. І
що ще важливо, хліб має рідкісну властивість — він не приїдається, не може
набриднути людям. Хліб — практично єдиний продукт, який не втрачає своєї
привабливості, зберігає здатність залишатися корисним, навіть якщо його
використовують у їжу не відразу. Якщо хліб зачерствіє, він усе одно корисний
для харчування людини. Сьогодні хлібом людина майже наполовину вдовольняє
потребу організму у вуглеводах, на третину — в білках, понад половину —
вітамінів групи В, солях фосфору і заліза. Хліб на 30 % покриває нашу потребу
в алоріях. Деякі вчені вважають, що властивість хліба викликати в людини
почуття ситості залежить від глютамінової кислоти, котра міститься в білкових
речовинах хліба та відіграє важливу роль у процесах обміну в організмі. Цим, на
думку фахівців, пояснюється прагнення голодної людини вгамувати голод
насамперед хлібними продуктами.
Приблизно 100 років тому людина в середньому споживала 1 кг хліба на
добу, сьогодні ми споживаємо лише 300-400 г, у майбутньому ця цифра може
знижуватися, оскільки розширюється асортимент споживаних продуктів. Проте
при вживанні і такої кількості хліба в організм людини надходить більше
вуглеводів, ніж потрібно за нормами, розробленим фахівцями у сфері науки про
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харчування. Особливо це стосується людей, зайнятих розумовою працею.
Ефективним засобом підвищення вмісту білків у хлібі служить введення у його
склад молочних продуктів, що не тільки підвищують його харчову цінність, а й
покращують якість, особливо смак та аромат. Сьогодні понад 70 % хліба, який
випікають промисловим способом, надходить до споживача з додаванням
цінного молочного продукту — сироватки.
Види пшеничного хліба . Варто відзначити, що склад продукту залежить і
від виду пшеничного хліба. правило, той і чи інший вид пшеничного хліба
визначається по сорту борошна, яка була використана для приготування
продукту. Буває пшеничний хліб з борошна вищого або першого сорту. Крім
того, для поліпшення смакових і корисних властивостей пшеничного хліба
продукт виготовляють із суміші декількох сортів борошна. В пшеничний хліб
можуть додавати горіхи, родзинки або висівки. Калорійність пшеничного хліба
безпосередньо залежить від виду продукту і складу вихідних інгредієнтів, які
використовувалися в процесі приготування хлібобулочного виробу. Варто
відзначити, що середня калорійність пшеничного хліба складає 235 Ккал, які
виробляються на 100 грам продукту . Дієтологи стверджують, що велику користь
здоров'ю людського організму може принести пшеничний хліб, виготовлений з
грубих сортів борошна. Дослідження підтвердили що такий пшеничний хліб
покращує роботу травної системи і допомагає налагодити обмінні та травні
процеси. Медики попереджають про можливу шкоду пшеничного хліба при
надмірному вживанні продукту в їжу.
Ми звикли ділити хліб на два основних види - хліб білий і хліб чорний.
Чорний хліб виготовляють з житнього борошна або з суміші пшеничного та
житнього борошна. Весь інший хліб відносять до білого хліба. Хліб білий
виробляють з борошна різних сортів і видів . Можна зустріти ячмінний хліб,
кукурудзяний хліб, вівсяний хліб, але зазвичай хліб білий печуть із пшеничного
борошна вищого, першого і другого сорту. Іноді окремо виділяють сірий хліб,
такий хліб виробляють із суміші пшеничного та вівсяного або ячмінного
борошна . Рецепт виготовлення хліба білого не зазнав значних змін ще з часів
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Стародавньої Греції та Риму. Адже саме греки і римляни стали першими
виготовляти хліб в тому вигляді, який найбільш наближений до сучасного хлібу
білому.
Користь хліба білого. Отже, для хліба білого використовують зазвичай
пшеничне борошно. Тут вже можна говорити про користь хліба білого для
організму. У пшеничному борошні містяться важливі поживні речовини і
елементи (крохмаль і білки), які будуть присутні і в хлібі. Для виготовлення тіста
в пшеничне борошно додають воду. Звичайні пропорції: на 1 частину води 3
частини борошна.До речі, відомі рецепти хліба білого в яких замість води
використовують інші рідини, наприклад молоко, фруктовий сік і навіть пиво.
Після того як тісто для хліба білого готове в нього додають спеціальну закваску.
Як правило це кулінарні дріжджі. Іноді виробники хліба білого додають у тісто
не тільки дріжджі.
Думаємо варто для початку озвучити очевидні факти, які вказують на
користь хліба білого для організму. Корисні речовини, які містяться в пшениці
або в іншому злаку при обробці переходять в муку, з якої печуть хліб . Тому
справедливо стверджувати, що в хлібі містяться і корисні вітаміни, і
амінокислоти і різні важливі біологічні сполуки . От тільки чому останнім часом
все частіше дієтологи просять своїх пацієнтів утримаються від хліба білого і
замінити його цілісно зерновим вівсяним, ячмінним або чорним житнім хлібом?
Всі очевидно. Виробники додають в тісто не тільки дріжджі, а ще різні
підсилювачі смаку, консерванти та підсолоджувачі. Калорійність хліба білого в
середньому дорівнює 259 Ккал на 100 грам продукту, що не сильно відрізняється
від показників чорного житнього хліба. Проблема в іншому. Чи не калорійність
хліба білого заважає вважати це продукт дієтичним. А вміст у його складі великої
кількості так званих повільних вуглеводів, які погано засвоюються організмом .
Тому любителі булочок і магазинних батонів швидко відчувають по своїй фігурі
шкоду від хліба білого. Можна їсти смачний свіжий хліб білий і не товстіти, от
тільки вам доведеться спекти його самостійно і бажано з пшеничного борошна з
висівками.
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Українці, як землеробський народ із давніми традиціями, здавна
використовували жито і пшеницю як головні харчові культури. Тому українці
дуже шанували хліб. Хліб на столі вважався найбільшою святинею. Хліб-сіль,
подані гостеві на вишитому рушнику, були й залишаються вищим проявом
гостинності. З хлібом пов'язано безліч звичаїв і повір'їв, наприклад, хліб
дозволялося різати тільки у висячому положенні і тільки в напрямку до себе.
Якщо шматок хліба впав, його слід було підняти, поцілувати і знову покласти на
стіл, бо викинути шматок вважалося святотатством. У цих звичаях виявився
постійний острах голоду, який переслідував предків сучасних українців.[12]
«Забудьок» (хліб, забутий у печі) використовували для того, щоб допомогти
щось забути, наприклад дівчині, яка виходила заміж — скоріше забути
батьківську домівку, худобі купленій на ярмарку — забути старого господаря і
т. ін.
Українці хліб вшановують як святиню, в народі про нього так і кажуть:
«святий хліб». Великим гріхом вважається викинути навіть маленький
шматочок. Колись вірили, що на тому світі люди, які без пошани ставилися до
хліба, збиратимуть усі викинуті під час земного життя крихти. Залишки хліба
віддавали свійським тваринам або спалювали в печі.
Хліб є символом добробуту. Побажання «хліб та сіль» прикликає до родини
багатство. Хлібні жертви у давнину приносили хатнім духам, зокрема домовику,
духам землі — щоб добрий був урожай, водянику — щоб не топив худоби та
людей.
Обіцянку, яку скріпили хлібом, не можна було порушити. Хлібинами
обмінювались, укладаючи важливі торговельні або земельні угоди. Свати
приносили до хати дівчини хлібину, а взамін, у разі згоди, отримували паляницю.
Подекуди під час сватання спеціально випечений пиріг ділять навпіл. Одну його
половину віддають представникам роду молодого, друга залишається в батьків
молодої. Це було відлунням давнього причастя. Колись усі, хто їв за одним
столом ритуальну страву, вважалися спільниками в певній справі. Це був лише
обряд, який пізніше переродивсь у традицію завершувати важливу роботу
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великим застіллям із багатьма наїдками. Але обов'язково була якась головна
«хлібна» страва, яку навіть не завжди споживали. Вона мала суто обрядовий
характер.
Хліб і досі відіграє важливу роль у весільних та поховальних обрядах. Учені
вважають, що серед інших слов'янських обрядових дійств українське весілля
посідає перше місце за повнотою застосування ритуального хліба, починаючи
від моменту сватання.
У весільній церемонії коровай бере участь від початку і до кінця. Ним
благословляють молоду пару батьки. Гості, обдаровуючи молодих, подарунки
кладуть «на коровай» чи «до короваю». Врешті, святкування завершується
поділом короваю. Серединка дістається молодятам, як символ зародження
нового життя. Потім староста ділить коровай між гостями, а основа, або так звана
«підошва» віддається музикантам за веселу музику. Часто перед цим молодь, яка
залишилася до кінця, танцює з підошвою. Це називається «розтанцювати
коровай».
Важливе місце серед інших різновидів обрядового хліба посідають паски,
які в деяких регіонах України називаються «баби». На сході пасхальний хліб був
інакшим — прісним, мав прямокутну форму і пов'язувався з чоловічою
символікою. Перше свідчить про те, що ця традиція дуже давня, адже прісний
хліб з'явився раніше, ніж дріжджовий. Друге — про те, що цей хліб був
присвячений підземному богу, пов'язаному із плодючістю. Прямокутник у
ранніх формах мистецтва позначав поле й був символом цього бога.
Один з найпопулярніших різновидів канапок — «Сендвіч» був названий на
честь графа Сендвіча — відомого картяра. Саме він вигадав класти м'ясо між
двома скибками хліба, щоб не забруднити руки за грою.
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ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ ЩОДО РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ
В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
У статті розглядаються особливості та сучасні тенденції розвитку
франчайзингу у ресторанному бізнесі. Визначено переваги та недоліки ведення
ресторанного

бізнесу

на

умовах

франшизи.

Аналізується

розвиток

франчайзингового бізнесу у світі та в Україні. Розкрито сутність основних
франчайзингових відносин у сучасних умовах.
Ключові слова:. франчайзинг; підприємництво; еволюція; співпраця; проект;
інвестиції; ресторанний бізнес.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та
практичними завданнями. Сучасні тенденції еволюції розвитку економіки щодо
поглядів франчайзингу свідчать, що ринок ресторанних послуг є достатньо
перспективним для інвестування бізнесу, за якою франчайзер передає компанії
право на продаж продукту і послуг цієї компанії. Франчайзі зобов'язується
продавати цей продукт чи послуги по заздалегідь визначених законах та
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правилах ведення бізнесу, що встановлює франчайзер. В обмін на здійснення
всіх цих правил франчайзі одержує дозвіл використовувати ім'я компанії, її
репутацію продукт та послуги, маркетингові технології, експертизу, і механізми
підтримки. Таким чином, виконання вимог франчайзера не є недоліком, навпаки,
дотримання правил означає, що франчайзі має прекрасну можливість отримати
прибуток.
Головною тенденцією, в рамках якої відбувається подальший розвиток
франчайзингових мереж у міжнародному масштабі, є глобалізація та створення
транснаціональних корпорацій, які мають замкнутий цикл надання послуг.
більшість таких компаній виникла на основі франчайзингових компаній.
Засади наукового обгрунтування франчайзингу як прогресивного методу
провадження бізнесу заклали, О.Є. Кузьміна, О.П. Корольчук, А.К. Костюк, І.В.
Рикова, Н.М. Ширбова, В Г. Дж. Болт, Ю. Бондаренко, Б. Карлоф, Д. Кауфман,
Я. Корнаї, Дж. Стігліц, поглибили та доповнили М. Вудроу, В. Довгань, Д.
Клейн, Р. Мартін, М. Дж.Хенсон розкривають сутність понять «франчайзинг» та
«франчайзингові відносини», основні тенденції їх особливості, висвітлюють
різні підходи до класифікації франчайзингу, окреслюють основні переваги та
недоліки бізнесу на умовах франчайзингу тощо [1, с. 3.]
Формулювання цілей. Метою даної наукової статті є дослідження еволюції
розвитку франчайзингу як ефективного інструментарію управління сферою
ресторанного бізнесу.
Виклад основного матеріалу. Становлення франчайзингу відбувалося не
лише в різних історичних епохах, а й за різних економічних, соціальних та
правових умов. Саме тому існують різні погляди щодо тлумачення поняття
«франчайзинг». Перші спогади щодо визначення поняття франчайзингу можна
знайти в Оксфордському словнику англійської мови 1933 року. Саме в ньому
стверджувалося, що franchising – це надання єпископам прав. Еволюціонування
франчайзингу в науковій літературі досліджував професор І.І.Дахно [1, с.42].
В результаті проведеного дослідження більшість авторів виокремлюють
такі основні етапи становлення франчайзингу:
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1. Етап традиційного франчайзингу. Він характеризувався використанням
франчайзингу у наступних трьох галузях:
a) продаж автомобілів та побутової техніки (німецька фірма «Singer» взяла
на озброєння схему франчайзингу ще з 1860 року, а американська компанія
General Motors – з 1911 року);
б) розлив та продаж прохолодних напоїв (першою в даній галузі компанія
«Соса-Соlа»);
в) реалізацію нафтопродуктів.
2. Етап франчайзингу бізнес-формату (Business format franchising).
Характеризується тим, що операції франчайзингу починають регламентувати
соціальний франчайзинг у різних країнах. Більш детально в таблиці 1 наведено
еволюція розвитку франчайзингу у світі.
Таблиця 1 – Еволюція франчайзингу
Історичний період

Короткий опис

До 1800 р.

Надання дозволів на збори податків, продаж товарів на ринках та
участь у ярмарках.

Початок 1800-х років

Власники німецьких та англійських
використовувати дистиб‘ютоські систем.

1809 р.

Перша франшиза в Австралії , а саме «королівські привілеї» на
імпорт рому.

1851 р.

Налагодження першої франчайзингової системи американською
компанією «Singer».

1899 р.

«Cola-Cola» продає свою першу франшизу.

1902 р.

«Rexall Drugstores» розпочинають франчайзингову діяльність.

1920-1938-ті роки

Франчайзингову стратегію розширення власних мереж почали
використовувати такі компанії, Franklin», «A&W».

1938-1960-ті роки

Франчайзингову діяльність розпочинають компанії: Arthur Murray
Dance Studios, Baskin-Robbins, Duraclean, McDonald's, Howard
Johnson Motor Lodge, Harlan Sanders's Kentucky Fried Chicken.

1960-19070-ті роки

Створена Міжнародні асоціації франчайзингу і Європейська
асоціація франчайзингу.
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пабів

розпочали

У процесі глобалізації та інтернаціоналізації світової економіки розвиток
франчайзингової діяльності у ресторанному бізнесі є одним із найбільш
прогресивних.

Міжнародний

франчайзинг

як

форма

бізнесу

сьогодні

розвивається досить динамічно, оскільки франчайзинг є простим способом
виходу підприємств на світові ринки та не вимагає значних інвестиційних
ресурсів для започаткування бізнесу. Розвиток сучасних підприємств в Україні
переживає економічну кризу. Сьогодні для нього характерні масштабні недоліки
соціально-економічного,

інвестиційно-фінансового

та

організаційно-

технологічного характеру, а також асиметрія у відносинах із нерухомістю,
розподілі, системі управління [2, с. 4].
Еволюція поглядів щодо франчайзингу в ресторанному бізнесі є
застосування франчайзингу і в наших країнах переконливо довела його
надзвичайну ділову ефективність. Інтерес до франчайзингу серед ділових кіл
зростає з кожним роком. Організація підприємства на умовах франшизи значно
знижує підприємницькій ризик, тому що в цьому випадку відбувається
використання уже відпрацьованого бізнесу, що довів свою ефективність. Таким
чином, розвиток франчайзингу в ресторанному бізнесі може виявитися однією з
найбільш ефективних форм підтримки підприємництва, одним з можливих
рішень важливої державної задачі оскільки є одним проникнення на іноземні
ринки. Також франчайзингові стратегії дають змогу за незначний проміжок
години розширити мережу франшиз в одній чи декількох країнах, створюючи
сприятливі умови входження на великі і на невеликі ринки, Франчайзинг дає
змогу зменшити ризики для нового підприємства і зменшити початкові
інвестиції. Головним позитивом франчайзингового способу ведення бізнесу є те,
що він надає незаперечні переваги для обох сторін франчайзингових відносин.
Франчайзер значною мірою розширює збут своєї продукції або послуг без
залучення додаткових фінансових ресурсів, що також дає можливість йому
зміцнити свої позиції на цьому ринку, а франчайзі, своєю чергою, використовує
випробувані методи ведення бізнесу та постійне консультування, отримує
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різноманітні послуги від франчайзера. Власник бізнесу також може отримати
збільшення своїх основних доходів від внесків франчайзі і від надання ним
додаткових послуг; та керівництва персоналом, адже саме франчайзі бере на
себе цілковиту відповідальність у питаннях найманої праці та керівництва
командою. Франчайзингова стратегія позитивно впливає і на економіку держави
в цілому , оскільки допомагає поширювати нові технології, запроваджуючи
новий рівень обслуговування.
В Україні, франчайзинговий бізнес набув найбільшого поширення у торгівлі
– 65%, наступним є сектор послуг – більше ніж 10%, ресторанне господарство
також займає вагому нішу – трохи менше ніж 10%. Також, варто звернути увагу
на той факт, що за умов постійного зменшення суб’єктів підприємницької
діяльності – франчайзерів, кількість ж франчайзингових точок зростає, що
свідчить про постійний розвиток.
Франчайзинг як форма партнерських відносин дає можливість забезпечити
партнерам підтримку у конкурентній боротьбі, створити новий бізнес, сприяє
виходу на нові географічні й продуктові ринки [1, с. 269].
З позицій розвитку франчайзингового бізнесу сфера ресторанного
господарства – це велика кількість варіантів, адже підприємець може мати
бажання відкрити кафе, ресторан, фаст-фуд,сюди можна віднести навіть бар,
гастробар та ін. В наш час практично немає проблем з пошуком такого роду
пропозицій, однак умови можуть суттєво обмежуватиме роботу підприємця.
Тому досить часто підприємці можуть зіткнутися з проблемою, що не можуть
відкрити заклад в регіоні роботи самого франчайзера, тобто в своєму бажаному
регіоні, місті. Часто франшизи продаються саме з розрахунком на те, щоб
забезпечити свою присутність в різних регіонах, при цьому франчайзеру не
вигідно займатися повноцінним просуванням свого бренду, простіше продати
право діяти від свого імені, і франчайзі все зробить для того, щоб розкрутити
компанію. Тільки тут потрібно розуміти, що франшизи теж є різні, і для початку
взагалі потрібно зрозуміти, чи є сенс звертатися до франчайзера.
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Висновки. На основі проведеного аналізу етапів еволюції франчайзингу,
можемо константувати той факт, що етап його розвитку триває і сьогодні. Саме
це дає підстави вивчати потенційні шляхи розвитку франчайзингової стратегії
бізнесу у всіх галузях економіки. Франчайзинг є одним інструментом, який дає
поштовх для розвитку бізнесу в умовах глобалізації, оскільки ринок стає
спільним, а споживач орієнтується на світові бренди.
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Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та
практичними завданнями. В умовах карантинних обмежень все більшого
значення набуває так зване «виїзне ресторанне обслуговування». Більшість
споживачів ресторанної продукції асоціюють кейтеринг із доставкою їжі додому,
незважаючи на те, що на ринку ресторанного бізнесу кейтерингове
обслуговування не є новим видом бізнесу.
Із розвитком ресторанного сервісу на основі врахуванням зростаючих
потреб споживачів ринок кейтерингових послуг стрімко розвивається та набуває
значних обсягів реалізації та передбачає повномасштабне проведення та
організацію різних святкових заходів: від приготування страв та обслуговування
до організації розважальної програми та організації дозвілля споживачів.
Теоретико-методологічні аспекти розвитку кейтерингових послуг та
організації кейтерингового обслуговування висвітлено у працях як закордонних,
так і вітчизняних науковців. Серед зарубіжних учених слід виділити: Ф. Бастіа,
Т. Хіма, Р. Браймера, С.

Бартлетта,

К.

Енертон-Томаса, Дж. Р. Уокера,

Х.-А. Шреплера та ін. Щодо вітчизняних науковців, то чимало питань
прикладного характеру з кейтерингового обслуговування наведено в парцях:
В. Архіпова,М. Бойко, В. Карсекіна, Л. Котенко, Н. Кузнєцової, М.
Михайлицької, Н. П'ятницької, Н. Смірнової та інших.
Формулювання цілей статті. Мета написання даного дослідження є
вивчення

теоретико-методологічних

аспектів

організації

кейтрингового

обслуговування на підприємствах ресторанного бізнесу.
Виклад основного матеріалу. Слово «кейтеринг» походить від англійського
дієслова «cater», що в перекладі означає «поставляти провізію», «обслуговувати
споживачів», та словосполучень «publice catering» – ресторанне господарство, а
також «catering trade» – ресторанний бізнес [9, с. 92].
Щодо визначення даного поняття в нормативних документах, то згідно
ДСТУ 4281:2004 «Заклади ресторанного господарства. Класифікація». У
стандарті кейтеринг включено до групи 4.4 «Постачання їжі, приготованої
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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. Вже
на основі даного визначення можна відмітити головну проблему щодо розвитку
кейтерингового обслуговування в Україні. Перш, ніж розглянути особливості
організації кейтерингових послуг, дослідимо існуючі підходи щодо визначення
терміну «кейтерингове обслуговування» (табл. 1).
Таблиця 1 – Трактування терміну «кейтерингове обслуговування» в
літературних джерелах
Автор

Визначення

Браймер Р.А. [1]

обслуговування, найчастіше
підприємства харчування

Нугамерова Г.Є. [5]

мобільне надання послуг, організація виїзних банкетів,
оперативна доставка потрібного інвентарю для проведення
заходу.

П’ятницької Н.О. [6]

забезпечення 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.

Сушальська Т. [10]

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 будьякому місці, яке вкаже клієнт

Фельдман І. [11]

ресторанне обслуговування заходів на природі або в
приміщеннях, які не є ресторанами.

Інтернет-джерела [12; 13]

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

межами

приміщень

Згідно чинного стандарту кейтеринг розглядається як окремий вид
діяльності, в той час як на теренах вітчизняного ринку ресторанних послуг
кейтерингові послуги зазвичай розглядаються як додаткові послуги при
ресторані.
Спільним у всіх визначеннях є те, що кейтерингове обслуговування являє
собою послуги з приготування, доставки і подання готових страв і напоїв при
виїзному обслуговуванні заходу (святкового, ділового, на відпочинку) в різних
масштабах. На основі проведеного дослідження кейтерингове обслуговування це вид самостійної підприємницької діяльності в сфері ресторанного бізнесу, що
передбачає надання ресторанного сервісу, виїзного обслуговування заходів
різного призначення, роздрібного продажу готових страв і напоїв, у місцях,
обраних замовниками [4].
Досліджуючи питання класифікації кейтерингових послуг, необхідно
зазначити, що кейтерингові послуги поділяються також на основні та додаткові.
До основних кейтерингових послуг належать: приготування та доставка
продукції ресторанного господарства, послуги офіціантів, барменів. До
додаткових – організація культурного дозвілля та дизайнерська робота при
оформленні приміщень, де буде проводитись замовлений бенкет, прибирання
приміщення після бенкету.
Розподіл кейтерингу за такими ознаками класифікації, як: типом наданих
послуг, видом заходу та місцем приготування страв залежить від матеріальнотехнічної бази підприємства (наявності виробничих приміщень, відповідного
інвентарю, транспортних засобів та ін.), наявності відповідної кваліфікації та
навичок у робітників які обслуговують різні заходи (для обслуговування
фуршетів, «шведських столів», коктейлів тощо), можливості залучати (або
створювати власні) студії декораторів, флористів, аніматорів.
Як вже зазначалося, кейтерингові послуги надають як окремі компанії, так і
ресторани. Різниця в тому, що для самостійних структур – це основний вид
бізнесу, а для закладів ресторанного господарства – додатковий заробіток. Якість
роботи підприємства визначають грамотний персонал, правильно розроблене
меню, наявність необхідного устаткування та інвентарю, уміння створити
атмосферу.
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Отже,

дослідивши

класифікацію

кейтерингових

послуг

необхідно

зазначити, що кейтерингові послуги згруповано за такими ознаками, як: за
місцем надання кейтерингових послуг, за місцем приготування страв, за видом
підприємства, за контингентом замовників, за ціновим сегментом, за повнотою
надання послуг, за видами заходів, за типом наданих послуг, за продуктовою
спеціалізацією.
Особливості та основні вимоги організації кейтерингового обслуговування
закріплено в Правилах роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства
№ 219 [7], розроблених відповідно до Законів України «Про захист прав
споживачів» і «Про безпечність та якість харчових продуктів». Таким чином,
особливостями організації кейтерингового обслуговування є:
 розрахунки за продукцію й надані послуги в закладах ресторанного
господарства здійснюються за готівку та/або в безготівковій формі із
застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або зареєстрованих у
встановленому порядку розрахункових книжок;
 при прийманні попереднього замовлення на обслуговування суб’єкти
господарської діяльності зобов’язані гарантувати виконання його замовлення в
узгоджені із замовником строки;
 усі працівники, зайняті в ресторанному господарстві, повинні мати
особові медичні книжки, професійну спеціальну освіту та повинні бути
забезпечені на робочих місцях технологічними картами;
 на торговельно-технологічне обладнання, інвентар і посуд суб’єкт
господарської діяльності повинен мати сертифікат відповідності;
 при виготовленні продукції повинні додержуватися технологічні режими
виробництва продукції,
 визначених нормативною документацією (збірниками рецептур страв,
кулінарних, борошняних кондитерських і булочних виробів, затвердженими в
установленому порядку, державними стандартами, технічними умовами, а також
Санітарними правилами);
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 забороняється
пропонувати

встановлювати

споживачу

обов’язковий

мінімум

вартості

асортимент

замовлення

продукції,

а

й

також

виготовляти продукцію з продовольчої сировини, наданої замовником.
Особливостями кейтерингового обслуговування є наступні [1, с. 117]:
1. Мобільність. Замовник самостійно може вибрати місце проведення свого
заходу та необмежений у часі і місці розташування дійства.
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. Якісне обслуговування може стати запорукою гарного настрою
гостей і приємних спогадів.
4. Відсутність проблем із обмеженою кількістю гостей. 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 [2].
Тому,

організовуючи

будь-який

захід,

досвідчені

менеджери

і

адміністратори не обмежуються турботою про блискуче виконання цього
замовлення. Головна їх мета – стратегічна: зробити все настільки добре, щоб
клієнт не шукав іншу кейтерингову компанію у майбутньому, а став постійним
клієнтом [8, с. 289].
Висновок. Таким чином, кейтерингове обслуговування поступово набуває
масштабності в організації та проведенні святкових заходів, банкетів, 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. Це дало можливість виділитися йому в
самостійний бізнес закладів, що спеціалізуються на цьому виді діяльності, і стати
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додатковою послугою в інших закладах ресторанного господарства. Основна
перевага кейтерингу в тому, що для свята можна пристосувати будь-яке місце і
провести банкет як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Довіривши турботи
з підготовки та обслуговування банкету, можна отримати професійний
ресторанний сервіс.
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Діана Злотник
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
У даній статті проаналізовано формування організаційної культури на
підприємстві з урахуванням особливостей управління поведінкою персоналу в
діяльності сучасних підприємств ресторанного бізнесу. Встановлено зміст і
специфіку управління поведінкою персоналу. Досліджено загальні визначення
організаційної культури та поведінки персоналу відповідно до умов сучасності.
Ключові слова: поведінка персоналу, організаційна культура, управління
підприємством, підприємство, кадровий склад.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та
практичними завданнями. В сучасних умовах господарювання вагомим
фактором конкурентних переваг підприємств ресторанного бізнесу є не лише
наявний ресурсний потенціал, а й імідж та суспільна думка, що формується піж
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впливом персоналу в цілому та керівника закладу зокрема. Імідж закладів
ресторанного

господарства

безпосередньо

пов’язаний

із

сформованою

організаційною культурою закладу. Організаційна культура підприємств сфери
індустрії гостинності характеризує систему взаємовідносин між співробітниками
закладу та його окремими групами на основі положень стандарту гостинності,
що можуть бути як задекларованими, так і прийнятими в усній формі.
Проблеми щодо формування організаційної культури на підприємствах
різних галузей розглядається багатьма зарубіжними та вітчизняними ученими.
Так, особливості формування та розвитку організаційної культури підприємства
досліджували такі вчені: О.С. Віханський, О.І. Наумов, М.Х. Мескон, Є. Уткін,
Д. Елдрідж, А. Кромбі, Ф. Хедоурі, Р. Блейк, С. Дж. Сайлас, В. Леонард,
Г. Л. Хаєт, Ю. Г. Семенов, Т.О. Соломанидина, П. В. Емельянов, І. В. Грошев,
О.Г.

Тихомирова,

А.В.

Колесніков,

І.А.

Смірнова,

А.Є.

Воронкова,

Г.М. Захарчин та ін. Незважаючи на численні публікації, деякі теоретикометодологічні

аспекти

формування

організаційної

культури

в

сфері

ресторанного бізнесу залишаються недостатньо дослідженими.
Формулювання цілей статті. Метою даного наукового дослідження є
вивчення та узагальнення існуючих підходів щодо визначення сутності
організаційної культури та визначення впливу поведінки персоналу на її
формування.
Виклад основного матеріалу. Поняття «організаційна культура» посідає
центральне місце в теорії і практиці менеджменту. Інтерес до концепції
організаційної культури виник на початку 80-х років ХХ ст., коли постало
питання, чому американські корпорації поступаються своїм японським
конкурентам. Дослідження показали, що причина цього відставання пов'язана з
організаційною й національною культурою. Безсумнівний успіх японських
організацій у конкурентній боротьбі в 60-70-х роках привів до загального
визнання значимості організаційної й національної культури (Ouchi, 1981;
Pascale and Athos, 1981). Організаційна культура з цього часу розглядається як
важливий фактор конкурентної переваги [3, с. 6].
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Узагальнюючи

наявні

наукові

праці,

встановлено,

що

поняття

організаційної культури посідає центральне місце в теорії управління, проте його
зміст залишається нез’ясованим, суперечливим і тлумачиться по-різному. У
сучасній літературі існує чимало визначень поняття організаційної культури
(табл. 1).
Таблиця 1 – Визначення категорії «організаційна культура» [7 ]
Автор
Горбась І.М.,
Білорус Т.В.

Д. Елдрідж і А. Кромбі
Г. Морган

М. Мескон
О. С. Віханській,
О. І. Наумов
М. І. Магура

С. А. Ліпатов
Е. Шейн

Визначення
Система норм, цінностей, традицій, поглядів, що сприймаються й
поділяються всіма членами організації та являють собою певні
орієнтири поведінки та дій працівників.
Філософія та ідеологія управління, ціннісні орієнтири, вірування,
очікування, норми, які приймаються більшістю організації та є
фундаментом відносин і взаємодії її членів усередині організації
та за її межами.
Унікальні характеристики сприйняття особливостей організації,
того, що вирізняє її серед інших у галузі
Засіб здійснення корпоративної діяльності за допомогою
використання мови, фольклору, традицій та інших способів
передачі основних цінностей, переконань, ідеологій, які
спрямовують діяльність підприємств
Клімат в організації; вона відображає звичаї, притаманні
організації
Набір найважливіших спрямованих на членів колективу
припущень, що набувають вираження у цінностях, декларованих
організацією, і задають людям орієнтири їхньої поведінки та дій
Система переконань, норм поведінки, установок і цінностей, які
є тими неписаними правилами, що визначають, як повинні
працювати і вести себе люди в даній організації. При цьому мова
йде про переконаннях і цінностях, які поділяються переважною
більшістю членів організації.
Одна
з
організаційних
підсистем
(технологічна
і
адміністративна), що виконує функції адаптації організації до
навколишнього середовища та ідентифікації її співробітників.
Система базових уявлень, тобто таких подань, які не просто
описані і зафіксовані в документах і яких дотримується група,
але таких, які існують у головах людей і відповідно до яких
здійснюється їх діяльність в даній організації.

Часто організаційна культура розглядається як ідеологія й філософія
управління, припущення, цінності, вірування, очікування, прихильність до
чогось і як норми, що лежать в основі відносин і взаємодій як усередині
організації, так і за її межами.
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Таким чином, в широкому розумінні, організаційна культура являє собою
модель ключових цінностей, переконань, уявлень і норм, спільних для членів
організації і які новим членам передаються як істинні або єдино правильні.
З урахуванням специфіки господарської діяльності організаційна культура
підприємств ресторанного бізнесу – це сформована в закладах система ціннісних
орієнтацій, норм, стандартів, правил, традицій і звичаїв, які визначають зміст і
характер

поведінки

працівників

закладу

незалежно

від

положення

в

організаційній структурі.
Розробка та створення організаційної культури є складним процесом, і не
існує єдиної технології досягнення успіху. Один з найбільш важливих аспектів
культури – це заохочення співробітників до змін. Бізнес-середовище постійно
змінюється, і завдання керівництва полягає в тому, щоб забезпечити, адаптацію
та розвиток організації, її готовності до здійснення адекватних змін [6].
Посилення конкуренції і зростання професіоналізму співробітників
створили ситуацію, за якої часто не працівник потребує компанії, а сама компанія
– працівника з високим рівнем професійних навичок. Відповідно зростають
вимоги до лояльності працівника у компанії і до систем стимулювання, оплати
праці.
Результатом продуктивного функціонування організаційної культури
можуть бути також непрямі інструменти, такі як:
 створення затишної атмосфери праці;
 корпоративні свята;
 інтеграційні заходи;
 різноманітні навчання, тренінги;
 турбота про здоров’я працівників та інше [5].
Формування організаційної культури набуває все більшої значущості в
системі

управління

підприємством

ресторанного

бізнесу

в

сучасному

економічному середовищі (якому притаманні нестабільність, турбулентність,
динамічність і, як наслідок, криза), з одного боку, і зростаючому рівні
інформатизації суспільства, рівня комунікацій у всіх сферах економіки – з
іншого.
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Основними принципами організаційної культури є: високий корпоративний
дух працівників компанії і постійне його вдосконалення; формування і підтримка
позитивного іміджу компанії; формування і розвиток її корпоративного стилю.
Організаційна культура виконує такі основні функції:
 внутрішньої інтеграції (створює такі умови, що учасники самі обирають
як їм поводитись одне з одним);
 зовнішньої

адаптації

(допомагає

організації

пристосуватися

до

зовнішнього середовища);
 інтегруюча (формує приналежність до фірми, відчуття гордості за неї,
об'єднує людей у їх діяльності щодня);
 регулювальна (призначена для дотримання правил і норм поведінки
працівників, як між собою, так і з зовнішнім середовищем, що зменшує
можливість виникнення конфліктів і є гарантією постійної діяльності);
 адаптивна (полегшує підхід людей один до одного і до організації загалом
за допомогою участі в святах і вивчення загальних норм поведінки);
 іміджева (створення образу організації для оточуючих за рахунок
окремих елементів культури. Імідж фірми має велике значення, від чого
залежатиме відношення інших до фірми) [1]
Особливо впливає організаційна культура на трудовий потенціал.
Управління організацією здійснюється людьми. Культура - категорія виключно
людська, вона формується у свідомості людей. Люди є носіями й
розповсюджувачами культури, тому вплив культури спрямований на людину, а
через неї – на процес виробництва та реалізації ресторанних послуг. Отже,
організаційна культура є результатом багатократної взаємодії працівників, їх
індивідуальних цінностей, переконань, пошуку прийнятних норм поведінки,
розподілу ролей, вироблення прийомів і методів взаємодії (ефективній
комунікації). З одного боку, організаційна культура є продуктом людських
відносин працівників підприємства, пов'язаних спільною метою, з іншого боку,
культура знаходиться над людьми − направляє і коригує поведінку людей
відповідно до загальноприйнятих норм і цінностей [4, с. 382].
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Висновок. Таким чином, формування організаційної культури сприяє
інноваційному

розвитку

організації

та

вимагає

загальної

участі

усіх

співробітників організації. Організаційна культура в закладах ресторанного
господарства відіграє вирішальну роль у створенні їх конкурентних переваг, стає
інструментом інноваційного розвитку компанії та і засобом підвищення її
конкурентоспроможності.

Формування

організаційної

культури

завжди

пов’язане з рядом інновацій, спрямованих на досягнення бізнес-цілей і тим
самим збереження конкурентоспроможності компанії на ринку.
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