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

 

 

УДК 658.3.007 
Богдан Івасечко 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВОМ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

Стаття присвячена актуальним проблемам дослідження сутності мотивації 
персоналу у сфері ефективного менеджменту та інновацій діяльності. У 
статті показано сутність поняття «мотивація» з точки зору проведеного 
аналізу розвитку теорії мотивації; він приніс взаємозв'язок між мотивацією 
працівників з урахуванням їх потреб, мотивів і стимулювання ефективного 
управління промисловим підприємством та зростання  інноваційної діяльність. 
Ключові слова: мотивація, потреба, стимулювання, персонал, управління. 

Для успішної та ефективної діяльності компанії в сучасних умовах 
економіки людські ресурси мають велике значення. Людина є цінним ресурсом 
для підприємства, її потрібно мотивувати до сумлінної роботи та високої 
відданості, розвивати навички та розкривати потенціал. Тому сьогодні все більш 
актуальна тема, пов’язана з людськими ресурсами організацій, їх розвиток і 
стимулюванням. Основний інструмент управління людським розвитком та 
ресурсами в організації є кадрова політика. Призначення, якої полягає в 
забезпеченні кваліфікованої роботи в процесах персоналу, зменшена плинність 
кадрів та якісного персоналу до потреб організації. Добре спланована політика 
персоналу забезпечує згуртованість команди та постійний обмін досвідом 
роботи між співробітниками, підтримка, розвиток, набуття нових навичок, 
сприяння кар’єрному росту. Для цього використовують наступні інструменти: 
планування потреби в кадрах; робота з персоналом; управління персоналом; 
засоби для її розвитку, підвищення кваліфікації; засоби вирішення соціальних 
проблем; винагорода та мотивація. 
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В управлінні персоналом мотивація розглядається як процес активізації 

мотивів співробітників (внутрішня мотивація) для створення стимулів (зовнішня 

мотивація), щоб спонукати їх до ефективної роботи. Тому як синонім терміна 

мотивація вживається також новий термін стимулювання. Можна виділити такі 

зовнішні та внутрішні ознаки мотивація: 

1. Зовнішня мотивація в цілому сприяє підвищенню обсягу виконуваної 

роботи, а внутрішня – якості; 

2. Якщо зовнішньої мотивації (як позитивної, так і негативної) не досягає 

«порогового» значення або повністю знімається, підвищується внутрішня 

мотивація; 

3. Замінюючи спочатку внутрішню, зовнішня мотивація, як правило 

зменшується; 

4. Зростання впевненості в собі, власної сили сприяє посиленню 

внутрішньої мотивації. Довгий час це вважалося, що єдиним і достатнім 

стимулом для спонукання працівника до ефективної праці є матеріальна 

винагорода. Тейлор, засновник школи наукового менеджменту, розробив 

запатентовану систему мотивації працівників до праці, яка переконливо 

доводить взаємозв’язок між продуктивністю та оплатою праці. 

Зовнішні методи стимулювання та мотивації діляться на матеріальні та 

нематеріальні. Матеріальне стимулювання — це сукупність різноманітних видів 

матеріальних благ, отримані або присвоєні персоналом для індивідуальних або 

колективних внесків у результати діяльності організації через професійну працю, 

творчу діяльність та необхідні правила поведінки. 

Центральна роль у системі матеріального стимулювання належить до 

зарплати. Вона використовується для переважної більшості працівників як 

основне джерело доходу, а отже, і заробітна плата в довгостроковій перспективі 

це буде найпотужнішим стимулом для підвищення продуктивності і 

виробництва в цілому. 

В якості потенційних нематеріальних стимулів можуть аналізуватися всі 

наявні в розпорядженні суб'єкта управління моральні, морально-психологічні, 
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соціальні та організаційні цінності, які є адекватними соціально-обумовленим 

потреб особистості. До нематеріальних можуть бути віднесені будь-які стимули 

трудової діяльності, за винятком грошової та негрошової матеріальної 

винагороди персоналу. 

Регулювання оплати праці персоналу вимагає її відповідної організації, з 

одного боку, забезпечує гарантований заробіток за виконання норми праці, 

незалежно від результатів діяльності підприємства, з іншого боку, вказуючий 

заробіток з індивідуальними і колективними результатами праці. Під 

організацією оплати праці на підприємстві розуміється побудова системи її 

диференціації і регулювання за категоріями персоналу в залежно від складності 

виконуваних робіт, а також індивідуальних і колективних результатів праці при 

забезпеченні гарантованого заробітку за виконання норми праці. 

Моральне стимулювання повинне виробляти позитивну мотивації, 

створювати позитивний настрій, сприятливим ставленням до роботи, колективу, 

організації, підвищувати значимість роботи в житті людини та цінність 

організації. 

Поняття мотивації може розглядатися у двох основних сенсах. 

По-перше, у вихідному, змістовному сенсі мотивація — це складний процес 

формування у суб'єкта внутрішніх спонукальних сил до дії під впливом 

зовнішніх стимулів та внутрішніх характеристик свідомості (потреб, інтересів) 

По-друге, у функціональній сенсі мотивація — це процес цілеспрямованого 

впливу на формування мотивів поведінки людей, найважливіша функція 

управління, причому як на рівні суспільства в цілому, так і на рівні окремої 

організації. Мотивуючі впливи реалізуються через систему стимулів до праці як 

на рівні суспільства (інституційні стимули), так і на рівні організації (операційні 

стули). 

Мотивація, це складний процес який включає в себе різноманітні підходи 

трактування змісту даного поняття. Визначають його як сукупність мотивів, 

стимулів та внутрішніх та зовнішніх чинників, або як процес спонукання 

особистості до певних дій. Питання мотивації людини науковці визначають 
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першу чергу як поняття про потреби, інтереси, стимули Колот А.М. і                

Цимбалюк С.О. визначають потребу як «відчуття нестачі, необхідність в 

чомусь». 

Подальший аналіз цього та подібних визначень вказує на те, що ці потреби 

можуть бути як усвідомлені так і неусвідомлені. Людина надає різну оцінку 

своїм потребам. Водночас зі зміною умов її життєдіяльності ситуації може 

суттєво змінитися і спровокувати переосмислення життєвих цінностей і потреб. 

Колот А. М. і Цимбалюк С. О. пропонують більш складне наукове 

визначення мотиву як «усвідомленого внутрішнього спонукання людини до 

діяльності, пов’язане із задоволення певних потреб». Стимул має зовнішнє 

походження і використання одних чи інших має за мету стимулювати людину до 

певної діяльності. 

Хочемо звернути увагу на визначення понять «мотивація», «мотивування». 

В багатьох роботах ці визначення пропонують з прив’язкою до трудової 

діяльності. Але варто зауважити, що існує багато інших видів діяльності, до яких 

також застосовують такі поняття. Так, Бугайова М.В. та Дудко С.В. оперують 

поняттям «мотивація професійного розвитку», «механізм мотивації 

професійного розвитку» та « система мотивації професійного розвитку». Під 

мотивацією професійного розвитку персоналу» автори розуміють сукупність 

внутрішніх і зовнішніх рушійних сил ( мотиваторів ), які впливають на 

працівника, формуючи зацікавленість у постійному професійному 

самовдосконаленні, саморозвитку на основі оновлення професійних знань, 

вмінь, навичок, набуття компетенції. 

Визначення усіх цих понять є важливим для розуміння механізму 

мотивування окремої людини. Ці механізми добре описані в теоріях мотивації. 

Існує декілька лідируючих теорій, які мали суттєвий вплив на практику 

управління трудовими ресурсами практично у всьому світі. 

Мабуть, найбільш відомою є теорія Маслоу А. та його структура потреб. 

Науковець вважав, що будь-який  стан людини слід розуміти як такий, що 
мотивує та є мотивований. Обгрунтовуючи свою теорію, науковець звернувся до 
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основи всієї економіки – необхідності задоволення потреб людини в умов 
обмежиних ресурсів. Це означає, що задоволення потреб нижчого рівня 
активізує потреби вищого рівня, і як каже автор теорії, мотивує людину до 
«більш соціальних». 

Відповідно до структури Маслоу, потреби людини в творчості, 
самореалізації, самоповазі, досягненнях виступають на перший план і служать 
ключем до її мотивації лише тоді, коли задоволені базові фізичні потреби і 
потреби в безпеці. Іншою теорією що базується на потребах людини, є теорія 
Альфреда К. Науковець назвав її альтернативою теорії Маслоу А. Він виділив 
три основні групи потреб: потреби в існування або зв’язку та зростанні. 

Пропонуємо розглянути теорію Герцберга Ф. На основі опитування, 
проведеного серед працівників одного підприємства, науковець дійшов до 
висновку, що існують дві групи факторів. Одні фактори впливають на почуття 
задоволення роботою, а інші фактори навпаки - є джерелом незадоволення 
роботою, і відповідно, зниженої мотивації. 

Ці потреби, на думку автора теорії, відповідає потребам у безпеці, їжі, житлі, 
як потреби у самовираженні та в певній мірі потребам у визнанні та 
самовираженняя. 

На нашу думку, існуючі теорії мотивації можна застосувати і до навчальної 
діяльності, проте певними застереженнями. Насамперед, навчання відрізняється 
від трудової діяльності, зазвичай тим, що період навчання може не оплачуватись 
або оплачується не так, як трудова діяльність. Іншою проблемою може стати 
перенесення проблем мотивації до праці на мотивацію до навчання. 

Також потрібно пом’ятати про те, що навчання дорослої людини суттєво 
відрізняється від навчання дітей та підлітків. 

Важливим є зміст праці та перспективи кар’єрного росту, що може служити 
сильним стимулом до проходження додаткового навчання, більш сумліного 
виконання своїх професійних обов’язків, досягнення більш значущих 
результатів в роботі. Крім того важливим факторам впливу на  працівників є: 
загальна ораганізаційна структура, культура на підприємстві, стиль 
підприємства, гнучкий графік. 
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Таким чином можна зробити висновок, мотивація є стимулом до 

економічної діяльності будь-якого, індивідуума, тобто у виборі професіїї, 

досягнення високого рівня кваліфікації, досягнення високого рівня добробуту. 

Також мотивація є основним складовим для зростання конкурентоспроможності 

трудового потенціалу, покращення якості продукції та підвищення 

продуктивності праці. До групи мотивуючих факторів автор відніс досягнення, 

визнання, саму роботу (її зміст), відповідність, просування по службі, професійне 

зростання. Тоді як в групу демотивуючих факторів факторів науковець включив 

політику компанії управління, взаємовідносин, умови праці, оплату праці. 

Список використаних джерел: 
1.Ефективність мотиваційного менеджменту. Бабчинська О.І. Мотивація як 

засіб ефективного менеджменту персоналу  підприємства. Вісник Хмельницького 

національного університету. Економічних науки. Видання 2014. №3. Том 1.                 

С. 133-136. 
2.Бугайова М. В. Теоретичні основи мотивації професійного розвитку 

персоналу підприємства. Наукові праці Кіровоградського національного 

технічного університету. Економічні науки. 2019. Київ С. 127139. 

3. Колот А. М. Цимбалюк С.О. Мотивація персоналу: підручник. Київ: 

КНЕУ, 2019. 397 ст. 

4.Олійник А.С., Тургеля Ю.С., Виробничо-маркетингові стратегії 

управління. 2019  Київ С. 110-116. 

5.Сватюк О.В. Управління якістю готельних послуг: підручник 2014 Київ С. 

102-124. 

  



14 

УДК 640.433(045) 
Владислав Ільчишин 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
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У статті розглядається діяльність закладів ресторанного господарства, 

проаналізовано сучасні напрями та тенденції розвитку мережі підприємств 

швидкого харчування, подано їх класифікацію за окремими ознаками.  

Ключові слова: (ресторанна справа, заклади швидкого харчування, фаст фуд, 

фуд корт. 

Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та 

практичними завданнями. На сучасному етапі розвитку економіки України 

ресторанна справа, з одного боку, виступає одним із засобів високоліквідного 

використання капіталу, а з іншого – середовищем із високим рівнем 

конкурентоздатності. Це один із найбільш розповсюджених видів малого 

бізнесу, тому заклади гостинності ведуть між собою постійну боротьбу за 

утримання власно сформованої ніші ринку та її розширення. 

Різноманітні фундаментальні аспекти розвитку ресторанного господарства 

висвітлено в працях зарубіжних та вітчизняних учених, серед яких особливої 

уваги заслуговують наукові праці: О. Борисової, О. Бутенко, І. Воловельської,                

О. Гаталяк, Н. Ганич, Л. Гірняк, Т. Іванової, М. Мальської, С. Мельниченко,             

Л. Мостової, В. Найдюк, О. Новікової, Г. П′ятницької, та ін.  

Заклади швидкого харчування, як один з напрямків розвитку ресторанної 

справи, мають вже певний досвід щодо забезпечення попиту споживачів, 

стандартизація їх меню дозволяє значно прискорити процес обслуговування.  

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є проаналізувати сучасні 

напрями та тенденції розвитку мережі підприємств швидкого харчування, 

здійснити їх класифікацію за окремими ознаками. 
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Виклад осново матеріалу. 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 [3]. 

Класифікацію закладів ресторанного господарства доцільно здійснювати за 

національним стандартом ДСТУ 4281:2004 «Заклади ресторанного 

господарства.  

В загальному виокремлено наступні ознаки класифікації: вид економічної 

діяльності; торговельна та виробнича діяльність; наявність власного 

виробництва; клас, комплексність продукції та послуг, тип; сезонність; 

потужність; за контингентом тощо.  

Загально прийняте визначення типу закладу ресторанного господарства як 

сукупність загальних характерних ознак його виробничо-торговельної 

діяльності [5]. 

При визначенні типу закладу враховують наступні фактори: 

- асортимент продукції, її різноманітність і складність виготовлення; 

- технічну оснащеність (матеріальну базу, інженерно-технічне оснащення, 

склад приміщень, архітектурно-планувальні рішення тощо); 

- методи обслуговування; 

- кваліфікацію персоналу; 

- якість обслуговування; 

- номенклатуру послуг. 

До сфери ресторанного господарства належать такі типи закладів: ресторан, 

бар, кафе, кафетерій, їдальня, закусочна, буфет, домова кухня, фабрика-кухня, 

фабрика-заготівельна, заклади швидкого обслуговування, майдани харчування. 

Останнім часом поряд з традиційними повносервісними ресторанами 

з'явилися спеціалізовані підприємства зі скороченим набором пропонованих 
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послуг і страв. Спеціалізація їх може бути різноманітною. Ресторани можуть 

спеціалізуватися, як правило, на приготуванні національних страв, вечерь, 

сніданків. Поширення набувають ресторани швидкого обслуговування, які 

спеціалізуються на гамбургерах і смаженій картоплі (McDonald's), піці (Pizza 

Hut, Domino, Little Caesar), біфштексах (Sizzler), морепродуктах (Red Lobster), 

сендвічах (Subway). Особливо актуальними є тематичні ресторани: Дикий Захід, 

рок-н-рол, футбол, літаки тощо. Переважно вони пропонують обмежену 

кількість страв, але зосереджуються на створенні відповідного настрою та 

атмосфери [3]. 

Ресторан швидкого харчування (англ. Fast food restaurant) або просто фаст-

фуд (англ. Fast food), також ресторан швидкого обслуговування (англ. quick 

service restaurant) це особливий тип ресторану, що характеризується швидким 

приготуванням їжі, а також мінімальним, або відсутнім обслуговуванням 

відвідувачів офіціантом [8]. 

Ресторани швидкого обслуговування популярні у всьому світі, зокрема, в 

США найбільш відомими є «McDonald’s» (є світовим лідером у галузі швидкого 

обслуговування і налічує понад 31 000 закладів у більше, ніж 119 країнах світу, 

що обслуговують 47 мільйонів відвідувачів), «Burger King», які спеціалізуються 

на приготуванні гамбургерів, а також мережі ресторанів фаст-фуду з азіатською 

кухнею «Thai Express», «Panda Express», тематичні кафе «Hard Rock Cafe». У 

Франції «Lagardère Travel Retail France» пропонує великий асортимент овочевих 

салатів, десертів (фруктових і кондитерських), а також обмежений асортимент 

основних страв (м’ясних і рибних). У свою чергу, в Німеччині «Nordsee» 

пропонує рибні страви і страви із дарів моря, салати з овочів, соки. 

Ресторанний дворик або фуд-корт (англ. food court) – зона харчування у 

громадських місцях або, в деяких випадках, окремій будівлі, де відвідувачам 

пропонують послуги відразу кілька закладів, що мають загальний зал для 

харчування. У деяких випадках ресторанні дворики можуть доповнювати або 

заміняти традиційні кафетерії.  

Останніми роками в ресторанному бізнесі формується новий напрям - 
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демократичні ресторани, що поєднує в собі «швидкі» технології фаст-фуду і 

якість національної (або змішаної) кухні, що потребують індивідуального 

підходу.  

Ресторанне господарство України одним із перших перейшло на ринкові 

відносини. Після приватизації підприємств змінилася організаційно-правова 

основа системи ресторанного господарства, почала діяти велика кількість 

приватних підприємств. Класифікація за даною ознакою наведена в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Класифікація закладів ресторанного господарства за 

організаційно-правовою ознакою [3] 
Ознака Тип Ознака Тип Місце діяльності 

ко
ме

рц
ій

ні
 ресторани 

Ре
ст

ор
ан

не
 

го
сп

од
ар

ст
во

 їдальні виробничі підприємства 

шашличні вищі і загальноосвітні навчальні заклади
вареничні комбінати виконують функції організації громадського 

харчування піцерії фірми 
бістро 

 

Ринок фаст-фуду в Україні досить широкий і включає в себе піцерії, 

випічку, бургерні, шаурму, піцерії в ритейлі та ін., а також суші-бари, які 

працюють за системою «на виніс», які відносяться до ресторанів, але по факту є 

закладами фаст - фуд. 

Ресторани швидкого обслуговування в світовій практиці відомі давно, але 

система фастфуд почала розвиватися стрімкими темпами приблизно із середини 

XX ст. [3]. 

У Вікіпедії дано визначення фастфуду ([ˈfɑstˌ fud] як – швидкої їжі) – їжі 

масового виробництва, де час приготування та подачі значно зменшений. 

Споживання фаст-фуду відбувається за допомогою спрощених столових 

приборів або поза столом. З економічної точки зору, фаст-фуд належить до сфери 

послуг, а з технічної – до виробництва «якраз вчасно».  

У певному значенні фастфуд – це їжа особливого роду, яка швидко 

приготована: гамбургер, сандвіч, піца тощо. Сьогодні фастфуд розуміють як 

підприємства ресторанного господарства, в яких подаються ці самі швидко 

приготовлені страви особливого роду.  
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Обслуговування в системі фастфуд займає лічені хвилини. Є два види такого 
обслуговування:  

1) касир приймає замовлення і сам (або його помічник) приносить вибрані 
клієнтом страви;  

2) відвідувач з тацею проходить уздовж прилавків, вибирає страви і в кінці 
розплачується в касі.  

Основна риса подібних підприємств – це швидкість. Відповідно до цього 
визначаються багато деталей в організації роботи в цілому. Меню повинно бути 
представлено зрозуміло і наочно, щоб клієнт швидко зробив вибір, збалансовано 
і обмежено за асортиментом. Поширене для фастфуду явище – наявність 
монопродукту, на якому тримається все меню. Це можуть бути бургери, сандвічі, 
піца, смажена картопля або млинці. 

Персоналу закладу не обов’язково мати кухарську кваліфікацію. Завдяки 
відпрацьованим технологіям навіть некваліфіковані співробітники після 
нетривалого навчання можуть видавати стандартний за якістю продукт. 

Мінімальне обслуговування в залі і відсутність офіціантів – 
найхарактерніша ознака фастфуду. У залі перебувають тільки ті співробітники, 
в чиї обов’язки входить стежити за чистотою і порядком та попутно своїми діями 
прискорювати оборотність столиків. 

Підприємства фастфуду вирізняє строга функціональність. У закусочні 
фастфуду приходять не провести час і відпочити, як в ресторан, а просто поїсти. 

Вартість блюд мінімізована за рахунок ефективності, масового виробництва 
і чіткого контролю. 

Поглиблення спеціалізації закладів ресторанного господарства пов'язане зі 
створенням міжнародних ланцюгів, які відіграють важливу роль у розробці і 
просуванні високих стандартів обслуговування. Однією з перших на український 
ринок у 90-х роках XX ст. прийшла міжнародна мережа фаст фуд «McDonalds». 

Іноземні системи дали поштовх для розвитку національних систем на основі 
франчайзингу. Одним з перших таких проектів стало створення мереж 
національних ресторанів швидкого харчування «Швидко», «Мак Смак», 
«Домашня кухня», «Пузата хата». Перша з них була відкрита 1999 р. у Києві. 
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У деяких регіонах України з’явилися свої оригінальні підприємства, 
наприклад «Домашній кухар» (Черкаси), «Жарю парю» (Одеса), мережа 
ресторанів «XXI століття» в Києві. Для удосконалення вітчизняних 
франчайзингових систем і підтримання стабільного рівня якості науковці 
пропонують створення мережі підприємств, або зміцнення зв’язків з 
вітчизняними господарствами і комбінатами харчування. Так, більшість 
українських компаній ресторанного харчування використовує 90% вітчизняних 
продуктів, а компанія «McDonalds» знайшла в Україні сировину, що відповідає 
американським стандартам, здійснює її переробку і виготовляє продукцію, 
утримуючи відносно низькі ціни [3]. 

Останніми роками в ресторанному бізнесі формується новий напрям - 
демократичні ресторани, що поєднує в собі «швидкі» технології фаст фуду і 
якість національної (або змішаної) кухні, що потребують індивідуального 
підходу [3]. 

Висновок. Аналіз ринку швидкого харчування свідчить, що все більше 
закладів, орієнтованих на швидку їжу, намагаються вирости до ресторанів 
низького або навіть середнього рівня, розширюючи асортимент і підвищуючи 
якість обслуговування. Долю ринку, яку займають заклади швидкого 
харчування, можна визначати різними показниками: долею товарообороту, 
кількістю закладів швидкого харчування або числом місць в них. Але найбільш 
точним показником, який би враховував соціальні та економічні види ефекту 
може бути кількість споживачів, що скористались послугами закладів швидкого 
харчування, а також при необхідності можна використати натуральні показники 
виробництва та реалізації продукції швидкого харчування. Напрями реалізації 
продукції швидкого харчування доцільно враховувати за трьома складовими: 
реалізація та організація споживання у власних залах; відпуск продукції 
швидкого харчування на виніс; доставка продукції для споживання в офісах, 
вдома тощо. 
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ОСОБЛИВОСТІ 
У статті висвітлено існуючі погляди учених до трактування поняття 

«асортиментна політика». Проілюстровано вплив асортиментної політики на 

процеси функціонування та розвитку суб’єкта господарювання. Визначено 

завдання асортиментної політики та доведено її значення для закладів 

ресторанного господарства. Проаналізовано сучасний стан та існуючі типові 

проблеми асортиментної політики вітчизняних ресторанів. 
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Асортиментна політика - один з найголовніших напрямків діяльності будь-

якого підприємства. Компетентність в даному питанні і володіння методами 

реалізації асортименту дає підприємствам можливість отримувати не тільки 

максимальний прибуток, але і залучити постійних покупців. Вибір вірної 

асортиментної політики підприємства впливає на задоволення споживчого 

попиту і його рентабельність.  

Метою статті є визначення сутності та значення асортиментної політики 

закладу ресторанного господарства та дослідження сучасних особливостей 

управління нею. 

Певні наукові розробки з питань формування асортиментної політики на 

виробничих підприємствах і роздрібної торгівлі досліджували вітчизняні і 

зарубіжні вчені, зокрема І. Ансофф, А. В. Войчак, Є. П. Голубков, О. П. Градов, 

О. В. Дубовик, Е. М. Забарна, Ф. Котлер, Л. О. Лігоненко, І. А. Маркіна,                

А. А Мазаракі, О. І. Марченко, М. А. Окландер та інші. 
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Вивченню питань формування асортиментної політики закладу 

ресторанного господарства присвячено не так і багато праць. Окремі аспекти 

висвітлені у працях таких науковців: О.П. Бутенко, Т.В. Гринько, В.А. Гросул, 

Л.Л. Івашиної, Л.Г. Коваленко, М.П. Мальської, А. Прокопюк, Г.Т. П’ятницької 

та інших. 

Економічний зміст поняття «асортиментна політика» в умовах ринкових 

відносин займає особливе місце в системі управління суб’єктом 

господарювання. Насамперед, розглянемо поняття «політика». Політика - це 

загальний орієнтир, установка до дій і прийняття рішень, що сприяє досягненню 

цілей. Зазвичай, вона формулюється на рівні вищого керівництва підприємства 

на тривалий період, призначена для збереження сталості цілей, а також для того, 

щоб не допустити прийняття недалекоглядних рішень, які не відповідають 

вимогам поточного моменту. 

Асортимент – це набір товарів, пропонованих підприємством на ринку. Він 

включає різні види товарів, які, в свою чергу, діляться на асортиментні групи, що 

відрізняються функціональними особливостями, ціною, якістю. Кожна група 

складається з асортиментних позицій. Асортимент підприємства 

характеризується широтою, тобто кількістю асортиментних груп, глибиною – 

кількістю позицій у кожній асортиментній групі і зв’язком між різними 

асортиментними групами, а також стійкістю та новизною [2]. Аналіз 

асортименту - складова частина маркетингового аналізу.  

Формування асортименту - маркетинговий управлінський процес, що 

вимагає підвищеної уваги з боку працівників підприємства і, саме тому, 

постійний аналіз своїх послуг є головне завдання організації. 

Що ж стосується поняття «асортиментна політика», то існує багато 

підходів до його трактування. На думку Г. Багієва асортиментна політика – це 

важлива складова товарної політики, яка визначає оптимальний набір товарних 

груп, підгруп, видів, марок, а також встановлює оптимальне співвідношення між 

моделями та їх модифікаціями. 
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Б.Берман, Дж. Еванс стверджують, що асортиментна політика – це 

політика, суть якої полягає у визначенні номенклатури виготовляємих і 

реалізуємих товарів, продукції з урахуванням власних можливостей, 

можливостей постачальників і партнерів, потреб ринку, ступеня ризику, 

сезонності попиту, кон'юнктури та динаміки цін та ін. 

Всесвітньо відомий учений-маркетолог Ф.Котлер під асортиментною 

політикою бачить визначення (формування) та підтримку оптимальної 

структури товарів, які виробляються та реалізуються з врахуванням поточних та 

майбутніх цілей підприємства. 

Вітчизняний науковець С. Гаркавенко вважає, що асортиментна політика 

передбачає певний курс дій товаровиробника або наявність у нього заздалегідь 

обґрунтованих принципів поведінки. Вона повинна забезпечити відповіді на 

питання з приводу формування асортименту та управління ним, підтримання 

конкурентоспроможності товарів на певному рівні, знаходженню для товарів 

оптимальних товарних сегментів, розробки та здійснення стратегії упаковки, 

маркування, обслуговування товарів. 

На думку А. Баришева асортиментна політика – це політика, яка 

спрямована на формування оптимального товарного портфелю в умовах 

реальних ринків. 

С.Захаров під асортиментною політикою розуміє стратегічне формування 

товарного асортименту підприємства, а також управління та підтримка існуючих 

товарних груп. 

О. Овсак [2] дає таке визначення поняттю «асортиментна політика» – 

політика щодо формування асортименту підприємства на цільових ринках, а 

також план подальшого керування та оптимізації його, виходячи з загроз та 

можливостей маркетингового середовища. 

Тобто, в цілому, можна стверджувати, що під асортиментною політикою 

розуміють формування асортименту продукції в залежності від потреб ринку, 

фінансового стану підприємства і його стратегічних цілей.  
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Асортиментна політика відіграє важливе значення для підприємства будь-

якої сфери господарювання, визначає спеціалізацію підприємства, вона є 

ключовим фактором у залученні споживачів. Водночас саме для ресторанної 

галузі вона на сьогодні є актуальною як ніколи. Дійсно, асортиментна політика 

на сьогодні виступає головним інструментом забезпечення ефективної 

діяльності сучасних ресторанів. Як показує вітчизняна та світова практика, 

ресторани, які мають проблеми з асортиментною політикою приречені на 

«провал» та поступовий вихід з ринку. В ресторанному бізнесі асортиментна 

політика визначає кількість страв, напоїв та продукції, які ресторан пропонує 

споживачам для задоволення їх потреб. 

Можна впевнено стверджувати, що асортиментна політика є однією з 

найважливіших складових частин конкурентної стратегії підприємства. 

Вплив асортиментної політики на процеси функціонування та розвитку 

суб’єкта господарювання проілюстровано на рис. 1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  Схема впливу асортиментної політики суб’єкта господарювання 

 на процеси його функціонування та розвитку 

 

Жодне підприємство громадського харчування не може надавати тільки 

наявні в його асортименті послуги, оскільки постійно змінюється мода на 

престижні ресторани, з'являються нові підприємства громадського харчування, 

нові клієнти приходять з новими запитами. 
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Перший напрям – це задоволення споживчого попиту на продукцію. Він 

включає визначення реальних і перспективних потреб у продукції суб’єкта 

господарювання, розрахунок основних показників асортименту, оцінювання 

раціональності асортименту, збереження та розвиток зв’язків із традиційними 

споживачами продукції суб’єкта господарювання.  

Другий напрям стосується досягнення стратегічних цілей суб’єкта 

господарювання. До нього входять дії суб’єкта господарювання, пов’язані з 

формуванням виробничої програми, оновленням продукції, завантаженням 

потужностей, забезпеченням досягнення високих фінансових результатів та 

підвищенням конкурентоспроможності суб’єкта господарювання.  

Третій напрям – це взаємозв’язок асортиментної політики та стратегії 

суб’єкта господарювання Як відомо, асортиментна політика впливає на 

розроблення стратегії суб’єкта господарювання, адже під час її формування 

визначаються нові цілі. Окрім цього, під час формування асортименту, 

розробляється цінова політика, вирішуються питання зниження комерційних 

ризиків, забезпечення якості продукції, надання гарантій та сервісу. 

До завдань асортиментної політики належать: 

 – визначення реальних і перспективних потреб у товарах/послугах; 

 – розрахунок показників асортименту та його раціональності;  

– виявлення джерел товарних ресурсів, що необхідні для формування 

раціонального асортименту;  

– оцінювання можливостей суб’єкта господарювання виготовляти окремі 

товари; 

 – вибір та обґрунтування напрямів формування асортименту. 

Асортиментні рішення для ресторана важливі як ніколи і визначають, чи 

зможе він функціонувати та задовольняти потреби споживачів в конкурентному 

середовищі. Щоб конкурувати і перемагати, для ресторанів стає все більш 

необхідна адаптація свого асортименту до потреб та смаків безпосередніх 

клієнтів. 
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Ресторани повинні реагувати на потреби споживачів і намагатись їх 

максимально задовольнити. 

Ресторанний бізнес в Україні представлений нині загальнодоступними 

підприємствами різних типів, класів, форматів, концепцій, що пропонують 

споживачам ресторанний продукт із широким спектром варіацій цінності. 

Виробнику ринок диктує умови, за яких реалізується головна заповідь 

маркетингу – потрібний продукт у потрібний час і в потрібному місці [3]. 

Окремі представники ресторанного бізнесу вважають, що основна мета 

асортиментної політики полягає у забезпеченні максимальної різноманітності та 

насиченості товарного асортименту й відповідно надати потенційному клієнту 

максимально широкий вибір. Однак, дане твердження є хибним. Оскільки це 

припущення лише допоможе споживачу швидше знайти ресторанний продукт, 

який відповідає його потребам та смакам. Переслідуючи таку мету ресторан 

може витратити великі розміри фінансових ресурсів для пошуку необхідних 

інгредієнтів з метою виробництва більшої кількості продуктів, яка є й 

унікальною [4]. У свою чергу знайде лише декілька споживачів такого продукту. 

Тому це не свідчить ні про яку ефективність асортиментної політики ресторану. 

Формування асортиментної політики ресторану повинна покладатись виключно 

на планування за допомогою науково-обґрунтованих методів. До того ж сучасні 

споживачі на ринку ресторанного бізнесу не завжди позитивно ставляться до 

великого різноманіття пропонованої продукції. Окремі споживачі відчувають у 

таких умовах розгубленість, додаткові переживання і як наслідок погано 

орієнтуються під час вибору продукту. Відтак, для ресторану є негативним як 

надлишок асортименту, так і його дефіцит. 

Згідно дослідження Л.Г. Коваленко [1] нині українські ресторатори роблять 

ставку на національну (українську), італійську кухню, страви на мангалі. За 

даними проведеного аналізу, із 14 тис. вітчизняних ресторанів майже 80% 

пропонують страви національної української кухні, біля 73% мають у меню 

страви італійської кухні і ще 45–50% – гриль і страви на мангалі. Приблизно 20% 

пропонують популярну в Україні грузинську кухню. 16% ресторанів орієнтовані 



27 

на японську кухню, 4% закладів є авторськими і стільки ж пропонують екзотичні 

для нашої країни страви – кубинську, китайську, азійську, американську кухню 

та вегетаріанське меню. Криза поки що диктує умови універсальності для 

ресторанів і наявності самих затребуваних позицій: українську кухню, а також 

пасту, гриль, піцу, що не потребують дороговартісних інгредієнтів. Ніша 

екзотичної кухні вузька і складна. Ніхто не знає, скільки триватиме попит на 

подібні заклади, до того ж специфіка вимагає вищих затрат, ніж традиційна 

кухня. Європейські та українські страви є звичними, що гарантує стабільний 

попит, у ресторатора є можливість вести гнучку цінову політику, 

використовуючи продукти місцевого виробництва, підібрати місцевих поварів, а 

не наймати іноземців. При цьому більшість ресторанів стикається ще й з 

проблемою кваліфікованої робочої сили. Важко знайти кваліфікованого 

офіціанта, який би міг обслужити іноземця, тому працівників необхідно 

відправляти на стажування чи тимчасово наймати іноземця, щоб він навчив 

кухаря-українця. 

Дійсно, можна стверджувати, що в Україні майже кожен ресторан пропонує 

вибір продукції української та європейської кухні через те, що цей тип є 

загальним для більшості споживачів. На разі в Україні склалась ситуація, за якої 

більшість ресторанів пропонують одноманітну продукцію, яка характерна для 

більшості закладів харчування. З одного боку це дозволяє ресторанам не 

відставати від конкурентів та пропонувати схожий асортимент, а з іншого 

унеможливлює для них отримання додаткових конкурентних переваг. До того ж 

більшість ресторанів при плануванні та формуванні асортиментної політики 

ґрунтується виключно на інтуїції та аналізі меню конкурентів. Такий підхід на 

разі приносить їм вигоду, що полягає у наслідуванні конкурентів та 

максимальній відповідності їхньому асортименті. Однак в перспективі 

ресторани, у яких планування асортиментної політики зводиться до простого 

копіювання меню в конкурентів та наслідування загальноприйнятих тенденцій, 

можуть втратити клієнтів та знизити рівень конкурентоспроможності. З 

подальшим відродженням національної економіки, підвищенням рівня 
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платоспроможності, споживачі вимагатимуть від ресторанів інноваційних 

розробок у сфері асортименту. Та невелика кількість ресторанів, яка проповідує 

інноваційну діяльність зможуть у таких умовах задовольнити потреби 

споживачів, інші ж будуть не готові до таких змін та отримають загальне 

зниження доходів. 

Типові проблеми асортиментної політики вітчизняних ресторанів: 

- при плануванні асортименту в більшості ресторанів покладаються 

виключно на «інтуїцію». Використовують маркетингові дослідження, наукові 

методи планування асортименту лише одиниці закладів; 

- ресторани пропонують здебільшого однотипну продукцію, яка не 

відрізняється від конкурентів. Це не дозволяє їм вигравати завдяки більш 

ефективній асортиментній політиці; 

- інноваційна діяльність більшості вітчизняних ресторанів у сфері 

асортиментної політики перебуває на досить низькому рівні. Як наслідок 

товарний асортимент інноваційної продукції є досить «бідним». 

Таким чином, можна зробити висновок, що перед вітчизняними закладами 

ресторанного господарства стоїть гостра проблема усунення виявлених проблем 

асортиментної політики. Саме в удосконаленні асортиментної політики на разі 

вбачаються головні резерви щодо підвищення ефективності діяльності 

ресторанів. 
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Постановка проблеми. Комунікаційні процеси у сфері ресторанного бізнесу 
орієнтовані на реалізацію широкого спектра функцій: від виведення продукту 
підприємства або самого підприємства на ринок до підтримки його існування 
(виживання) в умовах сильної конкуренції.  В останньому випадку для залучення 
потенційних споживачів на свій бік можна особливим чином позиціонувати в їх 
свідомості свою продукцію щодо послуг конкурентів, надати їй особливі 
характеристики та якості, затребувані сучасним ринком. 

Цілі статті – дослідити особливості комунікаційних процесів в закладах 
ресторанного господарства. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. В сфері менеджменту 
висвітленню теоретичних та методичних засад комунікації присвячені праці 
Бебика В.М., Жигалова В.Г., Зверинцева А.Б., Орлової Т.М. Суттєвий вклад в 
напрямку систематизації положень комунікаційного менеджменту на 
підприємствах здійснено Шпаком Н.О. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. На багатьох підприємствах 
комунікаційну політику здійснюють у вигляді не пов'язаних між собою дрібних 
та роз'єднаних рекламних акцій із застосуванням обмеженої кількості рекламних 
інструментів та методів, які розраховані, як правило, на «середнього» покупця.  
Найбільш використовувані на підприємствах харчування рекламні акції - 
проведення виставок-продажів, ярмарків, дегустацій, реклами дому продажу, 
сувенірну групу.  Водночас багатьом залишаються недоступними такі дорогі 
засоби масових комунікацій, як телебачення, радіо, друк, реклама на транспорті 
та інше. 

 Крім того, у зв'язку з практично повною відсутністю на підприємствах 
харчування маркетингових служб реалізація рекламних заходів найчастіше 
носить суто інтуїтивний характер, що залежить, наприклад, від думки 
керівництва або художників-оформлювачів.  Це спричинило те, що у сфері 
комунального харчування переважає залишковий принцип планування 
асигнувань реклами.  Рекламні звернення здебільшого обмежуються лише 
інформуванням населення про режим роботи підприємств, специфіку 
запропонованих послуг та виробів, що випускаються. 

Фактором, який стримує вплив реклами на населення, є також форма її 
піднесення, зокрема слабке художнє оформлення залів, вітрин, рекламних щитів, 
плакатів, що не привертають уваги. 

 Серйозний недолік комунікаційної політики підприємств – її слабка 
аргументованість, відсутність взаємозв'язку із загальним планом розвитку 
підприємств, цілями та стратегією їхньої поведінки на ринку.  Усе це призводить 
до того, що більшість рекламних засобів, застосовуваних підприємствами 
громадського харчування зумовлені на купівельну поведінку, на процеси 
управління ринком застосовуються неефективно й у результаті не приносять 
бажаного результату. 

 Отже, використовувані нині соціально-психологічні аргументи загалом і 
рекламні засоби на споживачів через їх низьку наукову обґрунтованість і 
аргументованість не сприяють активному і цілеспрямованому формуванню 
потреб і попиту населення, прискоренню реалізації кулінарної продукції. 
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 Все це говорить про те, що реклама, будучи важливим засобом на споживчу 

перевагу покупців на цільовому ринку, дуже слабко бере участь у процесах 

формування та стимулювання попиту населення на продукцію підприємств 

громадського харчування.  Основна причина - брак знань у сфері впливу реклами 

на процеси формування потреб та попиту населення на кулінарну продукцію. 

 Разом з тим на підприємствах харчування рішення про організацію та 

проведення комунікаційної політики зазвичай приймають без попереднього 

комплексного аналізу розмірів товарної пропозиції на відповідному цільовому 

ринку, споживчих властивостей предмета реклами, відомостей про купівельні 

мотиви, оцінки, смаки, традиції споживання, про особливості задоволення 

потреб населення в  кулінарній продукції та послугах, за відсутності можливості 

достовірно оцінити кількісні показники засобів поширення реклами, а тим паче 

кінцеві результати її впливу. 

 Отже, в сучасних умовах для підприємств громадського харчування гостро 

постає проблема підвищення ефективності використання засобів комунікацій та 

мобілізації їх можливостей для виконання основних економічних та соціальних 

функцій. 

 Досвід підприємств, що діють на принципах маркетингу, показує, що 

найкращі результати управління ринком комунікацій досягаються тоді, коли 

вони носять комплексний характер, проводяться цілеспрямовано та у 

поєднаннях з іншими маркетинговими тактичними елементами. 

 Виникає нагальна потреба розробки науково обґрунтованого теоретичного 

фундаменту рекламної діяльності у сфері громадського харчування, а також 

організаційної перебудови управління комунікаційної політики, пошуку нових 

форм та методів рекламування на рівні окремого підприємства, реалізації 

конкретних шляхів підвищення її ефективності. 

 Просування - це здійснення комунікацій ресторану з його споживачами з 

використанням реклами, зв'язків із громадськістю (PR), стимулювання продажів, 

прямого маркетингу, особистих продажів та event-маркетингу (подійного 

маркетингу).  Ці елементи складаються в окремий комунікаційний мікс. 



32 

 Зазвичай просування синонімується з рекламою, інші засоби доведення 

інформації ресторану до його споживачів залишаються недооціненими.  І дарма.  

Кожен елемент комунікаційного міксу робить свій безцінний внесок у кампанію 

з просування, за умови її грамотної організації. 

 Застосовуючи маркетингові комунікації в комплексі, можна досягти 

більшої ефективності і більших результатів, ніж застосовуючи його елементи 

окремо, тому що за своєю природою такий підхід враховує природну структуру 

отримання споживачами інформації про підприємство, коли вони дізнаються про 

нього з різних джерел одночасно. 

 Прихильність споживачів знижується принаймні до появи нових гравців на 

ресторанному ринку і з наявності величезної кількості різних пропозицій 

(знижки, клубні карти), кожна з яких по-своєму приваблива.  У такій ситуації на 

перший план виходить завдання утримання споживача, а не просто залучення 

якомога більшої кількості споживачів.  Це зумовлює новий характер 

маркетингових комунікацій, коли важливим є не так максимально широке 

охоплення споживачів, а практично індивідуальна робота з найбільш 

зацікавленими з них.  Дедалі більшого значення набувають точкові комунікації, 

які дозволяють доносити інформацію безпосередньо найбільш зацікавленим 

споживачам. 

 Застосування різних видів маркетингових комунікацій допомагає 

ресторану досягти кількох стратегічно важливих цілей: 

 − проінформувати споживачів про місце розташування ресторану та його 

переваги, якісь заходи та нові пропозиції; 

 − переконати споживачів віддати перевагу саме цьому ресторану серед 

безлічі аналогічних пропозицій; 

 − встановити міцні довгострокові відносини зі споживачами; 

 − спонукати споживачів до негайного відвідування ресторану [3]. 

 Процес здійснення маркетингових комунікацій ускладнюється занадто 

великою завантаженістю інформаційного середовища, що постійно оточує 

споживачів.  На них з усіх боків звалюються потоки самої різної інформації про 
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різні товари та послуги.  Споживачі вже давно пристосувалися до цього і 

намагаються фільтрувати потоки інформації, що входить, вибірково 

пропускаючи у свою свідомість мізерно малу її частину.  Виробники реклами у 

свою чергу також пристосувалися до виборчої уваги споживачів і навчилися 

винаходити нові й нові способи пробити броню свідомості споживачів, 

намагаючись виділити саме свою пропозицію серед маси подібних до неї.  В 

результаті споживачі отримали величезну кількість не просто інформації про 

товари та послуги, а величезну кількість креативної реклами.  Від цього стало не 

краще, тому що креатив у розумінні кожного окремо взятого рекламника може 

означати все, що завгодно, будь-який нестандарт, який часом доходить до 

абсурду. 

 Стимулювання продажів у сфері ресторанного бізнесу як вид 

маркетингових комунікацій призначений для миттєвих змін у купівельній 

поведінці споживачів, викликаних зниженням цін (знижки), збільшенням порцій 

або пропозицією додаткових позицій меню за незмінних цін, організацією 

конкурсів, ігор та лотерей. 

 Заходи щодо стимулювання дешевші за рекламу, і на відміну від реклами 

їх результативність підлягає виміру.  Але без неї не обійтися - необхідно 

прорекламувати акцію зі стимулювання продажу та умови отримання призів та 

бонусів. 

 Стимулювання продажів має на меті знаходження додаткової комунікації, 

які дозволяють доносити інформацію безпосередньо найбільш зацікавленим 

споживачам. 

Стимулювання здійснюється як щодо споживачів, а й щодо персоналу.  

Подвійна природа стимулювання є обов'язковою умовою досягнення 

ефективності застосування. 

 Стимулювання споживачів виявляється у діях, вкладених у збільшення 

кількості відвідувань ресторану та кількості витрачених ними грошей. 

 Стимулювання персоналу має на меті підвищення рівня його 

безпосередньої зацікавленості у проведенні стимулювання споживачів, що 
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виявляється у активній поведінці співробітників, які мають можливість вплинути 

на замовлення споживачів (офіціанти, бармени, адміністратори).  Стимулювання 

співробітників також життєво важливе для забезпечення чесності стимулювання 

споживачів, коли збільшені порції точно дійдуть до гостя без ризику осісти у 

вигляді додаткового виторгу в кишенях персоналу. 

 Засоби стимулювання продажів виділяють у три групи: 

 − цінова пропозиція; 

 − натуральна пропозиція; 

 − активна пропозиція. 

 Перший спосіб стимулювати активність споживачів полягає у впливі на 

рівень встановлених цін шляхом їхнього зниження.  Це всім знайомі знижки.  Їх 

розмір визначається індивідуально кожному за підприємства і залежить від 

витрат виробничого процесу норми прибутку, закладеної в ціні (ціновий 

коефіцієнт).  Для успіху акції стимулювання продажів з використанням знижок 

необхідно встановлювати достатні знижки.  В іншому випадку акція пройде 

непоміченою споживачами або поміченою, але прийнятою як належне.  Дуже 

невеликий розмір знижки для ресторанного бізнесу не чутливий, тому що в 

ресторані продаються страви, а не автомобілі, коли навіть 5% відчутно 

впливають на споживчий бюджет. 

 Другий спосіб - найкращий для ресторанного бізнесу.  Тут як «приманка» 

пропонується вже не менша ціна, а більша цінність у вигляді додаткової 

«смачної» позиції меню (до чаю – печиво, до другого – напій).  Це вигідно 

даному ресторану з таких причин: 

 − не знижуючи цін, ресторатор не знижує впевненість споживачів у 

правильності та непохитності встановленого рівня цін; 

 − у прибутку ресторатор втрачаєте менше, оскільки собівартість 

запропонованого додатково стимулу має бути меншою за можливу знижку з 

ціни; 
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 − споживачі мають можливість відчути з боку закладу турботу та увагу та 

спробувати щось додаткове з меню, і як наслідок цього, зміцнюється їхня 

лояльність. 

Стимулювання в натуральній формі має яскраво виражену перевагу для 

застосування в ресторанній сфері, де цінність має бути вищою за ціни.  А у разі 

внесення нових позицій у меню воно може виражатися у проведенні спеціальних 

дегустацій для гостей, що є найкращим способом заохотити гостей на 

замовлення новинок. 

 Третій спосіб стимулювання продажів полягає у залученні споживачів до 

активності із заробляння бонусів за допомогою організації ігор, лотерей та 

конкурсів, які обов'язково передбачають призи та подарунки.  Як такі краще 

використовувати подарункові сертифікати та сувенірну продукцію з логотипом 

ресторану.  Конкурси на відміну від ігор та лотерей ґрунтуються на 

невипадковому відборі, вони передбачають змагання споживачів у виконанні 

певних акцією умов.  Дуже добре діють миттєві ігри, які дозволяють гостям 

отримати невеликий презент за один похід до ресторану.  Якщо цей заклад 

передбачає організацію шоу-програм за участю артистів, як приз для гостей, що 

прийшли на виступ, може бути автограф. 

 Кожен із цих способів може бути ефективним у різному контексті.  І кожен 

із них використовує свої методи досягнення споживачів – купони у ЗМІ, адресне 

розсилання запрошень, розіграш призів. 

 Стимулювання персоналу також може виражатися в організації конкурсів 

із призами, встановленні грошових премій або знижок на відвідування рідного 

закладу.  Це свого роду преміювання за відмінну роботу з проведення акції, що 

стимулює споживчу активність.  Якою б формою не була премія, вона має 

мотивувати персонал протягом усього часу дії акції.  Звісно ж, розмір премії має 

надихати співробітників не лише на сприяння акції, а й на досягнення високих 

результатів. 
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 Необхідно пам'ятати, що співробітники будуть сильніше мотивовані на 

підтримку акцій, що організуються, якщо керівництво підприємства введе їх у 

курс справи і докладно розкаже про умови акції. 

 Організація акцій, стимулюючих споживчу активність, може проводитись 

у тандемі з постачальниками.  Така спільна робота дозволяє проводити 

різноманітні акції із призами у вигляді продукції, безкоштовно наданої 

постачальниками.  Найчастіше як перспективні з точки зору організації акцій 

постачальників виступають виробники та дистриб'ютори алкогольної та 

безалкогольної продукції.  Можна використовувати коктейлі, виготовлені на її 

основі як призи у конкурсах, а соки пропонувати як бонус при певному розмірі 

замовлення. 

Висновки. Отже, маркетингові комунікації, використовують засоби прямого 

маркетингу, ефективні у застосуванні разом із програмами зі стимулювання 

споживачів.  Акції, спрямовані на стимулювання продажів, часто вимагають 

безпосереднього звернення до конкретної групи споживачів за допомогою 

розсилки запрошень, купонів та повідомлень про знижки та конкурси. 
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СУЧАСНИЙ СТАН СИРОВИНИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ МАСЛА  
У статті розглянуто сучасний стан млолочної галузі  на території України. 

Охарактеризовано вітчизняний ринок молочної промисловості як один із 

напрямів провідних галузей народного господарства, що забезпечує населення  

України продуктами харчування. Запропоновано можливі напрями покращення 

функціонування та розвитку досліджуваного ринку. 
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виробництва, показники.  

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Молочна галузь – один з провідних секторів 

української економіки. Показники даної галузі потребують постійного 

спостереження для виявлення змін та слабких місць і пропозицій щодо їх 

усунення. Молочна галузь – одна з небагатьох, де Україна повністю покриває 

свої потреби самостійно, а тому займається зовнішньоекономічною діяльністю. 

Враховуючи втрату ринків Росії, доцільно знайти шляхи виходу на нові ринки 

збуту молочної продукції ґрунтуючись на економічному стані молочної галузі, 

змінах в її структури та обсягах виробництва для забезпечення подальшого 

розвитку галузі [1,ст.358]. 

Формулювання цілей статті. Ціль статті аналіз стану ринку молочного 

ринку України, чинників, що негативно впливають на його розвиток, та 

визначенні нових напрямів подальшого розвитку галузі. 
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Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідженням питань 

закономірностей функціонування ринку молочної продукції займалися: 

Керанчук Т.Л., Мостенська Т.Л., Скопенко Н.С., Бовкун А.О., Бутенко М.І. 

Завгородня І.В., Пономаренко А.С. Дослідженням стану та тенденцій світового 

ринку молока присвячені праці Козака О.А., Колпакової Ю.В., Іванова С.В. та 

інші дослідники. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Молочна промисловість є однією 

з провідних галузей тваринництва в Україні. Забезпечення населення якісними 

молочними продуктами є основним завданням даного напряму діяльності. 

Проблема сировини для молочної галузі постійно загострюється, причому 

найбільшим дефіцитом виступає сире молоко найвищої якості. У зв’язку із цим 

провідним виробникам молочної продукції в Україні необхідно 

налаштовуватися на створення високотоварних та технологічних молочних 

ферм.Результати досліджень свідчать, що Україна має великий потенціал, 

вигідне географічне положення, певні кліматичні умови та природні ресурси, які 

сприяють розвитку галузі тваринництва та молокопереробної промисловості 

загалом. Однак тоді як увесь світ нарощує виробництво молока, Україна стрімко 

скорочує поголів’я корів та власне випуск молочних продуктів [2]. 

Водночас варто зазначити, що в Україні дефіциту молока на внутрішньому 
ринку не передбачається, оскільки останніми роками спостерігається зменшення 
численності у країні, що характеризується скороченням рівня споживання 
молочної продукції, тобто в Україні є всі передумови для розвитку молочного 
виробництва, зокрема сприятливі ресурси, кормова база, інфраструктура, 
розвинена селекція, племінний фонд, трудові ресурси. Однак, досліджуючи цю 
галузь, можемо цілком впевнено говорити, що вона має низку проблем 
внутрішнього й зовнішнього планів, які негативно впливають на її стан. 
Насамперед це якість продукції. Серйозний виклик виробникам створює також 
поширення в суспільстві тенденцій здорового харчування, в межах яких 
збільшується споживання рослинного молока як альтернативи тваринному. Ці 
тенденції впливають на галузь, а також на конкурентні позиції вітчизняної 
продукції на світових ринках, оскільки Україна все ще не може досягти 
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стандартів якості, які би повністю відповідали вимогам, що діють на 
європейському ринку.  [3,ст.14]. 

Результати досліджень свідчать, що у І півріччі 2021 року продовжились 
негативні тенденції розвитку молочної галузі України.  

Насамперед, продовжився тренд зниження обсягів виробництва молока – 
загальне зниження склало понад 5,6% проти відповідного показника за І півріччя 
2020 року. При цьому, зниження обсягів виробництва молока 
сільгосппідприємствами було незначним – лише 0,5%. Натомість, господарства 
населення, за даними офіційної статистики, виробили молока на 8% менше за 
відповідний показник І півріччя минулого року. 

Вже очевидно, що у 2021 році річний обсяг виробництва молока 
господарствами населення не перевищить 6 млн. т, тоді як у 2020 році він сягнув 
6,5 млн. т. 

Співвідношення між обсягами виробництва молока с.-г. підприємствами та 
господарствами населення складе у 2021 році 33/67, тоді як у 2020 воно складало 
30/70, а у 2018 році 27/73. 

На 12% знизились обсяги надходження молока на промислову переробку: із 
1,83 млн. т у І півріччі 2020 року до 1,61 млн. т за той же період 2021. Причому, 
надходження від с.-г. підприємств знизились на 5%, до 1,25 млн. т, натомість 
надходження від господарств населення – майже на 26%, до 0,28 млн. т. 

Варто очікувати, що обсяги переробки молока у 2021 році ледве сягнуть              
3,1 млн. т, тоді як у 2020 вони перевищували 3,5 млн. т, а у 2018 р. були 4,2 млн. 
т. При цьому обсяги переробки молока від населення у 2021 році ледве 
перевищать 0,5 млн. т (у 2020 році 0,73 млн. т). 

Привертає увагу суттєве зниження частки господарств населення в обсягах 
постачання молока на промислову переробку. Якщо у І півріччі 2020 року вона 
перевищувала 22,3%, то за відповідний період 2021 знизилась до 17,3%.Середні 
закупівельні ціни молока (всіх категорій) у с.-г. підприємств зросли у ІІ кварталі 
2021 року більш як на 20% проти відповідного рівня, що склався у ІІ кварталі 
2020. Молоко незбиране класу «екстра» зросло в ціні більш як на 20%. При цьому 
середні закупівельні ціни молока у населення зросли більш як на 30%. 
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Отже, молоко незбиране у І півріччі 2021 року суттєво подорожчало. При 

цьому темпи зростання цін на молочну сировину є нижчими за темпи зростання 

цін на продукцію сільського господарства в цілому – остання подорожчала з 

минулого року значно більше. 

Варто відмітити, що у І півріччі 2021 року вперше в історії не фіксувалось 

сезонне зниження цін на сире молоко. У травні-червні ціни без врахування ПДВ 

загалом відповідали рівню, що склався станом на січень-лютий, а подекуди й 

перевищували їх. 

Ціни на молочні продукти у І півріччі 2021 року зростали значно нижчими 

темпами, ніж ціни на молочну сировину. Зокрема, масло та сир зросли в ціні на 

9-10%, молоко та кисломолочна продукція на 12-14 % проти відповідного їх 

рівня у І півріччі 2020 року. 

Практично за всіма видами молокопродуктів у І півріччі 2021 року відбувся 

спад обсягів виробництва. Виключення складає лише сир свіжий 

неферментований та йогурти, обсяги виробництва яких зросли на 11-13%. Також 

зросли обсяги виробництва молоковмісних продуктів за кодами НПП 

10.85.19.10, 10.85.19.30, 10.85.19.50. Натомість виробництво молока та вершків 

не згущених у пакуваннях не більше 2 л знизилось майже на 9%, масла на 14%, 

морозива на 18%. 

Погіршилось сальдо експорту-імпорту молокопродуктів групи 04 УКТ ЗЕД. 

Якщо у І півріччі 2020 року воно становило мінус 49,4 млн. доларів, то у 

І півріччі 2021 негативне значення зросло до 69,3 млн. т.  

Україна у І півріччі 2021 року остаточно утвердилась у статусі нетто-

імпортера молока і надалі імпортозалежність лише поглиблюватиметься. 

У І півріччі 2021 року зросли обсяги імпорту практично усіх видів 

молокопродуктів, крім масла, обсяги імпорту якого на фоні досить високих 

показників імпорту у 2020 році суттєво знизились – із 7,0 тис т у І півріччі 2020 

року до 3,64 у І півріччі 2021 року; молока та вершків не згущених. Обсяги 

імпорту по інших товарних позиціях суттєво зросли, зокрема по сирах – більш 

як на 15 %, перевищивши 24,1 тис т.[6]. 
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Натомість обсяги експорту молокопродуктів І півріччі 2021 року практично 

по всіх позиціях продовжували знижуватись. Цей процес триває з 2018 року. 

Отже, ситуація на молочному ринку є невтішною – негативні процеси 

продовжуються, ключові показники розвитку молочної індустрії і надалі 

знижуються. 

З огляду на це, держава повинна забезпечити реалізацію заходів щодо 

державного фінансового стимулювання розвитку молочної індустрії в Україні. В 

першу чергу це стосується стримання процесу зниження обсягів виробництва 

молока. Дефіцит сировини на молочному ринку відчувається все відчутніше і 

переробники розглядають різні варіанти заповнення переробних потужностей – 

від завезення молочних жирів у якості сировини до перепрофілювання на 

виробництво молоковмісних продуктів. Проте, за такого сценарію Україна стає 

все більш залежною від імпорту молокопродуктів, що формує загрози для 

продовольчої безпеки країни за даним напрямом [5]. 

Якщо держава в найближчі роки активно не втрутиться в ситуацію на 

молочному ринку, негативні процеси в галузі набудуть незворотного характеру. 

Варто розуміти, що відновлення молочної індустрії в Україні потребуватиме 

значно більших державних інвестицій, ніж обсяги державної підтримки, які 

необхідні нині для реалізації заходів державного стимулювання розвитку 

виробництва та переробки молока. 

До основних напрямів поліпшення стану молочної галузі можна віднести: 

- підтримку з боку держави; 

- розширення асортименту вітчизняних виробників за рахунок 

впровадження нових технологій у виробництво та їх використання, що дадуть 

змогу знизити собівартість продукції; 

- створення певного центру для підготовки фахівців для галузі, 

оскільки багато кваліфікованих спеціалістів працюють за кордоном, а їх місця 

займають молоді спеціалісти; 

- виробництво продукції на рослинній основі [4]. 
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В сучасних умовах, коли у споживачів все сильніше виникає потреба до 

вживання продуктів рослинного походження замість тваринного, помітний 

стрімкий розвиток світового ринку продуктів рослинного походження 

Висновки. Дослідження сучасного стану вітчизняного ринку молочної 

продукції та розгляд основних проблем розвитку показали, що ця галузь є 

прибутковою та перспективною для України за подальшої підтримки та 

впровадження нових технологій. Головними напрямами покращення розвитку 

мають бути державна підтримка, модернізація виробничих потужностей 

підприємств, перепідготовка кадрів. 

 Останнім часом в Україні спостерігається тенденція до зростання 

споживчого попиту на рослинні аналоги молока. Особливо набирають 

популярності аналоги молока та молочної продукції, які в розвинутих країнах 

світу вже виокремились у повноцінну товарну категорію. Саме тому існують 

потенційні можливості подальшого розроблення та впровадження нових 

продуктів, хоча ще ця галузь харчової промисловості в Україні не набула 

шаленої популярності у споживачів. 
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У стaтті проаналізовано прoблeми тa пeрспeктиви рoзвитку лiкувaльнo-

oздoрoвчoгo туризму в Укрaїнi. Відмічено, що оздoрoвчий туризм є oдним iз 

пeрспeктивних нaпрямкiв рoзвитку туризму в Укрaїнi, чoму сприяють нaявнi 

лiкувaльнi рeсурси тa прирoднi умoви, щo дужe схoжi дo єврoпeйських. 

Сфoрмульoвaнo сучaснi прoблeми дaнoгo виду туризму в Укрaїнi тa oснoвнi 

пeрспeктивнi нaпрямки йoгo рoзвитку. 

Ключoвi слoвa: туризм, ринoк пoслуг, ринoк туристичних пoслуг, oздoрoвчий 

туризм, тенденції розвитку. 

Пoстaнoвкa прoблeми. Oздoрoвчий туризм є oдним з нaйбiльш стiйких 

видoвих туристичних ринкiв Укрaїни i прioритeтних нaпрямiв, прoтe вiн 

нaйбiльшe пoтрeбує пiдтримки i скooрдинoвaнoгo рoзвитку. Нaявнi тa пoтeнцiйнi 

зaпaси прирoднo-рeкрeaцiйних рeсурсiв, врaхoвуючи їх якiснi i кiлькiснi 

хaрaктeристики, нaрaзi пoвиннi стaти спoнукaнням суспiльних прaктик 

вiднoвлeння здoрoв’я людини, пoдoвжeння пeрioду aктивнoгo дoвгoлiття тa 

упрoвaджeння здoрoвoгo спoсoбу життя. Звaжaючи з oднoгo бoку нa нaявнiсть в 

нaшiй дeржaвi рeкрeaцiйнoгo пoтeнцiaлу, a з iншoгo врaхoвуючи зaнeдбaний стaн 

сaнaтoрнo-курoртнoї гaлузі, a тaкoж нaявнi тeндeнцiї збiльшeння пoкaзникiв 

зaхвoрювaнoстi нaсeлeння, дoстaтньo aктуaльними пoстaють питaння 

дoслiджeння стaну тa пeрспeктив рoзвитку oздoрoвчoгo туризму в Укрaїнi. 
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Пoсилaння на сучaснi дoслiджeння тa публiкaцiї. Рiзнi aспeкти рoзвитку 

лiкувaльнo-oздoрoвчoгo туризму у крaїнaх Єврoпи тa Укрaїни знaйшли 

вiдoбрaжeння у рoбoтaх тaких вiтчизняних вчeних як O. М. Вeтiтнєв,                

I. I. Вoлкoвa, В. Ф. Кaзaкoв, М. П. Мaльськa, A. Нaбeдрiк, A. Ю. Пaрфiнeнкo,                

В. I. Стaфiйчук, Р. I. Сухoв, O. O. Фeдякiн, Н. В. Фoмeнкo, a тaкoж вiдoбрaжeнi у 

прaцях зaкoрдoнних вчeних E. Кaуфмaн, Х. Мюллeрa, Х. Нaрштeдт тa iнших. 

Мeтoю статті є aнaлiз тенденцій та пeрспeктив рoзвитку  oздoрoвчoгo 

туризму. 

Виклaд oснoвнoгo мaтeрiaлу дoслiджeння. Oздoрoвчий туризм  -  цe  вид  

туризму,  дe  нa  oснoвi  влaсних,  дeржaвних  aбo  кoрпoрaтивних кoштiв  

нaдaються  лiкувaльнo-дiaгнoстичнi, рeaбiлiтaцiйнi, прoфiлaктичнi пoслуги в 

мiсцeвoстях, вiдмiнних вiд мiсця пoстiйнoгo прoживaння  i  якi  вoлoдiють  

нeoбхiдними  для  цьoгo прирoдними,  мaтeрiaльними  i  людськими  рeсурсaми 

з мeтoю прeвeнтивних зaхoдiв, рeaбiлiтaцiї, лiкувaння рiзних пaтoлoгiй. 

Oбгрунтувaння цьoгo визнaчeння дoцiльнo прoвoдити iз зaкoнoдaвчoї тoчки 

зoру. Згiднo iз Зaкoнoм Укрaїни «Прo туризм», a сaмe стaттi 4 знaхoдимo, щo 

зaлeжнo вiд кaтeгoрiй oсiб, якi здiйснюють туристичнi пoдoрoжi (пoїздки, 

вiдвiдувaння), їх цiлeй, oб'єктiв, щo викoристoвуються aбo вiдвiдуються, чи 

iнших oзнaк iснують тaкi види туризму: дитячий;  мoлoдiжний; сiмeйний;  для 

oсiб  пoхилoгo  вiку;  для  oсiб  з  iнвaлiднiстю; культурнo-пiзнaвaльний; 

лiкувaльнo-oздoрoвчий; спoртивний;  рeлiгiйний; eкoлoгiчний  (зeлeний); 

сiльський; пiдвoдний; гiрський; пригoдницький;  мисливський;  aвтoмoбiльний;  

сaмoдiяльний  тoщo  [3, с. 58]. 

Oздoрoвчий туризм пeрeдбaчaє дoсягнeння нaступних цiлeй: лiкувaння, 

oздoрoвлeння, вiднoвлeння, прeвeнцiя, вiдпoчинoк. Oснoвними мeтoдaми, що 

використовуються в лiкувaльнo-oздoрoвчому туризмі є: клiмaтoтeрaпiя – 

лiкувaння зa дoпoмoгoю сприятливoгo для кoнкрeтнoгo oргaнiзму клiмaту; 

бaльнeoтeрaпiя – лiкувaння мiнeрaльними вoдaми; пeлoїдoтeрaпiя – цe лiкувaння 

спeцiaльними грязями; фiзioтeрaпiя – лiкувaння зa дoпoмoгoю фiзичних 

чинникiв; дiєтoтeрaпiя – дoтримaння вiдпoвiднoгo рeжиму хaрчувaння; 
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тeрмoтeрaпiя – викoристaння цiлющих влaстивoстeй рiзних тeмпeрaтурних 

рeжимiв; нeтрaдицiйнi мeтoди лiкувaння, фoрмувaлися в рiзних дeстинaцiях 

зaлeжнo вiд рeсурснoї тa сoцioкультурнoї склaдoвoї. Сeрeд пoпулярних мeтoдiв 

нeтрaдицiйнoї мeдицини дoцiльнo видiлити: aпiтeрaпiю, фiтoтeрaпiю, 

фунгoтeрaпiю, гiрудoтeрaпiю, aкупунктуру, aюрвeду, йoгу, гiпнoтeрaпiю тa iн. 

Нa сьoгoднiшнiй дeнь oздoрoвчий туризм рoзвивaється прaктичнo у всiх 

рeгioнaх свiту i є oдним iз нaйпoпулярнiших нaпрямкiв туристичнoї дiяльнoстi. 

У нaшiй крaїнi цeй вид туризму тaкoж зaймaє дoсить вaгoмe мiсцe зaвдяки 

сприятливим клiмaтичним умoвaм, близькiстю мoря тa гiр. В Укрaїнi 

нaйсприятливiшими мiсцями для oздoрoвчoгo вiдпoчинку є Прикaрпaття тa 

Причoрнoмoр’я [2]. 

Вiдoмo, щo oснoвним чинникoм рoзвитку oздoрoвчoгo туризму є нaявнiсть 

тeритoрiї з прирoдними лiкувaльними рeсурсaми. Нa бaзi цих тeритoрiй для 

туристiв рoзрoбляються рiзнoмaнiтнi прoгрaми oздoрoвчoгo туризму. При 

рoзрoбцi тaких прoгрaм нeoбхiднo врaхoвувaти для кoгo рoзрoбляються цi тури, 

i пaм'ятaти, щo oснoвнoю мeтoю є вiднoвлeння тa пoкрaщeння здoрoв'я. Як 

вiдoмo, бiльшiсть oздoрoвчих турiв склaдaються iз вiдпoчинку тa oздoрoвлeння 

у сaнaтoрнo-курoртних зaклaдaх тa aктивнoгo й змiстoвнoгo прoвeдeння дoзвiлля 

(кoнцeрти, тaнцi, вeчoри зa iнтeрeсaми, спoртивнi пoхoди, прoгулянки, збирaння 

грибiв, ягiд i т.д.). 

Нa дaний чaс цeнтрaми сaнaтoрнo-курoртнoгo тa oздoрoвчoгo туризму в 

Укрaїнi є гiрськi й пeрeдгiрнi рaйoни Зaкaрпaтськoї, Iвaнo-Фрaнкiвськoї тa 

Львiвськoї oблaстeй, a тaкoж Чoрнoмoрськe узбeрeжжя  Микoлaївськoї,  

Хeрсoнськoї  тa  Oдeськoї oблaстeй,  якi  мaють  пeвну  iнфрaструктуру  для 

рoзмiщeння туристiв, що приїжджaють для лiкувaння тa oздoрoвлeння. Прoтe 

вiтчизняний ринoк  лiкувaльнo-oздoрoвчoгo  туризму  пoки  щo пeрeбувaє  у  

стaдiї  фoрмувaння,  тoму  aктуaльним  є  виявлeння oсoбливoстeй 

функцioнувaння сaнaтoрнo-курoртнoї бaзи в умoвaх сьoгoдeння, a  тaкoж  

прoпoнувaння  зaхoдiв,  спрямoвaних  нa вдoскoнaлeння  oргaнiзaцiї  нaдaння  

сaнaтoрнo-курoртних тa oздoрoвчих пoслуг [46, с. 96]. 
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Вaртo  зaувaжити,  щo  пoпулярнiсть  єврoпeйських крaїн сeрeд туристiв є 

нeoднaкoвoю. Бiльшiсть  туристичних  пoтoкiв  спрямoвaнa  нaсaмпeрeд  у  

зaхiднoєврoпeйськi  крaїни.  Туристичнa гaлузь зaвжди вiдзнaчaлaся дoсить 

нeoднoзнaчними  хaрaктeристикaми  тa   мoжливoстями.  Туризм  як  

бaгaтoгaлузeвe  i  бaгaтoфункцioнaльнe явищe-фeнoмeн  хaрaктeризується  

нaйвищим ступeнeм  eлaстичнoстi  вiд  прирoдних  (eкoлoгiчних),  

зaгaльнoeкoнoмiчних,  сoцiaльних  i  пoлiтичних змiн у будь-якiй крaїнi ‒ 

пoтeнцiйнiй дeстинaцiї. Клaсичний туризм,  oсoбливo в нaпрямi вiдвiдувaння  

iнoзeмних  крaїн  укрaїнцями,  мaє тeндeнцiї  дo  рoзвитку,  a  тaкий  спeцифiчний  

нaпрям, як лiкувaльнo-oздoрoвчий тa мeдичний туризм,  дoсить  склaднo  

сприймaється  як  нaшими спiввiтчизникaми,  тaк  й  iнoзeмними  грoмaдянaми, 

якi вiдвiдують Укрaїну [1, с. 17]. 

Турбoтa  прo  здoрoв’я,  пiдвищeння  життєвoї aктивнoстi  стaли  

нeвiд’ємнoю  чaстинoю  сучaснoї систeми цiннoстeй. У нaшi днi знaчнoгo 

пoширeння  нaбув  пeрспeктивний  нaпрям  туризму  – лiкувaльнo-oздoрoвчий.  

Врaхoвуючи  зрoстaння рiвня  зaхвoрювaнoстi  нaсeлeння,  пoгiршeння йoгo 

стaну здoрoв’я тa пoширeння сoцiaльнo нeбeзпeчних тa хрoнiчних зaхвoрювaнь, 

цeй нaпрям туризму  нaбувaє  всe  бiльшoї  пoпулярнoстi.  Вiн, як i туризм у 

цiлoму, сприяє рoзширeнню пoлiтичних, eкoнoмiчних, нaукoвих тa культурних 

зв’язкiв як мiж дeржaвaми, тaк i мiж рeгioнaми всeрeдинi крaїни. Oсoбливoї увaги 

при вирiшeннi зaвдaння збeрeжeння вiдпoвiднoгo рiвня здoрoв’я нaсeлeння 

пoтрeбує мeдичнa гaлузь Укрaїни тa її oкрeмi зaклaди, щo є бaзoвим пiдґрунттям 

для рoзвитку мeдичнoгo  тa  лiкувaльнo-oздoрoвчoгo  туризму  [2]. 

Впрoвaджeння  i  прoвeдeння  мeдичнoї рeфoрми  в  Укрaїнi,  зaтвeрджeння  

кoнцeпцiї  тa вiдпoвiдних зaкoнiв мaє дaти пoштoвх дo рoзвитку як  сутo  

мeдичнoї гaлузi, тaк i  сумiжних гaлузeй, зoкрeмa туризму тa йoгo мeдичнoгo тa 

лiкувaльнo-oздoрoвчoгo  нaпрямiв.  У  зв’язку  з  цим, здoрoв’я  для  кoжнoї  

людини  стaлo  зaпoрукoю пoвнoцiннoгo, щaсливoгo i тривaлoгo життя. Здoрoвий 

спoсiб життя стaє прeстижним й в усьoму свiтi  зрoстaє  кiлькiсть  людeй,  якi  

хoчуть  пiдтримувaти гaрну фiзичну фoрму тa мaють пoтрeбу в eфeктивних  
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aнтистрeсoвих  прoгрaмaх.  В  oснoвнoму – цe люди сeрeдньoгo вiку, якi вiддaють 

пeрeвaгу aктивнoму вiдпoчинку й oбмeжeнi в чaсi. Кoристуються пiдвищeним 

пoпитoм тaкoж прoгрaми типу «фiтo-крaсa-oмoлoджeння». 

Нa тeритoрiї Укрaїни фaктичнo вiдсутнi мiжнaрoднi гoтeльнi мeрeжi, 

вoднoчaс тaкi мeрeжi є eфeктивним зaсoбoм прoсувaння сучaснoї спa-гaлузi тa 

зaлучeння дoдaткoвих туристiв, зoкрeмa з iнших дeржaв. В тaких мeрeжaх дoбрe 

нaлaгoджeнa мaркeтингoвa склaдoвa, зв'язoк з турoпeрaтoрaми тa пeрeвiзникaми. 

Як свiдчить свiтoвa прaктикa, дiяльнiсть гoтeльних мeрeж сприяє рoзвитку 

тeритoрiї в цiлoму.  

Нa сьoгoднiшнiй дeнь в рaмкaх ствoрeння i рoзвитку систeми лiкувaльнo-

oздoрoвчoгo туризму в Укрaїнi oснoвними зaвдaннями є:  

 iнтeгрaцiя критeрiїв Єврoпeйськoї aсoцiaцiї курoртiв дo нoрмaтивнo-

прaвoвoї бaзи Укрaїни;  

 впрoвaджeння стaндaртiв якoстi нaдaння лiкувaльнo-oздoрoвчих 

пoслуг; 

  прoсувaння у прoфeсiйнoму сeрeдoвищi: фoрмувaнню aсoцiaцiй 

регіонів зi спa- тa вeлнeс-прoдуктaми нa внутрiшньoму укрaїнськoму ринку тa 

пoпуляризaцiї тaких прoдуктiв;  

 дoнeсeння iнфoрмaцiї дo спoживaчiв зa кoрдoнoм;  

 дiaлoг з турoпeрaтoрaми;  

 пoкрaщeння дoступу (трaнспoртнe спoлучeння) дo туристичних 

рeгioнiв  

Укрaїни;  

 збiльшeння Iнтeрнeт-присутнoстi прoвiдних курoртiв з лiкувaльнo-

oздoрoвчим нaгoлoсoм [5]. 

Виснoвки. Тaким чинoм, Укрaїнa мaє висoкий пoтeнцiaл для рoзвитку 
oздoрoвчoгo туризму, щo мaє усi шaнси ствoрити вaгoмi пeрeдумoви для йoгo 
пeрeтвoрeння нa дiєвий чинник сoцiaльнo-eкoнoмiчнoгo рoзвитку. Aлe 
мaтeрiaльнa бaзa лiкувaльнo-oздoрoвчoгo туризму, якa зaвжди булa гoрдiстю 
Укрaїни, кaтaстрoфiчнo змeншується. Цe супрoвoджується знижeнням якoстi 
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нaдaння пoслуг. Спирaючись нa вищeскaзaнe, вивчeння дoсвiду прoгрaм 
oргaнiзaцiї лiкувaльнo-oздoрoвчoгo туризму у крaїнaх Цeнтрaльнoї Єврoпи є 
aктуaльним нaукoвo-прaктичним зaвдaнням, щo зaслугoвує нa всeбiчну увaгу. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі наявність конкурентних переваг 

у підприємства є передумовою його виживання на ринку. Високий рівень 

конкурентоспроможності підприємства ресторанного господарства свідчить про 

ефективність його функціонування, гнучкість в адаптуванні до змін середовища 

функціонування, високу якість продукції та адекватну цінову політику, 

позитивність сприйняття споживачами бренду, торговельної марки компанії, 

високий рівень кваліфікації персоналу тощо. Це робить проблему аналізу 

теоретичних основ оцінки конкурентоспроможності підприємства ресторанного 

господарства надзвичайно актуальною. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання 

конкурентоспроможності підприємств та методичних підходів до їх оцінки 

досліджували такі зарубіжні дослідники, як: Дж. Гелбрейт, Л. Гелловей, Р. Дафт, 

Б. Карлофф, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, М. Портер, В. Синько, Р. Фатхуддінов та 

ін. Наукову проблему оцінки конкурентоспроможності підприємства, 

обґрунтування методів її забезпечення вивчали і вітчизняні економісти:                

А. Воронкова, Ю. Іванов, І. Маркіна, В. Іванюта, О. Затильна, М. Лепа, Р.Лупак, 

А. Мазаракі, А. Онисько, В. Павлова, В. Реутов, Г. Ротанов, І. Сахно, О. Маслюк, 

І. Франів, Р. Русин-Гриник, А. Череп, В. Швед та ін.. 

Цілі статті полягають у дослідженні теоретичних основ оцінки 

конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні зміст поняття 

«конкурентоспроможності підприємства» вивчається різними вченими і 

трактується одночасно і як характеристика, і як властивість, і як здатність, і як 

категорія. Із практичної точки зору, конкурентоспроможність є відносною 

характеристикою, яка відображає конкурентний потенціал конкретного суб’єкта 

господарювання у порівнянні з його конкурентами [2]. 

Виділяють два підходи до визначення конкурентоспроможності – 

компаративний і ресурсний.  

Компаративний підхід полягає у порівнянні характеристик діяльності 

підприємства з відповідними характеристиками конкурентів. Ресурсний підхід 
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базується на наявності різних видів ресурсів підприємства і потенційних 

можливостях їх використання та більшою мірою, на наш погляд, відповідає 

поняттю потенціалу, як сукупності різних видів ресурсів. 

Конкурентоспроможність спрямована на формування управлінських рішень 

мають бути спрямовані на протистояння можливостям зовнішніх впливам для 

досягнення лідерства та поставлених цілей [3, с. 21]. 

Фактори, які необхідно враховувати при управлінні 

конкурентоспроможністю послуг, які надають підприємства: територіальна 

обмеженість ринку збуту більшості послуг, це пов'язано з такою 

характеристикою, як невіддільність послуг від їх джерела і, як наслідок, 

нетранспортабельних послуг; важливість використання інтернет-маркетингу при 

просуванні послуг. Для послуг, що надаються на територіально обмеженому 

ринку, це дозволяє сформувати попередню думку про виконавця послуги і його 

компетентності. Суб'єктивність і деяка невизначеність для виконавця вимог, що 

пред'являються споживачем до наданої послуги, що робить актуальною 

проблему виявлення вимог споживачів і вимагає застосування інструментів 

інтерактивного маркетингу. Особлива роль корпоративної культури, прийнятих 

цінностей і переконань, професійної етики, а також комунікативних та інших 

навичок співробітників, що визначають культуру і якість процесу 

обслуговування. Для підприємств сфери послуг, як правило, характерний тісний 

контакт споживача і виконавця послуги, що підвищує роль соціально-

культурних ресурсів організації в забезпеченні конкурентоспроможності 

підприємства сфери послуг. Умови обслуговування є важливим критерієм при 

оцінці якості послуг споживачем. У зв'язку з невідчутністю послуг умови 

обслуговування (інтер'єр, обладнання, зовнішній вигляд персоналу та ін.) 

дозволяють сформувати попереднє уявлення щодо їх якості до моменту 

споживання, а також визначають рівень задоволеності наданою послугою. 

Складність забезпечення стабільного рівня якості послуг. Роль ціни послуги в 

забезпеченні її конкурентоспроможності нижче, на відміну від ролі ціни в сфері 

матеріального виробництва. Цей факт обумовлений відсутністю можливості 
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об'єктивно оцінити якість послуги і, отже, порівняти її з послугами конкурентів, 

до придбання. Узгодженість обсягів попиту і пропозиції послуг в кожен момент 

часу є умовою ефективності використання ресурсів підприємства, що пов'язано 

з нездатністю послуг до зберігання [10, с. 156]. 

Конкурентоспроможність підприємства – це можливість ефективної 

господарської діяльності та її практичної прибуткової реалізації в умовах 

конкурентного ринку. Реалізація забезпечується всім комплексом наявних у 

фірми засобів, включаючи маркетингові. Управління конкурентоспроможністю 

підприємства сфери послуг, будучи багато в чому схожим з керуванням будь-

яким іншим підприємством, вимагає врахування цілого ряду відмінностей, які 

випливають із специфіки об'єкта управління, впливають на вибір методів і 

способів забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Також можна 

відзначити, що свідоме і цілеспрямоване управління конкурентоспроможністю 

підприємств сфери послуг є важливою умовою забезпечення ефективності та 

стійкості їх діяльності в конкурентному середовищі, а значить, і 

конкурентоспроможності підприємства в цілому [1, с. 487]. 

Оцінка конкурентоспроможності підприємства здійснюється з метою 

формування управлінських завдань та, на їх основі, прийняття актуальних 

управлінських рішень щодо розробки заходів у сфері формування та розвитку 

конкурентних переваг задля адаптації діяльності фірми до мінливих умов 

ринкового середовища, що забезпечить їй можливості успішно конкурувати на 

ринку. 

Отож, до кількісних методів оцінки конкурентоспроможності відносяться 

такі, що мають високий ступінь математичної формалізації і характеризуються 

точністю та об’єктивною обґрунтованістю оцінки, що базується на конкретних 

кількісних показниках діяльності та зовнішнього оточення підприємства. До 

групи якісних методів зазвичай належать оцінки, зроблені експертним шляхом, 

які визначають природу ринкових явищ, фактори впливу на 

конкурентоспроможність підприємства та інші якісні характеристики його 

діяльності [6, с. 325]. 
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За джерелом формування інформаційної бази здійснюється поділ на 
критеріальні методи (або ж об’єктивні) та експертні (суб’єктивні). 

Об’єктивними вважаються ті методи, що мають в основі дані фінансової та 
іншої звітності підприємства, статистичну інформацію, результати 
маркетингових досліджень тощо і являються трудомісткими та вимогливими до 
наявності та точності необхідної для використання кожним конкретним методом 
інформації. Оцінка об’єктивними методами часто здійснюється через розрахунок 
одиничних, групових та інтегральних показників конкурентоспроможності. 
Експертні методи оцінки конкурентоспроможності носять суб’єктивний 
характер, проте характеризуються універсальністю та оперативністю виконання, 
що обумовило широке їх використання в управлінській діяльності [5, с. 243]. 

За формою представлення результатів методи оцінки 
конкурентоспроможності підприємства поділяють на матричні, графічні та 
розрахункові. 

Найчастіше використовуваним розрахунковим методом оцінки 
конкурентоспроможності підприємства являється підхід в основі якого лежить 
теорія ефективної конкуренції. Застосування даного підходу визначається 
складнощами у зборі необхідної інформації та трудомісткістю розрахунків, 
проте характеризується високим рівнем точності та об’єктивності результатів,. З 
урахуванням особливостей даного методу найбільш конкурентоздатною буде 
вважатися фірма, що характеризується найбільш ефективним рівнем організації 
роботи всіх її ланок, підрозділів, відділів та служб. За зазначеним підходом 
аналіз конкурентоспроможності здійснюється за чотирма ключовими аспектами 
діяльності, до яких відносять – виробничу та збутову діяльність підприємства, 
фінансовий стан суб’єкта господарювання та показники 
конкурентоспроможності продукції. Оцінка проводиться шляхом порівняння 
показників оцінюваного підприємства з аналогічними показниками конкурентів 
або ж із середньогалузевими значеннями. Пропонуємо розглянути сукупність 
економічних показників, їх значення в контексті конкурентоспроможності 
підприємства та спосіб розрахунку, результати оцінки яких відображають 
конкурентний стан кожного з чотирьох визначених аспектів діяльності [7, с. 123]. 



53 

До першої групи відносять показники, що визначають ефективність 

організації виробничих процесів на підприємстві – ефективність виробничих 

витрат, технологічне забезпечення процесів виготовлення продуктів, 

раціональність експлуатації основних фондів, управління персоналом на 

виробництві. 

У другу групу об’єднані показники, які показують рівень управління 

фінансовим потенціалом – рівень залежності підприємства від позикових коштів, 

здатність підприємства розраховуватися за своїми борговими зобов’язаннями, 

швидкість руху оборотних коштів. 

У третю групу включено показники, що надають інформацію про рівень 

прибутковості підприємства, наявність попиту на товар, що виготовляється, 

ефективність заходів з його просування на ринку. 

В четвертій групі знаходяться показники, що надають уявлення про стан 

конкурентоспроможності товару знаходячи своє відображення у якісних 

характеристиках товару та його ціні [4, с. 94]. 

Кожен із визначених даним підходом до оцінки конкурентоспроможності 
підприємства критерій характеризується різним ступенем важливості в контексті 
розрахунку загального коефіцієнта конкурентоспроможності. У зв’язку з цим 
необхідним етапом являється визначення коефіцієнтів вагомості кожного з 
показників. Вагові коефіцієнти розробляються експертним шляхом і потребують 
високого рівня компетентностей. Розрахунок значень кожного окремого 
критерію та загального коефіцієнта конкурентоспроможності підприємства 
проводиться за формулою середньозваженої арифметичної [5, с. 205]. 
Управління процесами конкурентоспроможності включає в себе здійснення її 
якісної та кількісної оцінки з метою розуміння поточних конкурентних позицій, 
окреслення стратегічних напрямів діяльності, а також визначення проблемних 
ділянок роботи, що справляють негативний вплив на загальний рівень 
конкурентоспроможності підприємства і вимагають розробки заходів з 
покращення результативності їх функціонування. За умов конкурентного 
середовища господарювання підприємства мають здійснювати безперервний та 
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всебічний моніторинг змін у вподобаннях споживачів, діяльності найближчих 
конкурентів, власного стратегічного потенціалу задля приведення показників 
своєї діяльності у відповідність вимогам ринку з урахуванням дії принципів 
гнучкості та адаптивності. 

Висновки. Визначальні особливості, різноплановість та багатогранність 
діяльності кожного окремого підприємства обумовлює необхідність ретельного 
вибору методу оцінки його загальної конкурентоспроможності чи окремих його 
складових. У зв’язку з цим має місце визначення загальних основ методичних 
підходів до оцінки конкурентоспроможності підприємства та аналіз 
множинності використовуваних методів у процесі здійснення такої оцінки. 
Незважаючи на наявність потужного теоретичного підґрунтя, сьогодні 
залишається актуальним питання вибору оптимального набору методів оцінки 
конкурентоспроможності, результати якої будуть враховувати всі аспекти 
діяльності підприємства та максимально задовольняти інформаційні інтереси 
всіх зацікавлених учасників ринку – споживачів, інвесторів, керівників фірми 
тощо. 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Вершкове масло – це незамінний та цінний харчовий 

продукт, який входить в щоденний раціон людини, забезпечуючи організм всіма 

необхідними поживними елементами. На сьогодні в багатьох країнах 

розроблений широкий асортимент продукту.  

Формулювання цілей статті. Актуальною темою для дослідження 

вважається виробництво продукту типу вершкового масла із змішаною жирової 

фазою – молочний жир/рослинний жир, промислове виробництво замінника 

масла із коров’ячого молока – спред. Широкого поширення набуваються види 

вершкового масла з наповнювачами, в якості яких використовують каву, 

цикорій, фруктово-ягідні сиропи, мед. На сьогодні в Україні розробляються нові 

напрямки у виробництві, які спрямовані на розробку новітніх технологій, 

удосконалення і оновлення рецептури, підвищення біологічної цінності 

продукту для задоволення потреб споживача. 

Мета роботи  - дослідження сучасних харчових добавок та технологій 

удосконалення вершкового масла функціонального призначення.  

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Теоретичні та практичні 

основи удосконалення технології вершкового масла пов’язані з таким вченими: 

Казанський М.М.,Білоусов А.П., Твердохліб Г.В. та іншими. Для створення 
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функціональних видів вершкового масла виробники  використовують харчові 

добавки, виготовлені із рослинної сировини і багаті на БАР. Критерієм вибору 

рослинних харчових добавок слугують функціональні властивості добавок і їх 

здатність поєднуватись з компонентами вершкового масла. Вибір добавок за 

функціональними властивостями базується на їх оздоровчих лікувально-

профілактичіних і радіопротекторних властивостях. Сумісність добавок зі 

складовими вершкового масла визначають за результатами експериментальних 

випробувань, які базуються на органолептичній оцінці досліджуваних зразків 

вершкового масла. Результати досліджень, свідчать. що використання 

полісахаридів і кріопорошків рослинних харчових, є різновидом вітамінних 

консервованих фітодобавок із рослинної сировини. За результатами 

експериментальних випробувань вибрано полісахариди пектин і інулін. 

Встановлено також, що зі складовими вершкового масла добре поєднуються 

кріопорошки із традиційної рослинної сировини - буряка червоного столового, 

моркви, топінамбура, та нетрадиційної - бруньок смородини чорної. 

У виробництві лікувально-профілактичних продуктів із полісахаридів 

найбільш широко використовують пектин. Він також використовується у 

фармакології і медицині. Пектинові речовими знаходяться практично в усіх 

рослинах. Вони є полісахаридним компонентом рослинної сировини і містяться 

в усіх частинах рослин: листі, стеблах, коренях, плодах і насінні. Промислове 

значення для виробництра пектину мають шкурки цитрусових плодів, вичавки 

яблук, буряковий жом із кошики соняшника. 

Пектин - водорозчинна речовина, вільна від целюлози і складається із 

частково або повнісгю метоксильованил залишків полігалактурованої кислота, 

які з'єднані в ланцюги. 

Найважливішою властивістю пектинових речовин є їх 

комплексоутворювальна здатність, яка базується на взаємодії молекули пектину 

з іонами важких і радіоактивних металів. Утворюючи комплекси пектин сприяє 

швидкому виведенню із організму токсичних, важких і радіоактивних металів. 
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Ступінь зв'язування пектином металів залежить від його концетрації. Так, при 

концентрації 0,5% пектин зв'язує 75% стронцію. 

 Таким чином, завдяки цінним біологічним властивостям пектин 

відноситься до незамінних речовин для використання у виробництві харчових 

продуктів профілактичного і лікувального призначення. Желеутворювальні, 

емульгуючі, піноутворювальні та комплексоутворювальні властивості пектину 

обумовлюють широке використання його в харчовій промисловості. 

Останнім часом увагу привертає полісахарид інулін, що входить до складу 

багатьох їстівних та лікарських рослин, які з давніх часів використовувалися 

людиною для харчування і лікування. У великій кількості він міститься у корінні 

та бульбах таких рослин: топінамбуру, георгіни, кульбаби, цикорію, часнику, 

артишоку та ін. В цих рослинах інулін замінює крохмаль. Він належить до класу 

вуглеводів і є полімером фруктози (фруктан). 

Інулін розчинний у воді, але в холодній воді практично не розчиняється. 

Відомо три форми інуліну - α, β, γ. 

Біологічна активність інуліну відома давно. Інуліновмісні речовини 

використовувались в якості лікарських рослин при захворюваннях, що пов'язані 

з обміном речовин, а саме: атеросклерозі, цукровому діабеті, ожирінні. 

В НУХТ розроблено технологію виробництва інуліну рослинного. Його 

одержують із рослинної сировини за допомогою «холодної» технології, що 

дозволяє максимально зберегти біологічну активність природного полімеру 

інуліну. Він містить 95% фруктози та 5% глюкози. 

Встановлено, що інулін рослинний має багато цінних для здоров'я людини 

властивостей. 

Природна фруктоза, з якої складається інулін, є унікальним цукром, який 

приймає участь у тих самих обмінних процесах, що і глюкоза, повноцінно 

замінює її в ситуаціях, коли глюкоза клітинами не засвоюється. Саме тому 

дієтична і лікувальна цінність інуліну дуже велика. Створення препаратів і 

харчових продуктів, що містять інулін, у багатьох країнах є одним із 

пріоритетних напрямків медицини і фармакології. 
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Використання інуліну перспективно як компоненту дієтичних і оздоровчих 

профілактичних продуктів харчування та як сполуки із високою біологічною 

активністю у фармакології та медицині. Як біологічно активну добавку 

лікувального та профілактичного харчування інулін рекомендовано 

застосовувати при наступних захворюваннях: цукровий діабет, ожиріння, 

атеросклероз, ішемічна хвороба серця, остеохондроз, нирково-кам'яна та 

жовчно-кам'яна хвороба, імунодефіцити, при контакті з радіонуклідами. 

Загально оздоровлюючий ефект інуліну пов'язаний з його імуномоделюючими 

властивостями, антибактеріальною дією, потенційними антиканцерогенними 

властивостями, із здатністю сприяти виведенню токсинів із організму та 

поліпшувати засвоєння вітамінів і мікроелементів. 

Завдяки вищезазначеним властивостям інулін знаходить застосування у 

медицині і харчовій промисловості. 

Найбільш прогресивні способи консервування рослинної сировини, що 

забезпечують зберігання БАР, основані на сублімаційному заморожуванні. У 

НУХТ розроблена технологія виготовлення високо вітамінних харчових добавок 

із рослинної сировини — кріопорошків рослинних харчових. 

Виготовлені таким способом фітодобавки є природною комбінацією БАР, 

що забезпечують широкий спектр фармакологічного і терапевтичного впливу. 

Тому вони можуть успішно використовуватись для оздоровлення та лікування 

населення України, забезпечуючи виведення радіонуклідів, інших токсичних 

сполук егзогенного та ендогенного походження Вони поліпшують обмінні 

процеси, сприяють налагодженню імунного стану і тонусу центральної нервової 

системи завдяки нормалізації ферментативної та гормональної систем організму. 

Медико-біологічні дослідження рослинних добавок, виготовлених 

низькотемпературним способом, довели доцільність використання їх з 

лікувально-профілактнчною метою у вигляді тих складних біоактивних 

композицій, що створені у рослині природою. 

Кріопорошок із буряка червоного столового містить широкий спектр 
вуглеводів, пектинових речовин, клітковини, органічних кислот, білків, 
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мікроелементів, вітамінів, поліфенольних сполук Р-вітамінної активності. Він 
містить вітаміни В1, В2, В6, Р, С, E, D, Н, мікроелементи К, Са, Na, Мg, Р, Fe, Zn, 
Сu, Мn, S. Наявність вітаміну С в кріопорошку буряка червоного складає 1/3 
добової потреби людини у вітаміні С. Він є багатим джерелом цінної біологічно 
активної речовини - бетаїну, що відноситься до вітамінів групи В. вміст бетаїну 
складає 75- 95% від загальної кількості забарвлюючих пігментів буряка. 
Кріопорошок із буряка червоного містить також до 8 каротиноїдів, серед яких 
переважає ксантофіл. 

Складний комплекс хімічних і біохімічних сполук кріопорошку дозволяє 
віднести його до цінних лікувально-профілактичних добавок, які дають 
позитивний ефект при лікуванні ряду хвороб. Залізо, що входить до його складу, 
сумісно з фолієвою кислотою, вітамінами С, Е, РР, каротином, міддю і кобальтом 
нормалізує кровотворення, стан капілярів і повноцінний синтез гемоглобіну. 
Кріопорошок із буряка червоного сприяє зниженню кров'яного тиску і кількості 
холестерину у крові, поліпшує роботу печінки та нирок. 

Вивчення радіопротекторних властивостей кріопорошку із буряка в 
лабораторії внутрішнього опромінення Інституту клінічної радіології АМН 
України показало, що він діє комплексно: блокує поглинання радіонуклідів на 
рівні шлунково-кишкового тракту, сприяє їх виведенню із організму, має 
протипроменеву і антиоксидантну дію. 

 Кріопорошки із ягід і бруньок смородини чорної характеризуються 
широким спектром лікувальної дії. Вони використовуються як вітамінний засіб, 
що підвищує стійкість організму до несприятливих умов навколишнього 
середовища та поліпшує апетит. До складу кріопорошку із бруньок смородини 
входить значна кількість аскорбінової кислоти - більше 50 мг/% у вільному стані, 
а загальна кількість її становить біля 580 мг/%, що в 2 - 2,5 рази перевищує 
концентрацію вітаміну С у кріопорошку з ягід смородини чорної. Вій містить 
також до 1,5 мг/% бюфлавоноїлів, має значну кількість мікроелементів: натрію - 
38 мг/%, калію — 420 мг/%, магнію - 28 мг/%, органічних кислот 3,9 % і багатий 
амінокислотний склад. Загальна присутність цих компонентів попереджує 
розвиток крихкості судин, проявляє антиоксидантний ефект, зменшує кількість 
холестерину в крові, сприяє активізації процесів обміну речовин. 
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Розроблено технології та технологічну схему виробництва функціональних 

видів вершкового масла з полісахаридами: «Пектинове» - з пектином, «Імунне» 

- з інуліном та види масла з кріопорошками рослинними харчовими: із буряка 

червоного - «Рожеве», із бруньок смородини чорної «Весняне», із моркви - 

«Сонечко», із топінамбуру - «Літнє». 

Вершкове масло з полісахаридами і кріопорошками передбачено виробляти 

способом ПВЖВ і способом сколочування. 

Технологія виробництва вершкового масла з полісахаридами і 

кріопорошками рослинними харчовими базується на отриманні ВЖВ та 

перетворенні їх на вершкове масло традиційним способом. Додатковою 

операцією в технологічній схемі є приготування розчинів полісахаридів і 

кріопорошків та внесення їх у ВЖВ. Процес перетворення суміші ВЖВ з 

полісахаридами і кріопорошками відрізняється від традиційного режимами 

роботи маслоутворювача. 

Суміш ВЖВ і компонентів при виробленні функціональних видів масла 

готують згідно розроблених рецептур. Пектин, інулін і кріопорошки рослинні 

харчові вносять у вигляді розчинів. Для їх приготування використовують 

сколотини, які пастеризують при температурі 85 - 95 °С і охолоджують до 

температури приготування розчину. Пектин, інулін і кріопорошки готують і 

вносять в суміш таким чином. 

Підготовка та внесення пектину. Використовують сухий пектин, який 

вносять у ВЖВ у вигляді 3 - 7% розчину. Для його приготування сухий пектин 

вносять в сколотини температурою 70 - 85°С, які ретельно переміщують. 

Сколотини беруть від загальної маси, яку згідно рецептури вносять для 

нормалізації ВЖВ. Розчин витримують при цій температурі протягом 60-90 хв. 

для набухання пектину. Розчин пектину вносять в нормалізашйну ванну з ВЖВ 

температурою 75 - 85°С, перемішують і витримують при цій температурі 

протягом 12 - 18 хв. 

Підготовка та внесення інуліну. Використовують сухий інулін, який вносять 

у ВЖВ у вигляді 30% розчину. Для його приготування сухий інулін розчиняють 
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в сколотинах температурою 45 - 70°С, які ретельно перемішують. Розчин 

витримують при вказаній температурі протягом 30 — 60 хв. для набухання 

інуліну. Розчин інуліну вносять в нормалізаційну ванну з ВЖВ температурою 45 

- 70°С, перемішують і витримують при цій температурі протягом 12 -18 хв. 

Приготовлену суміш ВЖВ з полісахаридами та кріопорошками подають у 

маслоутворювач. Перетворення суміші виконують у відповідності з діючими 

технологічними інструкціями ао виробництву вершкового масла методом 

перетворення ВЖВ з використанням режимів роботи, які рекомендовані для 

маслоутворювачів різних конструкцій. 

При виробленні функціональних видів вершкового масла способом 

сколочування розчин добавки вносять безпосередньо в масляний пласт на 

операції регулювання вмісту вологи в маслі. При виготовленні масла на лінії 

безперервного сколочування розчин добавки вносять через бачок-дозатор в 

масляний пласт шнекової камери масловиготовлювача. При використанні 

масловиготовлювача періодичної дії розчин добавки вносять в ємність 

масловиготовлювача в процесі нормалізації масла по волозі. 

Висновки. Вищевикладені теоретичні основи формування структури 

вершкового масла з рослинними харчовими добавками слугуватимуть базою для 

створення майбутніх харчових технологій функціональних продуктів. 
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Дана стаття присвячена дослідженню теоретичних аспектів анімаційних 

послуг в закладах готельно-ресторанного господарства. Проаналізовано роль 
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Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та 

практичними завданнями. Одним із найефективніших засобів залучення гостей 

у готель є надання анімаційних послуг, які впливають на позитивну оцінку 

туристом роботи готелю в цілому. Ці своєрідні додаткові послуги клієнту готелю 

дозволяють зайняти його таким чином, щоб пробудити в ньому позитивні емоції, 

допомагають відчути задоволення від відпочинку в готелі й формують бажання 

повернутися в цей готель неодноразово. 
Тему анімації дозвілля досліджували багато науковців, зокрема                

Ж. Дюмазедьє, П. Безнар, Р.Лабурьє, які зазначали, що феномен анімації має 

подвійне значення: з одного боку, як метод пристосування і соціальної терапії, з 

іншого - як ідеологія звільнення через участь [2]. Сутність анімації та принципи 

її організації, розважальні й анімативні заходи у готелях характеризували:                

С. Байлик, І. Гаранін, В. Зорін та ін. Світовий досвід організації анімаційної 

діяльності в готелях досліджували Є. Мамбетов, І. Петрова, Є. Яценко та ін.  
Формулювання цілей статті. Метою статті є аналіз сутності анімаційних 

послуг  в закладах готельно-ресторанного господарства та вивчення їх впливу на 

конкурентоздатність цих закладів. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Анімація є новим, необхідним 

напрямом організації дозвілля у закладах готельного господарства і на сьогодні 

є надзвичайно перспективною та актуальною для подальшого вивчення та 

розвитку. 
Поняття «анімація» (від лат. «anima» – душа, «animato» – збуджено, жваво, 

«animatio» – одухотвореність) існує ще з часів Стародавнього Риму [3, с. 63]. За 

своєю етимологією слово «анімація» має латинське походження («anіma» – 

душа, повітря, вітер) і визначає наснагу, натхнення, залучення до руху, до 

активної діяльності, стимулювання життєвих сил. 
Термін «анімація» застосовувався на початку XX ст. у Франції у зв'язку із 

введенням закону про створення різноманітних асоціацій і трактувався як 

діяльність, спрямована на активізацію інтересу до культури, художньої 

творчості. Метою анімаційної діяльності є супроводження (спрямування) 

відпочинку людини до фізичного відновлення (фізичний відпочинок) через 

відчуття радості та задоволення (розваги) і задоволення потреб в творчій 

відтворюючій діяльності (розвиток) [4, с.472]. 
Сучасна анімація визначається як формула «трьох D»: delassiment (фізичний 

відпочинок, розслаблення) - divertissement (розваги) - development (розвиток)              

[6, с.55]. 
Як стверджує Н.О. Максимовська [7] у розвитку досліджень анімації в 

контексті її виховного значення виділяють два етапи: 
І етап (друга половина ХХст.) -  інструмент подолання соціальної кризи; 
ІІ етап ( початок ХХІ ст.) – розширення напрямів анімації, активне 

застосування інноваційних технологій. Як розширена сфера послуг  анімація 

отримала свій розвиток в розвинених країнах (США, Канада, країни Західної 

Європи – Німеччина, Франція, Данія, Бельгія, Нідерланди, Фінляндія) і на 

популярних світових курортах, в результаті чого сформувався анімаційний 

сервіс. 
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Будь який вид анімації включає в себе певні форми анімаційних заходів, які 

є комплексним художньо-творчим продуктом, що розроблений за 

індивідуальним задумом та має сценарну постановку і реалізується аніматорами. 
Основні види анімаційної діяльності наведені на рисунку 1. 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Види анімаційної діяльності 
 

В залежності від задоволення тих чи інших потреб споживачів 

сформувались наступні види анімаційних послуг: 
- анімація в русі; 
- анімація через переживання; 
- анімація через спілкування; 
- анімація через заспокоєння; 
- культурна анімація; 
- творча анімація. 

Особливими є анімаційні послуги, які надаються як додаткові в закладах 

готельно-рестораного господарства. Вони дозволяють створити найбільш 

комфортні умови для відпочинку, викликати позитивні емоції, цікаво провести 

час, підняти настрій. 
Анімаційні програми, що впроваджуються у готельно-ресторанних закладах 

у своїй більшості є комплексними і включають всі або декілька з перерахованих 

видів анімаційних послуг. 

Види анімаційної діяльності 

Вербальна Ігрова Музично-пісенна 

спортивна Танцювальна 

Видовищні заходи Комплексні програми 
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З врахуванням форм і програм анімаційної діяльності її поділяють на 

наступні типи: «рекреаційна анімація», «готельна анімація», «туристська 

анімація» (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Типологія анімації [5] 

Анімацію яка направлена на відновлення духовних і фізичних сил людини 

називають «рекреаційною анімацією». Учасниками такого виду анімації можуть 

бути не лише туристи , але і місцеві жителі. 
Під туристською анімацією розуміють різновид анімації, яка здійснюється 

на місці перебування туристів і залучає їх через спеціально розроблені програми 

до різних заходів. 

Додаткові анімаційні послуги в технологічних перервах надаються при 

виникненні певних обставин і направленні на підтримку основних туристських 

послуг. 
Готельна анімація – комплексна послуга, проектується, організовується і 

проводиться самим готелем згідно зі споживчим інтересом, що вивчається на 

основі анкетних опитувань і особистого контакту персоналу готелю з гостями, 

наявним досвідом обслуговування гостей тощо [2]. 

Готельна анімація заснована на особистих людських контактах аніматора з 

туристом та їх спільною участю в розвагах, пропонованих анімаційною 
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програмою, має свої особливості: проектується та проводиться самим готелем 

згідно зі споживчим інтересом, що вивчається на основі анкетних опитувань і 

особистого контакту персоналу готелю з гостями, наявним досвідом 

обслуговування гостей тощо.  
До найбільш поширених в готельно-ресторанних закладах є наступні види 

анімацій: азартні ігри (казино, ігрові автомати), дискотеки, концерти, творчі  

ательє, лазні, сауни, фітнес, кафе, бари, дартс і т. д. 
Для створення умов комфортного, різноманітного, цікавого відпочинку, 

забезпечення високоякісного обслуговування дозвілля в готелях аніматорами 

розробляються програми міжнародних акцій, наукових конференцій, 

симпозіумів, пропонуються спортивні заходи (кінні прогулянки, парусний спорт, 

гірський туризм, екскурсії. 
Плануючи анімаційну діяльність, заклади мають працювати над  

розширенням, урізноманітненням анімаційних послуг не забуваючись про 

дотримання концепції закладу. До анімаційних заходів ставляться певні вимоги, 

а саме: 
- мобільність, невимушеність, особистісна направленість, дієвість; 
-  постійний характер, щоденний контакт із туристом; 

- врахування побажань туристів, легко організовуватись. 
Таким чином, значення готельної анімації полягає в підвищенні якості, 

різноманітності та привабливості готельних послуг; збільшенні кількості 

постійних клієнтів і попиту на готельний продукт; підвищенні навантаження на 

матеріальну базу підприємства, а отже, і в підвищенні ефективності її 

використання, прибутковості та рентабельності готельної діяльності 5 .  

Висновки. В умовах високої конкуренції на ринку готельного бізнесу 

шляхом надання послуг з організації дозвілля можливе підвищення 

конкурентоспроможності готелю. Запропонувавши послуги анімації при готелі, 

залучивши гостей до проведення вільного часу активно та весело, можливо 

підвищити престижність готелю, залучити нових клієнтів та отримати 

конкурентні переваги й лідерство в індустрії гостинності. Послуги з анімації 
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сьогодні, це не просто додаткові послуги, що можуть надавати готельні 

підприємства, це вимога сучасної конкурентної боротьби у сфері гостинності, 

нова ідея для розвитку та покращення роботи готелю, його унікальна та особлива 

відмінність.  
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У статті розглянуто основні проблеми та перспективи розвитку 

кондитерської галузі України з метою визначення особливостей розвитку галузі 

й окреслення майбутніх перспектив. Встановлено, що не зважаючи на 

негативний вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємств галузі, 

деякі виробники покращили свої позиції на ринку. 

Ключові слова: кондитерська промисловість, сировина, сегменти ринку, 

асортимент, обсяг виробництва  

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. У харчовій промисловості України одним із найбільш 

розвинутих є кондитерський сектор. Нинішні обсяги виробництва в даній сфері 

дають змогу не лише забезпечувати внутрішній попит на кондитерську 

продукцію в Україні, а також створюють значний експортний потенціал. 

Кондитерська галузь займає особливе місце в харчовій промисловості та в 

економіці України в цілому. Вона досить динамічно розвивається, демонструючи 

порівняно високі темпи зростання, котрі в останні роки дещо уповільнилися. 

Тому, стабільно високий попит на цю продукцію та достатня забезпеченість 

власними сировинними ресурсами сприяли розвитку кондитерської галузі в 

Україні.  

Тому основні проблеми та перспективи розвитку кондитерської галузі 

України сьогодні є надзвичайно актуальними та потребують наукових 

досліджень. 

Формулювання цілей статті. Метою даної роботи є визначення ключових 

особливостей кондитерської галузі України, динаміки її розвитку  та розробка 

пропозицій щодо основних векторів розвитку на майбутнє. 
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Посилання на сучасні дослідження та публікації. Питаннями оцінки і 
аналізу кондитерської галузі України присвячено праці багатьох науковців та 
експертів, зокрема О.В. Шестак, Д.О. Кроніковського, Т.А. Говорушко,                
А.В. Сілакової та ін.  

Дослідження динаміки обсягів реалізації та фінансових результатів 
найбільших підприємств галузі показало, що деякі великі підприємства галузі 
демонструють значне зростання прибутку в кризові 2019–2020 рр. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Стабільність української 
кондитерської галузі сьогодні забезпечують дев’ять підприємств, найбільші з 
них: «Рошен», «КОНТІ», «АВК», «Крафт Фудз Україна», КФ «Світоч», «ЖЛ», 
які виробляють понад дві третини всієї продукції України. За минулий рік 
виробництво кондитерських виробів в Україні скоротилася на рекордні за 
останні роки 20 % до 779 тис. т. [1, с.26]. 

У зоні проведення АТО в попередні роки вироблялося до 180 тис. тонн 
кондитерської продукції, що становило близько 18 % від загального обсягу 
виробництва по країні. У 2019 р. обсяги виробництва в Донецькій і Луганській 
областях скоротилися в три рази, і зараз виробництво кондитерських виробів на 
підконтрольній бойовикам території не здійснюється. В зоні АТО і в 
безпосередній близькості від бойових дій знаходяться два найбільших 
виробники – компанії «АВК» та «Конті». 

Кондитерський ринок характеризується широким номенклатурним рядом 
товарів, які традиційно об’єднують у три групи: шоколадні вироби, що містять 
какао, цукристі вироби без какао і вироби борошняні. Ринок кондитерської 
продукції умовно поділяється на три основні сегменти: борошняні кондитерські 
вироби (найбільша частина ринку); шоколадні, які містять какао; цукристі без 
какао (карамель).  

Проблемою українського ринку шоколаду є залежність від імпортної 
сировини (какао-бобів та какао-порошку), ціни на яку ростуть у зв’язку з 
дефіцитом на світовому ринку какао, а також знеціненням гривні. Як вже 
зазначалося, ринок кондитерських виробів України є висококонцентрованим, на 
ньому працює близько 800 компаній.  

Аналізуючи стан ринку кондитерських виробів в Україні, слід зазначити 
широкі перспективи для розвитку вітчизняної шоколадної галузі, оскільки 
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існуючий на даний момент у країні рівень споживання на душу населення має 
великий потенціал для зросту (за умови поліпшення добробуту населення). За 
даними Міжнародної дослідницької компанії TNS, кожний українець з’їдає 
приблизно 3 кг шоколаду. Ця цифра менша східноєвропейського рівня 
щорічного споживання в 5–6 кг шоколаду на душу населення. У Західній Європі 
та США споживається також 5–6 кг шоколаду на рік. Основні виробники 
українського внутрішнього кондитерського ринку – «Конті», Roshen, Крафт 
Фудз Україна», Nestle, «АВК» – поки що успішно випереджають іноземних 
виробників. Власне, останніх на нашому ринку не так і багато – голландський 
концерн «Марс» традиційний лідер виробництва шоколадних батончиків і 
постачальник драже і цукерок ТМ Ferrero. У низці супермаркетів можна знайти 
шоколадні цукерки італійських компаній Sorini, Witor’s, французьких – Vahlrona, 
Cemoi, Jaqcuot, Maxim’s, бельгійських – Duc d’O і Hamlet німецьких – Storck, 
Mauxio іP. Reber, скандинавської Fazer, швейцарських – Frey, Midor, Lindt і 
деяких російських – А. Коркунов, ф-ка ім. Бабаєва, «Рот Фронт» та ін. [3]. 

Найбільші гравці українського ринку шоколадних кондитерських виробів 
представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Основні гравці за виробництвом шоколадних виробів України  
за 2019 рік. 

 
Підприємство 

 
Виручка, 
млрд. грн. 

Імпорт, 
млрд. грн. 

Експорт, 
млрд. грн. 

Динаміка 
виручки 
2018/2019 

рр., % 

Частка за
субринком, 

% 

1. ДП "Кондитерська 
крпорація "РОШЕН" 

16,5-17,0 3,5- 4,0 2,0-2,5 12 43,74

2. ПрАТ "Монделіс 
Україна" 

6,0 – 6,5 2,5 – 3,0 1,5 – 2,0 2 15,92

3. ТОВ "Ферреро Україна" 2,0 – 2,5 1,0 – 1,5 0 10 6,35
4. ТОВ "АВК 
Конфекшінері" 

2,0 – 2,5 0,3 – 0,35 0,15 – 0,2 -27 5,94

5. ТОВ "МАЛБІ ФУДС" 1,5 – 2,0 1,0 – 1,5 0,05 – 0,055 20 4,98
6. ПрАТ "Вінницька 
кондитерська 
фабрика" 

 
1,0 – 1,5 0 0 

 
18 

 
3,72 

7. ТОВ "Шоколадна 
компанія "МИР" 

0,75 – 0,8 0,2 – 0,25 0,01-0,015 6 2,04

8. ПрАТ 
"Кондитерська 
фабрика "АВК" 
м. Дніпро" 

 
0,65 – 0,7 0 0,7 -0,75 

 
-26 

 
1,75 
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За результатами минулого року лідером у виробництві шоколадних виробів 

України є ДП "КОНДИТЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ "РОШЕН", яка займає частку 

на ринку 43,74 % за КВЕД 10.82. Нині погіршується ситуація для підприємства 

ТОВ "АВК КОНФЕКШІНЕРІ" та ПрАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "АВК" 

м. ДНІПРО" тому, що підприємство втратило у 2019 році завод у Мукачеві 

внаслідок непогашеної кредитної заборгованості. Для лідерів кондитерського 

виробництва ДП «Рошен» та ПрАТ «АВК» в останні роки притаманно зниження 

обсягів продаж та втрата позицій на міжнародному ринку внаслідок втрати 

ринків збуту в Російській Федерації та Криму. Також, слід відзначити, що 

підприємства володіли кондитерськими фабриками на території Росії та 

окупованій території України (м. Донецьк) [4]. 

Ринок кондитерських виробів України характеризується наявністю як 

внутрішніх, так і зовнішніх конкурентів. Потенційними конкурентами на 

українському ринку можуть бути європейські транснаціональні компанії 

внаслідок підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Увійти на 

кондитерський ринок України для нових підприємств є проблематичним, 

оскільки останніми роками на цьому ринку склалася олігополія. 

Дослідження показали, що мешканці південного регіону споживають 

кондитерських виробів найменше, що, на нашу думку, зумовлено особливостями 

клімату та невеликою кількістю дрібних виробників, представлених в регіоні. 

Основна частина кондитерських виробів продається у супермаркетах, 

спеціалізованих кіосках та на ринках На нашу думку, серед стратегічних планів 

українських кондитерів особливої уваги заслуговують: модернізація 

виробництва для виготовлення якісної продукції; установка 

високотехнологічного обладнання, яке дасть змогу розширювати асортимент; 

інновації в частині оновлення асортименту й маркетингової політики; 

активізація рекламної діяльності; удосконалення системи розподільної 

логістики; розширення каналів збуту й відносин із роздрібними торговельними 

мережами; зближення виробника зі споживачем (промо-заходи, участь у цінових 

акціях, розміщення свого торгового обладнання в залах магазинів); 
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переорієнтація з виробництва продукції преміум-класу (дорогих шоколадних 

цукерок в коробках) на збільшення обсягів вагових шоколадних цукерок. 

Вітчизняні підприємства щороку інвестують в розвиток галузі значні кошти. На 

провідних кондитерських фабриках вже проведено повну модернізацію, 

встановлено найсучасніші виробничі лінії, значно підвищено технологічність і 

наукомісткість підприємств [2, с.30]. 

Безперечним є той факт, що галузь розвивається в умовах жорсткої 

внутрішньої і зовнішньої конкуренції, що дає ритм до постійного вдосконалення 

управлінських процесів і забезпечення світових стандартів якості виробленої 

продукції. Відомо, що великі кондитерські компанії і особливо транснаціональні 

не можуть успішно розвиватися без експортної діяльності. Українська 

кондитерська промисловість вже довела свою конкурентоспроможність на 

внутрішньому і зовнішньому ринках: продукція цієї галузі відповідає 

європейським показникам якості. Оскільки частка експорту в загальному обсязі 

виробництва окремих підприємств становить від 30 до 70 %, що формує та 

суттєво впливає на їхню стратегічну політику, обумовлює подальше 

нарощування потенціалу. За даними Державної служби статистики України, 

щороку Україна близько третини кондитерської продукції направляє за кордон. 

У структурі експорту 96 % припадає на: 57 % – Росія, 12,5 % – Казахстан, від               

5,5 % до 3 % Азербайджан, Грузія, Туркменістан, Киргизія, Білорусія, Молдова, 

Таджикистан, Узбекистан.  

Найбільшу частку експортерів становлять великі підприємства                

(15 підприємств). Серед середніх підприємств лише – 5, а серед малих – лише 

одне підприємство експортує свою продукцію за кордон. Частка продукції, що 

експортується, дуже різна. Так, більше 50 % підприємств експортують до 30 % 

виробленої продукції, близько 40 % підприємств – експортують від 30 до 70 % 

виробленої продукції. Є невеличка кількість підприємств, в яких за кордон йде 

більше 71 % виробленої продукції Головною перевагою українських виробників 

на зовнішньому ринку найчастіше є ціна на вироби [6]. 
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Аналізуючи стан ринку кондитерських виробів в Україні, слід зазначити, 
що, в цілому, кондитерська галузь України має передумови для успішного 
розвитку і високої конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому 
ринках. На провідних кондитерських фабриках вже проведено модернізацію, 
встановлено найсучасніші виробничі лінії, значно підвищено технологічність і 
науко місткість підприємств. Якість продукції поряд з помірним державним 
регулюванням дозволяє виграти конкуренцію на внутрішньому ринку та 
фактично повністю витіснити конкурентів із інших країн. Частка закордонних 
торгових марок складає лише 5 %. Важливою перевагою українських виробників 
є ціна на продукцію. Країна забезпечена основною сировиною. Поруч із 
загальною перспективністю кондитерської галузі слід зазначити, що досить 
обмеженими є умови розвитку невеликих та нових підприємств. Більшість 
невеликих кондитерських підприємств потребують заміни застарілого 
обладнання та впровадження нових технологій при нестачі власних коштів. Тому 
виробництво й надалі концентруватиметься в найбільших холдингах. Для 
невеликих фірм потрібно вирішити фінансові проблеми за рахунок залучення 
інвестицій [5.с.135]. 

Висновки. Таким чином, кризові події останніх років внесли значні зміни 
в розвиток галузі і поставили нові виклики перед виробниками. В останні роки 
спостерігаються загальне скорочення обсягів реалізації, суттєва зміна 
експортних орієнтирів галузі та розширення географії експорту, переважання 
зростання експорту над зростанням імпорту. Це дає підставу стверджувати, що, 
незважаючи на негативний вплив зовнішнього середовища, підприємства галузі 
мають потенційні сприятливі перспективи розвитку завдяки ефективному 
менеджменту та іншим внутрішнім конкурентним перевагам. Також можна 
зробити припущення щодо високого потенціалу галузі, що підтверджують 
позитивні результати економічних суб’єктів навіть в умовах значного 
економічного спаду. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 
В статті обґрунтовано сутність стратегії підвищення 
конкурентоспроможності туристського підприємства.. Розглянуто основні 
проблеми, які обмежують використання стратегічного управління 
конкурентоспроможністю туристських підприємств, сформовано алгоритм 
розробки стратегії підвищення конкурентоспроможності туристського 
підприємства на сучасній методологічній основі.  
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конкурентоспроможність, туристське підприємство, модель, менеджмент.   

Постановка проблеми. В сучасних конкурентних умовах ринкового 
господарювання перед туристськими підприємствами постало завдання 
вирішення комплексу проблем щодо забезпечення конкурентоспроможності 
їхніх послуг та конкурентних позицій на внутрішньому і світових ринках. Саме 
неспроможність туристських підприємств конкурувати призводить до кризових 
і дезінтеграційних явищ. У таких умовах життєздатними на ринку залишаються 
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лише ті туристські підприємства, які можуть забезпечувати й утримувати певний 
рівень конкурентоспроможності за рахунок формування та реалізації стратегії 
підвищення рівня конкурентоспроможності на сучасній методологічній основі. 
На даний час момент наукові дослідження алгоритму розробки стратегії 
підвищення конкурентоспроможності туристського підприємства розвиваються 
недостатньо активно, існує певний вакуум у вирішенні стратегічних завдань в 
цьому контексті, що і визначає актуальність обраної теми дослідження. 

Формулювання цілей дослідження. Метою статті є аналіз ключових 
теоретичних аспектів методики обґрунтування алгоритму розробки стратегії 
підвищення конкурентоспроможності туристського підприємства, визначення 
факторів впливу на процес розробки такої стратегії, а також розгляд умов 
підвищення конкурентоспроможності окремих туристських підприємств як 
провідного напряму сталого розвитку в туризмі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед сучасних науковців 
проблемі конкурентоспроможності присвячені праці Гудзинського О.Д., 
Бондаренко Г.С., Нестеренко С.А., Судомир С.М., Судомир М.Р., Фатхутдінова 
Р.А. та інших. Дані праці присвячені системному підходу до визначення поняття 
конкурентоспроможності, що має важливе значення для усіх галузей 
національної економіки.  

Питання формування алгоритму розробки стратегії підвищення 
конкурентоспроможності туристського підприємства, що набули важливого 
практичного значення в умовах ринкової економіки, залишаються не 
дослідженими з точки зору галузевої специфіки в туризмі, їх адекватності 
принципам сталого розвитку. На сучасному етапі не уточнено понятійний апарат 
теорії конкурентоспроможності в сфері туризму, мало дослідженими 
залишаються питання розробки конкурентних стратегій, не визначені фактори 
впливу на конкурентоспроможність туристичних підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Стратегія підвищення 
конкурентоспроможності туристського підприємства є складовою частиною 
загальної стратегії розвитку підприємства в довготерміновій перспективі, є 
елементом стратегічного управління підприємством. Разом з тим, слід розуміти, 
що стратегія підвищення конкурентоспроможності туристського підприємства 
та її реалізація перебувають в тісній залежності від форм та методів 
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стратегічного  управління туристською галуззю на усіх рівнях ієрархії 
державного регулювання загалом. Стратегічне управління туристською галуззю 
здійснюється на чотирьох рівнях: міжнародному, державному, регіональному та 
на рівні окремих підприємств галузі (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Схема ієрархії стратегічних зв’язків у туризмі 
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У Гаазькій декларації з міжнародного туризму (1989 p.). наголошено на 
необхідності планування туризму на державному рівні органами виконавчої 
влади на комплексній і послідовній основі з урахуванням усіх аспектів феномену 
туризму [1, с. 349]. Проте обов’язковою умовою успішного розвитку туризму є 
узгодженість усіх стратегічних рішень на всіх рівнях. Зокрема законодавчі та 
нормативні акти державного регулювання мають враховувати інтереси окремих 
підприємств і галузей, які діють на туристичному ринку. У свою чергу 
стратегічні рішення на рівні окремих підприємств мають враховувати державну 
концепцію позиціонування на туристичному ринку, інтереси держави та потребу 
у збереженні й відтворенні рекреаційних ресурсів регіонів. 

На світовому рівні можна виокремити три групи організацій, що впливають 
на стратегічні рішення на туристичному ринку. Основним органом управління є 
UNWTO –  функціональний підрозділ ООН. ВТО займається розробкою єдиної 
стратегії розвитку індустрії туризму, що передбачає [2]:  

‒ планування розвитку індустрії туризму;  
‒ аналіз проблем і державної політики, які пов’язані з географічним 

розподілом туризму й відпочинку у країнах – членах ВТО;  
‒ аналіз взаємозв’язку розвитку індустрії туризму й регіонального 

планування з урахуванням зв’язку різних потреб у ресурсах та інтересах усього 
людства;  

‒ урахування екологічних наслідків розвитку індустрії туризму;  
‒ урахування соціальних наслідків туризму;  
‒ розробку спільної стратегії та програмних заходів щодо здійснення планів 

розвитку туризму.  
На сьогодні основною проблемою є відсутність координації між основними 

учасниками стратегічного планування, особливо на місцевому рівні, тому 
стратегії підвищення конкурентоспроможності туристських підприємств мають 
істотні розбіжності.  

За результатами досліджень нестабільний розвиток суб’єктів туристичної 
діяльності відбувається спонтанно, без довгострокових чітко виражених цілей, 
має локальний і обмежений характер [1, с. 352].  
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Треба визнати, що більшість вітчизняних туристичних підприємств лише 

нещодавно почали освоювати технологію стратегічного управління. Тому часто 

досконалі на папері стратегічні плани підвищення конкурентоспроможності 

туристських підприємств, на підготовку яких вони витрачали чимало часу й 

коштів (у тому числі запрошуючи зовнішніх консультантів), у результаті 

залишаються нереалізованими. Тобто наявність стратегії підвищення 

конкурентоспроможності ще не означає, що туристичне підприємство здійснює 

стратегічне управління. У свою чергу формальне існування стратегічного 

менеджменту не убезпечує туристичне підприємство від невдач.  

Основними причинами неефективної реалізації стратегій підвищення 

конкурентоспроможності на підприємствах окремих сегментів туристичної 

індустрії є [3, с. 61]:  

‒ недостатнє розуміння менеджерами конкретних завдань і термінів 

досягнення цілей, а також того, які конкретні зміни необхідні в поведінці та діях 

кожного з них;  

‒ низька ефективність механізмів моніторингу результативності 

реалізованих стратегій і внесення необхідних коригувань у разі виявлення 

відхилень;  

‒ недостатнє опрацювання питань ідентифікації, забезпечення й розподілу 

необхідних ресурсів для реалізації стратегій підвищення 

конкурентоспроможності, у тому числі фінансових, інформаційних, людських і 

ресурсів часу;  

‒ відсутність системи колективного прийняття рішень про напрями 

стратегічного розвитку підприємства, які зумовлюють:  

‒ відсутність у колективі почуття відповідальності за досягнення 

стратегічних цілей підвищення конкурентоспроможності упродовж усього 

періоду їх реалізації;  

‒ неготовність керівників до подолання опору, пов’язаного з новими 

стратегічними змінами.  

Варто погодитися з думкою, що належна організація туризму можлива лише 
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за умови реалізації вимог стратегічного управління [4]. Останніми роками 
стратегія підвищення конкурентоспроможності туристського підприємства 
стала невід’ємною частиною управління туристським бізнесом практично в усіх 
країнах із ринковою економікою. Глобалізація економічних процесів, зростання 
конкуренції між виробниками, збільшення впливу високотехнічних компаній 
зумовили широке застосування стратегічного мислення як єдиного правильного 
підходу до управління підприємством в умовах ринку [5, с. 6].  

Стратегічне управління підвищенням конкурентоспроможності 
сформувалося у процесі тривалого еволюційного розвитку через удосконалення 
його елементів та усунення недоліків. Концепція західної корпоративної 
стратегії ґрунтується на переконанні, що планування дає змогу підприємству 
уникнути помилок і сприяє оптимальному прийняттю управлінських рішень. 
Розрізняють такі етапи розвитку стратегічного менеджменту: бюджетне, 
довгострокове і стратегічне планування, стратегічне управління, стратегічне 
підприємництво [6, с. 20].  

Методологічною основою стратегічного управління підвищенням 
конкурентоспроможності туристських підприємств є системний підхід, згідно з 
яким організацію характеризують такі особливості: змінність окремих її 
параметрів; унікальність і непередбачуваність поведінки системи в конкретних 
умовах; спроможність змінювати структуру та формувати варіанти поведінки, 
протистояти руйнівним тенденціям, адаптуватися до зміни умов; прагнення до 
формулювання цілей усередині системи.  

Стратегію організації вважають центральним поняттям у теорії 
стратегічного менеджменту. Термін «стратегія» (з грецької strategos — 
мистецтво генерала) запозичене з військового лексикону, де він означає теорію 
та практику ведення великих бойових дій. У сучасному лексиконі це поняття 
переважно тлумачать як розроблення перспективних заходів або підходів. У 
теорії менеджменту термін тривалий час застосовували для характеристики 
управління ресурсами. У процесі еволюції він набув ширшого значення і 
найчастіше трактується як узагальнювальна модель дій, які потрібно здійснити 
для реалізації місії організації, досягнення певних цілей координацією та 
розподілом ресурсів [6, с. 32].  
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Структура процесу стратегічного менеджменту в туризмі схематично 

відтворена на рис. 2.  

 
Рисунок 2 – Основні стадії стратегії управління підвищенням 

конкурентоспроможності туристських підприємств: [3, с. 63].  
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конкурентоспроможності туристських підприємств на управління процесом 
впровадження відповідних стратегічних змін [6, с. 35].  

Алгоритм процесів стратегічного планування підвищення 
конкурентоспроможності туристських підприємств можна описати так:  

 Екстраполяція наявних тенденцій на майбутні перспективи, що дає змогу 
спрогнозувати розвиток чинників, які впливають на діяльність туристського 
підприємства в майбутньому.  

 Аналіз перспектив росту завдяки виявленню майбутніх тенденцій, загроз 
і перспектив.  

 Аналіз позицій у конкурентній боротьбі, завдання якої – виявлення 
можливостей підвищення рівня конкурентоспроможності.  

 Порівняльний аналіз перспектив організації за різних варіантів стратегій 
підвищення конкурентоспроможності туристського підприємства й визначення 
пріоритетів у розподілі ресурсів між його видами діяльності.  

 Аналіз шляхів диверсифікації для виявлення недоліків наявних видів 
діяльності й визначення нових напрямів та вдосконалення наявних.  

 Формування глобальної стратегії діяльності організації як визначення 
основних цілей та шляхів їх досягнення.  

 Формування системи стратегій підвищення конкурентоспроможності для 
окремих стратегічних та функціональних підрозділів з відповідними цілями (ЦУ) 
та критеріями управління (КУ), з відповідною сукупністю завдань із досягнення 
цілей. Завдання поділяють на дві групи: стратегічні (довготермінові) й тактичні 
(короткотермінові).  

 Тактичні завдання трансформуються в поточні програми операційної 
діяльності підрозділів туристського підприємства.  

На сьогодні можна виокремити три базові стратегії підвищення 
конкурентоспроможності для туристського підприємства:  

‒ стратегія лідерства (цінового);  
‒ стратегія диференціації (диверсифікації);  
‒ стратегія концентрації (фокусування).  

Перевагою цінового лідера є наявність бар’єрів входу, тому що інші 
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компанії неспроможні ввійти в галузь, використовуючи ціни лідера. Отже, такий 
лідер перебуває у відносній безпеці, доки зберігає цінову перевагу. В умовах 
туристичної сфери стратегії лідера можуть обирати великі компанії, розташовані 
на відомих курортах. 

Метою стратегії диференціації є досягнення конкурентної переваги 
створенням широкого асортименту туристських продуктів або послуг, які часто 
виходять за межі галузі, в якій працює підприємство. У процесі реалізації 
стратегії організація проникає в нові галузі й сфери завдяки розширенню 
асортименту аж до перетворення її в багатоцільові комплекси. 

У випадку стратегії фокусування туристські підприємства обирають 
обмежену групу сегментів і забезпечують максимальний рівень задоволення 
їхніх потреб. Маркетингова ніша може виділятися географічно, типом 
споживача, сегментом з діапазону продуктів тощо. Конкурентні переваги 
туристського підприємства, яке застосовує стратегію фокусування, випливають 
із її зосередженості на задоволенні потреб вузького кола споживачів, можливості 
створити унікальні пропозиції для своєї сегментної групи, водночас 
забезпечивши лояльність навіть за умови вищих цін на товари або послуги. 

Загалом питання стратегічного управління на рівні організації на сьогодні 
ретельно відпрацьоване. Існує велика кількість типів стратегій організацій, що 
можна класифікувати за різними ознаками. Наприклад, група авторів підручника 
«Стратегічний менеджмент» [5] наводить шість типів ознак, за якими 
класифікуються типи стратегій організації. На основі цього нами виділено типи 
стратегій підвищення конкурентоспроможності туристських підприємств                
(табл. 1).  

Науковці пропонують в процесі розробки стратегії підвищення 
конкурентоспроможності туристських підприємств оцінювати привабливість 
окремих ринкових ніш для організації на основі інтегрального індексу окремих 
параметрів [7, с. 426]:  

Привабливість = G + βR + Q - Ǭ,             (1) 

де G – оцінка темпів росту для поточної стадії життєвого циклу і для 
подальших стадій; 
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 R – оцінка рентабельності в короткотерміновій перспективі та 

довгострокова;  

Q – оцінка рівня несталості зовнішнього середовища – можливості;  

Ǭ – оцінка рівня несталості зовнішнього середовища – загрози;  

, β, ,  – експертні оцінки коефіцієнтів значущості факторів інтегрального 

показника.  

Таблиця 1 – Класифікація стратегій підвищення конкурентоспроможності 

туристських підприємств  [5, с. 87].  
Класифікаційна ознака Стратегії 

1. За ієрархією в системі управління ‒ корпоративна; ділова 
‒ функціональна; операційна 

2. За функціональним критерієм 
‒ маркетингова; виробнича 
‒ фінансова; організаційна 
‒ соціальна

3. За стадіями життєвого циклу бізнесу ‒ зростання; утримання 
‒ скорочення

4. За конкурентною позицією на ринку ‒ лідера; претендента 
‒ послідовника; новачка 

5. За способом досягнення конкурентних 
переваг 

‒ диференціації; зосередження 

6. За рівнем глобалізації бізнесу ‒ вузької спеціалізації; диверсифікації
 

Український науковець І. Фаріон вважає, що стратегічне управління 

підвищенням конкурентоспроможності туристських підприємств повинно 

врахувати такі моменти: отримати уявлення про стан економіки туризму і рівень 

вирішення соціальних проблем на конкретний момент часу; спроектувати на 

майбутнє сучасні тенденції в розвитку туризму; окреслити стратегічні цілі; 

узгодити поставлені цілі з обсягом і структурою всіх видів ресурсів; пов’язати в 

єдине ціле найважливіші економічні і соціальні проблеми, які стоять перед 

туристичним підприємством в процесі конкурентної боротьби на ринку 

туристських послуг [4].  

Висновки. У результаті проведеного дослідження теоретично узагальнено й 

запропоновано нові підходи, які дають змогу розвинути теоретико-методологічні 

положення формування алгоритму розробки стратегії підвищення 

конкурентоспроможності туристського підприємства. 

Визначено, що алгоритм формування стратегії підвищення 
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конкурентоспроможності туристського підприємства потребує врахування 

стратегічних рішень на рівні стратегії розвитку туристичного кластера регіону та 

стратегії розвитку маркетингу туристичної сфери регіону, з урахуванням 

особливостей окремих туристичних дестинацій та їх орієнтації на різні групи 

споживачів туристичного ринку.  

Обґрунтовано необхідність врахування при формуванні алгоритму стратегії 

підвищення конкурентоспроможності туристського підприємства усієї 

сукупності взаємозв’язків, визначених кластерними утвореннями, забезпечення 

участі в роботі над розробкою стратегії представників усіх зацікавлених сторін в 

послугах туристського підприємства (стейкхолдерів), а саме, власників, 

представників влади різних рівнів, підприємців, територіальних громад, 

населення. 
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ГОСПОДАРСТВА 

У статті досліджено підходи до визначення та розуміння поняття «бренд-

менеджмент», розглянуто особливості процесу управління бренд-

менеджментом. Розроблено модель ДНК бренду підприємств ресторанного 

господарства та визначено, що основним компонентом ДНК бренду виступає 

його ядро – провідна ідея бренду, легенда, спрямована на споживача, що має на 

меті завоювання та підтримання його довгострокової прихильності. 

Ключові слова: бренд, бренд-менеджмент, бренд-менеджер, ідентичність 

бренду, модель ДНК бренду. 

Постановка проблеми. Для формування високих конкурентних переваг, 

зміцнення конкурентоспроможності та досягнення стабільності на ринку, 

незважаючи на постійні зміни зовнішнього та внутрішнього середовищ, 

необхідним для кожного підприємства, в тому числі підприємства ресторанного 

господарства, стає створення якісної системи ефективного управління брендом. 

Саме брендинг сприяє формуванню лояльності споживачів, які готові платити 

більше за унікальну цінність бренду, альтернативи якій немає, та викликає 

інтерес інвесторів, які готові вкладати кошти в розвиток брендів із досвідом, 

сформованою позитивною репутацією і лояльністю перевірених клієнтів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теорія бренд-менеджменту 

знаходить своє втілення у працях таких відомих класиків, як Ф. Котлер [4], К. 

Келлер [3] та багато інших. Проте поза увагою дослідників залишилися питання 

управління брендом та особливості формування ДНК бренду підприємств 

ресторанного господарства. 

Метою статті є дослідження особливостей управління бренд-менеджментом 

підприємств ресторанного господарства. 
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Виклад основного матеріалу. Потреба в ефективному управлінні брендом 
випливає з його складної та багатогранної сутності як системи певних цінностей 
для споживачів та підприємств. Управління брендом передбачає формування, 
зміцнення та розвиток відносин між брендом та споживчою аудиторією за 
рахунок розвитку його комунікативних, соціальних, індивідуальних та 
функціональних властивостей, а також забезпечує ідентифікацію торгової марки 
через управління її складовими елементами. Зважаючи на багатовимірність 
явища бренду, для більш широкого його розуміння використовують такі суміжні 
з ним поняття, як «брендинг» та «бренд-менеджмент».  

Дослідження дефініції цих термінів дає підстави стверджувати, що немає 
єдиного та чіткого розуміння їхньої сутності. Загалом брендинг визначається як 
процес створення та розвитку іміджу марки, як комплекс заходів, спрямованих 
на формування образу торгової марки в уяві споживачів, що безпосередньо 
викликають підвищення конкурентних позицій продукту на ринку. Тому цей 
процес поєднує діяльність щодо спільного впливу на споживача рекламних 
повідомлень, товарної марки, пакування, матеріалів для стимулювання збуту та 
інших елементів комунікацій, об’єднаних певною ідеєю та відповідним 
оформленням, які виокремлюють товар серед його конкурентів і створюють 
образ [2].  

Комплексний вплив усіх зазначених засобів на свідомість споживчої 
аудиторії досягається шляхом безпосереднього використання інструментів 
бренд-іміджу – позитивного образу торгової марки, персоніфікація якого 
проводиться за допомогою науково обґрунтованих висновків маркетингового 
дослідження. Необхідно зазначити, що в споживчому світі, де товари конкуренти 
не мають суцільних відмінностей, брендинг займає керуючі позиції в процесі 
індивідуалізації підприємства.  

Водночас у наукових джерелах запропоноване схоже за своєю сутністю 
тлумачення бренд-менеджменту. Тому бренд-менеджмент (від англ. brand 
management) – це застосування маркетингових технік до певного продукту, 
лінійки продуктів або бренду з метою підвищення їхньої значущості у 
сприйнятті споживача, збільшення цінності бренду. 
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Проте Ф. Котлер та К. Келлер, наголошуючи на результативності процесів 

управління, ідентифікують бренд-менеджмент як процес розроблення та 

реалізації програм і маркетингових заходів, спрямованих на створення та 

управління торговими марками з метою максимізації їхньої вартості [3, 4]. 

Звертаючись до теорії сучасного бренд-менеджменту, спираючись на думку 

спеціаліста у сфері маркетингу, реклами і бренд-менеджменту Д. Аакера та 

виконавчого директора американської консалтингової компанії Brand leadership 

company Є. Іоахимшталера, можна стверджувати, що нова парадигма бренд-

менеджменту полягає насамперед у розвитку ідентичності бренду та активності 

бренд-менеджера. Саме тому важливим є внесок Нейла МакЕлроя, менеджера з 

маркетингу в компанії Procter&Camble, який у 1931 році запропонував ввести 

посаду бренд-менеджера для кожної окремої марки для того, щоб оптимізувати 

управління складниками портфеля. 

Спираючись на наведені вище дефініції, можна стверджувати, що 

посилення впливу, формування стабільності та нарощення капіталу 

сформованого бренду є головним призначенням бренд-менеджменту. Тому 

доцільним є сформоване в результаті дослідження визначення бренд-

менеджменту як стратегічно орієнтованої управлінської діяльності 

підприємства, яка ґрунтується на формуванні, підтримці та розвитку бренду для 

підвищення прихильності споживчої аудиторії та посилення конкурентних 

переваг, забезпечення їхньої стійкості з метою довготривалого успіху 

підприємства та зростання вартості бренду. 

У процесі бренд-менеджменту відбувається формування бренду та 

виведення його на ринок за допомогою брендингу. У межах бренд-менеджменту 

прийнято виділяти п’ять головних етапів (фаз): формування марочного бачення; 

створення портрету торгової марки; позиціонування бренду на ринку і у 

свідомості споживачів; розроблення стратегії управління її активами; 

формування організаційної культури, що підтримує стратегічне управління [6]. 

Формування марочного бачення несе в своїй сутності також розроблення 

назви і рекламного слогану товару чи послуги, побудову основних методів їх 
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продажу та розповсюдження на ринку. Таке завдання є досить трудомістким і 

потребує залучення великої кількості інформативних та фінансових ресурсів. 

Крім того, найчастіше фірми не в змозі самостійно впоратися із завданнями 

цього напряму, тому звертаються до інших компаній за професійною допомогою. 

Як результат, цей етап характеризують як досить тривалий, складний і дорогий 

процес, що вимагає великої кількості спеціалізованих знань щодо окремого 

ринку, споживчої аудиторії та конкурентної позиції на ньому. 

Не менш важливим етапом є створення портрету торгової марки. Ця фаза 

полягає у формуванні та реалізації чіткої мети функціонування бренду, його 

ідеології для побудови у свідомості потенційних споживачів та суспільства 

загалом позитивного сприйняття товару чи послуги, що пропонує підприємство. 

Ідеологія бренду та його портрет вибудовуються конкретно під потреби 

вибраного сегменту цільового ринку [5].  

За думкою Ф. Котлера, щоб створити успішний бренд, його розробнику слід 

відповісти на чотири головні запитання: «для кого?», «навіщо?», «для якого 

використання?» та «проти якого конкурента» [4]. Науковець вважає, що чіткі 

відповіді на ці запитання дадуть змогу підприємству вибрати правильне 

позиціонування бренду. 

Після сформованих відповідей на ці питання бренд-менеджер може перейти 

до визначення стратегії бренду – способів залучення та напрямів використання 

ресурсів для ідентифікації бренду, формування його основних цінностей.  

У науковій літературі управління брендом також визначають як персонал, 

що відповідає за створення індивідуальних характеристик бренду, їх зміну для 

досягнення максимальної ефективності та розроблення планів антикризового 

управління брендом. 

Схожою за своїм змістом є позиція А.Б. Котляра, який трактує основну мету 

бренд-менеджменту як таку, що передбачає розвиток та зростання основного 

нематеріального активу підприємства – капіталу бренду [4]. 

Створення умов для довготривалого функціонування вибраної стратегії 

бренду відбувається шляхом формування потужної організаційної культури, що 
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є завершальним (п’ятим) етапом бренд-менеджменту. Організаційна культура – 

це система цінностей, переконань, уявлень, очікувань, символів, а також ділових 

принципів, норм поведінки, традицій тощо, які склалися в організації та її 

підрозділах за час діяльності та які сприймаються більшістю співробітників [1]. 

Сьогодні менеджери підприємств розглядають власну організаційну 

культуру як потужний стратегічний інструмент, що забезпечує орієнтацію всіх 

підрозділів та окремих працівників підприємства на загальну мету, підвищує 

ініціативність співробітників, стимулює прагнення персоналу працювати на 

благо компанії, а також полегшує спілкування всередині фірми.  

Крім зазначених етапів, бренд-менеджмент передбачає використання у 

своїй діяльності організаційної системи підприємства, що включає відповідні 

підрозділи, персонал та функції, що здійснюються ними. 

На підприємстві, що орієнтоване на функціональну структуру управління, є 

окрема ланка (відділ, підрозділ) з управління брендами, на якій постійним 

персоналом виступають бренд-менеджери, а також керівник, який регулює 

основні процеси у її межах, за які повинен звітувати безпосередньо перед 

директором з маркетингу підприємства. Але в бренд-менеджмент залучається не 

лише зазначений відділ, але й представники інших структурних підрозділів, 

наприклад: відділу реклами, фінансового відділу, юридичного відділу, відділу зі 

збуту продукції та інших. 

Для того, щоб ефективного виконувати свою роботу, бренд-менеджер 

повинен чітко дотримуватися своїх обов’язків, серед яких: формування іміджу 

бренду, створення його індивідуальних характеристик та їх коригування у разі 

потреби; створення та реалізація операційних та фінансових цілей підприємства 

для просування бренду, призначення відповідальних за їх виконання; аналіз 

ринку, визначення шляхів позиціонування бренду; взаємодія з усіма 

необхідними відділами підприємства задля досягнення максимальної 

ефективності бренду. 

Загалом можна створити модель ДНК бренду як поєднання його зовнішньої 

оболонки (атрибути бренду) та внутрішньої оболонки (ідентичність бренду), 
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вкладених одна в одну. «ДНК» бренду – це суть бренду, яка містить у собі його 

зовнішні і внутрішні характеристики, відтворює його переваги і передає їх до 

споживача. Її елементи повинні бути достатніми й узгодженими між собою. 

Занадто насичена або невизначена «ДНК» бренду не сприймається споживачами. 

Цінність бренду безпосередньо пов’язана зі змістом такої «ДНК».  

Атрибути бренду – це сукупність сенсорних характеристик продукту, які 

споживач сприймає через зоровий, слуховий, нюховий, тактильний або смаковий 

контакт і які формують функціональні характеристики бренду (наприклад, ім’я 

бренду, фірмовий знак, логотип, кольорові поєднання, фірмові шрифти тощо).  

Під ідентичністю бренду слід розуміти його зміст, що формується 

розробниками. Вона становить «генетичний код» бренду, в який зашифровано 

сім компонентів, таких як: асоціації бренду, імідж бренду, індивідуальність 

бренду, позиція бренду, сприйнята якість бренду, цінності бренду і ядро бренду, 

які можуть бути поділені на менші складники – «нуклеоїди» (табл. 1).  

Таблиця 1 – Модель ДНК бренду підприємства ресторанного господарства 
Ядро «ДНК» бренду 

Ід
ен

ти
чн

іс
ть

 б
ре

нд
у 

Якість рівень задоволення потреб клієнтів 

А
тр

иб
ут

и 
бр

ен
ду

 

Цінність поєднання функціональних, соціальних та 
індивідуальних характеристик бренду 

Індивідуальність особливі неповторні якості, з якими асоціюють 
клієнти бренд закладу 

Імідж образ підприємства, який існує у свідомості клієнтів, 
що складається під впливом комплексу заходів 

Асоціації бренду система знань клієнта про готельно-ресторанний 
комплекс 

Позиція бренду місце бренду у свідомості споживача поряд із 
конкурентними брендами 

 

Основним компонентом «ДНК» бренду виступає його ядро – провідна ідея 

бренду, легенда, спрямована на споживача, що має на меті завоювання та 

підтримання його довгострокової прихильності. 
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Таким чином, дослідники приходять до висновку, що можна виділити такі 
переваги, які надає сильний бренд компанії: 

– лояльність до бренду збільшує кількість повторних покупок, що є 
гарантом зростання майбутніх прибутків компанії; 

– марочна цінова політика дозволяє отримати більш високий прибуток; 
– сильні бренди гарантують довіру до нових продуктів, що пропонуються 

компанією; 
–  сильні бренди приносять більш високі доходи акціонерам компанії; 
– відомі бренди забезпечують власникам чіткі та сталі відмінні риси від 

конкурентів; 
– сильні бренди вимагають однозначності у своєму виконанні та внутрішній 

орієнтації; 
– міцність бренду – засіб залучення найкращих спеціалістів та високого 

задоволення робітників. 
Що стосується концепції брендингу в сфері ресторанного господарства, то 

вона представлена на вітчизняному методологічному полі лише в 
вузькоспеціалізованих напрямках. Необхідність врахування української 
специфіки ресторанного бізнесу й ментальності українського споживача вимагає 
проведення окремих досліджень з приділенням уваги саме формуванню бренда 
з позицій споживача та оберненого каналу впливу споживача на виробника 
торговельної марки. 

Висновки. Основною тезою є те, що брендинг ресторанного бізнесу має 
одночасно гілки брендингу ресторанних товарів (страви та напої) та брендингу 
ресторанних послуг (побудова ресторанного інтер’єру та атмосфери вживання 
ресторанних товарів та здійснення ресторанного обслуговування споживачів). 

Успішний брендований товар/послуга – це брендований товар, для якого 
реалізований та підтримується перехід споживача з етапу створення в уяві 
«успішного образу», схвалення та прихильності до «брендованого товару» до 
етапу безпосереднього придбання «брендованого товару» за підвищеними 
цінами «брендової» премії виробника. 

Отже, якщо підсумувати особливості формування лояльності споживачів до 
ресторанного бренду, то бренд для людини в першу чергу - це ментальний образ 
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значущих психологічних чинників, породжуваних конкретним рестораном на 
конкретному відрізку життєвого циклу цього ресторану. Тобто, коли ми 
говоримо про те, що ресторан перестав користуватися попитом, це означає, що 
вироблені ним цінності не були або перестали бути настільки значущими для 
його клієнтів, що вони вирішили звернутися до послуг конкурентів. 
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визначено особливості додавання у їх рецептури нетрадиційної сировини та 
вплив її на показники якості готових виробів, обґрунтовано доцільність 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 
практичними завданнями. Серед борошняної кондитерської продукції вагоме 
місце посідають вироби з бісквітного тіста, привабливі споживні властивості 
яких зумовлюють постійний попит на них населення. Виробництво вітчизняних 
кондитерських виробів за останні роки демонструє стійку динаміку зростання, 
що аналітики пов’язують зі збільшенням їх споживання. Особливе місце в групі 
борошняної кондитерської продукції займають вироби, основою яких є 
бісквітний напівфабрикат. Вони характеризуються привабливим зовнішнім 
виглядом, приємним смаком, ароматом і консистенцією. Досить популярним 
бісквіт є у ряді європейських країн (Італії, Іспанії, Бельгії). Найбільше його 
споживають в Бельгії (16 кг на душу населення у рік) при середньому – в Європі 
8,8 кг. В Україні споживання борошняних кондитерських виробів складає 
приблизно 12 кг на рік, в тому числі на бісквітну продукцію припадає приблизно 
50% від цього показника [2]. 

Поряд з цим, у виробництві бісквітного напівфабрикату існує ряд 
проблемних питань, а саме підвищення якості та споживної цінності, 
розширення асортименту цієї продукції, інтенсифікація технологічного процесу 
тощо. Основними технологічними чинниками, що ускладнюють формування 
належної піноподібної структури бісквітного напівфабрикату, є нестабільні 
властивості основної сировини, довготривалість процесу збивання, необхідність 
мінімального механічного впливу на тісто під час його замішування та 
формування. Підвищення рівня конкурентоспроможності цієї продукції 
можливо за рахунок створення високоефективних технологій, що забезпечують 
високу якість виробів без збільшення їх собівартості. 
 Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження інноваційних 
технологій виготовлення бісквітних виробів, визначення особливостей 
додавання у їх рецептури нетрадиційної сировини та впливу її на показники 
якості готових виробів, обґрунтування доцільності удосконалення рецептур 
бісквітних виробів. 
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Посилання на сучасні дослідження та публікації. Аналіз останніх 

досліджень і публікацій свідчить, що в даному напрямі проводяться наукові 

дослідження, які спрямовані на вирішення різних проблем, пов’язаних з 

виробництвом бісквітних напівфабрикатів, результати яких знайшли 

відображення у роботах таких вчених, як Дорохович А.М., Ковбаса В.М,. 

Положишникова Л.О, Руденко А.В., Строкань К.І., Лисюк Г.М., Самохвалова 

О.В., Сафонова О.М., Шидловська О.Б., Медвідь І.М., Противень А.М. та інші.  

Так, авторами досліджено можливість використання борошна амаранта в 

технології бісквітного напівфабрикату, що дозволило отримати кінцевий 

продукт з більш рівномірним, тонкостінним, еластичним м’якушем та 

збільшеним вмістом незамінних амінокислот, вітамінів групи В та ненасичених 

жирних кислот. Науковцями доведено доцільність застосування екструдованого 

кукурудзяного борошна в технології бісквітного напівфабрикату, що сприяло 

покращенню якісних показників готового продукту та збільшенню терміну його 

зберігання [3].  

Огляд літератури щодо тенденцій виробництва бісквітних напівфабрикатів 

свідчить, що з метою зниження енергетичної та підвищення їх харчової цінності 

застосовують різні інгредієнти, використання яких потребує певних досліджень. 

Тому актуальним питанням є вивчення впливу нетрадиційної сировини на якість 

випеченого бісквітного напівфабрикату. Ця проблема на даний час є недостатньо 

вивченою та потребує дослідження, наукове обгрунтування якого представлено 

у даній статті. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Удосконалення технології і 

поліпшення якості, розширення асортименту бісквітних напівфабрикатів, а 

також отримання виробів з наперед заданими властивостями можливо за рахунок 

пошуку нових нетрадиційних видів борошна для складання борошняних 

композитних сумішей з різними функціональними властивостями – 

технологічними та фізіологічними, залежно від призначення бісквітних 

напівфабрикатів 
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Кондитерська промисловість України – одна з найважливіших галузей 
харчової промисловості. Обсяг виробництва кондитерської промисловості 
становить 3% ВВП країни. Частка України на світовому ринку (93 млрд USD) 
досягає 1% [2]. 

Приблизно 90% підприємств випускають борошняні кондитерські вироби і 
тільки 10% виробляють цукристі (шоколад, карамель, цукерки, драже тощо). Сім 
найбільших кондитерських підприємств України мають ринкову частку від 4 до 
26% і виробляють до 72% загального обсягу продукції. 

На даний момент велика кількість  інновацій кондитерської промисловості 
присвячена виробництву бісквітного напівфабрикату. 

До інноваційних технологій при створенні виробів з бісквітного тіста 
належить підвищення їх поживної цінності за рахунок використання у 
технологічному процесі рослинної сировини: нетрадиційних видів борошна, 
пюре, вторинних продуктів переробки (вичавок, шламів, шротів, макухи, 
оболонок), вторинних продуктів переробки, композиційних сумішей, білкових 
ізолятів та гідролізатів [1]. 

До нетрадиційних видів борошна, що останнім часом знайшли 
використання, відносять амарантове та житнє борошно. 

Амарант займає особливе місце серед рослинних продуктів, оскільки ця 
нетрадиційна культура є концентрованим функціональним продуктом. Харчова 
цінність насіння амаранту визначається високим вмістом білка (до 18-20%), 
ліпідів (7-10%), вітамінів і мінеральних компонентів. 

У порівнянні з пшеничним борошном амарантове борошно містить на 19% 
менше крохмалю, але в 5 разів більше дисахаридів. За найважливішим 
показниками харчової цінності амарантове борошно перевищує пшеничне 
борошно. Завдяки особливому амінокислотному складом воно добре доповнює 
борошно інших зернових культур. 

Визначено, що доцільним є заміна ¼ пшеничного борошна на амарантове, 
що призводить до збільшення пористості на 6,41 % та питомого об’єму на 
11,11%. Оскільки у амарантовому борошні містяться жири, то доцільним є 
введення поверхнево-активні речовини [3]. 
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Відомі технології з використанням житнього борошна. Відомо, що жито є 
широко культивованою культурою. На жаль, спектр його технологічного 
використання досить вузький і обмежується лише різними сортами хліба. При 
цьому жито більш збалансоване за білковим і мінеральним складом, в порівнянні 
з іншими зерновими культурами. До його складу входить лізин, клітковина, 
марганець, цинк, на 30% більше заліза, ніж у складі пшеничного борошна, в 1,5-
2 рази більше магнію і калію. 

Житнє обдирне борошно може виступити в якості піноутворювача при 
виробництві бісквітного напівфабрикату. Наявність досить високої кількості 
білка і, перш за все, альбумінової фракції, відповідальної за піноутворення, а так 
само водорозчинні пентозани, крохмаль і клітковину, які є стабілізаторами пін, 
дозволяють припускати можливість її використання в якості піноутворювача в 
технології бісквітного напівфабрикату. 

Використання житнього борошна в технології борошняних кондитерських 
виробів допомогло б розширити спектр технологічного використання, а так само 
зробило б більш доступним різним групам населення продукти з житнім 
борошном [3]. 

Було доведено наявність піноутворюючих властивостей житнього 
обдирного борошна і визначена оптимальна масова частка борошна в суміші. 
Згідно з отриманими даними, житнє обдирне борошно значно поступається 
меланжу за піноутворювальною здатністю (в 2,34 рази), але при цьому володіє 
більшою стійкістю піни (в 1,45 рази). 

Піна пшеничного борошна в 1,8 рази нижча, ніж піна житнього. Таке 
розходження піноутворювальної здатності в першу чергу, можна пояснити 
відмінностями у вмісті альбумінової фракції в білках зернових, оскільки 
альбуміни є найбільш здатною до утворення  піни   фракцією   білків. Причина 
відмінності в стійкості піни пшеничного і житнього борошна, очевидно, 
пов'язана з їх вуглеводним складом. У житньому борошні пентозанів міститься в 
4 рази більше, ніж у пшеничному борошні, а клітковини в 11 разів, за вмістом 
крохмалю вони мало відрізняються. Пентозани сприяють підвищенню 
стабільності піни [3]. 
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З метою розширення асортименту і покращення якості бісквітних 

напівфабрикатів рекомендовано використання борошна зернових культур та 

продуктів їх переробки. Відомо, що використання борошна з сорго дозволяє 

виключати з рецептурного складу какаопродукти та отримувати бісквіт 

приємного кольору і смаку, з гарною пористістю й низькою густиною тіста. 

Науковцями ПУЕТ розроблені технології використання борошна з нуту при 

виробництві виробів з масляного бісквіту. Позитивний результат після введення 

добавки супроводжується покращенням органолептичних показників та фізико-

хімічних, підвищення біологічної цінності готових виробів [4]. 

Серед зернобобових культур особливе місце займає люпин завдяки високій 

(близько 40%) масовій частці білків і наявної сировинної бази. Розроблені 

технології бісквітів з використанням люпинового гідролізату, що отримували 

ферментативним шляхом. В отриманому гідролізаті міститься %: пептидів - 42,4, 

амінокислот - 7,1, білка - 5,5, декстринів - 33, клітковини - 11, ліпідів - 7 і золи - 

4. Були відстежені зміни функціональних характеристик в процесі гідролізу 

білків люпинового борошна. При введенні люпинового гідролізату збільшується 

піноутворююча здатність бісквітного тіста на 28%, жирозвязуюча здатність на 

56%, емульгуюча здатність на 20%. Введення гідролізату призводить до 

збільшення пористості на 7%, питомого об’єму на 12% [4]. 

Використання при виробництві бісквітних напівфабрикатів композитних 

сумішей з нетрадиційних видів борошна і продуктів переробки круп'яних та 

зернових виробництв дозволяє надати бісквітним напівфабрикатам 

функціональну спрямованість і підвищити їх харчову цінність, ефективніше 

використовувати зернові ресурси і знизити собівартість продукції. 

Відома технологія з використанням композиційної суміші на основі 

пшеничного (ПМ), вівсяного (ОМ), рисового (РМ), кукурудзяного (КМ) і 

просяного (ПЗМ,) а також борошна, отриманого з крихти ячмінних (ЯХМ), 

вівсяних (ОХМ) і просяних пластівців (ПРХМ ) [7]. 

Вівсяне борошно комплексними вуглеводами, дієтичним волокном,                

β- глюканів стимулює рухову функцію кишківника, жовчовиділення, нормалізує 
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діяльність корисної кишкової мікрофлори, а також сприяє виведенню з організму 

холестерину. Так само овес є джерелом фолієвої кислоти, великої кількості 

мікроелементів. 

Ячмінне борошно є природним вітамінно-мінеральним комплексом, бо 

містить необхідні для нормальної життєдіяльності людського організму поживні 

та біологічно активні речовини, мікроелементи – харчові волокна (клітковину і 

β-глюкан), вітаміни B1, В2, РР, токофероли, фосфор, кальцій, калій, залізо та ін. 

Просяне борошно має високу поживну цінність, багате вітамінами В, РР, Е, 

володіє хорошою засвоюваністю. Біологічною особливістю зерна проса є 

наявність у ньому міліаціана – активного з'єднання групи ліпідів, що володіє 

здатністю стимулювати зростання організмів. Рисове борошно корисна для 

харчування людей всіх вікових категорій, оскільки є джерелом рослинного білка, 

близького за амінокислотним складом до материнського молока, широкого 

спектру мікроелементів, вітамінів. Кукурудзяне борошно містить багато 

глутамінової кислоти, що грає важливу роль в обміні речовин головного мозку і 

серця. Глутамінова кислота є також складовою частиною фолієвої кислоти – 

одного з компонентів, що підтримують нормальну кровотворну функцію. Були 

проведені аналізи хімічного складу нетрадиційних видів борошна і комплекс 

досліджень з вивчення технологічних властивостей компонентів суміші, їх 

впливу на структурно-механічні властивості бісквітного тіста і випечених 

напівфабрикатів, органолептичні показники бісквітів [7].  

Використання композиційних сумішей дозволяє підвищити поживну 

цінність виробів, збільшення виходу бісквітів за рахунок зниження упікання. 

Використання борошняних композитних сумішей у виробництві бісквітів 

дозволяє регулювати хімічний склад бісквітних виробів, підвищити їх харчову 

цінність, розширити асортимент нових видів виробів функціонального 

призначення [7]. 

Розроблені технології бісквітних напівфабрикатів пониженої енергетичної 

цінності, збагачені харчовими волокнами інуліном і олігофруктозою. Їх введення 

призводить до зменшення у рецептурному складі яєць та цукру [26]. 
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Поряд з цим аналіз літературних джерел показав позитивні результати від 

використання при виготовленні бісквітних напівфабрикатів продуктів із місцевої 

рослинної сировини, а саме: пюре із листяних овочів, яблук, гарбузів, моркви, 

буряка, капусти білоголової, столового та цукрового буряку, брусниці в кількості 

(7…20)% до маси борошна, завдяки наявності розчинного пектину, забезпечує 

підвищення піноутворювальної здатності меланжу, стабілізує бісквітне тісто, а 

також дозволяє знизити в рецептурі вміст цукру на (8…12)% [5]. 

Використання овочевих порошків зі столового буряка, моркви, ревеню, 

кабачків, гарбуза, які додаються на стадії збивання яєчно-цукрової суміші, 

інтенсифікує процес отримання бісквітного тіста та підвищує харчову цінність 

готових виробів. Встановлено, що додавання до бісквітного тіста яблучного, 

ананасового, бананового та порошків з цитрусових у кількості (5…10)% до маси 

борошна дозволяє скоротити витрати меланжу та цукру, сприяє отриманню 

виробів підвищеної біологічної цінності та зниженої калорійності, а завдяки 

вологоутримуючій здатності уповільнюють процес вологовіддачі у бісквітному 

тісті при випіканні. Використання як добавки пектину і β-каротину, на думку 

авторів, надає бісквітній продукції профілактичного призначення і сприяє 

підвищенню терміну зберігання. Заміна в рецептурі крохмалю борошном зі 

шроту чорноплідної горобини і одночасне зменшення дозування цукру на 10% 

приводить до підвищення харчової цінності бісквіту [5]. 

Принципово новим видом сировини, що використовується у виробництві 

борошняних кондитерських виробів, у тому числі, виробів з бісквітного тіста, є 

виноградні вичавки та кріопорошки з них. Вони містять комплекс біологічно 

активних речовин, а їх додавання сприяє підвищенню показників якості та 

уповільненню процесів черствіння бісквітного напівфабрикату. 

Відомі технології, в яких пропонується використання гарбузового борошна 

з голозернистого насіння при виробництві виробів з бісквітного тіста. Його вміст 

у рецептурному складі становить 5% по відношенню до маси борошна. При 

введенні гарбузового борошна відбувається збільшення вологості випечених 

напівфабрикатів до 29%, підвищується вміст білка на 9%, вуглеводного складу – 
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моно- та дисахаридів на 6,2%, а також жирів. Розроблений напівфабрикат 

збагачується на вітамін С та β-каротин. Тому, використання гарбузового 

борошна має позитивний ефект і тим самим сприяє покращенню поживної 

цінності готових виробів [5]. 

Також, науковцями проведені роботи, щодо обґрунтування можливості 

використання білкових концентратів, отриманих з насіння кунжуту, 

застосування яких призводить до зменшення частки пшеничного борошна на 

25% і повного виключення з рецептурного складу крохмалю картопляного. В 

результаті введення розробленого білкового концентрату готові вироби мають 

підвищену біологічну цінність. В свою чергу, поряд з позитивними моментами 

існують і негативні, до яких належить отримання готових виробів з ущільненим 

м’якушем. 

Дослідниками Іркутського інституту хімії ім. А.Е. Фаворського 

запропоновано виготовлення бісквітних напівфабрикатів з арабіногалактоном. 

Цей компонент виділяють із деревини листянки водної екстракції. В США 

арабіногалактан виробляють вже більше ніж 40 років. Розроблена в ІРІХ СО РАН 

технологія промислового отримання АГ із деревини листянки сибірської та 

листянки Гмеліну дозволяє отримувати недорогий продукт високої якості. При 

тістоутворенні вносили 0,5 – 5 % АГ до маси борошна разом з борошном чи в 

яєчно-цукрову емульсію. Встановили, що при внесенні арабіногалактану в 

емульсію, об’єм маси помітно збільшувався, так як добавка володіє поверхнево 

активними властивостями, що сприяє скороченню терміну збивання яєчно-

цукрової емульсії при виготовленні бісквіту. Також задовільним фактором було 

збільшення пористості та насичення кольору готового виробу, окрім цього, 

вироби ставали більш солодшими. В результаті, як висновок, було встановлено, 

що в бісквітний напівфабрикат потрібно вносити 3,5-4% АГ від маси борошна. 

Експериментальні дослідження внесли вагомий вклад у виробництво збагачених 

бісквітів [2]. 

Серед вторинних сировинних ресурсів відомі технології виготовлення 

бісквітних напівфабрикатів зі шротами: лляним, обліпиховим, лляним, 
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кунжутним. Позитивний ефект від їх використання характеризується 

збільшенням у рецептурному складі харчових волокон, зниження калорійності, 

збільшення вологості, пористості, питомого об’єму, упікання виробів. 

Останнім часом під час виробництва бісквітних виробів усе більшого 

застосування знаходять готові сухі суміші. До їх складу, поряд з емульгаторами 

та розпушувачами, входять цукор, борошно, жири та інші інгредієнти. 

Приготування тіста з сумішей полягає у поєднанні їх з водою, яйцями або олією. 

Найбільш відомими є полікомпонентні суміші для бісквітів та кексів таких 

виробників, як «Puratos», Бельгія; «Ароматик», Швеція; «Backaldrin», Австрія; 

«IreksGmbH» та «МаrtіnBraunKG», Німеччина; «Bakels», Англія; «Компанія 

МІЛОРД», «Протеїн плюс», «Астрі» та «Латтерос» тощо [7]. 

Такі системи найчастіше є багатофункціональними і дозволяють змішувати 

одночасно всі рецептурні компоненти, але при цьому вироби мають густу 

«затягнуту» консистенцію і не дозволяють отримати структуру бісквіта 

основного. Їх бажаніше використовувати для виробів типу масляного бісквіта 

(кексів, мафінів тощо) [7]. 

Висновки. Таким чином, встановлено, що сучасні розробки вчених в 

основному спрямовані на розширення асортименту та моделювання поживної 

цінності бісквітних тортів, зниження калорійності, збільшення строків 

зберігання готових виробів. 

Слід зазначити, що більшість цих завдань можна вирішити комплексно за 

рахунок використання різних харчових добавок, які розрізняються за своїм 

хімічним походженням, будовою, функціональними властивостями і характером 

взаємодії з компонентами рецептури виробів. 
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ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ 

У статті запропоновано заходи щодо підвищення якості ресторанних послуг, 

означено напрями удосконалення ресторанного сервісу, який є запорукою 

успішного функціонування підприємств на ринку ресторанних послуг. 

Ключові слова: ресторані послуги, сервіс, обслуговування, ресторанна 

діяльність. 

Постановка проблеми. Ресторанна діяльність є в нинішній час однієї з 
найважливіших складових сфер послуг національної економіки,  від 
ефективності функціонування якої залежить здоров'я та рівень якості життя 
населення. Поява крупних міжнародних ресторанних мереж на економічному 
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ринку посилило конкуренцію, у зв'язку з чим виникає проблема забезпечення 
конкурентоспроможності ресторанного бізнесу. В той же час підвищення 
конкурентоспроможності ресторанної діяльності тісно пов'язано з вирішенням 
проблем якості ресторанних послуг.  

В умовах ринкових перетворень ситуація в ресторанній діяльності досить 
складна: застаріла матеріально-технічна база, низький рівень сервісу, 
невідповідність якості наданих послуг, рівень цін, низький кваліфікаційний 
рівень персоналу, тощо. Все вище зазначене є аргументом необхідності 
комплексного дослідження проблем, пов'язане із рекомендаційними заходами 
щодо підвищення якості ресторанних послуг. 

Ціллю статті є розробка заходів щодо підвищення якості ресторанних 
послуг. 

Посилання на сучасні дослідженні та публікації. Проблематика питань щодо 
підвищення якості ресторанних послуг присвячено багато публікацій та робіт 
таких вчених: Давидова Ю.О. [1], Писаревський І.М. [1], Ладиженська Р.С. [1], 
Киць А.А. [2], Ковешніков В.С. [3], та інші. Незважаючи на чисельні наукові 
роботи, залишається ціла низка питань, які потребують уваги, зокрема, щодо 
заходів підвищення якості ресторанних послуг, що зумовлює необхідність 
продовження наукової роботи над проблематикою. 

Виклад основного матеріалу. Запорукою підвищення  якості ресторанних 
послуг є дотримання деяких порад, які допоможуть надати відповідний 
ресторанний сервіс, який, у свою чергу, допоможе закладу ресторанного 
господарства утримати свою конкурентоздатність на ринку.  

1.  Необхідно навчити співробітників для відмінного обслуговування 
клієнтів. Безперечним фактом є те, що відмінне обслуговування клієнтів є 
обов’язковим для будь-якого ресторану, і якщо ресторан не надає надійного 
обслуговування клієнтів, є ймовірність, що буде втрата цінних клієнтів. 
Обов’язок власника ресторану – навчити персонал таким чином, щоб вони мали 
на меті зробити своїх клієнтів щасливими. Переконатися, що кожен із 
співробітників пройшов необхідне навчання та усвідомлював очікування 
клієнтів від обслуговування вашого ресторану. 
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У кожному ресторані, незалежно від будь-якого формату, необхідно 
дотримуватися належного етикету для забезпечення кращого обслуговування 
клієнтів. Їжу слід подавати та прибирати зліва від закусочної. Однак наливати і 
наповнювати напої слід справа. 

Щоразу, коли будь-який співробітник повинен перервати клієнтів, вони 
повинні бути ввічливими. Заохочувати та навчати думати про обслуговування 
клієнтів, що виходить за рамки базового обслуговування. Концепція догляду 
включає такі прості кроки, як посміхатися клієнтам і миттєво привітати їх, а 
також зрозуміти їхні потреби, перш ніж вони скажуть, як-от наповнювати 
склянки з водою та зберігати додаткові серветки. 

Переконатися, що співробітник чітко визначаєте тип послуги, а потім 
створіть посібник або навчальний посібник. Навчальний посібник гарантує, що 
співробітники ресторану знають, які послуги від них очікує ресторан, і щоб вони 
могли надавати більш ефективно. 

Коли приймати на роботу, а також навчати співробітників в заклад, 
зосередьтеся на таких якостях, як-от емпатія, терпіння, ясність, щоб швидко 
реагувати, коли вони взаємодіють зі своїми клієнтами. Це також може бути 
вашим шансом представити та зміцнити корпоративну культуру, навчаючи 
співробітників дотримуватися вибраних вами протоколів етикету та працювати 
у складних конкретних ситуаціях [3, с. 145]. 

2. Заохочувати до  ефективного спілкування між співробітниками закладу. 
Найважливішим принципом будь-якого чудового ресторанного обслуговування 
є послідовне та ефективне спілкування між усіма співробітниками. 
Співробітники повинні бути навчені професійному спілкуванню. Повинні 
відбуватися регулярні збори персоналу, щоб усі співробітники були на одній 
сторінці. 

Між офіціантом і кухонним персоналом має бути хороший зв’язок, що 
забезпечить своєчасне обслуговування, як тільки їжа буде приготована. Якщо 
роботу розподілити між людьми, координація стає легшою. Нехай тільки одна 
особа видає замовлення та визначає позицію продажу і забезпечує, щоб 
замовлення надходило до офіціантів. 
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Коли ваші співробітники міняються змінами, це повинно бути з письмового 
дозволу менеджера ресторану. Це запобіжить будь-які непорозуміння між двома 
співробітниками та скорочення штату [1, с. 47]. 

3. Забезпечити точний час очікування. Однією із значущих перешкод, які 
призводять до поганого обслуговування ресторанів, є затримки. Будь то затримка 
з розсадкою клієнтів, пропозицією меню, прийняттям замовлення, принесенням 
страв чи рахунком; затримки в часі можуть зіпсувати клієнтський досвід. Для 
відмінного обслуговування в ресторані час очікування має бути точним. 

Повідомити  клієнтів про час очікування. Якщо вже є черга з клієнтів, і ви 
знаєте, що для посадки нових клієнтів може знадобитися ще година, повідомити  
їм про це. Завжди краще здивувати своїх клієнтів коротшим часом очікування, 
ніж розчарувати їх довшим. Необхідно заздалегідь повідомити клієнтів, якщо 
конкретна страва займає багато часу для приготування. 

Необхідно зайняти клієнтів під час очікування.  Багато ресторанів 
пропонують безкоштовний хліб або легкі закуски для клієнтів, поки вони 
очікують замовлення. Встановити телевізор в зоні очікування, щоб вони не 
нудьгували і поверталися знов і знову до ресторану. Переконайтеся, що зона 
очікування має доступ до Wi-Fi. Також можна влаштувати настільні ігри у 
ресторанах, щоб клієнти були зайняті під час очікування [2, с. 263]. 

4. Вирішувати скарги та занепокоєння клієнтів. Керуватися висловом 
«Клієнт завжди правий» — відоме прислів’я серед усіх людей, пов’язаних із 
ресторанами. Будь-яке питання або занепокоєння будь-якого клієнта слід 
розглядати в пріоритеті. Однак у цифровому світі клієнти вважають за краще 
публікувати свої скарги в соціальних мережах. Але щоразу, коли клієнт публікує 
свої скарги в Інтернеті, керівництво має бути достатньо чуйним і відповідати 
ввічливо та культурно. 

Визнати скарги клієнтів. Якщо хтось із клієнтів не задоволений 
обслуговуванням ресторану, дозвольте йому/її вільно висловити свої 
занепокоєння та приділіть повну увагу їхнім словам. Часто допомагає повторити 
слова клієнта, щоб переконатися, щоби повністю зрозуміли, і показати, що його 
добре слухали. 
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Негайно реагувати. Співробітники повинні мати повноваження вирішувати 

суперечки клієнтів, тому що це найкращий і найефективніший спосіб вирішення 

проблеми. Негайно вибачитися перед клієнтом і вживати ефективних заходів. 

Головна увага має бути зосереджена на тому, щоб зберігати спокій і будь-яким 

чином не допускати ескалації ситуації. 

Пропонувати компенсації за спричинені неподобства з боку ресторанну. 

Пропозиція компенсації – це найкращий вид вибачення, який можна надати. 

Навіть за невелику пропозицію, як-от безкоштовний десерт або крихітний амузе-

буш, можна отримати величезні бали обслуговування клієнтів. Завдяки цим 

невеликим вчинкам клієнти відчувають, що їх цінують, і вони викликають 

позитивні асоціації з ресторанами. 

Заохочувати зворотний зв'язок і вносити зміни. Після трапези клієнтів 

запитайте їхні відгуки та пропозиції. Запит на зворотній зв’язок також допомагає 

уникнути поганих відгуків клієнтів у соціальних мережах. Клієнти рідше 

опублікують поганий відгук на сайтах з оглядами ресторанів і в соціальних 

мережах, якщо їхні проблеми вже вирішені. 

Слід аналізувати відгуки клієнтів і зробити висновок про те, що клієнтам не 

подобається у ресторані та так само. Суворо оцінюючи відгуки клієнтів, ви 

можете приймати рішення щодо покращення загального обслуговування в 

ресторані [4, с. 126]. 

5. Використовувати сучасні технології для кращого обслуговування 

ресторанів. Використання технологій збільшується в усіх галузях, і в цю цифрову 

епоху та з відкриттям великої кількості нових ресторанів ресторанна індустрія 

стає конкурентоспроможною на кожному кроці. Автоматизація роботи 

ресторану допомагає підвищити його ефективність, що, у свою чергу, покращить 

обслуговування вашого ресторану. 

Давайте розглянемо, як технологію можна використовувати для 

покращення якості обслуговування ресторану. 

Онлайн-бронювання ресторанів. Якщо у ресторані обмежена кількість 

місць, ресторану буде вигідно, якщо клієнти зможуть забронювати столики 
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онлайн заздалегідь. Клієнтську базу ресторанів можна збільшити, якщо процес 

онлайн-бронювання столиків буде оцифрований. Тепер з управлінням 

бронюванням ресторани можуть переглядати всю інформацію про гостей за 

допомогою єдиного інтерфейсу. Ресторани можуть вказати точні терміни 

очікування як для відвідувачів, так і для тих, хто зробив попереднє бронювання. 

Управління взаємовідносинами з клієнтами. Технологія CRM тепер стала 

ключем, який допомагає покращити залучення клієнтів у ресторани за 

допомогою програм лояльності та інших. Централізована CRM ресторану дає 

змогу збирати дані про клієнтів, пов’язані з контактними даними клієнта, 

частотою відвідувань, їхніми вподобаннями та середніми витратами на 

відвідування. 

Інтегрована в POS CRM CRM дає чудове уявлення про вимоги та поведінку 

клієнтів і дозволяє приймати зважені рішення на основі зібраних даних, що 

покращить обслуговування клієнтів. Офіціанти можуть переглядати цю 

інформацію в POS, а також продавати та пропонувати товари на основі історії 

замовлень клієнтів. 

Управління відгуками клієнтів. Як згадувалося раніше, запит на зворотний 

зв’язок має вирішальне значення для покращення обслуговування вашого 

ресторану, і можна використовувати технологію для кращого збору та аналізу 

відгуків клієнтів. Замість звичайної форми зворотного зв’язку ви можете 

використовувати додаток для керування відгуками, який запитує конкретні 

відгуки від клієнтів на основі конкретного замовленого товару, атмосфери та 

обслуговування в ресторані. Цей детальний звіт також допомагає визначити 

ефективність страв у меню. Програма зворотного зв’язку автоматично оновлює 

дані клієнта в CRM, таким чином усуваючи потребу в ручному оновленні даних 

та масштабах помилок [2, с. 264]. 

6. Підтримувати гігієну та чистоту у ресторані. Гігієна в ресторанах є 
важливою не тільки для забезпечення здоров’я та безпеки ваших співробітників 
і клієнтів, але й тому, що вона відіграє важливу роль у сприйнятті вашого 
ресторану. Клієнти можуть бути дуже розчаровані, якщо тарілки, в яких їм 
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подають їжу, брудні. Однією з найпомітніших скарг відвідувачів є брудні 
туалети. Для будь-якого ресторану важливо дотримуватися стандартів чистоти 
та гігієни, щоб забезпечити загальне позитивне враження у клієнта про ресторан. 
Міжнародна мережа FSSAI виклав рекомендації щодо чистоти в ресторанах, 
яких повинен дотримуватися кожен ресторан. Обов’язково звертайте увагу на 
дрібні деталі, оскільки вони можуть значно змінити уявлення гостей про 
ресторан. 

Будь-який клієнт, якщо він вибрав ваш ресторан для обіду, має попередні 
очікування на чудову їжу та відмінне обслуговування клієнтів, і якщо вони не 
нададуть і того, й іншого, ресторанний бізнес може серйозно постраждати. Якщо 
клієнт задоволений ресторанним обслуговуванням, він, швидше за все, 
розповість про свій досвід з іншими і, швидше за все, повернуться. Переваги 
задоволених клієнтів незаперечні. Задоволені клієнти починаються з відмінного 
обслуговування клієнтів, а відмінне обслуговування клієнтів починається з 
ефективного найму та навчання [5, с. 320]. 

Висновки. Треба відзначити, що поняття якості послуг у закладах 
ресторанного господарства є багатоаспектним i має чимало визначень. У 
широкому значенні якість ресторанної послуги можна визначити як ступінь, до 
якого сукупність притаманних послузі властивостей задовольняє вимоги 
клієнтів. Запропоновані заходи щодо підвищення якості ресторанних послуг є 
досить поширеними та дотримання їх буде для закладів ресторанної діяльності 
актуальними. Також рекомендовано мати контрольний список для керівництва 
рестораном, який допоможе упорядковувати роботу та забезпечувати краще 
обслуговування. 
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИГОТУВАННЯ ОВОЧЕВИХ 
САЛАТІВ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ АВІТАМІНОЗУ 

У статті досліджено технологічні особливості приготування овочевих салатів 

з метою профілактики авітамінозу. Обґрунтовано доцільність використання 

броколі, часнику, мікрозелені, помідорів, насіння гарбуза, петрушки та оливкової 

олії як функціональних інгредієнтів у рецептурі розробленого салату «Vitamine 

vere».  

Ключові слова: технологія, салати, овочі, вітаміни, інгредієнти, авітаміноз, 

властивості, показники якості. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Останнім часом вивченню вітамінної забезпеченості 

населення України приділяється все більше уваги, адже на території нашої 

країни 60-80 % населення в тій чи іншій формі страждають на такі захворювання, 

як авітаміноз та гіповітаміноз. І лише приблизно 10 % знають про це [7]. 

Весняний авітаміноз та харчування – взаємопов’язані, взаємозалежні 
поняття. Найголовніший принцип у попередженні авітамінозу – це збалансоване 
харчування. Як захворювання авітаміноз виникає через повну відсутність того 
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чи іншого вітаміну в харчовому раціоні. Але це буває вкрай рідко, тільки в 
певних екстремальних ситуаціях. Тому частіше говорять про гіповітаміноз – 
недостатність вітамінів. Далі під поняттям «авітаміноз» буде розумітися саме 
недостатність вітамінів (гіповітаміноз) [6].  

В XX столітті наука про здорове харчування значно поміняла харчові 
переваги людей і висунула салати (особливо з овочів і фруктів) у меню на перше 
місце. Салати з овочів є основним джерелом вітамінів (С, каротину, групи В), 
мінеральних речовин (солей натрію, кальцію, заліза, фосфору). Ароматичні, 
смакові речовини, що містяться в овочах, збуджують апетит, урізноманітнюють 
харчування. 

У рецептуру багатьох овочевих салатів входить олія або соуси і заправки до 
них, тому вони є джерелом ненасичених жирних кислот. Різноманітність 
продуктів, що входять до складу салатів, гострий смак, гарне оформлення 
збуджують апетит, поліпшують засвоюваність їжі, стимулюють діяльність 
травних залоз [2].  

Удосконаленням рецептур салатів є предметом дослідження багатьох 
фахівців-технологів, проте актуальність цієї проблеми не зменшується у зв’язку 
з новими підходами до кулінарних технік та використання сировини, поєднання 
нетрадиційних продуктів, зміною потреб та смаків сучасного споживача. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є обґрунтування 
доцільності та розробка технології і рецептури овочевого салату для 
профілактики авітамінозу, визначення його функціональних властивостей та 
якості з перспективою впровадження у ресторані «Беатріче». 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Розробкою рецептур і 
технологій овочевих салатів займалося не одне покоління вчених та 
практикуючих технологів Застосування овочевої сировини у салатах, 
підвищення їх харчової цінності та надання функціональних властивостей 
знайшли відображення у дослідженнях М.І. Пересічного, С.М. Пересічної,               
М.Ф. Кравченко, І.В. Сирохмана, В.І. Оболкіної. Роботу над даною проблемою 
продовжено і розвинено у працях А.А. Авдєєвої, В.Т. Лебединець, І.П. Данилюк, 
В.С. Доцяк та інших вітчизняних і зарубіжних науковців.  



111 

Так, А.А. Авдєєва та В.Т. Лебединець, представляючи свої дослідження, 

вважають очевидною можливість використання мікрозелені в технології 

кулінарних виробів з метою створення нових салатів із заданими властивостями, 

що дозволить використовувати їх для профілактики авітамінозів, нормалізації 

роботи організму людини [3]. 

Враховуючи стан забезпечення раціону середньостатистичного українця 

нутрієнтами, екологічну та економічну ситуацію в державі, номенклатуру 

традиційних салатів необхідно розширювати шляхом комбінування сучасної 

вітаміновмісної сировини з метою профілактики авітамінозів. При цьому 

раціональним рішенням буде застосування локальних продуктів, що є 

органічним для місцевого споживача. Ця проблема на даний час є недостатньо 

вивченою та потребує дослідження, наукове обгрунтування якого представлено 

у даній статті. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відомо, що організм людини не 

синтезує вітаміни або синтезує в недостатній кількості. У наш час відомо 

близько 30 вітамінів, з них приблизно 20 надходять до організму людини з 

рослинною та тваринною їжею. Вітаміни мають високу біологічну активність і 

потрібні організму в дуже малих дозах – від декількох мікрограмів до десятків 

міліграмів на добу. Якщо вітамінів не вистачає, порушуються обмінні процеси, 

погіршується стан здоров’я, знижуються захисні сили організму. Ситуація 

ускладнюється ще й тим, що вітамінами не можна накопичити про запас, їх 

необхідно споживати регулярно [6].  

Важливим джерелом вітамінів є овочеві салати, до рецептур яких входять 

різноманітні овочі та заправки. Аналізуючи найефективніші у вітамінному 

відношенні овочі, ми прийшли до висновку, що для профілактики авітамінозу 

найдоречнішим буде використання такої сировини, як брокколі, часник, 

мікрозелень, помідори, гарбузове насіння, петрушка та оливкова олія. Нижче 

представлено їх хімічний склад і технологічні властивості. 

Брокколі – це найближчий родич цвітної капусти. Брокколі вважається 

попередником цього овоча. Народився сорт «брокколі» в Італії ще в V-VI 
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столітті. Назва «брокколі» взято від італійського слова broccolo – «квітуче 

стебло». Брокколі насичена наступними корисними для людського організму 

речовинами:  

- вітамінами групи В (В1, В2, В6). Кожного елемента міститься в продукті 

до 9%;  

- вітаміном С – до 15 %;  

- вітаміном К – до 12 %;  

- вітаміном А – до 12%; 

- мінеральними речовинами: марганець – 10%, фосфор – до 7 %, кальцій – 

до 5 %, магній – близько 4-4,5 %, селен – 4 %, натрій – до 9 %, цинк, мідь, залізо.  

Цей рослинний плід багатий харчовими волокнами. Особливу 

привабливість цього продукту харчування надає багатий вміст фолієвої кислоти. 

Вживаючи цей плід в їжу, людина буквально насичує свій організм корисними 

мікроелементами і отримує гідний запас вітамінів [5].  

Часник є одним з найбільш популярних овочів у світі. Він містить у своєму 

складі величезну кількість різних корисних елементів, що надають благотворний 

вплив на діяльність організму. Харчова цінність часнику відіграє не менш 

важливу роль. У часнику містяться не тільки білки, жири і вуглеводи, але і інші 

значущі речовини. У 100 г продукту містяться такі речовини: 

- вода – 60 г; 

- білки – 6,5 г; 

- жири – 0,5 г (з них по 0,1 г насичених і поліненасичених жирних кислот); 

- вуглеводи – 29,9 г (з них 1,5 – харчові волокна, 3,9 – моно- і дисахариди, 

26 – крохмаль); 

- органічні кислоти – 0,1 г; 

- зола – 1,5 г [5]. 

Мікрозелоень (Microgreens) є мініатюрними овочами, які збирають через 2-

4 тижні після проростання. Вони бувають різних кольорів і насичені різними 

смаками. Вони додають чудовий вигляд страв і служать живою прикрасою на 

тарілці. 
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Позитивні властивості мікрозелені: високий рівень бета-каротину, 

величезна кількість вітаміну К, більш поживне харчування, ніж харчування вже 

зрілими овочами (дослідження, проведене Міністерством сільського 

господарства США, показало, що перше молоде листя або насіння з розсади 

фактично в 4-6 разів більш поживні), джерело антиоксиданту вітаміну С, 

високий вміст вітаміну Е (згідно з даними Медичного центру Університету 

Меріленда, підтримка дієти, що містить цей вітамін, поліпшить здатність 

організму виробляти еритроцити і зменшує шанси на рак і серцеві 

захворювання), вирощується без хімічних речовин та добавок, добре гармоніює 

з іншими інгредієнтами [1].  

Гарбузове насіння – продукт смачний і корисний. У насінні гарбуза 

зосереджено безліч вітамінів і мінеральних речовин. Вчені стверджують, що 

вітаміни А і Е продовжують молодість. У гарбузовому насінні ці речовини 

містяться в значній кількості. Калорійність гарбузового насіння –                

556 кілокалорій. Зі ста грам продукту (в розрахунку від денної норми 

споживання) можна отримати 30,4 % білків, 71,7 % жирів, 6% вуглеводів. 

Харчових волокон – 4,3 г. Вітамінний склад представлений практично всією 

групою В: фолатів - 57,5 мкг; піридоксину - 0,23 мг; пантотенової кислоти - 0,35 

мг; рибофлавіну - 0,32 мг; тіаміну - 0,2 мг. Також містяться і інші вітаміни (в 

міліграмах): А - 228; С - 1,9; Е - 10,9 (72,7 % від добової норми); К - 51,4 (42,8 

%); РР - 1,7 [5]. 

Помідори (томати) у своєму складі містять легкозасвоювані вуглеводи, 

пектинові речовини, багаті вітамінами і є цінним харчовим продуктом. Помідори 

є потужним антиоксидантом. Вхідний до складу помідора лікопен, який являє 

собою досить потужний антиоксидант, допомагає при лікуванні багатьох хвороб. 

Вітамінний склад помідорів:  А - 1.2 мг,  B1 - 0.06 мг, В2 - 0.04 мг,                

В3 - 0.3 мг, В6 - 0.1 мг, В9 - 11.0 мкг, C - 25.0 мг, Е - 0.4 мг, Н - 1.2 мг,                

PP - 0.5 мг. 

Помідори надають антибактеріальну дію. Крім регулювання роботи 
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нервової системи, помідори мають антибактеріальну і протизапальну дію. Це 

пояснюється тим, що в томатах міститься деяка частка фітонцидів. Свіжі томати 

і томатний сік корисні при загальному занепаді сил, погіршенні пам’яті, анемії, 

гіпертонії, астенії і гастритах із зниженою кислотністю. Помідори нормалізують 

обмінні процеси, активують мозкову діяльність, нормалізують діяльність 

шлунково-кишкового тракту, поліпшують роботу печінки, нирок і статевих 

залоз, і допомагають зберегти зір у похилому віці [2]. 

Петрушка – одна з повсюдно поширених приправ, практично немає більш 

важливого інгредієнта в світовій кухні. Корисними і широко використовуваними 

у обох видів є коріння, листя, насіння. Листя петрушки додають в сендвічі, 

салати, спагетті, піцу, пироги, м’ясні, рибні, грибні страви, супи; часто 

використовуються у вигляді прикрас. Харчова цінність петрушки представлена 

у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Харчова цінність петрушки, 100 г 

Білки, гр Жири, гр Вуглеводи, гр Зола, гр Вода, гр 
Калорийність, 

кКал 

3,7 0,4 7,6 1,1 85 49 

 

У петрушці міститься величезна кількість різних корисних речовин: 

вітаміни А, С, Е, К, вітаміни групи В, фолієва кислота, ніацин (вітамін РР), 

магній, калій, кальцій, сірка, хлор, фосфор, натрій, залізо, йод, марганець, мідь, 

цинк, фтор. 

Користь петрушки для організму обумовлена тим, що в її зелені і корінні 

міститься безліч легко засвоюються вітамінів і мінеральних речовин. У 100 г цієї 

рослини міститься вітамінів: А - 0.95 мг, Е - 1.8 мг, В1, В2 і В5- по 0.05 мг,                

В3 - 16 мг, С - 150 мг, K - 1.6 мг, В6 - 0.2 мг, В9 - 0.011 мг [5]. 

Оливкова олія – це продукт, що отримується з плодів дерев оливи, які 

ростуть протягом кількох сотень років. Колір варіюється від темно-жовтого до 

зеленуватого, смак має легку гірчинку. 
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Численні наукові дослідження довели, що оливкова олія – справжнє 

джерело здоров’я. У продукті міститься велика кількість мононенасичених 

жирних кислот, в тому числі і одна з найбільш корисних – олеїнова, яка активно 

бореться з вільними радикалами і надає позитивну дію на серцевий м’яз. 

Оливкова олія знижує ризик зростання новоутворень, зміцнює судини, покращує 

роботу травного тракту, позитивно впливає на здоров’я головного мозку, володіє 

протизапальними властивостями, сприяє виробленню достатньої кількості 

серотоніну, що допомагає впоратися з психоемоційними навантаженнями і 

депресією, сприяє виведенню радіонуклідів і токсинів [3]. 

Фізико-хімічні показники оливкової олії представлені у таблиці 2. 

Таблиця 2 – Фізико-хімічні показники оливкової олії 

Назва показника 

Вимоги 

ДСТУ 

5065:2008 

CODEX-STAN 33-

1981 

Колірне число, мг йоду не більше 30 Не нормується 

Кислотне число, мг КОН/г, Не більше 0,85 0,8...3,3 

Масова частка фосфоровмісних речовин у 

перерахунку на стеароолецитин, %, не більше 

відсутність - 

 

Масова частка вологи та летких речовин, %, не 

більше 

0,13 Не нормується 

Масова частка не жирових домішок, %, не 

більше 

0,04 Не нормується 

 

Пероксидне число, не більше 4,9 1/2 О 

ммоль/кг 

82,0 г J2/100 г 

 

 

Проаналізувавши меню ресторану «Беатріче», було виявлено дуже 

обмежений асортимент овочевих салатів, оскільки у меню включено два салати 

з овочів: салат з аспарагусом і овочевий мікс. 
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Технологічні ообливості приготування овочевих салатів у ресторані 

«Беатріче» [2]: 

1. Для приготування салатів овочі промиваються тільки холодною водою. 

2. Всі інгредієнти, які входять в салат, найкраще нарізати однаково: або 

соломкою, або кубиками, або півкільцями. Сирі овочі потрібно нарізати тільки 

на пластмасовій або скляній дошці, оскільки дерев'яна  вбирає сік і запах. 

3. Для збереження вітамінів сирі овочі, фрукти і зелень потрібно нарізати 

незадовго до подачі. Так, наприклад, якщо залишити на сонці нарізаний зелений 

салат, то протягом однієї хвилини він втратить 70-80 % в ньому вітаміну, що 

міститься С. 

4. При приготуванні не рекомендується змішувати теплі і холодні продукти: 

всі інгредієнти повинні бути охолодженими (крім приготування теплих салатів). 

5. Щоб зварені овочі були м'якше на смак, додають у воду цукор. 

6. Щоб додати овочевому салату легкий часничний аромат, перед його 

подачею в тарілку можна покласти хлібну кірку, натерту часником. 

7. Заправляти приготований салат рослинною олією слід після того, як його 

посолили, додали перець і оцет. Солити слід також безпосередньо перед 

подачею. Заправляють і оформляють салати у ресторані «Беатріче» не раніше ніж 

за 30 хвилин до подачі [3].  

Для розширення асортименту овочевих салатів у ресторані «Беатріче» ми 

пропонуємо авторську розробку рецептури салату «Vitamine vere». Нижче 

представлено технологічну карту на розроблений салат «Vitamine vere» з 

використанням спеціально підібраних овочів, значення яких для профілактики 

авітамінозу обґрунтовано і викладено вище.  
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Таблиця 3 – Технологічна карта салату «Vitamine vere» 

№ 
з/п 

Найменування 
сировини 

Маса сировини, г 
Технологічні вимоги до 

якості сировини 
На 1 порцію На 10 порцій

Брутто, 
г Нетто, г  Брутто, 

г Нетто, г

1 Броколі 130 120 1300 1200 
Світло-кремового кольору, 
без сторонніх домішок і 
ушкоджень 

2 Помідори 125 120 1250 1200 Свіжі, без ушкоджень та 
ознак псування 

3 Мікрозелень 11 10 110 100 Свіжа, без ушкоджень та 
ознак псування 

4 Насіння гарбуза 11 10 110 100 Без ушкоджень та ознак 
псування 

5 Олія оливкова  20 20 200 200 Однорідна, без осаду, 
сторонніх смаків і запахів

6 Часник 5,5 5 55 50 Свіжий, без ушкоджень та 
ознак псування 

7 Зелень петрушки 5,5 5 55 50 Свіжа, без ушкоджень та 
ознак псування 

8 Лимонний сік 10 10 100 100 Смак і запах властивий 
лимонному соку 

 Вихід  300  3000  
 

Технологія приготування 

1. Овочі і зелень промити під проточною водою. 

2. Броколі розібрати на суцвіття; часник почистити, посікти; зелень петрушки 

дрібно порізати, насіння гарбуза подрібнити, помідори нарізати часточками. 

3. Відварити броколі в підсоленій воді 5 хв, після чого сполоснути холодною 

водою. 

4. Для заправки змішати зелень петрушки, часник, оливкову олію, лимонний сік 

та сіль. 

5. Обережно перемішати відварену броколі та нарізані помідори із 

підготовленою заправкою. 

6. Викласти на закусочну тарілку гіркою, декорувати мікрозеленню, посипати 

подрібненим гарбузовим насінням.  

7. Подати при температурі 14 оС одразу після приготування. 

Характеристика готової страви 
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Зовнішній вигляд: інгредієнти викладено гіркою, оздоблено мікрозеленню 

та подрібненим насінням гарбуза.  

Колір: властивий інгредієнтам, що входять у рецептуру. 

Консистенція: овочі  хрумкі, соковиті. 

Запах і смак: приємний, властивий інгредієнтам. 

 На рисунку 1 представлено технологічну схему на розроблений салат. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Технологічна схема на салат «Vitamine vere» 

 Як видно зі схеми, технологічний процес приготування нової страви не 

містить теплової обробки, що дає можливість максимально зберегти, 

функціональні властивості, притаманні інгредієнтам даного овочевого салату. 

 Розрахунок харчової цінності розробленої страви представлено у таблиці 3. 
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 Таблиця 4 – Харчова цінність розробленого салату «Vitamine vere» 
Назва сировини Витрата на 1 

порцію, г
Білки, г Жири, г Вуглеводи, 

г
Калорійність, 

ккал
Броколі 120 4 0,24 7 53
Помідори 120 1 0 5 28
Мікрозелень 10 0.8 0.7 3 12
Насіння гарбуза 10 4 5 0,2 56
Олія оливкова  20 0 20 0 180
Часник 5 0,4 0 0,3 2
Зелень петрушки 5 0 0 0,5 2
Лимонний сік 10 0.1 0 0.3 3

Всього 300 10,3 25.94 16,3 336
 

Як бачимо з таблиці 3, розроблений салат достатньо калорійний, оскільки 
містить значну кількість жирів за рахунок оливкової олії, тому жиророзчинні 
вітаміни будуть максимально засвоюватися організмом. Збереження багатого 
вітамінного складу інгредієнтів салату при такій високій засвоюваності їх дає 
підстави рекомендувати страву для профілактики авітамінозу.  

Висновки. Таким чином, було проаналізовано фізико-хімічний склад 
сировини для виробництва вітамінних салатів, розкрито особливості 
приготування овочевих салатів у ресторані «Беатріче». Встановлено, що 
розроблений салат «Vitamine vere» характеризується покращеним вітамінним 
складом, підвищеною харчовою цінністю, кращими якісними показниками та 
володіє вираженими функціональними властивостями. 

Отже, розроблений салат «Vitamine vere» можна пропонувати до 
впровадження у закладах ресторанного господарства, зокрема, у ресторані 
«Беатріче», з метою розширення асортименту, підвищення рентабельності та 
конкурентоспроможності кулінарної продукції, активізації попиту на неї у 
різних контингентів споживачів.  
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УДК 665.35 
Яна Ковтонюк 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ПЕРЕРОБКИ ВЕРШКІВ НА МАСЛО 

В статті висвітлено фізикo-хімічний cклaд і тeхнoлoгічні влacтивocті молока-

c згіднo нopмaтивнoї дoкyмeнтaції; пpoвeдeнo aнaліз тeхнoлoгій тa 

тeхнoлoгічні ocoбливocті виpoбництвa. 

Ключoві cлoвa : мacлo, вepшкoвe мacлo, мoлoкo, мoлoчнa пpoмиcлoвіcть, 

cиpoвинa, жиpні киcлoти  

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Згіднo ДCТУ 4399:2005 "Macлo вepшкoвe"  
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виcтaвяютьcя вимoги дo  cиpoвини: мacлo-cиpoвинa піcля мeтoдy збивaння 

виcoкoжиpних вepшків тa  підcиpнoгo мacлa пpи виpoбництві тoплeнoгo мacлa  

згіднo нopмaтивнoї дoкyмeнтaції. ДCТУ "Macлo вepшкoвe" чинний від 

01.07.2006 poкy пoшиpюєтьcя нa мacлo, вигoтoвлeнe лишe з кopoв'ячoгo мoлoкa 

тa пpoдyктів йoгo пepepoблeння. Тeпep мacлo виpoбляють тільки з вepшків aбo 

пpoдyктів пepepoблeння кopoв'ячoгo мoлoкa, якe мaє пpитaмaнний йoмy cмaк, 

зaпaх тa плacтичнy кoнcиcтeнцію зa тeмпepaтypи 12±2°C, з вміcтoм мoлoчнoгo 

жиpy нe мeншим ніж 51,5%, щo cтaнoвить oднopіднy eмyльcію типy «вoдa в 

жиpі» [1]. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Тeopeтичні тa пpaктичні 

ocнoви yдocкoнaлeння тeхнoлoгії вepшкoвoгo мacлa пoв'язaні з тaкими вчeними, 

як: Кaзaнcький M. M., Білoycoв A. П., Гpищeнкo A.Д., Bepгeлecoв B. M., 

Твepдoхліб Г. B., Bишeміpcький Ф.A., Кaчepaycкіc Д. B., Гyляєв-Зaйцeв C. C., 

Paшeвcькa Т. O., Ткaчeнкo Н. A., Бoднapчyк O.B тa іншими. Oднaк іcнyючі 

тeхнoлoгічні pішeння пoтpeбyють пoдaльшoгo poзвиткy відпoвіднo дo cyчacнoгo 

нayкoвo-тeхнічнoгo pівня мoлoчнoї пpoмиcлoвocті [2]. 

Формулювання цілей статті. У нaшій кpaїні ocнoвним зaкoнoдaвчим 

дoкyмeнтoм, щo дoзвoляє клacифікyвaти тoплeнe мacлo як   пpoдyкт і віднocити 

йoгo дo тoгo чи іншoгo видy, є poзpoблeний Тeхнoлoгічним інcтитyтoм мoлoкa 

тa м'яca Укpaїнcькoї aкaдeмії aгpapних нayк ДCТУ 4399:2005 «Macлo вepшкoвe. 

Тeхнічні yмoви».   

Виклад основного матеріалу дослідження. Зaлeжнo від мacoвoї чacтки 

жиpy і кaлopійнocті тoплeнe (мoлoчний жиp) - гpyпa мacлa з мacoвoю чacткoю 

жиpy нe мeншe ніж 99,09, (9,89%), oтpимyють з вepшкoвoгo мacлa-cиpoвини, 

підcиpнoгo мacлa з нa чoтиpьoх гpyп мacлa вepшкoвoгo: 

«Eкcтpa» - гpyпa вepшкoвoгo мacлa з мacoвoю чacткoю жиpy від 80,09 дo 

85,0%; 

«Ceлянcькe» -- гpyпa вepшкoвoгo мacлa з мacoвoю чacткoю жиpy від 72,5% 

дo 79,9%); 
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«Бyтepбpoднe» - гpyпa вepшкoвoгo мacлa з мacoвoю чacткoю жиpy від 

61,5% дo 72,4%; 

Ocнoвнoю cиpoвинoю для виpoбництвa  тoплeнoгo мacлa є  мacлo 

вepшкoвe, підcиpнe, мacлo-cиpeць тa збіpнe тoплeнe мacлo. Нa виpoбничих 

пoтyжнocтях тoвapиcтвa є  мacлo вepшкoвe тa підcиpнe мacлo , oтpимaнe піcля 

ceпapyвaння підcиpнoї нecoлeнoї cиpoвaтки з під cичyжних cиpів.   Macлo 

міcтить вcі життєвo вaжливі живoмy opгaнізмy peчoвини - жиpи,  , біoлoгічнo 

aктивні peчoвини, вітaміни, фepмeнти, гopмoни, імyнні тілa, пігмeнти, 

мінepaльні peчoвини тa ін. З вpaхyвaнням цьoгo мacлo є нeзaмінним пpoдyктoм 

хapчyвaння тa ціннoю cиpoвинoю для виpoбництвa pізнoмaнітних  пpoдyктів 

кoмплeкcних зaклaдів pecтopaннoгo гocпoдapcтвa [3].  

Тaблиця 1. - Клacифікaція мacлa-cиpoвини для мacлa зaлeжнo від мacoвoї 

чacтки жиpy 
Bиди вepшкoвoгo мacлa % жиpy 

Bepшкoвe мacлo "eкcтpa" 80,0–85,0 
Bepшкoвe мacлo "ceлянcькe" 72,5–79,9 
Bepшкoвe мacлo бyтepбpoднe 61,5–72,4 

 

Хapaктepиcтикa мacлa визнaчeні в opгaнoлeптичних тa фізикo-хімічних 

пoкaзникaх. Хapaктepиcтикa opгaнoлeптичних пoкaзниківпoкaзaнo зa  зoвнішнім 

виглядoм, кoнcиcтeнцією, кoльopoм, зaпaхoм і cмaкoм пpeдcтaвлeнa в ДCТУ. 

Фізикo-хімічні пoкaзники  пpeдcтaвлeнo  пo мacoвій чacтці жиpy, вміcтy 

кyхoннoї coлі (нe більшe ніж 1%), титpoвaнoї киcлoтніcті тa pН плaзми мacлa-

cиpoвини для плaвлeння ( coлoдкoвepшкoвoгo  нe більшe ніж 23°Т і pН нe мeншe 

6,25,  киcлoвepшкoвoгo — відпoвіднo від 26°Т дo 55°Т тa pН від 6,12 дo                

4,50, киcлoтніcть жиpoвoї фaзи (чиcлo Кeттc-тopфepa) — нe більшe 2,5°К, 

підcиpнoгo з ceпapyвaння cиpoвaтки нe більшe ніж 23°Т і pН нe мeншe 6,25) . Для 

виpoбництвa мacлa-тoплeнoгo нopмyєтьcя вміcт тoкcичних eлeмeнтів (згіднo з 

ГOCТ 26932, мг/кг): cвинeць — 0,10, кaдмій — 0,03, apceн — 0,10, pтyть —                

0,03, мідь — 0,5 (0,4), цинк — 5,0, зaлізo — 500 (1,5) тa мікpoбіoлoгічні 
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пoкaзники. Bміcт мікoтoкcинів, aнтибіoтиків тa пecтицидів y мacлі нe пoвинні 

пepeвищyвaти pівнів вcтaнoвлeних y CН 5061-89, вміcт paдіoнyклідів — згіднo 

із ДP-97: Cs-137 — 100 Бк/кг; 90Sr — 20 Бк/кг. Cepeд мікpoбіoлoгічних 

пoкaзників нopмyєтьcя MAФAM, кoлі-фopми, зoлoтиcтий cтaфілoкoк, дpіжджі, 

пліcняві гpиби, пaтoгeнні мікpoopгaнізми, в тoмy чиcлі caльмoнeли, a тaкoж 

ліcтepії (тaбл.). Bміcт мікoтoкcинів, aнтибіoтиків тa пecтицидів нopмyють згіднo 

CН 5061-89 "Meдикo-биoлoгичecкиe тpeбoвaния и caнитapныe нopмы кaчecтвa 

пpoдoвoльcтвeннoгo cыpья и пищeвых пpoдyктoв" M. 1989 тa CН 5061-89. Для 

виpoбництвa  тoплeнoгo мacлa  тaкoж викopиcтoвyють дoдaткoві  інгpeдієнти  

cіль кyхoннy "Eкcтpa"   вищoгo ґaтyнкy згіднo з ДCТУ 3583(ГOCТ 13830 тa вoдy 

питнy — згіднo ГOCТ 2874.Нa підпpиємcтві є cлідyючий acopтимeнт мacлa [4,5]  

Тaблиця 2 -Bизнaчeння мікpoбіoлoгічних пoкaзників мacлa-cиpoвини 

Mікpoбіoлoгічні пoкaзники Нopмa Пepіoдичніcть 
кoнтpoлювaння

Macлo вepшкoвe eкcтpa і ceлянcькe coлoдкoвepшкoвe тa coлoнe coлoдкoвepшкoвe 
КMAФAнM, КУO/г, нe більшe 1,0 105 нe pідшe 2 paзів нa міcяць
БГКП, нe дoзвoлeнo в мacі пpoдyктy, г 0,01 нe pідшe 2 paзів нa міcяць
Пліceні, КУO/г, нe більшe в cyмі 100 нe pідшe 2 paзів нa міcяць
Дpіжджі, КУO/г, нe більшe 

Macлo вepшкoвe бyтepбpoднe coлoдкo-вepшкoвe тa coлoнe coлoдкoвepшкoвe
КMAФAнM, КУO/г, нe більшe 5,0·105 нe pідшe 2 paзів нa міcяць
БГКП, нe дoзвoлeнo в мacі пpoдyктy, г 0,01 нe pідшe 2 paзів нa міcяць
Пліceні, КУO/г, нe більшe в cyмі 100 нe pідшe 2 paзів нa міcяць
Дpіжджі, КУO/г, нe більшe 
Дpіжджі, КУO/г, нe більшe 

 

Висновки . На заводах прописують нaкaзи по янких працівники в складі 

бракеражної кoміcіїпроводять оцінку мacла по органолептичним, пo 

мікpoбіoлoгічним пoкaзникaм.Якщо продукт нe відпoвідaє ДCТУ aбo cтpoки 

пpидaтнocті пepeтepмінoвyютьcя, то мacлo нaпpaвляєтьcя нa пepepoбкy-

пepeплaвкy згіднo нopмaтивних дoкyмeнтів тa тeхнoлoгій . 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 
В даній статті висвітлено тему інноваційних технологій, що застосовуються 

для автоматизації управління та роботи закладів ресторанного господарства. 

Розглянуто структуру роботи та взаємодії основних дій у електронному меню. 

Обґрунтовано доцільність впровадження електронного меню в закладах 

ресторанного господарства. 

Ключові слова: автоматизація, інноваційні технології, заклади ресторанного 

господарства, ресторанний бізнес, електронне меню. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі вкрай важливою компонентою 

дієвого менеджменту будь-якого підприємства є впровадження інновацій не 

тільки у виробництво, а й у процеси управління. Бізнесом, який сьогодні стрімко 

розвивається, є ресторанне господарство. Тому впровадження інновацій у 

діяльність цих суб’єктів господарювання є дуже важливою складовою їх 

розвитку. Серед інновацій, що отримали розвиток в усіх сферах бізнесу, є 

впровадження інформаційних та автоматизованих технологій. 
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Згідно з постійним розвитком індустрії інформатики та технологій 

робототехніки, закладам ресторанного господарства необхідно використовувати 

новітні комп’ютерні технології, для підвищення конкурентоспроможності, 

вдосконалення систем функціонування, покращення економічного стану 

підприємства і країни в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Даним питанням присвячено 

значну кількість праць провідних вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема 

М. Білухи, Ф. Бутинця, А. Загороднього, М. Коробова, Г. Патрина, М. Скопця, А. 

Цюцяка та інших. На основі аналізу цих публікацій визначено, що питання 

впровадження інформаційних та автоматизованих технологій у діяльність 

підприємств ресторанного господарства не достатньо висвітлені та потребують 

додаткового дослідження. 

Метою статті є вивчення застосування сучасних інформаційних 

комп'ютерних технологій в ресторанному бізнесі. 

Виклад основного матеріалу. Під час вибору доцільної автоматизованої 

системи управління для конкретного обраного підприємства, керівники 

підприємств, які певний час успішно користуються такими системами, 

рекомендують обов’язково враховувати: тип, спеціалізацію, індивідуальні 

особливості, розмір і автономність підприємства, тип та стан операційної 

системи, фінансові можливості підприємства, його комунікації та можливість 

адаптації системи автоматизації до державних та галузевих вимог [3]. 

Переваги впровадження автоматизованої системи управління: 

- покрашення економічного стану підприємства, економія коштів в 

подальшій роботі;  

- підвищення швидкості та зручності обслуговування;  

- розширення варіантів способів замовлення; 

- виключення помилки «людського фактору» під час роботи персоналу; 

- підвищення популярності закладу, адже автоматизація все ще є новизною 

серед закладів ресторанного господарства; 

- зменшення коштовності автоматизації з кожним роком. 
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На ринку ресторанного господарства вже існують технології, які ще є 
новітніми для впровадження в закладах України, вони будуть наведені в даній 
роботі. 

1. Автоматизована доставка їжі. З розвитком технологій, завдяки яким 
автомобілям тепер можна їздити без водія, або впровадження безпілотних 
літальних апаратів, для ресторанного сектору є безліч вигідних можливостей 
щодо оновлення їх систем доставки. Крім того, доставка їжі стала важливою, 
особливо зі збільшенням кількості програм, що доставляють продукти. 
Підприємства вже почали розробляти, тестувати та визначати, як доставка їжі 
без водія може працювати в ресторанах. Наприклад, стартап на ім’я Starship 
Technologies перевірив використання роботів для доставки їжі з ресторану до 
місця замовника. Компанія запрограмувала роботів таким чином, що вони 
використовують GPS та вбудовані камери для навігації тротуарами, що ведуть 
до місця розташування замовника. Ці роботи також мають вбудований, 
ізольований відсік, куди можна помістити їжу. Роботи використовують розумні 
технології для розпізнавання сигналів дорожнього руху, покажчиків, пішохідних 
переходів, а також пішоходів. Як тільки робот прибуває у пункт призначення, 
його можна розблокувати за допомогою мобільного додатка, а клієнт після цього 
може отримати замовлену їжу. Незважаючи на той факт, що ця технологія 
неймовірна і досить просунута, в даний час вона працює в гіперлокальному 
регіоні, оскільки роботи здатні їздити лише зі швидкістю 4 милі / годину. Тому 
поки що дана технологія не є повністю розвинутою для використання повсюдно 
[2]. 

2. Автоматизоване бронювання. Системи автоматизації бронювання, як Eat 
App, можуть допомогти ресторанам автоматизувати процес бронювання за 
допомогою онлайн-систем бронювання. У цих системах гості можуть побачити 
наявність таблиці в режимі реального часу на веб-сайті ресторану, 
підтверджуючи вільні та зайняті столики в закладі. Ці системи також можуть 
автоматично розмістити гостей та оптимізувати розподіл столів, не 
використовуючи робочу силу персоналу, яка зазвичай займає час двох, або 
більше штатних працівників. Це дозволяє зекономити час та витрати на оплату 
робочої сили. 
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3. Система управління запасами та харчовими відходами. Великою 

проблематикою в закладах ресторанного господарства - є помилки штатних 

працівників, які займаються управлінням запасами та приготуванням їжі. Вона 

полягає в тому, що практично неможливо досконало передбачити, що з сировини 

знадобиться в найближчий період, а також забезпечити, щоб кожна страва була 

ідеально порційною. Роботизація дозволяє вирішити цю проблему в обох 

випадках. Розумні технології можуть використовувати аналітику та 

прогнозування, для вимірювання споживання їжі та розміщення інтелектуальних 

замовлень інгредієнтів. 

4. Автоматизовані стенди самообслуговування. Стенди стрімко стають 

стандартом у галузі швидкого харчування. Великі мережі, такі як McDonald’s, 

Wendy's та Panera Bread, вже випробовують їх в своїх закладах харчування. Ці 

стенди дозволяють гостям обирати, натискати замовлення та здійснювати оплату 

без будь-якої допомоги працівників. Наразі результати багатообіцяючі, що 

свідчить про те, що незабаром вони також стануть більш широко прийнятими і 

меншими ресторанами. 

5. Використання програм автоматизації обліку та аудиту. 

Для галузі ресторанного бізнесу було розроблено значну кількість 

програмного забезпечення, комп’ютерних програм та мобільних додатків. Всі 

вони дозволяють оптимізувати процеси, які повторюються, пришвидшити хід 

інформації від гостя до кухні і бару, автоматизувати облік та розрахунки. 

Найбільш популярними автоматизованими системами управління рестораном в 

Україні можна вважати програмні комплекси Fidello F & B, Micros, «Парус- 

Ресторан», SERVIO, IC-Парус: Ресторан + Бар + Кафе, Іікота, найбільш 

поширений - R-keeper [3] Таким чином, тенденція до автоматизації в 

ресторанному господарстві постійно зростає. Впровадження інновацій шляхом 

автоматизації обслуговування і управління рестораном, дозволяє закладу 

залишатися конкурентоспроможним. Підтвердженням цього є обов’язкове 

передбачення в бюджетах нових підприємств витрат на автоматизацію.  
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Сучасні інформаційні комп'ютерні технології, розроблені спеціально для 

підприємств громадського харчування, дозволяють значно спростити, 

оптимізувати і прискорити цілий ряд рутинних, специфічних для цього бізнесу 

операцій . В даний час для автоматизації підприємств громадського харчування 

використовують такі системи автоматизації: «R-Keeper», «IikoChain»,                 

«1С-Рарус», «UNISYSTEM Ресторан», «X - КАФЕ», «Microinvest Склад Pro» та 

інші. 

Сучасний ресторан кафе, бар, клуб, готель - це, перш за все, красивий і 

комфортний спосіб проведення часу, один з основних елементів дозвілля. 

Організація подібного процесу вкрай складна за своїм змістом та наповненням і 

вимагає: дотримання санітарних і технологічних норм, контроль за стилем і 

культурою поведінки обслуговуючого персоналу, за обліковим процесом, аналіз 

транзакцій, облік надходження продуктів, формування вартості страв і 

напівфабрикатів, процедури списання продуктів. Вимога автоматизації всіх цих 

процесів випливає, перш за все, з необхідності врахування великої кількості 

деталей, які узагальнимо до: неможливості наочного контролю керівниками 

кожного технологічного процесу за умов диверсифікації та відокремленості 

технологічних процесів; необхідності швидкого прийняття рішень і високої 

мобільності людських кадрів. 

Зручність автоматизації та інформатизації процесів на підприємстві 

громадського харчування очевидна не тільки з точки зору «ведення справ», але і 

з позицій клієнтів, так як інформаційні системи дозволяють більш оперативно 

здійснювати розрахунки з відвідувачами, черговість обслуговування, 

забезпеченість пропонованого меню усіма необхідними інгредієнтами. 

Метою автоматизації ресторанного бізнесу є підвищення ефективності 

управління підприємством харчування, прискорення швидкості і якості 

обслуговування гостей, мінімізація зловживань персоналу . 

Програми для автоматизації ресторану повинні бути 

багатофункціональним системами для підвищення прибутковості та зниження 

витрат підприємства, легкими у впровадженні та простими в обслуговуванні. 
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Автоматизація ресторану за допомогою програм компанії «1С-Рарус» 
дозволяє оптимально поєднувати всі функції, необхідні для ефективного 
управління рестораном, надаючи високу надійність і якість. 

Програма «R-Keeper» призначена для автоматизації продажу, 
обслуговування клієнтів, роботи кухні і барів, накопичення та аналізу даних з 
продажу і сервісу за різні проміжки часу на підприємствах громадського 
харчування та центрах індустрії розваг. Накопичені дані використовуються в 
системах складського обліку та бухгалтерського обліку. 

Продукт «1С:Підприємство 8. Ресторан» призначений для автоматизації 
процесів обслуговування відвідувачів на підприємствах індустрії харчування та 
гостинності . За допомогою цього рішення можуть бути автоматизовані одиночні 
і мережеві підприємства будь-яких форматів і концепцій: ресторани, кафе, бари, 
їдальні, готельно-ресторанні комплекси, розважальні центри та інші 
підприємства харчування. 

Програмний продукт «IikoChain» - це рішення для успішного управління 
як окремим рестораном чи кафе, так і ресторанної мережею і корпорацією в 
цілому. Дана програма дозволяє здійснювати звітність в розрізі по ресторанах і 
загальну звітність ресторанної мережі з продажу, виробництва, персоналу та 
фінансів, а також управління залишками та складськими запасами на рівні всіх 
підрозділів . 

Програмний комплекс «UNISYSTEM Ресторан» здійснює централізований 
товарний і фінансовий облік підприємства, орієнтований на глобальний 
контроль руху товару та грошових коштів . Система моніторингу торгового залу 
дозволяє відстежувати всі операції з обслуговування клієнтів офіціантами. 

Автоматизація ресторанного бізнесу дозволяє виключити втрати прибутку з 
причини людського фактора, збільшити швидкість обслуговування клієнтів і 
навіть виробити маркетингову стратегію бізнесу. 

Попри громіздкість, як може здатися на перший погляд, кожний програмний 
продукт використовує мінімум ресурсів, оскільки вже на першому етапі 
проектування повністю спрямований для використання на ПК невеликої 
потужності. Таким чином, така перевага дає змогу пересічним користувачам 
швидко та зручно освоїти певний програмний комплекс у власних цілях. 
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Таким чином, тільки при формуванні грамотно розробленої концепції і 
послідовного комплексного впровадження всіх складових ресторанного бізнесу, 
однією з яких є інформаційні технології, гарантований успіх у розвитку 
діяльності підприємств ресторанного господарства. 

Останнім часом все більшої популярності у закладах ресторанного 
господарства набувають електронне меню. електронне меню – це система 
інтерактивного мультимедійного замовлення за допомогою портативних 
пристроїв, які найчастіше є безпровідними [1]. Електронне меню є аналогом 
паперового, що дозволяє власнику закладу в будь-який момент легко додати або 
виключити з асортименту необхідну страву або напій. При цьому більше не 
потрібно витрачати час і гроші на дорогі послуги дизайнерів і друкарень кожен 
раз, коли потрібно доповнити або видозмінити меню. система надає унікальну 
можливість самостійно здійснювати налаштування системи, в тому числі дизайн 
і елементи візуалізації. При цьому для повного налаштування електронного 
меню достатньо базових знань звичайного користувача ПК. 

Доцільність встановлення електронного меню у закладах ресторанного 
господарства можна відобразити у наступних перевагах: 

– оперативне обслуговування великої кількості споживачів; 
– обслуговування іноземних туристів, адже електронне меню можна 

перекласти на більш ніж 50 мов світу; 
– новий рівень обслуговування, який зацікавить більшу кількість 

відвідувачів та надасть конкурентоспроможність закладу ресторанного 
господарства; 

– нові можливості для отримання додаткової інформації про страви та напої. 
Ще одним прикладом іТ-технологій для застосування в ресторанному бізнесі є 
Skullmapping – створення візуальних ефектів за допомогою 3D-проекції. Поки 
гості очікують своє замовлення, на їх столах за допомогою проекторів під стелею 
і 3D анімації з’являється маленький шеф-кухар, який готує прямо в їх тарілках. 
Маленький кулінарний майстер розводить багаття, перетворюючи тарілку в 
гриль, смажить м’ясо, бензопилою зрізає дерево брокколі, підтягує свіжу 
віртуальну картоплю і моркву, гігантської виделкою незграбно відганяє 
докучливу комаху, в результаті чого спалює блюдо. 
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В Україні ресторанний бізнес має підвищувати свою 

конкурентоспроможність і виходити на світовий ринок, тому потрібно 

сконцентрувати свою увагу на введені нових форм обслуговування та 

технологіях. сучасний вид інновації для закладів ресторанного господарства є 

електронного меню та візуальні ефекти 3D проекції, що забезпечують якісне та 

швидке обслуговування, унікальність сервісу та відчуття комфорту при 

відвідуванні підприємства. 

Висновки. Вибір автоматизованої системи управління підприємством 

ресторанного господарства у сучасних умовах господарювання повинен 

здійснюватись на основі таких критеріїв: величина (масштаб діяльності) 

підприємства, вартість (затратність придбання та утримання системи), 

сумісність із торговим обладнанням та операційними системами, зручність у 

користуванні. Окрім цього, вибір можна формувати, враховуючи окремі напрями 

автоматизації : програми автоматизації у сфері обліку та контролю; програми 

автоматизації касових розрахунків; програми автоматизації кадрів; програми 

автоматизації управління рестораном; автоматизовані фінансові програми.  
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РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА МАСЛА ШЛЯХОМ 
ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИСОКОЖИРНИХ ВЕРШКІВ 

В статті досліджено і розроблено технологію виробництва масла, для 

забезпечення населення України в харчовому ланцюгу споживчого кошика. 

Окреслено технологічні особливості виробництва на ТОВ Хмельницькій 

маслосирбазі.  

Ключові слова: молоко, вершки, молочні продукти,  харчовий ланцюг, галузь   

Молочна промисловість належить до тих галузей народного господарства, 

що забезпечує населення України молочною сировиною і молочними 

продуктами. Раціональна форма річного споживання молочних продуктів у 

перерахунку на молоко становить 438 кг на одну людину, у тому числі молока – 

182 кг, масла – 5,5; кисломолочного сиру – 7,3; сметани – 6,5; сиру твердого – 

6,5; молока знежиреного та продукції з нього – 15,9 кг. Рівень споживання 

молочної продукції в нашій країні є явно недостатнім – в останні роки близько 

210 кг (48% від норми). При цьому споживання молока і молочних продуктів 

населення за останні роки зменшилося майже на 40%. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями У перспективі основної тенденції розвитку ринку 

молочних продуктів в Україні будуть такими самими, як і в усьому світі. 

Збільшуватиметься споживання сирів, молочних напоїв, біойогуртів, свіжих 

молочних продуктів. Незважаючи на постійну появу нових молочних 

продуктів, ринок питного молока в цілому залишається на одному рівні або дещо 

зменшиться. Залежно від зусиль підприємств молочної промисловості може 

відтворитися ринок збуту масла. Споживачі почнуть 

віддавати перевагу молочним продуктам, вироблених в екологічно чистих 

умовах. Виробництво вершкового масла в 2008 році складало 11,14 тис. тон. 
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Для порівняння наводжу дані 2007 року, коли цей показник дорівнював                

12,29 тис. тон. Вершкове масло – один з основних молочних продуктів. У маслі 

міститься близько 1% білка, 0,4% молочного цукру, 0,15% золи та різна кількість 

солей. Масло особливо літнє, багате вітамінами, зокрема жиророзчинні: А, D, E, 

К. Масло вважається одним з найбільш енергетично цінних молочних продуктів 

(32,6 МДж). Відносна легкість засвоєння організмом вершкового масла дає 

підставу вважати його цінним продуктом харчування не тільки для здорової, але 

й для хворої людини. 

Формулювання цілей статті. Відповідно до вимог ГОСТ 37–91 «Масло 

коров'яче. Технічні умови», масло вершкове підрозділяється на: 

– Вологодське з масовою часткою вологи 16% і не більш (зі свіжих вершків, 

що піддаються високотемпературної пастеризації, тому масло здобуває присмак 

горіха). Протягом місяця воно автоматично переходить у солодко-вершкове. 

– Солодко-вершкове, кисло-вершкове (волога 16% не більш). Буває солоне 

(до 1% солі) і несолоне. Кисло-вершкове виробляється з додаванням закваски, 

що готується в цехах по виробництву заквасок і надходить по трубах. 

– Селянське (не більш 25% вологи): солодко-вершкове і кисло-вершкове 

(закваска – мезофільні стрептококи) – солоне і не солоне. 

– Бутербродне (35% вологи). 

– Топлене (0,7% вологи, 0,3% сухих речовин, 99% жир) з вершкового масла. 

Масло з наповнювачами відповідно до ГОСТ 6822–67 «Масло шоколадне» 

(61,5% жир, 16% волога, 18% цукор, 2,5% какао). Виробляється на основі 

солодко-вершкового. У якості наповнювачів може використовуватися мед, 

мармелад, цукати (банани, абрикоси), сироп шипшини. 

підсирне масло – із вершків, одержаних при сепаруванні сироватки, може бути 

солодковершковим та кисло-вершковим, солоним і несолоним; нестійке при 

зберіганні, має небажані присмаки, тому його звичайно направляють на 

переробку 

Виклад основного матеріалу дослідження. Останнім часом промисловість 

випускає нові види вершкового масла: селянське і дієтичне. Селянське масло 
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вміщує вологи не більше 25% та жиру не менше 72,5%, може бути 

солодковершкове і кисловершкове. Дієтичне масло відрізняється підвищеним 

вмістом сухих знежирених речовин (до 14%), тому має солодкуватий смак. 

У склад плазми входять речовини, які надають продукту дієтичних 

властивостей: незамінні амінокислоти, фосфоліпіди, кальцій, фосфор, молочний 

цукор тощо; цих речовин у дієтичному маслі міститься більше, ніж в інших видах 

масла. Дієтичне масло містить молочного жиру не менше 60%, вологи не більше 

26%. 

Шляхом теплової і механічної обробки вершкового масла або 

високожирних вершків одержують такі види масла: 

• плавлене – виготовляють із вершкового масла шляхом плавлення його при 

невисоких температурах з наступною розфасовкою в металеву тару; 

• стерилізоване – виробляють із високожирних вершків шляхом стерилізації 

їх після попередньої обробки у вакуум-апараті з розфасовкою в металеву тару; 

• пастеризоване – із високожирних вершків, вакуумованих, розфасованих в 

металеву тару та двічі пастеризованих; може бути виготовлене із вершкового 

масла, виробленого способом збивання із застосуванням вакууму, з наступною 

одноразовою пастеризацією масла в банках і охолодження у камері з 

використанням використанням вібраційної мішалки для механічної його 

обробки; 

• топлене – молочний жир, який містить не більше 1% вологи і таку саму 

кількість сухого знежиреного молочного залишку; повинне бути 

крупнозернистим, у розтопленому стані – прозорим без осаду; одержують із 

вершкового або підсирного масла шляхом перетопки; 

• рафіноване – (молочний жир) за складом і властивостями близьке до 

топленого масла, відрізняється меншим вмістом сухих знежирених речовин 

молока; 

• відновлене – одержане з чистого молочного жиру, за хімічним складом не 

відрізняється від вершкового масла; 
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• збите масло – кремоподібний продукт, відрізняється підвищеним вмістом 

повітря, може бути виготовлене із солоного або несолоного масла. 

Залежно від товарних властивостей розрізняють солоне, несолоне, 

вологодське, любительське, топлене та інші види масла. 

Масло вершкове фасують у ящики згідно діючої нормативно – технічної 

документації масою нетто по 20,0 і 24,0 кг і брикетами по 20, 100, 200, 250 г. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Допустимі відхилення до тари 

і пакувального матеріалу повинні відповідати діючій нормативно – технічній 

документації. В якості пакувального матеріалу можуть бути використані: 

пергамент, алюмінієва фольга, а також полімерні і інші матеріали, дозволені для 

пакування масла Міністерством охорони здоров’я України. 

Пакувальний матеріал повинен з усіх сторін покривати моноліт масла. 

При фасуванні масла монолітом внутрішню поверхню ящиків вистилають 

пергаментом марки А. Листи пергаменту для ящика на 20 кг розміром 

470х380 мм виготовляють на спеціальному шаблоні. Листи пергаменту, 

призначені для бокових стінок ящика, накладають на шаблон так, щоб одна із 

сторін, рівна 470 мм, приходилася на його верхній край, а інші сторони виходили 

за краї шаблона по бокам на 450 мм і знизу на 52 мм. Кути пергаменту у верхній 

частині загинають уверх по ребрам скошених кутів шаблона. Останні три 

сторони пергаменту загинають униз по ребрам сторін шаблона.  

Виготовлений таким чином пергамент укладають в ящик: 

• вистилають бокові сторони ящика листами пергаменту, виготовленими на 

шаблоні; 

• укладають поздовжній лист розміром 250х760 мм таким чином, щоб він 

вкривав дно ящика приблизно на 132 мм і правий торець мав вільний кінець 

400 мм для покриття верхньої сторони моноліту масла і 20 мм для отвору; 

• укладають другий поздовжній лист розміром 250х760 мм, яким 

покривається дно і лівий торець ящика; 

• рештою частин покривають поверхню масла другим шаром. 
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Допускається замість двох поздовжніх листів пергаменту розміром 

250х760 мм використовувати один поздовжній лист розміром 250х1388 мм. 

Підготовку і укладання пергаменту для ящика на 24 кг проводять так само, 

як і для ящика на 20 кг.  
Виготовлення масла шляхом перетворення високожирних вершків 

відбувається безперервним (потоковим) способом. Процес включає наступні 

технологічні операції: якісна оцінка молока, приймання молока, нормалізацію та 

охолодження вершків, сепарування (40–45С) та пастеризацію (85С і вище), 

дезодорацію за потреби, повторне сепарування, подачу вершків у 

масловиготовлювач, розлив масла в ящики, охолодження. Сепарують молоко, як 

правило, на заводах з використанням сепараторів-вершко відокремлювачів, 

одержуючи знежирене молоко й вершки, що є вихідною сировиною для 

виробництва вершкового масла. Вершки являють собою емульсію молочного 

жиру (дисперсна фаза) у плазмі молока (дисперсійне середовище), стабілізовану 

білками молока й фосфоліпідами. 

Пройдені перевірку якості, розсортовані в резервуарі вершки 30–40% 

жирності температурою 10–12°С потрапляють потоком в приймальний бак 

звідки відцентрованим насосом перекачуються в трубчастий пастеризатор де 

нагріваються до 85–96°С.Теплова й вакуумна обробка вершків. При правильно 

обраних технологічних режимах теплова й вакуумна обробка дозволяє значно 

послабити або усунути повністю різні вади смаку й запаху, що поряд з 

ретельним сортуванням вершків гарантує вироблення масла високої якості. У 

нашій країні при виробленні вершкового масла застосовують пастеризацію й 

дезодорацію вершків. 

Пастеризація вершків. Вона призначена для повного 

знищення патогенних мікроорганізмів і максимально всієї іншої мікрофлори, 

інактивацію ферментів, що прискорюють псування продукту. Ефективність 

пастеризації забезпечується правильністю вибору температури нагрівання 

вершків і тривалості витримки їх при цій температурі. 
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Вибір режимів пастеризації обумовлюється якістю вихідних вершків і 

видом вироблюваного масла. Вершки при виробленні солодковершкового масла 

пастеризують при 85–96°С, а потім піддають дезодорації, чим забезпечується 

більше повне видалення з них летучих речовин – носіїв кормового й інших 

сторонніх присмаків і запахів. Дезодорація вершків. Вона полягає в обробці 

гарячих вершків в умовах розрідження в спеціальних апаратах – дезодораторах. 

Сутність процесу полягає в паровій дистиляції з вершків речовин, що пахнуть, 

утворюючих з водяною парою азеотропні суміші, що киплять нижче 

температури кипіння води. При розрідженні 0,04–0,06 МПа вершки скипають 

при температурі 65 -70 °С. Пороки смаку й заходу вершків, які викликаються 

жиророзчинними речовинами дезодорацією не усуваються.Після дезодоратора 

гарячі вершки температурою 75–80°С потрапляють в сепаратор для отримання 

високожирних вершків. Із сепаратора високожирні вершки по лоткам стікають в 

ванни для нормалізації, а маслянка подається по трубопроводу на подальшу 

переробку. Нормалізація високожирних вершків. Процес має на меті 

стандартизації складу компонентів вироблюваного масла. Необхідний зміст 

вологи, а відповідно жиру й СЗМЗ у високожирних вершках легко одержати 

в процесі сепарування вершків. При зміні вологи у високожирних вершках у 

діапазоні від 16 до 38% масова частка в них СЗМЗ буде мінятися від 1,6 до 3,5%. 

Одержання високожирних вершків із заданим змістом компонентів (жир, 

СЗМЗ, волога) виключає їхню нормалізацію й дозволяє без додаткових витрат 

праці й енергії забезпечити стандартність складу масла й високу дисперсність у 

ньому вологи. При нормалізації високожирних вершків спостерігається 

тенденція до зниження продуктивності маслоутворювача й погіршенню 

консистенції масла. Цей вплив тим помітніше, чим більше вноситься 

використаної для нормалізації маслянки (вершків, знежиреного молока). Варіант 

нормалізації високожирних вершків наведені у таблиці 1.  
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Таблиця 1 – Фізико-хімічні показники 
Назва групи масла Масова частка жиру, % 

Масло вершкове екстра Від 80,0 до 85,0 

Масло вершкове селянське Від 72,5 до 79,9 

Масло вершкове бутербродне Від 61,5 до 72,4 

Топлене масло (молочний жир) 99,0 (99,8) 

 

Примітка 1. Масова частка кухонної солі для масла солоного солодко – та 

кисловершкового, не більше ніж 1 0%. 

Примітка 2. У разі застосування: 

– вітаміну А – масова частка його повинна бути не більша ніж 10 мг/кг                

(у перерахунку на суху речовину); 

– бета-каротину – масова частка його – не більша ніж 3 мг/кг (у перерахунку 

на суху речовину). 

Титрована кислотність, або рН плазми масла: 

• не більше ніж 23 °Т або рН не менше ніж 6,25 – для солодковершкового; 

• від 26 °Т до 55 °Т або рН від 6,12 до 4,50 – для кисловершкового. 

Кислотність жирової фази масла не більше 2,5°К. Температура масла під час 

відвантажування з підприємства-виробника в торговельну мережу та на 

промислові холодильники повинна бути не вища ніж 10°С у транспортній тарі та 

не вища ніж 5°С у спожиткові тарі. Основною сировиною для виробництва масла 

є молоко та вершки. Вершки отримують сепаруванням молока. Вони мають 

широке застосування. З вершків отримують сметану і вершкове масло. Жирність 

вершків встановлюються в залежності від способу виробництва масла. 

Висновки. При виробництві масла методом перетворення високожирних 
вершків жирність вершків становить 32–37%. Селянське солодковершкове та 
кисловершкове несолоне: масова частка жиру – не менше 72,5 %;  масова частка 
вологи – трохи більше 25 %;  для солоного масова частка вологи – трохи більше 
24 %, солі – трохи більше 1 %.  Бутербродне – солодковершкове та 
кисловершкове несолоне: масова частка жиру – не менше 62,5 %, масова частка 
вологи – не більше 35 %.  Чайне – солодковершкове та кисловершкове несолоне: 
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масова частка жиру – не менше 50,0 %, масова частка вологи – не більше 45,5 %.  
Кислотність жирової фази вершкового масла не повинна перевищувати 4,0 °К.  
Титрована кислотність плазми для солодковершкового масла трохи більше               
26,0 °Т, для кисловершкового – трохи більше 65,0 °Т. 
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БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ  
В статті проведено удосконалення технології виробництва безалкогольних 
напоїв. Розроблена рецептура продукту.Проведений аналіз якості 
безалкогольних напоїв. 
Ключові слова: напої, технологія, сировина, рецептура, якість. 

Безалкогольні напої є одними з популярних та широко розповсюджених 
різновидів харчових продуктів. 

Асортимент безалкогольної продукції як в Україні, так і в усьому світі, 
постійно розширюється за рахунок використання нових технологій та видів 
сировини, а також різноманітних харчових інгрдієнтів, що надають напоям 
вишуканого смаку, зовнішнього вигляду, кольору та підвищують їхню якість. 
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Зараз у нашій країні спостерігається тенденція зростання виробництва та 

споживання безалкогольних напоїв. 

До безалкогольних напоїв можна віднести натуральні соки, нектари, 

соковмісні напої, комбіновані молочні коктейлі, кваси, збитні, напої на 

екстрактах із рослинної сировини, напої функціонального призначення та інші. 

Основну частину ринку займають дешеві у виробництві напої на ароматизаторах 

та цукрозамінниках. Проте рівень освіти населення у питаннях харчування 

зростає, в результаті щорічно збільшується кількість прихильників здорового 

харчування. Покупці уважніше підходять до питання вибору харчових 

продуктів, віддаючи перевагу товарам, виготовленим з натуральної сировини. 

Перед виробником постає завдання  підвищення якості продукції, 

використовуючи в якості сировини продукти натурального походження, 

розширення асортименту вироблених товарів, додатково збагачуючи їх 

вітамінами, мінеральними і біологічно-активними речовинами [2, 3]. 

Водночас стан здоров'я населення визначається негативними тенденціями. 

Серед інших захворювань, гостро стоїть проблема, пов'язана з порушенням 

роботи шлунково-кишкового тракту: гастритами, колітами, виразками шлунка та 

дванадцятипалої кишки та ін. В'язка консистенція цих напоїв перешкоджає 

переїданню, сприяє перетравленню їжі, позитивно впливає на мікрофлору 

кишечника, а також нормалізує обмін речовин та рівня цукру в крові [4, 5]. 

Одним із варіантів вирішення цієї проблеми є розробка рецептур та 

технологій виробництва напоїв функціонального та профілактичного 

призначення. Слід зазначити, що напої, які можна віднести до групи 

функціональних та профілактичних, відомі давно.  

Нами було вирішено удосконалити технологію виробництва 

безалкогольних напоїв в'язкої консистенції на основі зернової сировини. 

Киселі – це желеподібні, безалкогольні, негазовані напої, основою яких є 

крохмаль або зерновий відвар з додаванням цукру, фруктів, ягід, сиропів та соків. 

Завдяки інгредієнтному складу кисіль є поживним та корисним продуктом.  
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Незважаючи на широку популярність даного напою, готові киселі на основі 

крохмалів та киселі на основі зернової сировини виробляються у невеликих 

кількостях. Основну частку ринку киселів займають сухі напівфабрикати. 

Донедавна приготування киселів належало до сфери громадського харчування та 

домашньої кулінарії. 

У зв'язку з цим дослідження в галузі розробки рецептур та удосконалення 

технології безалкогольних напоїв в'язкої консистенції, прототипом яких 

виступають киселі, є актуальними. 

Мета статті – удосконалення технології виробництва безалкогольних 

напоїв. 

Виробництво безалкогольних напоїв характеризується надзвичайно 

широким розмаїттям сировини. Використання соків, концентратів, настоїв та 

екстрактів рослинної сировини, матеріалів, ароматизаторів, емульсій, 

ароматичних основ, харчових кислот, вітамінів, барвників, стабілізаторів, 

консервантів, освітлювачів, замутнювачів, підсолоджувачів та іншої сировини та 

матеріалів, які відповідають вимогам чинних нормативних документів та мають 

дозвіл Міністерства охорони здоров'я [1-4]. 

Для виробництва газованих та негазованих безалкогольних напоїв 

використовують сировину, напівфабрикати та допоміжні матеріали, які 

відповідають вимогам чинних ДСТУ та гігієнічних висновків [1, 5]. 

Нами вирішено розробляти безалкогольні напої в'язкої консистенції на 

основі крохмалю. 

Безалкогольні напої за зовнішнім виглядом діляться на: рідкі напої - прозорі 

та непрозорі; концентрати напоїв у споживчій тарі  [1]. 

Безалкогольні напої класифікують: 

–  за зовнішнім виглядом: рідкі — прозорі і замутнені; концентрати — 

порошкоподібні суміші в споживчій тарі; 

– за використовуваною сировиною: ті, що мають сік, — соки і лимонади; 

пряно-ароматичні; ароматизовані; зернові; спеціальні — лікувальні, 

вітамінізовані і низькокалорійні; 
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– за ступенем насичення двооксидом вуглецю: газовані, середньо-газовані, 

слабогазовані; 

– за способом обробки: пастеризовані і не пастеризовані; із застосуванням 

консервантів і без них; холодного і гарячого розливу; асептичного розливу. 

За способом обробки рідкі безалкогольні напої можуть бути 

непастеризованими та пастеризованими; напої із застосуванням консервантів, 

напої без застосування консервантів; напої холодного розливу; напої гарячого 

розливу. 

Залежно від сировини, що використовується, технології виробництва та 

призначення напоїв, безалкогольні напої діляться на групи: соковмісні; напої на 

зерновій сировині; напої на пряно-ароматичній сировині; напої на 

ароматизаторах (есенціях та ароматних спиртах); напої шумування; напої 

спеціального призначення; штучно мінералізовані води [1, 2].  

В відповідності до теми роботи ми будемо розробляти безалкогольні напої 

в'язкої консистенції на основі зернової сировини. 

В теперішній час виробництво киселів як зернових, так і на основі 

крохмалю, відноситься до сфери громадського харчування або домашньої 

кулінарії. 

У сфері громадського харчування киселі відносяться до незбитих солодких 

страв, що желюються. Як речовина, що формує консистенцію, використовують 

різні крохмалі: для плодово-ягідних киселів – картопляний, для молочних – 

кукурудзяний [1]. 

Консистенція киселю залежить від концентрації крохмалю: для густих 

киселів вміст крохмалю становить 6 – 7 %, для киселів середньої густоти 3,5 –              

5 %, а рідких 2 %. 

Густі киселі та киселі середньої густоти використовують як самостійні 

страви, а рідкі – як соуси для солодких страв, запіканок, інших круп'яних страв 

або як напій. Густі киселі відразу після приготування розливають формами і 

охолоджують. При відпустці викладають у вази або креманки і подають із 

сиропами, вареннями, джемами, молоком або вершками. 
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Процес приготування киселю складається з двох етапів: приготування 

смако-ароматичної основи та додаванням до основи крохмалю, попередньо 

розведеного в холодній воді. 

На сьогоднішній день нараховується понад 500 рецептів киселів на основі 

крохмалю. Основними компонентами, що формують смак та аромат продукту, 

виступають мед, молоко, трави, плоди та ягоди, що виростають на території 

нашої країни. Однак існують рецептури, в яких використовується екзотична 

сировина: ананаси, банани, мандарини, горіхи, фініки, кава, червоне вино з 

прянощами, родзинки, імбир [3]. 

Зернові киселі – традиційна слов'янська страва, історія якої обчислюється 

тисячоліттями. Являють собою несолодке, кислувате драглисте блюдо з 

житнього, вівсяного, пшеничного або горохового борошна. Вівсяний, житній, 

пшеничний киселі ставляться на опарі та заквасці.  

На відміну від солодкого киселя на крохмалі, що є десертом, борошняний 

кисіль виступає як самостійна страва. Кисіль з житнього, вівсяного, пшеничного 

борошна їдять із  м'ясним бульйоном. З киселів найвідоміший вівсяний. У 

гарячому вигляді вівсяний кисіль частіше подавали з лляною або конопляною 

олією, а остиглий і загуслий різали ножем і їли з молоком, варенням або 

смаженою цибулею [4]. 

Наразі зернові киселі практично забуті. Їм на зміну прийшли плодово-ягідні 

киселі на основі крохмалю. 

Актуальність розробки нових видів безалкогольних напоїв в'язкої 

консистенції типу киселів визначається тенденцією збільшення випуску та 

споживання продукції з високою харчовою цінністю, що має корисну дію на 

організм людини.  

Асортимент напоїв такого типу, які виробляються у промислових умовах, 

надзвичайно вузький. Більшість складають сухі харчоконцентрати, що містять 

відносно невелику кількість біологічно активних компонентів. 

Крохмаль та рослинні гідроколоїди, що входять до складу зернової 
сировини, позитивно впливають на діяльність шлунково-кишкового тракту, 
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імунну систему. Крім того, вони формують структурно-механічні та 
органолептичні властивості напоїв, створюючи консистенцію напоїв, 
забезпечуючи повноту смаку та гармонійні дегустаційні характеристики напоїв. 

У той же час, немає до цього часу промислової технології виробництва 
високов'язких напоїв, що розливаються в споживчу тару, з великим терміном 
придатності, доступних широкому колу споживачів. 

У зв'язку з цим, удосконалення технології безалкогольних напоїв з високою 
в'язкістю на основі крохмалю та продуктів переробки зернової та плодово-
ягідної сировини є актуальною. 

Створення нових видів продукції пов'язані з необхідністю розробки таких 
товарів, якість яких перевищує досягнутий раніше рівень.  

Сьогодні дуже важко вийти на ринок із посереднім продуктом, він має бути 
інноваційним, зовсім іншим, і насамперед це стосується категорій "ціна-якість".  

На сьогоднішній день низка споживачів мотивують вибір продукту як 
гастрономічними уподобаннями, а й якістю.  

Такі покупці готові доплачувати за натуральний продукт вищої якості, 
маючи на увазі привабливий зовнішній вигляд, відсутність дефектів, природний, 
«природний» склад, відсутність синтетичних добавок та інших покращувачів. 
При цьому «натуральний» не завжди дорожчий, створення таких продуктів 
пов'язано, перш за все, зі складністю технології переробки, яка визначається 
нестабільним складом сировини, та труднощами регулювання її якості. 

Таким завданням відповідає розробка складу та промислової технології 
безалкогольних напоїв з в'язкою консистенцією на основі природних видів 
сировини, які мають корисні властивості, гарні дегустаційні характеристики, з 
тривалим терміном придатності та відповідають уявленням споживача про 
високий рівень якості.  

Прототипом таких напоїв з'явилися киселі, які характеризуються в'язкою 
консистенцією, що створює певні смакові та тактильні відчуття. 

Враховуючи завдання дослідження, виникає необхідність обґрунтування 
складу та розробки створення безалкогольних напоїв в'язкої консистенції, що 
сприяють нормалізації діяльності шлунково-кишкового тракту та профілактики 
ожиріння. 
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Початковим етапом розробки нового виду напою є моніторинг сучасного 
стану цього напряму з допомогою літературних джерел. Споживання населенням 
різних напоїв значною мірою визначається пропозиціями товаровиробників.  

Таким чином, аналітичне вивчення стану ринку, дозволяє виробнику 
визначити переваги та недоліки, присутніх на ринку товарів. Що надалі 
дозволить розширити асортимент товарів, пропонуючи продукт вищої якості, з 
підвищеною харчовою цінністю та відсутністю недоліків, виявлених у 
продуктів-аналогів. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах бренди стали не лише 

своєрідними споживчими цінностями людства, але активними учасниками життя 

суспільства.  

Бренд – основна категорія для сучасного споживання та всієї сфери 

рекламних комунікацій. Споживачеві потрібен не лише товар або послуга, а саме 

бренд, який має унікальну фірмову назву, ідентичність і, що найважливіше, 

власний неповторний імідж, за яким його впізнають і відрізняють серед усіх 

інших брендів.  

Бренд дозволяє ідентифікувати фірму/товар/послугу та виділити їх серед 

безлічі інших. Сила впливу бренду здатна визначити поведінку користувачів, 

підказати їм із правильним вибором. Тому послуги просування нового бренду в 

Інтернеті такі потрібні і необхідні [1]. 

З розвитком інтернет-комунікацій їх активне використання у бренд- 

менеджменті стає обов'язковою частиною просування брендів. При цьому 

застосовуються найрізноманітніші технології та методи просування. 

Просування брендів в інтернет-середовищі, на відміну від прямої традиційної 

реклами, має переважно іміджевий характер. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та методичні аспекти 

просування бренду висвітлено в працях провідних вітчизняних та зарубіжних 

вчених і практиків, а саме: Аакер Д., Амблер Т., Джоунс Дж.Ф., Діброва Т.Г.,  

Безрукова Н.В., Длігач А.О., Зозульов О.В., Капферер Ж.-Н., Котлер Ф., Крилов 

І.В., Кутлалієв А.К., Коваленко О.В.,  Норіцина Н.І., Перція В.М., Примак Т.О., 

Пустотін В.А., Райс Е., Рожков І.Я., Ромат Є.В., Россітер Дж., Темпорал П.,   

Траут Д., Юрчак Е.В., Яцюк Д.В. і багатьох інших. Варто зазначити, що наукових 

публікацій з джерел просування бренду готельно-ресторанного господарства з 

урахуванням діяльності вітчизняних підприємств досить мало.  

Мета статті. Дослідити джерела просування бренду готельно-ресторанного 

комплексу в Інтернет-середовищі. 
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Виклад основного матеріалу. Інтернет-брендинг дає можливість охопити 

більш широку аудиторію, ніж при використанні традиційних комунікаційних 

засобів ЗМІ, телебачення чи зовнішньої реклами. Також вартість заходів в 

мережі є значно нижчою будь-яких традиційних рекламних технологій. У той 

час, коли багато компаній скоротили витрати на маркетинг, привабливість 

Інтернет-брендингу, як засобу глобальної комунікації, стала зростати ще 

швидше. Звичайно ж не можна не згадати і про те, що швидкість 

розповсюдження інформації через Інтернет більш інтенсивна, ніж у інших 

каналів масової комунікації, що в свою чергу також сприятливо впливає на 

привабливість брендингу в мережі, як однієї з технологій, якою оперує 

глобальний Інтернет-маркетинг [2]. 
Сучасному суспільству відомі кілька видів інтернет-комунікацій, здатних 

сформувати імідж бренда, підвищити лояльність своїх клієнтів і, як результат – 

збільшити обсяг продажу товару [3]: 

- офіційний сайт компанії, на якому представлена вся офіційна 

інформація; 

- корпоративні та приватні блоги, в яких, так, або, інакше згадується 

бренд; 

- спеціалізовані галузеві (довідкові) майданчики; 

- банери і посилання на сайтах-партнерах або будь-яких інших сайтах; 

- офіційні сторінки компаній і брендів в соціальних мережах; 

- промо-сайти і спеціалізовані сайти, створені спеціально для просування 

конкретних брендів, подій, заходів; 

- пряма поштова розсилка; 

- контекстна реклама; 

- вірусна реклама; 

- відео-маркетинг; 

-мобільний маркетинг. 

Сайт для компанії – це її інформаційний центр, віртуальний офіс, своєрідний 

аналог Wikipedia, що дозволяє дати відвідувачам ресурсу структуровані дані про 
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діяльність готельно-ресторанного комплексу, його послуг. Сайт знайомить 

клієнта з готельно-ресторанним комплексом і ненав’язливо пояснює, чому саме 

варто його обрати. Не потрібні витрати на утримання штату консультантів, які 

будуть безкінечно відповідати на одні і ті ж питання. Клієнти в будь-який момент 

можуть ознайомитися з повним переліком послуг в каталозі. Дізнатися адреси 

контактні номери, уточнити умови надання послуг, написати лист або замовити 

зворотний дзвінок –потенційні клієнти готельно-ресторанного комплексу в 

кілька кліків отримують доступ до будь-якої інформації, що їх цікавить. 

Корпоративні та приватні блоги – це вебсайт, головний зміст якого – 

регулярно додані записи, зображення чи мультимедіа. Для блогів характерні 

короткі записи тимчасової значущості. Корпоративний блог – ведеться 

співробітниками готельно-ресторанного комплексу. 

Спеціалізовані галузеві (довідкові) майданчики – програмно-апаратний 

комплекс організаційних, інформаційних та технічних рішень, що забезпечують 

взаємодію готельно-ресторанного комплексу та клієнта через електронні канали 

зв’язку.   

Банери і посилання на сайтах-партнерах або будь-яких інших сайтах – 

реклама, яка для поширення потрібної інформації в Інтернеті використовує 

графічні носії (зображення чи анімації). Розміщення банерної реклами може 

відбуватися через спеціальні банеро-обмінні майданчики, або через прямий 

контакт з адміністратором окремого сайту. Банерна реклама переважно 

використовується для підтримки впізнаваності бренду. Порівняно з 

контекстною, це більш трудомісткий та менш гнучкий вид реклами. Оплата за 

банерну рекламу може здійснюватися за двома принципами: за кількість показів 

або за кількість кліків на графічному носії (тобто за кількість фактичних 

переходів на сайт). 

Офіційні сторінки готельно-ресторанних комплексів і брендів в соціальних 

мережах – це комплекс заходів, що проводяться в соціальних мережах, блогах, 

на тематичних форумах і сайтах, щоб залучити нових відвідувачів на сайт, 

підвищити популярність і впізнаваність бізнесу готельно-ресторанного 
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комплексу, їх послуг. SMM (маркетинг у соціальній мережі) – це особисте 

спілкування з потенційними клієнтами і можливість негайно отримати зворотній 

зв'язок у вигляді думок і коментарів від найбільш активних користувачів 

Інтернету. Це дає можливість боротися з негативними відгуками. На сьогодні, 

SMM є одним з найбільш перспективних напрямків розвитку Інтернет-реклами. 

Промо-сайти і спеціалізовані сайти – це Інтернет-ресурс, основна мета якого 

полягає в тому, щоб піднести певну послугу, подію або бренд і схилити клієнта 

саме до його вибору. У цьому й полягає головна відмінність від сайту-візитки чи 

порталу, в яких подається загальна інформація про всі послуги без акценту на 

будь яку одну. Можна провести певну аналогію між промо-сайтом і буклетом 

або афішою. Як правило, промо-сайти використовуються для залучення уваги 

під час невеликих за тривалістю рекламних кампаній або ж формування 

іміджевої складової діяльності готельно-ресторанного комплексу. Зазвичай один 

промо-сайт присвячується одному виду послуги і максимально фокусується на 

взаємодії з користувачами. 

Пряма поштова розсилка або дикрет-маркет – це особисті відносини зі 

споживачем через Інтернет. Слід зазначити безперечні переваги, якими володіє 

дикрет-маркетинг: 

- невисока вартість (ціна) з традиційними видами реклами – одна хвилина 

телереклами варто тисячі доларів, а одне поштове відправлення – близько 30 

центів; 

- швидкість доставки повідомлення до споживача – найбільш швидким є 

факсовий розсилка і розсилка по електронній пошті; 

- висока вибірковість та індивідуальний підхід до споживача – відбір адрес 

для дикрет-маркету забезпечує максимальну точність попадання рекламних 

листів; 

- відсутність територіальних і товарних обмежень – по пошті можна послати 

практично всі (рекламний лист, фірмовий каталог, аудіо- та відеокасети з 

рекламою, характеристику послуги і багато іншого) і на будь-яку відстань; 
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- конфіденційність – дикрет-маркет-кампанія може проходити приховано 

від конкурентів; 

- точне дотримання часу рекламного впливу – дикрет-маркет дозволяє з 

більшою точністю вибирати момент впливу на клієнта (наприклад, доставка 

листи клієнту в суботу прямо до сніданку, коли він знаходиться в хорошому 

настрої); 

- точність розрахунку кінцевих результатів – дозволяє заздалегідь (до 

проведення рекламної кампанії) і з певною точністю дізнатися кількість 

можливих відгуків. Наприклад, якщо на західному ринку 2% відгуків на 

звернення вважається хорошим результатом, то в Україні ці показники вище, ніж 

в інших країнах до 10-20% адресатів (для порівняння: на телерекламу 

відгукується 3-4%); 

- можливість ефективного контролю над зворотною реакцією споживачів; 

- можливість донести до споживача більше інформації, ніж у традиційних 

видах реклами. 

Контекстна реклама – реклама, яка розміщується в результатах пошуку 

пошукової системи, відповідних тематиці пошукового запиту, або на веб-

сторінках, які відповідають тематиці рекламного оголошення. У зв’язку з тим, 

що контекстна реклама показується тільки тим користувачам, які 

цілеспрямовано шукають інформацію на тему запиту, її ефективність набагато 

вище звичайної. Найбільш ефективною контекстною рекламою є реклама в 

результатах пошуку пошукових систем, тому що користувач шукає інформацію 

і відповідно більш мотивований до здійснення замовлення послуги.  

Як правило, контекстна реклама продається за переходи (тобто натискання 

на рекламні оголошення), таким чином рекламодавець платить тільки за тих 

користувачів які прийшли до нього на сайт, що робить контекстну рекламу більш 

привабливою для рекламодавця.  

Вірусна реклама – вид рекламних матеріалів, розповсюджувачами якої є 

сама цільова аудиторія, завдяки формуванню змісту, здатного залучити за 
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рахунок яскравої, творчої, незвичайної ідеї або з використанням природного або 

довірчого послання. Без свіжого креативу не запустите вірус. Головне завдання 

даної реклами – це створення такого вірусного контенту, який би передавався з 

рук в руки самими користувачами Інтернету. Як правило у вигляді такої реклами 

виступають цікаві відеоролики, flash-додатки, або просто текст, але головне, щоб 

цей контент викликав бажання розповсюдження. 

Відео-маркетинг – діяльність з впливу на споживчий попит у сфері продажу 

послуг. Включає набір підходів, прийомів і заходів для просування послуг на 

основі використання відеоматеріалів. Його розвитку сприяла також поява 

безкоштовних відеохостінгів, в першу чергу, Youtube, Wistia, Vimeo. Специфіка 

відеомаркетингу полягає в тому, що створення його матеріалів з одного боку 

засноване на техніці кіновиробництва – операторській і монтажній роботі, виборі 

точок зйомки, середніх і крупних планів, тривалості сцен, аудіосупроводу, з 

іншого боку, тісно пов'язана з методами і технікою пошукової оптимізації: 

вибором вдалих заголовків та описів, пошуком релевантних ключових запитів і 

тому подібне. 

Мобільний маркетинг – це ширше, аніж SMS-маркетинг, поняття, яке 

відноситься до сфери прямого маркетингу (direct marketing) і означає процес 

поширення маркетингової інформації на мобільні телефони та смартфони 

абонентів-споживачів не лише через текстові повідомлення (SMS), але й інші 

мобільні технології та, як правило, отримання від них зворотної реакції. До 

інструментарію мобільного маркетингу входять: короткі текстові повідомлення 

(SMS), мобільні сайти та програми (mobile apps), голосове автоматичне меню, 

доступне у тоновому режимі IVR (Interactive Voice Response), мультимедійні 

(фото, звук, відео) повідомлення MMS (Multimedia Message Service), локальний 

(до 10м) радіозв'язок між комунікаційними засобами (телефонами, ноутбуками і 

т.п.) Bluetooth. 

Інтернет-технології уможливлюють зменшення комунікайійних бар’єрів 

між брендом та клієнтом, що є досить суттєвою перевагою. Застосування 
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сучасних прийомів щодо розповсюдження бренда серед клієнтів готельно-

ресторанних комплексів, мають можливості інформації про бренд легше 

проникати у свідомість потенційного споживача. Але у цьому дуже важливе 

значення мають правильно розставлені акценти щодо добору цільової аудиторії 

та очікуваннь потенційного споживача від бренда. 

Висновки. Отже, в умовах жорсткої конкурентної боротьби між 

підприємствами ресторанного господарства успіх підприємства може вирішити 

усього один фактор – пізнаваність їх бренду. Визначено, що основними етапами 

формування бренду є: позиціонування бренду на ринку, формування стратегії 

бренду, розробка змісту та ідеї бренду, аналіз фірмової торгової марки та пошук 

найменування бренду. При цьому важливо усвідомлювати, що просування 

бренду готельно-ресторанного комплексу в Інтернет-середовищі є необхідністю 

сучасності та складовою успіху підприємства. 
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Постановка проблеми. У ресторанному бізнесі критерієм оцінки якості 
продукту є емоційна реакція клієнта, яка залежить від відношення та ввічливості 
працюючого персоналу, а також від самого клієнта. 

Сучасні дослідження та публікації. Дана проблема висвітлена у наукових 
публікаціях українських науковців, серед яких: Л. Малюк, Л. Варипаєва, 
О. Мілінчук, М. Вілков, ін. 

Цілі статті – охарактеризувати культуру обслуговування споживачів на 
підприємствах ресторанного господарства; проаналізувати методи 
удосконалення культури обслуговування. 

Виклад основного матеріалу. Сервіс у ресторані – це послідовність дій 
персоналу від зустрічі гостя до його виходу із закладу [1]. Сюди ж входять 
поведінкові аспекти, комунікаційні орієнтири, навіть міміка та жести. Тут немає 
чітких правил, вибір інструментів залежить від очікувань публіки та концепції 
бізнесу. Чим рівень ресторану вищий, тим вимоги до якості обслуговування 
жорсткіші, у сфері взаємодії це стосується, перш за все, оперативності 
реагування на побажання та запити гостей, загальної доброзичливості. 
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У ресторанах існують базові стандарти сервісу, необхідні для успішної 

роботи закладу. Деякі заклади використовують весь список стандартів і їх 

доповнюють за потребою, деякі обмежуються декількома традиційними. Але, 

однак, стандарти потрібно пристосовувати під кожний заклад персонально.  

Швидкість та простота обслуговування визначають успішну ресторанного 

закладу. Співробітник, який зумів добре викласти інформацію про страви і щось 

порекомендувати з більшою можливістю заробить на чай, а ресторан отримає 

постійного гостя. Тому, дуже важливою є стратегія «близькість до споживача», 

яка представляє особисте ставлення до будь-якого гостя. 

У XXІ ст. соціально-культурний сервіс та туризм (готельна справа, 

ресторанний бізнес) стали унікальним явищем та феноменом століття. Вони 

міцно увійшли до життя сотень мільйонів людей. Ця високоліквідна сфера 

господарської діяльності є однією з найпопулярніших у середовищі підприємців. 

Поняття «якість» у ресторанному бізнесі має свої особливості. В самому 

загальному сенсі можна назвати два основних підходи до визначення якості 

готельних послуг. По-перше, якість передбачає точне визначення потреб клієнтів 

їхнього наступного виконання. Найголовніше правило ресторанно -готельного 

обслуговування – задовольнити всі виниклі потреби клієнтів. Пропозиція певних 

послуг та постійна робота над їх якістю дозволяють досягати конкурентних 

переваг над ринком послуг [3]. 

По-друге, якість — це не лише надання послуг та виконання потреб клієнтів, 

а також правильне їх надання. Наприклад, якщо послуга буде надана, але 

персонал готелю надаватиме дані послуги з небажаним і недоброзичливим 

відношенням, то задоволення від споживання подібної послуги клієнт швидше 

за все не отримає.  

Сьогодні шлях офіціанта найчастіше обирають молоді люди, звані новим 

поклонінням. Для них основним є дружня атмосфера, в якій цікаво та комфортно 

працювати. При цьому ресторатору важливо пам'ятати, що сервісними 

співробітниками вважаються всі, хто потрапляє до поля зору гостя, не тільки 

офіціанти та хостес, але й охоронці, паркувальники, прибиральники. 
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Відповідно до мови бренду формуються мовні форми, складаються 

спеціальні словники з описами страв та напоїв, щоб офіціанти не вимовляли 

щось на кшталт «смачненький салат» або «не куштував», а давали докладну 

розгорнуту відповідь. На кожне типове питання або заперечення клієнта 

готуються мовні модулі, сформульовані відповідно до цінностей компанії. Така 

шпаргалка послужить навчальним посібником для новачків і стане зручною 

підказкою для постійних працівників. 

Більшість часу відвідувач спілкується з офіціантом, тому основні помилки 

роблять саме офіціанти. Найпомітніша для гостя помилка, якщо його стали гірше 

або взагалі перестали обслуговувати після оплати рахунку. Також дуже часто 

порушується порядок подачі страв гостю – приносять не те, що потрібно, а те, 

що швидше приготували. Стандарти приготування та подачі страв, швидкість та 

компетентність офіціантів, єдині правила роботи з постачальниками, система 

заохочення та депремування персоналу - це і багато іншого набагато зручніше 

контролювати за допомогою автоматизованих систем для ресторанного бізнесу. 

Культура поведінки та спілкування пов'язані і з поняттям культури мови. 

Працівнику сфери обслуговування необхідно вміти грамотно, ясно 

висловлювати свої думки. За культурою мови, як і за тоном, слід стежити 

постійно. Культура мовного етикету передбачає як вміння говорити, а й уміння 

слухати. Уважно вислухати співрозмовника, не перебиваючи його, і виявити у 

своїй щиру участь - мистецтво. 

Далі виділимо конкретно стандарти якості обслуговуючого персоналу в 

ресторані: 

• Форма повинна бути чиста та відпрасована. Співробітник повинен прати 

форму перед зміною. Неприємні запахи від форми неприпустимі. 

• Допустимо неяскравий макіяж для жінок, чоловіки чисто поголені. 

Скористатися парфумом, що не сильно пахне, можна за годину до роботи. 

• Сережки невеликі до 1 см завдовжки або гвоздики. 

• Манікюр: доглянуті руки, довжина нігтів невелика, максимум 4 мм, лак 

прозорий або неяскравих тонів. Нарощені нігті не допускаються. 
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• Акуратна стрижка, яскраве забарвлення волосся неприпустимо. Довге 

волосся прибране в хвіст, або в косу. 

• Взуття: темного кольору, начищене, комфортне, чисте. Підбор менший 5 

см, п'ята та шкарпетка – закриті. 

• Кожен співробітник обслуговуючого персоналу має бейдж. Співробітник 

має підручні інструменти для роботи: 2 ручки (робоча та запасна), блокнот, 2 

запальнички (робоча та запасна). 

• Телефонний апарат поставлено на безвучний режим, у залі їм 

користуватися заборонено [4]. 

Стандарти щодо обслуговування гостей: 

1. Офіціант повинен виконувати послідовність наступних кроків: вітання, 

збір інформації, пропозиція, подача страв та напоїв, чек, розрахунок, прощання.  

2. Обслуговуючий персонал вітає всіх гостей, що заходять до зали. Якщо 

гість заходить в той момент, коли співробітник зайнятий іншим гостем, то можна 

привітати вхідного кивком голови.  

3. Привітання: «Доброго ранку» — до 11 години; «Доброго дня» - до                

16 годин; "Добрий вечір" - після 16 годин; «Здрастуйте» - завжди.  

4. Протягом 3 хвилин обслуговуючий співробітник подає меню у відкритій 

формі, далекою рукою від гостей . 

5. Розмовляючи з гостем, обслуговуючий співробітник показує власну 

професійну ввічливість, посміхаючись гостеві. Розмовляючи з гостем, 

обслуговуючий співробітник використовує відкриті жести та підтримує зоровий 

контакт. Пропонує вазу, якщо у гостей є квіти. Вазу обслуговуючий співробітник 

пропонує сам, не чекаючи побажання гостей. 

6. Якщо прийшла велика компанія, то допомагає їх розсадити: зсуває 

столи, розставляє стільці. Пропонує дитячий стілець, якщо є діти. 

Обслуговуючий співробітник повинен пропонувати нові пропозиції, що 

функціонують на конкретний момент у ресторані на додаток до основного меню. 

7. У ситуації, якщо гості не готові зробити замовлення, працівник пропонує 

допомогу у виборі. У ситуації, якщо гості не можуть зробити замовлення одразу 
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співробітник пропонує їм напої та залишає їх менш ніж на 10 хв. Обслуговуючий 

співробітник повторює замовлення, встановлює послідовність подачі та 

кількість порцій. Це дасть можливість не допустити похибок під час виконання 

замовлення.  

8. Пропозиція будь-якої позиції з меню будується за принципом апетитний 

опис + вигода + аргумент. Усі доводи за стравами та напоям обслуговуючим 

співробітником подається мовою користі: «Ця страва готується досить швидко, 

тому Вам не потрібно довго чекати». Аргументами виступають: розповідь, 

історія розробки страви, індивідуальна думка, думка «зірки», думка більшості.  

9. Обслуговуючий співробітник пропонує гостю допоміжний продаж: коли 

щось скінчилося, негайно пропонує повторити (хліб закуски, напої). Для 

повторення напоїв є правило «2х пальців»: у випадку, якщо напій залишився від 

дна на 2 складені пальці, гостю треба запропонувати повторення: «Вам 

повторити сік?». 

10. У випадку, якщо враховувати, що кожна страва – це крок замовлення 

обслуговуючий співробітник цікавиться думкою гостя про страви в останній 

момент коли прибирає тарілку, після того, як гість його вжив у їжу. Даний 

прийом показує увагу гостю. 

Якісне обслуговування в першу чергу це мудра та прибуткова стратегія, 

оскільки дозволяє не тільки залучати все більше нових клієнтів, але й 

ефективніше працювати з існуючими, запобігати їх догляду та менше залежати 

від цінової конкуренції. Крім того, високий рівень сервісу дозволяє уникнути 

додаткових витрат, пов'язаних з виправленням допущених помилок раніше. 

Якісне обслуговування сприяє формуванню певної корпоративної культури, що 

стимулює співробітників компанії працювати на найвищому рівні, що сприяє 

виявленню та винагороді подібної ініціативи. 

Ресторанний бізнес – специфічна сфера, де спілкування людей займає понад 

90% робочого дня. Уміння встановлювати психологічний контакт із клієнтом – 

це професійна якість працівників ресторану, кафе, бару та інших підприємств 

харчування. Знання психології обслуговування допоможе персоналу: 
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• зрозуміти поведінку клієнтів для вибору найкращого варіанта їх 

обслуговування; 

• пізнати свій внутрішній світ з метою свідомого регулювання своєї 

поведінки. 

Персонал обслуговування підприємств харчування повинен враховувати 

особливості темпераменту клієнтів, оскільки під час обслуговування кожного їх 

потрібна різна тактика. 

В управлінні процесами обслуговування на підприємствах харчування 

менеджерам дуже важливо знати тип темпераменту персоналу контактної зони. 

Знання та дотримання персоналом етичних норм та правил обслуговування. 

Особливе місце у роботі підприємств харчування займає етична сторона 

обслуговування. Висока етична культура - обов'язкова характеристика кожного 

працівника промисловості гостинності. Це найперша моральна вимога. Грубість, 

нетактовність, зневажливе ставлення до людей нетерпимі в будь-якій сфері 

трудової діяльності, але у сфері послуг вони не допустимі. 

Розвиток високої культури обслуговування, орієнтованої на запити клієнтів, 

має першорядне значення діяльності підприємств харчування. Незалежно від 

методу обслуговування всі працівники ресторану, кафе, бару, буфету повинні 

керуватися певними правилами, спрямованими на створення у гостя 

максимального почуття комфорту. Як основне правило обслуговування слід 

засвоїти те, що до всіх без винятку гостей персонал обслуговування повинен 

бути бездоганно ввічливий, уважний і тактовний. 

З метою вдосконалення корпоративної культури пропонуються наступні 

заходи: 

1. Створити кодекс корпоративної поведінки. Основними завданнями цього 

кодексу будуть: оформлення та зміцнення чинної корпоративної культури, 

фіксація єдиних корпоративних стандартів, а також зміцнення іміджу 

підприємства. Створення кодексу корпоративної поведінки пропонується почати 

з діагностики загального психологічного клімату на підприємстві. І на підставі 

одержаних результатів прописати відповідні правила та стандарти. 
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2. Регулярно працювати над удосконаленням соціально-психологічного 
клімату в колективі. Як пропозиція в даному у разі виступає періодична 
організація корпоративних святкових днів для працівників. Основною метою 
організації подібних днів є згуртування колективу шляхом розкріпаченого 
дружнього спілкування. Приводами для корпоративних свят можуть бути Новий 
рік, 8 березня, 23 лютого, ювілеї співробітників та багато іншого. 

3. Проводити постійний моніторинг існуючої корпоративної культури з 
метою виявлення ступеня задоволеності нею працівників. Як методику 
комплексного дослідження пропонується періодично проводити анкетування 
всіх працівників на відповідну тему. Анкетування найкраще проводити 
анонімно. Проводити рекомендується не рідше одного разу на рік для того, щоб 
була можливість спостерігати за змінами, що відбуваються в колективі та 
своєчасно вживати відповідних заходів щодо усунення можливих недоліків. 

Для втілення в життя вищевказаних заходів слід делегувати відповідні 
обов'язки управителю та менеджерам ресторану. Також керівництву слід 
постійно працювати над підтримкою сприятливої та згуртованої атмосфери в 
колективі.  

Як додаткову рекомендацію пропонується впровадити проведення тренінгів 
щодо підвищення якості обслуговування працівників. Для персоналу 
ресторанів» можуть бути запропоновані тренінги на тему: ефективна організація 
робочого часу, ввічливе відношення до гостей, тощо. 

Як бачимо, психологічний аспект сервісної діяльності, як у жодній іншій 
галузі діяльності, грає дуже важливу роль. Адже від дій персоналу, що 
безпосередньо контактує у своїй роботі з клієнтом, залежить добробут 
сервісного підприємства та, відповідно, його працівників. У сервісної діяльності, 
на відміну від, скажімо, будь-якого промислового підприємства, майже весь 
персонал є контактним. 

Сьогодні керівництво ресторанів чимало занепокоєне якістю 
обслуговування клієнтів. Заходи, що застосовуються з метою покращення 
культури та якості обслуговування гостей та оновлення асортименту послуг, 
мають бути більш ефективними та своєчасними. 
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Політика керівництва ресторанів полягає в тому, щоб забезпечувати 

ефективну роботу персоналу, який повинен обслужити відвідувачів з 

винятковим професіоналізмом, стриманістю, проявом добродушності. 

Обслуговування має бути першокласним до останньої деталі. Велику увагу слід 

приділити питанням управління персоналом, навчання, підвищення кваліфікації 

співробітників, залучення в загальний процес обслуговування. 

Говорячи про ресторани Вінниці, не можна стверджувати, що культура та 

якість обслуговування відповідає всім вимогам високих стандартів. В даний час 

керівництво ресторанів повинно бути занепокоєне цим фактом і мати намір 

проводити серйозну роботу з перепідготовки та підвищення кваліфікації своїх 

працівників.  

Важливим відповідальним завданням для ресторану та готелю є створення 

репутації підприємства високої культури та якості обслуговування. Ніяка 

реклама, якою б витонченою вона не була, не може змінити того іміджу, який 

насправді складається у споживача в результаті спілкування з персоналом 

готелю та ресторану в процесі обслуговування. Зростанню популярності 

підприємства сприяє його якісна робота. 

Отже, методами підвищення культури обслуговування персоналу  у 

ресторані є наступні: 

• ввічливе і водночас серйозне відношення начальства; 

• приділення уваги персоналу, розуміння та підтримка; 

• проведення навчання персоналу; 

• проведення тренінгів та бесід на тему культури обслуговування; 

• психологічне розвантаження працівників, у вигляді корпоративних 

свят; 

• введення мотиваційних факторів (матеріальні: грошові премії, 

бонуси, підвищення заробітної плати, тощо, та нематеріальні: похвала, визнання, 

тощо. 

Мотивація дійсно підвищує базову продуктивність праці. Позитивна зміна 
ставлення працівників до праці підвищує прибутковість компанії. Існує багато 
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цікавих методик підвищення мотивації співробітників, які досліджували 
науковці та практики економічної сфери. Кожна з них заслуговує на увагу й 
апробування у сфері ресторанного бізнесу. Доцільно зупинитися на деяких 
нюансах [2, c. 250]. 

Висновки. Сервіс у ресторані – це послідовність дій персоналу від зустрічі 
гостя до його виходу із закладу.  

Культура поведінки та спілкування пов'язані і з поняттям культури мови. 
Працівнику сфери обслуговування необхідно вміти грамотно, ясно 
висловлювати свої думки. За культурою мови, як і за тоном, слід стежити 
постійно. Культура мовного етикету передбачає як вміння говорити, а й уміння 
слухати. Уважно вислухати співрозмовника, не перебиваючи його, і виявити у 
своїй щиру участь - мистецтво. 

Окрім культури мовлення до обслуговуючого персоналу також існують 
певні правила до одягу, зачіски, взуття та манікюру. 

Методами удосконалення культури обслуговування є: створення кодексу 
корпоративної поведінки; регулярно працювати над удосконаленням соціально-
психологічного клімату в колективі; проводити постійний моніторинг існуючої 
корпоративної культури з метою виявлення ступеня задоволеності нею 
працівників; проведення тренінгів та навчання персоналу. 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 
практичними завданнями. В останні десятиліття вимоги споживачів до 
виробництва харчових продуктів значно зросли. Вони стають уважнішими до 
харчування, адже їжа має безпосередній вплив на їхнє здоров’я. Сьогодні 
продукти призначені не тільки для втамування голоду та забезпечення 
необхідними поживними речовинами організм людини, а й для профілактики 
захворювань, пов’язаних із харчуванням, і поліпшення фізичного та психічного 
благополуччя споживачів [3].  

Підвищення рівня білкового забезпечення в харчуванні населення, як і 
раніше, залишається актуальною. На сьогоднішній день вживання населенням 
білка є дефіцитним як в кількісному, так і в якісному відношенні. Серед 
можливих шляхів вирішення цієї проблеми головне і вирішальне місце належить 
залученню резерву білків рослинного походження. Нестачу білка в раціоні 
можливо ліквідувати за рахунок використання нетрадиційних джерел 
рослинного походження. При впровадженні нового виду білкових продуктів 
харчування крім харчової та біологічної цінності необхідно оцінювати їх якість 
з точки зору технологічних показників та фізико-хімічних властивостей, які 
мають дуже велике значення [3]. 
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Перспективною сировиною для розширення асортименту таких продуктів 
є арахіс, який вирощують у всьому світі. Здебільшого він використовується для 
виробництва олії. Проте, крім жирів, арахіс містить багато інших 
функціональних сполук – білків, харчових волокон, поліфенолів, 
антиоксидантів, вітамінів і мінеральних елементів, які можуть додаватися як 
функціональний інгредієнт у проектовані харчові продукти функціональної 
спрямованості. Останні дослідження вчених доводять, що арахіс є відмінним 
джерелом ресвератролу, фенольних кислот, флавоноїдів і фітостеролів, які 
блокують всмоктування холестерину, володіє потужними антиоксидантними, 
гепатопротекторними і протизапальними властивостями, сприяє зниженню 
ризику онкологічних, серцево-судинних [5].  

Однією з нетрадиційних для українського споживача закусок є арахісова 
паста, приготування здійснюється з використанням апарату THERMOMIX та з 
додаванням сировини є оригінальним підходом до розширення асортименту 
ресторанної продукції і потребує подальшого дослідження. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є розробка інноваційних 
технологій арахісової пасти за допомогою Thermomix з використанням агару, 
меду, натурального шоколаду, гімалайської солі, що забезпечить розширення 
смакового спектру арахісових паст і дасть змогу підвищити харчову та 
біологічну цінність кінцевого продукту. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Виробництво арахісової 
пасти, підвищення її харчової цінності та надання функціональних властивостей 
є актуальною проблемою, дослідженням якої займається ряд вчених, зокрема 
теоретичні і практичні основи використання арахісу при виробництві пасти 
прослідковуються в наукових роботах А. А. Дубініна, С. О. Ленерт, О. О. 
Хоменко, Н.Б. Кондратьев, Л.Е. Скокан, Т.В Савенкова та інших вітчизняних і 
зарубіжних науковців.  

 Науковцями Кемеровського технологічного інституту харчової 
промисловості Л. В. Терещуком і С. С. Павловим запропоновано виробництво 
арахісової пасти без будь-яких добавок. Вона має тягучу консистенцію, яскраво 
виражений арахісовий смак, кремовий колір і характеризується високим вмістом 
ліпідної фракції [4]. 
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Дослідженням особливостей використанням THERMOMIX у 

технологічному процесі закладів ресторанного господарства науковці 

займаються відносно недавно. Так, у працях Василенко М.С., Жолинської Г.М. 

прослідковується висвітлення окремих аспектів цієї проблеми [1].  

Враховуючи стан забезпечення раціону середньостатистичного українця 

нутрієнтами, екологічну та економічну ситуацію в державі, рецептури 

традиційних арахісових паст, необхідно удосконалювати шляхом додавання 

функціональної сировини з профілактичною та лікувальною метою. При цьому 

раціональним рішенням буде застосування сучасного програмованого 

обладнання, яким є THERMOMIX. Ця проблема на даний час є недостатньо 

вивченою та потребує дослідження, наукове обгрунтування якого представлено 

у даній роботі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Горіхи для нашого організму є 

дуже цінним і майже незамінним продуктом. Вони дозволяють нам підтримувати 

своє здоров'я в хорошому стані, завдяки високому вмісту безлічі корисних 

компонентів. Земляний горіх багатий корисними ненасиченими жирами, 

легкозасвоюваними рослинними білками, вітамінами і мікроелементами, 

необхідними для повноцінної роботи всього організму. Саме горіхи є 

основою горіхової пасти, яка сьогодні активно набирає свою популярність. 

Цей продукт був створений американцями ще в 1890 році як джерело 

протеїну для людей, які не здатні перетравлювати тваринний білок. Тепер же у 

всьому світі пасту з земляного горіха вживає у своєму щоденному раціоні безліч 

людей. Така суміш складається з мелених очищених і обсмажених горіхів і 

рослинної олії, а також малої кількості солі і цукру. Паста, виготовлена за 

правильної технології без додаткових смакових добавок, багата 

поліненасиченими жирними кислотами Омега-3 і Омега-6, вмістом фолієвої 

кислоти і клітковини. Покращують здоров'я організму і наявні в горіхової пасти 

антиоксиданти, благотворно впливають на печінку і нирки, імунну, нервову та 

серцево-судинну системи, знижуючи ризик захворювань. 
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Особливо горіхова паста цінується спортсменами, адже в її складі 

присутня величезна кількість білка (16-25% від складу), який допомагає 

відмінному набору здорової маси тіла. Варто відзначити, що в горіхах містяться 

компоненти, що сприяють перетворенню вуглеводів і жирів в енергію, що 

призводить до нормалізації ваги. Наукові дослідження підтвердили, що часте і 

регулярне вживання горіхової пасти позитивно впливає на тонус м'язів і 

позначається на виробленні тестостерону, який дозволяє спалити зайві кілограми 

шляхом перетворення їх у м'язову масу. Однак цей поживний продукт має високу 

калорійність (близько 570-600 ккал на 100 грам), саме тому не рекомендується 

вживати більше 1 столової ложки в день [7]. 

У світі все більшої популярності набуває арахісова паста, або арахісове 

масло (peanut butter). У США та країнах Європи ці дві назви часто ототожнюють. 

Розрізняють два основних види пасти − у вигляді однорідної кремоподібної маси 

(creamy) та з додаванням шматочків арахісу (crunchy). Цей продукт також може 

розрізнятися за калорійністю й відсотковим вмістом арахісу. Арахісову пасту 

використовують для безпосереднього вживання в їжу, в складі кондитерських і 

сиркових виробів, морозива, а також в закладах ресторанного господарства. 

Дослідження дозволили виділити основні глобальні тенденції ринку 

арахісової пасти. 

- Виробники закусок все частіше використовують арахісове масло в якості 

одного з інгредієнтів в своїх продуктах. 

- Зростає число людей, що віддають перевагу робити більш здоровий вибір, 

тому виробники вдосконалять свої продукти. 

- У глобальному масштабі протягом 2019 - 2021 рр. серед всіх регіонів 

найбільший внесок на ринку пасти буде вносити Північна Америка, а потім 

Європа. 

- Найбільші темпи зростання ринку арахісової пасти прогнозуються в 

країнах з економікою, що розвивається через зростання наявного доходу 

споживачів [3]. 
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В Україні ринок арахісової пасти знаходиться на етапі становлення. Частка 

прихильників горіхів, насіння і фруктів неухильно зростає, чому сприяють 

світові тенденції споживання натуральної та здорової їжі, проте велика частина 

населення України має слабке уявлення про цінності і переваги здорових 

продуктів.  

Аналітики все ж прогнозують позитивну тенденцію розвитку українського 

ринку арахісової пасти через зниження цін на продукцію, що імпортується з боку 

країн-постачальників, а також поява вітчизняних виробників сировини. При 

цьому до основних стримуючих чинників експерти відносять незначний обсяг 

споживчого сегменту внаслідок специфічності продукту і низьку купівельну 

спроможність населення. 

В цілому, споживчий ринок арахісової пасти представлений чотирма 

сегментами: нейтральна паста (без додавання солі і цукру), звичайна (з 

додаванням солі, цукру, рослинних масел, емульгаторів, ароматизаторів і т.д.), з 

шматочками арахісу (кранч), з натуральними добавками (мед, шоколад, фрукти, 

карамель і т.д.) (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Споживчий ринок арахісової пасти 

Паста зарубіжних виробників в більшій мірі представлена звичайною 

пастою і з шматочками (кранч). Продукт українських виробників рясніє різними 

добавками [6]. 

41% звичайна

23 % з добавками

21 % з шматочками 
арахіса

15%  нейтральна
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У технологічному процесі виробництва арахісової пасти доцільно 

використовувати інноваційне обладнання THERMOMIX, що значно підвищить 

якість та технологію приготування продукту.   

Для розробки паст обрано сорт арахісу темно-червоний, шоколад, мед, сіль, 

цукор, що забезпечить розширення смакового спектру арахісових паст і дасть 

змогу підвищити харчову та біологічну цінність кінцевого продукту. 

Сьогодні THERMOMIX використовують в більшості країн світу, як у 

простих ресторанах, так і на авторських кухнях мішленівских закладів. Його 

вибрали багато відомих шеф-кухарів за його багатофункціональність: 

зважування інгредієнтів, варіння, тушкування, вимішування тіста, пасерування, 

дроблення, шинкуввання; можливість стежити за точністю температури, 

емульгувати соуси, готувати різотто, темперувати шоколад тощо. Кольоровий 

сенсорний екран забезпечує комфортний перегляд цифрових рецептів, також 

один Thermomix, замінює безліч дорогих кухонних приладів і допомагає 

економити енергію за рахунок скорочення часу приготування. До переваг 

Thermomix належать також приготування при низькому вмісті жиру; зберігання 

вітамінів і корисних речовин в продуктах; хімічного складу води; насичує їжу 

киснем. При подрібненні страв, температура яких більше 60° С функція 

уповільненого старту дозволяє уникати розбризкування вмісту чаші при 

збільшенні швидкості [1]. 

Як базову основу для розробки інноваційного продукту взято технологію 

приготування арахісової пасти за класичною рецептурою. 

Нижче представлено технологічну карту (таблиця 1) на розроблену 

рецептуру «Арахісова паста з сиропом агави» з використанням сиропу агави, що 

класичною рецептурою не передбачається. Особливістю застосування сиропу 

агави є 100% натуральний підсолоджувач на базі фруктози з низьким вмістом 

калорій і низьким глікемічним індексому. 

  



168 

Таблиця 1 – Технологічна карта страви «Арахісова паста з сиропом агави» 

Назва сировини Брутто, г Нетто, г Технологічні вимоги до 
якості 

Арахіс 500 495 ДСТУ ISO 6478:2009 
Сироп агави 5 5 Сировина відповідає 

вимогам діючої НТД Сіль гімалайська 5 5
Вихід  500  

 

Технологія приготування 

Арахіс повинен бути сирим та очищеним. Додати арахіс у склянку 

термоміксу та запрограмувати на 10 хвилин при температурі 120°C, швидкість 

«2». Опустити залишки арахісу за допомогою шпателя та перетерти протягом 30 

секунд з «5-10» швидкістю, охолодити 3 хв.  Помістіть насадку метелик додати 

сироп агави та гімалайську сіль та запрограмувати на 3 хвилини на швидкості 

«3». Зберігати у скляній банці із щільно закритою кришкою в холодильнику.  

Характеристика готової страви або виробу 

Зовнішній вигляд: однорідна маса. 

Консистенція: щільна, не підсохла, без грудочок. 

Колір: світло-коричневий. 

Запах та смак: виражений аромат арахісу, злегка солодкий. 

Калорійність арахісової пасти — 593 ккал на 100 грам, з них: білки - 26 г, жири 

– 51,5 г, вуглеводи – 12 г. 

 На рисунку 2 представлено технологічну схему на розроблену рецептуру 

«Арахісова паста з сиропом агави». 

 Як видно зі схеми, технологічний процес приготування нової страви 

значних змін не зазнав, проте із додаванням сиропу агави дещо змінився її 

якісний склад, отримавши функціональні властивості. 
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Рисунок 2 – Технологічна схема на «Арахісову пасту з сиропом агави» 
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кранч з чорним шоколадом та сіллю»  з використанням THERMOMIX 
характеризуються покращеним вітамінним складом, підвищеною харчовою 
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вираженими функціональними властивостями в порівнянні з класичною 
стравою. Підібрано композицію інгредієнтів для одержання арахісових паст із 
органолептичними властивостями, близькими до еталонних: колір – від світло-
жовтого до світло-коричневого (для арахісової пасти) та від коричневого до 
темно-коричневого (для арахісово-шоколадної пасти); смак і запах – 
гармонійний із медовим, шоколадним відтінком смаку, в міру солодкий, без 
стороннього присмаку та запаху; консистенція – ніжна, однорідна, пластична, 
помірно мазка.  

Експериментально встановлено обмеження рецептурних компонентів за 
органолептичними показниками, а саме, %: арахіс – 80–85; мед – 5-6; цукор – 4-
5; сіль – 2-3; шоколад – 2–3. Здійснено проектування рецептурного складу паст 
за науково-обґрунтованим алгоритмом щодо складання композицій із 
урахуванням основних вимог теорії збалансованого харчування. 

Висновки. Встановлено, що розроблена нова технологія приготування 
арахісової пасти з використанням THERMOMIX характеризуються покращеним 
вітамінним складом, підвищеною харчовою цінністю, кращими якісними 
показниками та володіє вираженими функціональними властивостями в 
порівнянні з класичною стравою. 

Отже,  розроблену арахісову пасту можна пропонувати до впровадження у 
закладах ресторанного господарства з метою розширення асортименту, 
підвищення рентабельності та конкурентоспроможності холодних закусок, 
активізації попиту на них у різних контингентів споживачів.  
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Тетяна Кухарська  
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КИСЛОМОЛОЧНИХ 
НАПОЇВ ДЛЯ ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ 

З давнього часу кисломолочну продукцію вважають корисною, а її лікувальні 

властивості ні в кого не викликaють сумнівів. В наш час екологічні умови в 

Україні та світі, та зростаюча тенденція до захворювань, стимулює до 

розробки нових технологій молочних продуктів дієтичного харчування та 

вдосконалення вже існуючих, та використання натуральних наповнювачів, що 

додають користь. 

Ключові слова: кисломолочні напої; йогурт; закваска; натуральний наповнювач;  

дієтичне харчування. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. В даний час торговельна мережа насичена величезним 

асортиментом кисломолочних напоїв. Ринок кисломолочних напоїв з 

наповнювачами та харчовими добавками розширюється у більшій своїй частині 
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за рахунок використання харчових добавок, в тому числі, синтетичного 

походження, а також цукру. Тому певні групи населення та діти не можуть 

дозволити собі споживати таку продукцію при різних захворюваннях, наприклад, 

при цукровому діабеті, ожирінні, так постає задача задовільнити потреби у 

харчуванні таких людей. Також в сучасному часі усе більше людей підтримує 

здоровий спосіб життя і дотримується здорового харчування, тим самим 

збільшується попит на такі продукти харчування.  

У зв'язку з цим у молочній промисловості важливого значення набуває 

виробництво кисломолочних продуктів, що широко застосовуються в 

дієтичному харчуванні.  

Формулювання цілей статті. Метою досліджень є обґрунтування 

доцільності розробки технології виробництва кисломолочних напоїв дієтичного 

харчування з додаванням натуральних наповнювачів, а саме пюре журавлини та 

пряної композиції імбиру і кориці, де цукор замінено стевією. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Огляд останніх наукових 

публікацій показав, що тема розробки нових кисломолочних продуктів 

дієтичного харчування і удосконалення наявних активно вивчається в Україні, 

зокрема це прослідковується у роботах  Н. В. Будник, І. Ю. Гойко,                

О. С. Калюжної, О. П. Стрілець, Л. С. Стрельнікова, О. Й. Цісарик, Л. Я. Мусій.  

Так, Е. В. Рубанка, В. А. Терлецька, A. Г. Абрамова провівши дослідження 

якості, харчової цінності та безпечності сухого екстракту імбиру для 

підтвердження доцільності його застосування у виробництві продуктів 

функціонального призначення пропонують використовувати його як добавку до 

харчових продуктів [1].  

Фармакологічне обґрунтування застосування сухого екстракту імбиру при 

цукровому діабеті 2 типу провела М. В. Сорокіна, де доведено виразну 

антидіабетичну дію сухого екстракту імбиру лікарського [2]. 

Властивості ягід журавлини згадано у наукових працях І. Ю. Гойко,                

Н. О. Стеценко,  Є. Є. Костенко, М. В. Мілюкін, О. М. Бутенко [3, 4]. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. До кисломолочних напоїв 
дієтичного харчування відносяться кисле молоко, ацидофільні продукти, кефір, 
йогурт, кисломолочні напої, які виробляють з пастеризованого незбираного або 
знежиреного молока. 

Кисломолочні продукти у порівняні з молоком, краще засвоюються 
організмом. Дієтичні та лікувальні властивості кисломолочних напоїв 
пояснюються сприятливим впливом на організм людини молочнокислих 
бактерій і речовин, що утворюються в результаті їх життєдіяльності при 
сквашуванні молока. В даному випадку до уваги була взята розробка технології 
виробництва йогурту для дієтичного харчування. 

Йогурти універсальні продукти, тому що добре поєднуються з різними 
добавками, харчовими продуктами, завдяки чому можна розширювати їх 
асортимент. 

Йогурт має високі харчові, дієтичні і лікувальні властивості, його 
використовують для лікувально-профілактичного харчування хворих при 
шлунково-кишкових захворюваннях. Вживання йогурту регулярно зупиняє 
розвиток гнилісних бактерій. 

Імбир з ряду рослин, що стимулюють процес oбміну речовин. Пряний, 
аромат імбиру зумовлений наявністю в ньому ефірної олії (1,2—3 %), а його 
пекучий смак залежить від наявності фенольних сполук типу гінгеролу. У ста 
грамах меленого кореня міститься 9,2 г білків, 6 г жирів, 71 г вуглеводів, 6 г 
клітковини, а також 116 мг кальцію, 12 мг заліза, 184 мг магнію, 148 мг фосфору, 
32 мг натрію, 4,7 мг цинку, 1,34 мг калію. У корені також міститься 12 мг 
аскорбінової кислоти, 0,046 вітаміну В1, 0,19 мг вітаміну В2, 5,2 мг ніацину,                 
0, 015 мг вітаміну А. Калорійність меленого імбиру становить 347 ккал на 100 г, 
кореня – 80 ккал. Завдяки цьому останнім часом він є об’єктом досліджень 
багатьох вчених [9]. 

Щодо кориці, то це відома усім спеція, яка має антисептичну, протизапальну 
і антибактеріальну дію. У своєму складі  містить евгенол, який вбиває мікроби. 
Є природним антиoксидантом і знижує вміст глюкози в крові. Позитивно 
впливає на процес травлення і запобігає накопиченню жиру, перетворюючи 
глюкозу, що надходить в організм у енергію [6,7]. 
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Журавлина є однією з найбільш корисних ягід лісу. Доведено, що ягоди 

журавлини містять велику кількість антиоксидантів, мікроелементи як фосфор, 

калій, кальцій, марганець, залізо, кобальт та йод. Цінність журавлини також 

полягає в тому, що вона є надзвичайно багатим природним джерелом вітамінів 

[3,4]. 

Розробка кисломолочних напоїв дієтичного харчування проводилась в 

умовах кафе «Оblacko», використовували молоко пастеризоване, закваску для 

йогурту «Йогурт VIVO» з Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii ssp. 

Bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, пряну композицію з 

імбиру і кориці, та ягідне пюре журавлини з натуральним цукрозамінником 

екстрактом стевії. Так як задача стоїть в розробці кисломолочних напоїв для 

дієтичного харчування, використовувати стабілізатори, ароматизатори не будемо. 

Як базову основу для розробки кисломолочних напоїв дієтичного 

харчування взято технологію виробництва кисломолочних напоїв термостатним 

способом. Даний спосіб чудовий тим, що при ньому згусток не піддають 

механічним змінам і він залишається цілим.  

У технологічному процесі виробництва кисломолочних напоїв дієтичного 

харчування буде застосовано багатофункціональний кухонний пристрій 

THERMOMIX з функцією ферментації, що забезпечує оптимальні умови для 

заквашування суміші [10]. 

Технологія приготування йогурту пряного зі смаком імбиру і кориці 

1. Підігріти молоко питне пастеризоване до 40 С у THERMOMIX. 

2. Додати суху закваску «Йогурт VIVO» і перемішати суміш.  

3. Додати сухі інгредієнти та знову перемішати. 

4. Розлити в ємкості для сквашування, після чого помістити у 

THERMOMIX в режим ферментації, з температурою 37 С на 8 годин. В якості 

підсолоджувача можна використовувати замінник цукру «GREEN LEAF 

Солодка Стевія».  

Зберігати йогурт за температури 4±2 °С не більше 7 діб. 
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Для йогурту з пюре журавлини попередньо готують власне пюре наступним 
чином: журавлину перебрати та ретельно помити. Пересипати у друшляк та дати 
усій воді стекти. Підготовлені ягоди протерти через сито. Додати замінник цукру 
«GREEN LEAF Солодка Стевія». Банки із пюре пастеризують 25 хв. при 
температурі 85 °С.  

Далі пюре уварюють до вмісту сухих речовин 45 %. Термін зберігання 
такого пюре 12 місяців. 

Технологія приготування йогурту з пюре журавлини  

1. Підігріти молоко питне пастеризоване до 40 С у THERMOMIX. 
2. Додати суху закваску «Йогурт VIVO» і перемішати суміш. 
3. Додати пюре журавлини і ретельно перемішати. 
4. Розлити в ємкості для сквашування, після чого помістити у 

THERMOMIX в режим ферментації, з температурою 37 С на 8 годин.  
Зберігати йогурт за температури 4±2 °С не більше 7 діб. 
Варто зазначити, що журавлина містить багато пектинів. Завдяки хімічній 

структурі пектинів м’якоть плодів утворює щільну гелеподібну масу. Ось чому з 
журавлини отримують чудові сиропи, желе, киселі, варення, мармелад тощо. 
Дана властивість буде позитивно впливати на консистенцію йогурту. 

Отже, запропоновані технології виробництва йогуртів розраховані для 
дієтичного харчування. При виробництві виключені різні хімічні і синтетичні 
добавки, а також цукор, що значно спрощує виробництво, а в умовах кафе 
«Оblacko» дає змогу розширити асортимент для здорового харчування. 
Запропоновані продукти мають лікувально-профілактичні властивості, 
зумовлені біологічними цінностями натуральних наповнювачів. 

Висновки. Таким чином, розроблені йогурти характеризуються 
покращеним складом, харчовою цінністю, та дієтичними властивостями, що 
зумовлені певними наповнювачами і відсутністю у своєму складі цукру, 
ароматизаторів і стабілізаторів. 

Отже, розроблені йогурти можна пропонувати до впровадження у закладах 
ресторанного господарства для розширення асортименту, підвищення 
рентабельності та конкурентоспроможності кисломолочних напоїв дієтичного 
харчування, активізації попиту на них у різного контингенту споживачів.  
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У статті проведено аналіз хімічного складу та харчової цінності нетрадиційної 

сировини для приготування фалафелю, досліджено зміни харчової цінності та 

якості фалафелю при використанні нетрадиційної сировини. 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Надзвичайно популярною стравою східною стравою, 

яка все частіше з’являється у меню закладів ресторанного господарства України 

є фалафель. Особливо він популярний серед вегетаріанців та людей, які 

намагаються вести здоровий спосіб життя і тих, хто дотримується посту. 

Оскільки одним із ключових пріоритетів, який очікується українським 

споживачем від страв, є збалансованість як з точки зору корисності, так і з точки 

зору смаку, то рестораторам для отримання лідерської позиції на ринку варто 

розробляти ексклюзивні власні технології приготування фалафелю, що 

дозволить мати стабільний попит споживачів.  Тому тема розробки 

інноваційних технологій приготування фалафелю з використанням 

нетрадиційної сировини є актуальною і потребує наукового обґрунтування та 

подальших досліджень. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є обґрунтування доцільності 

застосуванням нетрадиційної сировини при приготуванні фалафелю, 

дослідження зміни харчової цінності та якості фалафелю при її використанні. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідженням нових 

напрямів і тенденцій харчування сучасної людини з використанням 

нетрадиційної сировини займається велика кількість вчених, серед них: 
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Антоненко А.В., Димань Т.М., Дудкін М.С., Доцяк Л.Я., Кравченко М.Ф., 

Оболкіної В.І., Мардар М.Р., Притульської Н.В., Рудавської Г.Б., Сирохмана І.В., 

Дорохович А.М. та інших. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні популярність 

фалафелю перейшла кордони арабських країн і він став незмінною  стравою в 

меню європейців, у тому числі і українців. Про надзвичайну популярність її 

свідчить святкування (12 червня) Міжнародного дня фалафеля, а також те, що в 

2001 в меню Макдональса зявився «Макфалафель». 

Історія цієї страви сягає сторіч і є суперечливою. За легендою цю страву 

винайшли копти ще ІУ столітті під час  Великого посту, хоча інші джерела 

відносять його появу до фараонського Єгипту. В письмових джерелах згадки про 

цю страву з’явились у 19 столітті.  

Йорданські шеф-кухарі у 2013 приготували фалафель вагою 74,75 кг,  який 

увійшов в Книгу рекордів Гіннеса [1]. 

Великою популярністю фалафель користується серед вегетаріанців та 

веганів і зараз він продається в упакованих сумішах у магазинах здорової їжі. 

Популярність фалафелю безпосередньо пов’язана зі складом сировини для 

його приготування. Традиційно фалафель готують з відвареного турецького 

гороху або бобів, рідше з квасолі з додавання зелені та спецій. 

У більшості країн основною складовою фалафелю є  найстародавніша 

культура  світового землеробства – нут або баранячий горох (нахат, горох шиш, 

хумус) – рослина родини бобових. Латинська назва нуту – Cicer, вважають, що 

вона походить від грецького "kikus", що означає "могутність" або "сила". Така 

назва пов’язана з його хімічним складом, адже білок нуту за амінокислотним 

складом дуже близький до ідеального білка, за поживною цінністю він не 

поступається іншим зернобобовим, в тому числі сої.  

За багатством і якістю природного комплексу вітамінів та інших біологічно 

активних сполук він є одним з найбільш цінних серед багатьох продуктів 

рослинного і тваринного походження. За амінокислотним складом білок 

наближається до ідеального за ФАО [3]. 
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Нут містить 17 амінокислот, у тому числі 9 незамінних: аргінін, треонін, 
валін, метіонін, лейцин, ізолейцин,фенілаланін, гістидин і лізин. У кількісному 
співвідношенні серед незамінних амінокислот переважають лейцин (0,47 мг/г) і 
лізин (0,77 мг/г). Лейцин відіграє важливу роль у процесах скорочення м’язів; 
входить до складу овальбуміну, міозину, фібрину та інших білків.  

Серед замінних амінокислот домінують глутамінова (0,85 мг/г) та 
аспарагінова (0,83 мг/г) кислоти, гліцин (0,37 мг/г)та аланін (0,34 мг/г). 
Глутамінова й аспарагінова кислоти беруть участь у процесах переамінування 
амінокислот і знешкодження аміаку, входять до складу альбумінів і глобулінів 
крові, мають нейромедіаторні функції. Гліцин функціонує як гальмівний 
медіатор у спинному мозку та у більшості структур стовбура мозку; його 
призначають для лікування алкоголізму та депресій [2, 3].  

Стосовно мінерального складу нуту встановлено наявність 16 елементів, із 
яких 7 – макроелементи, 7 – мікроелементи і 2 – ультрамікроелементи. Можна 
відмітити високий вміст калію (2490мг/100г), кальцію (660мг/100г), кремнію 
(650мг/100г), магнію (290мг/100г), натрію (170мг/100 г) та фосфору (150мг/100г) 
[1].  

До складу нуту входить такий важливий елемент як марганець, який являє 
собою фермент, необхідний для вироблення енергії і антиокисної 
обороноздатності організму. 

Відомо, що при вживанні всього однієї чашки нуту людина заповнює добову 
норму цієї речовини на 84,5 відсотка. 

Саме ці макроелементи відіграють важливу роль в регулюванні водно-
електролітичного обміну, беруть участь в окиснювально-відновних процесах, у 
процесах передачі нервово-м’язового збудження, позитивно впливають на 
імуногенез, тощо. Деякі елементи, наприклад, залізо, мідь, магній, цинк, 
марганець, здатні утворювати комплекси з речовинами органічної природи. 

У XVIII столітті і подрібнений смажений нут вважали замінником кави, а в 
роки Першої світової війни він став чудовою альтернативою існуючим сурогатам 
кава – жита і ячменю. 

Харчова цінність нуту різниться у відповідності до виду теплової обробки 
(табл.1). 
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Таблиця 1 – Харчова цінність нуту з врахуванням способу теплової обробки 

[1]. 
Харчова цінність 

нуту (на 100 г)  В сирому вигляді В вареному вигляді В смаженому вигляді 

Білки 8,8 г 8,3 г 15 г 
Жири 1,8 м 1,9 м 37 р 

Вуглеводи 18,1 г 19,3 г 48 р 
Клітковина 3 р 7,6 м 7,6 м 

Калорійність 376 кКал 127 кКал 518 кКал
 
Як продукт харчування, нут продається консервованим для салатів, також 

його їдять у свіжому вигляді, або подають як закуску чи гарнір також продають 
сухим горохом для подальшого приготування. Зелені стручки нуту їдять як 
шпинат, а пророщений нут їдять як овоч. Регулярне вживання нуту заповнює 
дефіцит багатьох вітамінів і мінералів. При помірному вживанні не призводить 
до набору ваги, навпаки, сприяє схудненню, стимулюючи обмін речовин. 

Нут показаний як засіб, попереджає серцево-судинні захворювання. 
Допомагає при кишкових розладах, зміцнює кістки, покращує стан шкіри, 
продовжує молодість чоловіків і жінок.  Але при наявності застою крові в нижніх 
кінцівках, запаленні сечового міхура, виразкових хворобах і подагрі не 
рекомендується споживання нуту [2].  

З метою покращення смакових властивостей, підвищення харчової цінності 
і лікувальної здатності рекомендується введення в рецептуру фалафелю (20-25% 
від  норми нуту) нетрадиційної сировини у вигляді пюре гарбуза або пюре 
топінамбура. Обидва компоненти є місцевою сировиною і володіють високою 
харчовою цінністю. 

Плоди гарбуза містять від 2,5 до 16 % крохмалю, який під час зберігання 
переходить в розчинні цукри. Клітковини у гарбузі 1,2 %, пектинів – 0,7-1,2 %, 
органічних кислот – 0,1 %. Також у достатній кількості в гарбузі міститься 
кальцій, калій, фосфор, залізо, мідь, фтор і цинк. У гарбузовому м’якуші дуже 
багато каротину та вітамінів групи В, С, Е, D, РР, а також рідкісний вітамін Т [6].  

Саме вітамін Т допомагає перетравлювати м’ясо, бобові, овочі з великим 
вмістом грубої клітковини. Мідь, залізо, кальцій, кобальт і цинк підвищують 
гемоглобін, зміцнюють кістки, підсилюють імунітет. Клітковина прискорює 
виведення токсинів і холестерину, сприяє зниженню зайвої ваги. 
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Крім великого запасу вітамінів, гарбуз виділяється серед інших овочів і 

іншими корисними властивостями. Так, вона одночасно проявляє себе як 

поживний і дієтичний продукт, оскільки калорійність вареної гарбуза на 100 грам 

становить 22 ккал, а якщо готувати її без солі, тоді лише 20. У ній практично 

повністю відсутні жири: їх частка досягає 0,1 м. Основний же склад включає воду 

і вуглеводи (92 і 4 г, відповідно) [5].  

Як продемонстрували проведенні дослідження при замінні у рецептурі  

фалафелю 20% нуту на пюре з гарбуза, покращується не лише харчова цінність, 

але і смакові якості, а саме страва має більш пухкішу і ніжнішу консистенцію 

Використання топінамбуру викликане тим, що таку страву можна 

пропонувати людям з захворюванням на цукровий діабет, так як особливим 

складником топінамбуру є аналог інсуліну – інулін. Завдяки клітковині та 

інуліну топінамбур має антитоксичну дію. Топінамбур рекомендують вживати 

при подагрі, сечокам'яній хворобі, анемії. Він  сприяє виведеню з організму 

солей важких металів, холестерину, радіонуклідів. Допомагає він і тим, хто 

намагається впоратися з ожирінням [4]. 

В бульбах топінамбура міститься до 3% білку, мінеральні солі, інулін (від 

16 до 18%), фруктоза, мікроелементи, 2- 4% азотистих речовин, вітаміни В1 і С, 

каротин. Вміст цукрів в бульбах збільшується в залежності від термінів збирання 

урожаю за рахунок відтоку поживних речовин із стебел і листя [4].  

Висновки. Отже, введення до складу рецептури фалафелю нетрадиційної 

сировини, а саме топінамбура та гарбуза дає можливість підвищити біологічну 

цінність страви, поліпшити її засвоюваність та надати функціональних 

властивостей. 
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Актуальність дослідження управління персоналом підприємств готельно-

ресторанного господарства в сучасних економічних умовах пояснюється 

підвищеними вимогами клієнтів, які пред'являються до готельних та 

ресторанних послуг. Таким чином, ефективне управління людськими ресурсами 

перетворюється на одну з найважливіших функцій готелів та ресторанів — 

функцію управління персоналом. 
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Постановка проблеми. Трудові ресурси, зокрема персонал підприємства – 

один з найважливіших чинників впливу на результативність його діяльності. 

Існуюча система управління персоналом досі використовує застарілу концепцію, 

при якій складно ефективно та на високопрофесійному рівні вирішувати поточні 
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завдання. Слабка забезпеченість кваліфікованими кадрами, здатними оперувати 

нетрадиційними методами в управлінській справі ускладнюють цей процес. 

Перш ніж змінювати концепцію управління персоналом, слід навчитись глибоко 

розбиратись в основах кадрової політики різних рівнів, створити продуману 

систему роботи з трудовими кадрами, вивчити та навчитись застосовувати у 

діяльності підприємства сучасні управлінські методи, зокрема коучинг. 

Актуальність роботи. Актуальність дослідження управління персоналом 

підприємств готельно-ресторанного господарства в сучасних економічних 

умовах пояснюється підвищеними вимогами клієнтів, які пред'являються до 

готельних та ресторанних послуг. Персонал підприємств готельно-ресторанних 

господарств є важливою складовою кінцевого продукту і, отже, якість організації 

та обслуговування в готельно-ресторанних комплексах залежить від професійної 

майстерності та свідомості працівників. Таким чином, ефективне управління 

людськими ресурсами перетворюється на одну з найважливіших функцій готелів 

та ресторанів — функцію управління персоналом.  

Метою статті є дослідження особливостей управління персоналом 

підприємств готельно-ресторанного господарства. 

Дослідженням проблем управління персоналом у готельно-ресторанних 

господарствах почали займатись на початку XX ст., що можна пов'язати з 

активізацією господарського життя розвинутих країн, підвищенням попиту на їх 

товари і послуги. Активно впроваджуються у роботу підприємств поняття: 

«корпоративна родина», «корпоративна культура», «корпоративна етика», 

«корпоративний дух», «корпоративна свідомість», залучаючи персонал таким 

чином до системи загальних цінностей компанії в межах її організаційної 

культури, підсилюючи почуття приналежності кожного працівника до 

«мобілізації свідомості людини на досягнення визначених цілей підприємства». 

Теоретичну основу питань управління персоналом склали дослідження таких 

науковців як: Н.О.Пятницька, Л. І. Нечаюк, М. І. Кабушкін, А. Ю. Калашников, 

Л. В. Лемісова, Ф. Лоусан, Є. С. Оробейко. Науковці А. І. Кравченко,                

Р. Д. Хунагов, Д. Сільверман, Д. Томпсон розробили питання вдосконалення 
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системи управління персоналом у готельному господарстві, яке пов'язане із 

впровадженням універсальних підходів. Питань організаційної культури 

торкалися вчені М. Вебера, Т. Парсонс, Ч. Барнард, Саймонг, А. Петтигрю,                

В. В. Щербина та інші. Питання сфери послуг, менеджменту готелів розглянуті 

в роботах таких вітчизняних вчених і практиків, як Б. В. Авер'янов,                

Т. Г. Єрошкина, М. В. Єфремова, B.А. Квартальнов, М.В. Кобяк, М.М. Нестерук, 

А.Л. Лесник, А.К. Маринин, І.П.Матицький, Г.А. Папирян, а також у працях 

закордонних фахівців з готельного господарства: Р А. Браймер, С А. Бейкер,                

П. Е. Діас, Р X. Буде, П. Котлер, В.Т.Умбрайт, Дж. Уокер тощо.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасне підприємство – стійка, 

динамічна система взаємообумовлених елементів, які спроможні відтворювати 

свої властивості за рахунок власних системоутворюючих ресурсів. Одним з 

головних ресурсів для будь-якої комерційної структури є трудові ресурси або 

персонал підприємства. Управління персоналом – життєво обумовлена 

стратегічна функція, яка протягом двадцятого століття сформувалася в 

самостійну структуру в ході еволюції різноманітних форм управління [1]. 

Управління персоналом – багатогранний та складний процес, наділений 

власними закономірностями та особливостями. Головним елементом цього 

процесу є персонал, який має здатність одночасно виступати як об’єктом, так і 

суб’єктом процесу управління. Така здатність являє собою головну специфічну 

особливість управлінського процесу. Працівники підприємств є головною 

складовою будь-якого виробничого процесу й являють собою продуктивну силу, 

що дозволяє віднести їх до об’єкту управління. Разом з тим, персонал 

підприємства – це передусім люди, що характеризуються складним комплексом 

індивідуально-типових якостей і властивостей, що дає змогу вивчати його як 

суб’єкт управління. Саме тому доцільним є дослідження питань управління 

персоналу з позиції комплексного підходу, враховуючи організаційно-

економічні, соціально-психологічні, правові, технічні, педагогічні та інші 

аспекти в їх сукупності та взаємозв’язку, визначальну роль відводячи все ж таки 

ролі соціально-економічних чинників. А процеси планування, формування, 
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розподілу, перерозподілу і раціонального використання, як елементів процесу 

управління персоналом, становитимуть основний зміст управлінського процесу. 

Причому цей процес повинен набути системності та завершеності на основі 

вирішення кадрових проблем, впровадження нових і вдосконалення існуючих 

форм і методів роботи із трудовим колективом [2]. 

Особливостями сучасного управління персоналом є спрямованість на 

ринкові умови господарювання, де кожне робоче місце буде забезпечене 

висококваліфікованим, професійно спрямованим персоналом. І тут знову постає 

питання системності. Системний підхід відображає урахування взаємозв’язків 

окремих аспектів управління кадрами і виражається в розробці кінцевих цілей, 

визначенні шляхів їх досягнення. 

Завданнями системи управління персоналом на підприємствах готельно-

ресторанного господарства є[3]: 

– забезпечення підприємства зацікавленими в роботі кваліфікованими 

кадрами; 

– максимальне використання здібностей і майстерності персоналу; 

– підвищення рівня задоволеності працею працівників; 

– збереження гарної атмосфери в компанії; 

– розвиток ефективних способів підвищення кваліфікації персоналу; 

– можливість своєчасного просування кадрів по службі; 

– підвищення творчої активності працівників; 

– організація прийнятних умов праці. 

Структура системи управління персоналом для підприємств готельно-

ресторанного господарства може бути: 

– елементарною – використовується на невеликих підприємствах; керівник 

і виконавець – одна особа; 

– лінійною – вертикальні зв'язки, багатопланове виробництво; 

– функціональною – глибокий поділ праці за функціями. 

Методи управління персоналом на підприємствах готельно-ресторанного 

господарства: 
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– адміністративні – ґрунтуються на дисциплінованості персоналу і 
залучення його до відповідальності; 

– соціально-психологічні – соціальний механізм управління, тобто 
соціальні потреби персоналу, система взаємовідносин всередині колективу та 
інше. 

– економічні методи – базуються на використанні економічних стимулів і 
відомі як «метод пряника». За їх допомогою здійснюється матеріальне 
стимулювання колективу, окремих працівників. 

Концепція управління персоналом підприємств готельно-ресторанного 
господарства – це система теоретично методологічних поглядів на розуміння та 
визначення суті, змісту, цілей, завдань, критеріїв, принципів і методів управління 
персоналом і розробка механізмів їх реалізації в умовах конкретної організації. 
Загальна концепція конкретизується через кадрову політику та кадрову роботу, 
основна ціль яких[4]: 

– формування висококваліфікованого, відповідального за доручену справу 
персоналу з сучасним економічним мисленням та розвитком почуття 
професійної гордості; 

– забезпечення соціальної ефективності колективу.  
Управління персоналом підприємств готельно-ресторанного господарства 

як цілісна система виконує такі функції:  
– організаційну – планування потреб і джерел комплектування персоналу; 
– соціально-економічну – забезпечення комплексу умов і факторів, 

спрямованих на раціональне закріплення й використання персоналу; 
– відтворювальну – забезпечення розвитку персоналу. 
Успіх роботи будь-якого підприємства у сфері готельно-ресторанного 

господарства забезпечується його працівниками. Саме тому сучасна концепція 
управління підприємством докорінно змінює вибір засобів і методів практичної 
реалізації завдань управління персоналом з метою підвищення ефективності в 
умовах конкурентоспроможності підприємства. На сучасному етапі управління 
поведінкою людей стає вирішальною умовою, що забезпечує 
конкурентоспроможність підприємств і організацій, стабільність їх розвитку.  
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Поведінковий підхід до управління діяльністю в організації – це один із 
пріоритетних напрямів менеджменту. Всесвітній досвід діяльності підприємств 
готельно-ресторанного господарства показує, що розуміння керівництвом 
значення людського потенціалу, опора на нього є запорукою успішної 
діяльності. Таким чином завдання управління персоналом підприємств готельно-
ресторанного господарства зводяться до[5]: 

– забезпечення підприємства в потрібній кількості й якості персоналу на 
поточний період і на перспективу; 

– створення рівних можливостей ефективності праці та раціональної 
зайнятості працівників, стабільного і рівномірного завантаження протягом 
робочого періоду; 

– задоволення розумних потреб персоналу; 
– забезпечення відповідності трудового потенціалу працівника, його 

психофізіологічних даних до вимог робочого місця; 
– максимальної можливості виконання різних операцій на робочому місці. 
Підсумовуючи вищесказане, особливостями управління персоналом 

підприємств готельно-ресторанного господарства є: 
– менеджмент персоналу спрямований більше на практичні дії, ніж на 

концептуальні процедури і правила. Він надає більше значення вирішенню 
проблем підприємства і поставлених за умови сприяння розвитку всього 
персоналу і кожного окремого працівника, створення необхідних умов праці; 

– управління персоналом є індивідуально зорієнтованим на кожного 
працівника як особистість і надає послуги по задоволенню індивідуальних 
потреб; 

– управлінський процес у підприємствах готельно-ресторанного 
господарства зорієнтований на майбутнє. 

Висновки. Отже, управління персоналом є складним компонентом 
управління організацією. Складним тому, що люди за своїм характером 
відрізняються від інших ресурсів і вимагають особливих підходів і методів 
управління.  Управління персоналом підприємств готельно-ресторанного 
господарства у даний час повинно акцентувати увагу на таких позиціях: 
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– людина – джерело доходу; 
– вся діяльність організації спрямована на досягнення економічних 

результатів і одержання прибутку; 
– успішна робота можлива тільки при забезпеченні організації 

високопрофесійним штатом працівників, фірма цінна своїми людьми. 
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Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та 

практичними дослідженнями. Прoблеми формування та забезпечення безпеки 

споживачів ресторанних послуг актуальними і ґрунтуються на етимології 

визначення даного поняття. Однією з базових потреб людини є забезпечення 

безпеки.  

Міжнародні конфлікти, хвиля злочинності і тероризму, незаконний обіг 

зброї і вибухових речовин – всі ці фактори не можуть не відбиватися на рівні 

безпеки життів споживачів і персоналу готелів і ресторанів у всіх країнах світу 

[4]. 

Споживачі ресторанних послуг бажають отримати не лише якісний 

ресторанний сервіс, а й прагнуть мати гарантії отримання якісної ресторанної 

продукції. Саме виробництво та реалізація якісної продукції сприяє зміцненню 

здоров’ю та безпеці населення та сприяє зміцненню ринкових позицій закладу 

ресторанного господарства.  

Вивчення проблем із формування та забезпечення безпеки на підприємствах 

індустрії гостинності представлено у працях таких вітчизняних та зарубіжних 

науковців як: З. Варналій, В. Микитенко, С. Покропивний, А. Соснін, Н. 

Стельмащук, Н. Внукова, М. Єрмошенко, Є. Картузов, Н. Іванченко, В. Лугова, 

Б. Купчак, С. Омельчук, Л. Томаневич та інші. Незважаючи на значну кількість 

наукових досліджень проблеми теоретико-методологічного забезпечення 

безпеки на підприємствах індустрії гостинності, а особливо в сфері ресторанного 

бізнесу, є недостатньо дослідженими.  

Формулювання цілей статті. Метою написання даної наукової статті є 

вивчення особливостей формування безпеки на підприємствах ресторанного 

бізнесу на основі вивчення та узагальнення існуючих поглядів вітчизняних та 

закордонних дослідників. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В практичній діяльності 

підприємств ресторанного бізнесу безпеці приділяється недостатньо уваги. 

Зазвичай, або у випадку настання кризових явищ, або як складової забезпечення 

системи HACCP.  
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Перш, ніж вивчити теоретичні основи формування безпеки на 

підприємствах ресторанного господарства, пропонуємо дослідити підходи щодо 

визначення сутності категорії «безпека». Передумовою виникнення вчення про 

безпеку та її функціональні складові є поняття «потреби» та «інтереси» (рис. 1), 

що еволюціонували разом із розвитком суспільства. 

 
Рисунок 1 – Передумови виникнення поняття «безпека» 

 

Питання безпеки протягом сотень і тисяч років перебуває в центрі уваги 

багатьох учених, істориків, правників, філософів, а також політиків, 

можновладців, військових. На проблему безпеки звертали увагу ще в античні 

часи. Проте тоді розуміння безпеки не виходило за рамки повсякденного і 

тлумачилося як відсутність небезпеки для людини. Саме в такому значенні 

вживав термін «безпека» давньогрецький філософ Платон. У філософських і 

політико-правових ученнях античних мислителів проблема забезпечення 

безпеки громадян розглядалася як засіб досягнення загального блага. В цілому 

на ранніх стадіях наукових розробок щодо категорії «безпека» вона сприймалася 

як відсутність загроз, небезпек для людини. Таке уявлення відповідало тому 

рівню і стану світоглядної та наукової думки. За такого підходу випускаються з 

виду протиріччя об’єктивно-суб’єктивної сфери людської діяльності, які є 
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джерелом будь-яких змін і розвитку в оточуючому людство світі. Тому в 

нинішній час є некоректним твердження про те, що відсутність загроз – це є 

безпека. Стану, за якого суспільству і його членам не загрожує небезпека, просто 

немає. Потрібно акцентувати свою увагу на своєчасне вирішення суперечностей, 

що виникають. А це сприятиме збереженню життєздатності людини, 

суспільства, держави. Тому що безпека є вкрай важливою потребою для соціуму, 

що подібно до його потреби у харчах, одежі, житлі тощо [3]. 

З позицій правового регулювання безпеку суб’єктів господарювання можна 

розглядати з двох ракурсів – як безпеку (стійкість, цілісність, функціональність) 

суб’єкта господарювання від стороннього впливу та як безпеку діяльності 

(технологічного та іншого супроводжуючого процесу) суб’єкта господарювання 

та його впливу на зовнішнє середовище [2]. 

В працях С.М. Шкарлета визначено два основних концептуальних підходи 

щодо формування сутнісної характеристики безпеки: статичний та діяльнісний 

[9, с. 11]. Критичний аналіз терміну «безпека» в працях О.О. Рудницького 

дозволив виокремити трактування даного поняття з позицій параметру стану 

об’єкта, що відрізняється динамічною стабільністю та своєчасними 

можливостями впливу на хід подій з метою збереження даного об’єкта [5].  

На основі проведеного аналізу існуючих праць нами сформовано наступні 

основні підходи щодо визначення поняття «безпеки»: системний підхід, 

статичний підхід, процесний підхід та філософський підхід, кожен з яких має 

свої специфічні характеристики. 

На нашу думку, при формуванні визначення поняття безпеки підприємств 

ресторанного господарства слід виходити з того, що в сучасних умовах 

мінливого впливу зовнішнього та внутрішнього середовища безпеку слід 

розглядати як динамічний процес протидії загрозам, що зумовлені викликами 

зовнішнього і внутрішнього середовища, спрямованих на захист інтересів всіх 

учасників задля задоволення сукупності суспільних потреб. 

Станом на сьогодні науковці та практики в самому загальному виді 

налічують фінансову, інформаційну, екологічну, економічну 
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(зовнішньоекономічну), соціальну та іншу безпеку суб’єктів господарювання. І, 

відповідно, за сферами прикладення їхньої діяльності – сферу збереження та 

витрачання коштів і матеріальних цінностей суб’єктами господарських 

відносин; фінансових, кредитних відносин, валютного регулювання та 

податкових відносин; цін і ціноутворення, монополізму та конкуренції; 

земельних відносин, виробництва і праці; споживання; зовнішньоекономічної 

діяльності (ст.19 Господарського кодексу України [1]), а також сферу роздрібної 

та оптової торгівлі, ресторанного господарства і послуг; автомобільного 

транспорту; централізованого водопостачання, водовідведення та 

теплопостачання; управління; комунальних послуг; обігу металобрухту; 

виробництва та обігу спирту і алкогольних напоїв; рибного господарства; 

туристичної; інформаційних технологій та зв’язку тощо [2]. 

Слід зазначити, що заклади ресторанного господарства в силу специфіки 

своєї діяльності характеризуються наявністю постійного ризику, що формується 

під впливом зовнішніх ризиків, так і ризиків внутрішнього середовища їх 

функціонування. Щодо зовнішніх чинників впливу, то впливати на них 

підприємства ресторанного бізнесу не можуть, проте повинні враховувати їх при 

плануванні своєї господарської діяльності. Зокрема, на безпеку закладів 

ресторанного господарства впливає рівень економічної та продовольчої безпеки 

країни.  

Внутрішні фактори формування безпеки в закладах ресторанного 

господарства виникають всередині самого закладу та можуть бути 

прогнозованими та врахованими. Окрім того, проблеми забезпечення безпеки 

виникають перед кожним ресторанним закладом не тільки в кризові періоди, а й 

під час функціонування в стабільному економічному середовищі. До комплексу 

таких факторів слід віднести: неефективне планування та управління, 

недосконала ринкова стратегія, невідповідне ціноутворення і недосконала 

кадрова політика, недостатній рівень дисципліни, порушення збереження 

конфіденційної інформації, відтік кваліфікованих кадрів, аварії, пожежі, вибухи 

тощо [8].   
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Згадані чинники негативно впливають не лише на діяльність закладів 

ресторанного господарства, але й на споживачів та персонал. Безпека споживачів 

повинна розглядатися із врахуванням таких складових, як-от: соціальна, 

психологічна, економічна, продовольча, екологічна, інформаційна, кримінальна. 

Соціальна безпека трактується як шлях мінімізації загроз соціального характеру, 

а саме: доступність послуг різним верствам населення (молоді, студентам, 

пенсіонерам, людям з обмеженими можливостями тощо) та гарантія 

забезпечення відповідності стандартам якості послуг.  

Психологічна безпека клієнта полягає у створенні комфортних умов, що 

забезпечуватимуть стан психологічної захищеності гостя, його хороший настрій 

та задоволення від наданих послуг і перебування в закладі.  

Економічна безпека споживачів ресторанних послуг слід розглядати як 

мінімізацію загроз щодо збереженості його майна, відповідності якості сервісу 

та ціни за нього.  

Забезпечення продовольчої безпеки передбачає надання споживачам 

ресторанних послуг високоякісних продуктів, гарантування правильності їх 

руху, приготування та зберігання, що означатиме свіжість та якість страв. Це 

можна буде забезпечити за дотримання санітарно-гігієнічних і 

протиепідеміологічних правил і норм щодо: технологічних процесів 

приготування та зберігання продуктів; використання питної води, що відповідає  

епідеміологічним нормам і стандартам; технологічного устаткування та 

інвентаря; обробки (миття, прання, прасування, збереження тощо) столового 

приладдя та білизни; миття та зберігання посуду; дотримання персоналом 

особистої гігієни та охорони власного здоров’я території, місць загального 

користування, приміщень будинків, майданчиків, пляжів і різних споруд для 

відвідувачів.  

Забезпечення екологічної безпеки мусить гарантувати мінімізацію 

шкідливих чинників, які при певній інтенсивності можуть негативно впливати 

на фізіологічні функції організму людини [6; 7].  
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Висновки. Таким чином, при формуванні безпеки на підприємствах 
ресторанного господарства слід враховувати специфіку господарської діяльності 
підприємства. Саме поняття «безпеки» слід розглядати як динамічний процес 
протидії загрозам, що зумовлені викликами зовнішнього і внутрішнього 
середовища, спрямованих на захист інтересів всіх учасників задля задоволення 
сукупності суспільних потреб. Заходи з формування безпеки в закладах 
ресторанного бізнесу повинні бути спрямовані на вирішенні комплексу завдань, 
основним з яких є задоволення від виробництва та реалізації ресторанної 
продукції та ресторанного сервісу, а також гарантування якості харчових 
продуктів при дотриманні санітарно-гігієнічних і протиепідеміологічних правил 
і норм. 
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В олійножировій промисловості України науково-технічний прогрес, що є 

провідною силою підвищення техніко-економічних показників якості і 

конкурентоспроможності продукції, здійснюється завдяки вдосконаленню 

діючих технологій та обладнання, впровадження нових методів виробництва, 

використання сучасних форм організації праці. 

Основний фактор, який визначає доцільність впровадження нової технології 

і техніки – це значне поліпшення якісних показників, підвищення обсягу 

виробництва і прибутків.  
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Виробництво високоякісних олій і жирів є однією із головних завдань 

олійно-жирової галузі України. Головна мета – отримати продукт, який  має 

попит, високу якість та який виготовлений самим економічним способом                

[2, 3, 5]. 

В останні роки перед олійно-жировою промисловістю стоїть задача 

суттєвого збільшення виробництва олій і жирів, які використовуються як для 

роздрібної торгівлі, так і для виробництва маргаринової продукції. При цьому 

підкреслюється необхідність подальшого прискорення науково-технічного 

прогресу, удосконалення наукових основ технології і розробки нових екологічно 

чистих технологічних процесів, які забезпечують збільшення виходу готової 

продукції за рахунок зменшення відходів та втрат.   

Для виготовлення високоякісної рафінованої дезодорованої олії необхідне 

проведення цілого комплексу очищення олії від супутніх домішок.  

Замовниками рафінованих дезодорованих олій є велика кількість галузей 

народного господарства, такі як хлібопекарська, кондитерська, консервна і інші, 

а також використовується для технічних цілей (хімічна, текстильна 

промисловості і інші). В олійно-жировій галузі рафінована дезодорована олія 

являється основною сировиною для виробництва маргаринової продукції і інших 

видів промислової переробки (гідрогенізація, виробництво мила, гліцерину, 

жирних кислот і інші). 

Рафінація є складним комплексом різних фізичних і хімічних процесів, 

застосування яких дозволяє вибірково діяти на супутні речовини, послаблювати 

їх зв’язки тригліцеридами і виводити із олій. Характер і послідовність цих 

процесів визначаються з однієї сторони природою олії і їх якістю, з іншої – 

глибиною очищення. 

В зв’язку з цим велику увагу надають вибору таких умов проведення 

окремих типів рафінації, при яких тригліцеридна частина жирів максимально 

оберігається від негативної дії вологи, кисню, повітря, тепла і хімічних агентів. 

Крім того, завданням рафінації являється максимальне виведення з олії найбільш 

цінних супутніх речовин зі збереженням їхніх властивостей для використання в 
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якості самостійних продуктів. Такими продуктами являються, наприклад, 

фосфатиди, вільні жирні кислоти, воскові речовини. Вони широко 

використовуються в народному господарстві для харчових або технічних цілей. 

Рафінація повинна також забезпечити повне видалення отрутохімікатів з олій, 

або знизити їх вміст до можливо допустимого рівня. 

Кінцевою метою вирішення комплексу техніко-економічних задач олійного 

виробництва є створення вітчизняного конкурентоспроможного асортименту 

жирових продуктів з високими позитивними якостями і такими, що відповідають 

сучасним вимогам до складу повноцінного жиру в харчуванні людини. Жирові 

продукти є концентрованими джерелами енергії і носіями незамінних факторів 

харчування: повноцінних жирних кислот, жиророзчинних вітамінів [1, 3] . 

Увага, що в останні роки приділяється виробництву рослинних олій, 

маргаринів і майонезів, підкреслює їх значимість як цінних компонентів в 

раціоні харчування [3, 5]. 

Мета статті – удосконалення технології виробництва та оцінка якості 

рафінованої олії. 

Соняшникову олію використовують в кулінарній, хлібопекарській 

промисловостях. Олія містить  у собі цілий комплекс вітамінів РР, Е, А, В, D, F, 

фолієву кислоту, а також деяку кількість вільних жирних кислот, яка залежить 

від якості вихідної олійної сировини. 

Рослинні олії завжди вміщують жирні кислоти, кількість яких, в основному, 

залежить від якості сировини, технології виробництва, умов і часу зберігання 

продуктів. Недозріле і дефективне насіння олійних культур є причиною 

отримання висококислотних олій, особливо при наявності в них вологи, також 

сприяють підвищенню вмісту вільних жирних кислот. 

Для олій, використаних в харчових цілях, кислотне число повинно бути 0,3-

0,5 мг КОН/г, що досягається нейтралізацією вільних жирних кислот. 

Широко відомий спосіб лужної нейтралізації. В його основі лежить 

рівноважна реакція: 

RCOOH + NaOH = RCOONa + H2O 
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Для нейтралізації використовують водні розчини  NaOH.  

При підвищенні вмісту вільних жирних кислот (в.ж.к.) знижується якість 

олії, погіршуються її харчові властивості. При високих температурах жирні 

кислоти викликають корозію апаратури. Для харчових олій  обмежують 

величиною 0,3 – 0,5 мг КОН, тому для зниження вмісту в оліях вільних жирних 

кислот проводять спеціальну технологічну обробку олій. 

В промисловості використовують наступні способи: 

– нейтралізація вільних жирних кислотлугом – лужна нейтралізація; 

– вилучення вільних жирних кислотпри високій температурі під вакуумом 

– дистиляційна рафінація; 

– вилучення вільних жирних кислотза допомогою розчинників – 

екстракційна рафінація. 

Промисловому методу набув метод лужної рафінації та дистиляційна 

рафінація, що набула в останні роки великого значення. Екстракційна рафінація 

не використовується. 

Нейтралізована вільних жирних кислотлугом протікає в дві стадії: взаємодія 

лугу з вільних жирних кислотз утворенням мила та відділення нейтралізованої 

олії від мила. 

Проектом передбачено розгляд технологічної схеми лужної рафінації олії, 

яка дає змогу значно знизити кислотне число, при цьому збільшується термін 

зберігання та покращується товарний вигляд олії. 

Класична схема рафінації рослинної олії включає такі стадії: гідратацію 

фосфоровмісних речовин, лужну нейтралізацію, промивку, сушку, відбілювання, 

фільтрування, виморожування і дезодорацію. 

На сучасних виробництвах працюють різні лінії рафінації олії та жирів. В 

залежності від особливості апаратного вирішення окремих вузлів, це лінії фірм 

“Альфа-Лаваль”, “Вестфалія”, “Кемтек” продуктивністю від 180 до 360 т/добу і 

вітчизняна лінія “А1-ЖРН”. В цих схемах є багато спільного, але, водночас, 

процеси протікають по-різному. 
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Сучасні лінії рафінації олій і жирів оснащені контрольно-вимірювальними 

приладами, системами автоматизації з використанням комп’ютерів. Зробимо 

порівняння схем і обладнання вищесказаних ліній. 

Лінія лужної рафінації олії фірми “Альфа-Лаваль” продуктивністю 300-360 

т/добу і вітчизняна лінія фірми “А1-ЖРН” продуктивністю до 150 т/добу 

практично дублюють одна одну. Їх перевагами є: комплектність ліній, наявність 

блока гідратації олій та проведення сушки нейтралізованої олії, наявність вузла 

кислотного розкладання миломістких стоків, забезпечення комплексної 

переробки жирової продукції і побічних продуктів процесу. 

Лінія “Шарплес” в складі комплектної постановки фірми “Кемтек” 

відрізняється від інших тим, що замість сепараторів для очистки жирів від 

соапстоку і першої промивної води використовується супердекантери 

горизонтального типу, а для відділення другої промивної води – вертикальна 

центрифуга спеціальної конструкції. Лінія “Шарплес” має такі переваги: 

– використання розбавленої десятивідсоткової фосфорної кислоти для 

обробки важко рафінованих олії; 

– можливість отримати висококонцентровані соапстоки (до 40%) завдяки 

супердекантерам. 

Остання перевага несе й певну економічну вигоду, оскільки 

висококонцентровані соапстоки можуть використовуватись при виготовленні 

мил. 

Технологічна схема рафінації олій на лінії “Вестфалія” продуктивністю 300 

т/добу має такі переваги: 

– нетривалість (3-5 хв) експозиції суміші олії і фосфорної кислоти; 

– можливість підігріву лужного розчину до ладанної температури; 

– промивка нейтралізованих олій розчином фосфорної кислоти замість 

водної промивки; 

– застосування напівгерметичних сепараторів які мають інші принципи 

відділення потрібної фази; 
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– використання відцентрових змішувачів, які являють собою поєднання 
насоса і змішувача. Застосування такого апарату економить енергоресурси. 

Досконалі лінії рафінації олій і жирів устатковані великою кількістю 
контрольно-вимірювальних приладів, системою автоматизації з використанням 
комп’ютерів і дисплеїв. 

Технологічна схема лужної рафінації олій і жирів на сепараційних лініях 
включає наступні основні стадії: 

1 Для світлих рослинних олій і гідрірованих жирів: 
- обробка фосфорною кислотою різної концентрації; 
- лужна нейтралізація; 
- одно- або двохкратно водна промивка; 
- обробка розчинами лимонної або фосфорної кислоти; 
- вакуумна сумка; 
- полірувальне фільтрування. 
Вибір тої чи іншої технологічної схеми і параметрів процесу лужної 

рафінації обумовлюється якістю вихідної жирової сировини, вимогами до 
отриманого продукту і виходом рафінованої олії. 

В свою чергу, вихід готової продукції залежить від маси відходів і 
безповоротних втрат, що утворюються при рафінації. Ці показники і є головними 
при оцінці економічної ефективності роботи сепараційних ліній на багатьох 
підприємствах олійно-жирової промисловості. 
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В статті проведена  розробка технології напоїв із застосуванням екстракту 
ягід. Охарактеризована основна та допоміжна сировина, наведені показники 
якості готової продукції. Розроблена рецептура продукту. 
Ключові слова: напої, екстракти, технологія, сировина, рецептура, якість. 

Український ринок соків і сокових напоїв в останні роки динамічно 
розвивається. Об’єм виробництва щорічно зростає на 10-40%, а експорт 
збільшується в середньому на 45%. Середньостатистичний українець споживає 
близько восьми літрів соків на рік, тоді як росіянин – 12, європеєць – 30, а 
американець – 60 літрів. Отже, для вітчизняних виробників соків і сокових напоїв 
існує значний потенціал. 

Основну частку виробництва сокової продукції (більше 44%) сладають 
купажовані соки. Найбільшу частку в загальному обсязі продажу в Україні 
сьогодні займають: томатний сік (21%), апельсиновий сік (17%), нектар, 
"Мультивітамін" (15%) та по 12% належить сокам "Яблуко" та "Виноград". 

Об’єм світового виробництва плодових соків оцінюється на теперішній час 
в 30 млрд. літрів на рік при обігу вище 30 млрд. доларів. 

Харчова і смакова цінність плодоовочевої сировини визначається 
переважно її внутрішньоклітинною рідкою фазою. У рідкій фазі клітинного соку 
містяться хімічні речовини, багаті на цукор, органічні кислоти та їх солі, 
дубильні речовини і вітаміни. Гармонійне поєднання цих речовин зумовлює 
високі смакові і дієтичні якості соку. У харчовій промисловості процеси 
фільтрування отримали широке застосування для відділення осаду від 
сатураційних соків і для очищення сиропів в цукровому виробництві; для 
відділення дробини від сусла і для освітлення пива в пивоварінні; для 
фільтрування рідини у виноробному та лікеро-горілчаному виробництві, а також 
для фільтрування соків [1-4].  
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Для оновлення асортименту якісної безалкогольної продукції актуальним є 
створення нових смако-ароматичних інгредієнтів. Особливо актуальним є 
дослідження саме нетрадиційної рослинної сировини як джерела ароматичних, 
смакових та біологічно активних речовин.  

Тенденція розвитку ринку напоїв в Україні повинна бути орієнтована на 
продукти здорового харчування. Виробництво безалкогольних напоїв засноване 
на новітніх досягненнях науки, техніки та технології виробництва. При цьому 
використовуються сировина та напівфабрикати високого ступеня готовності. У 
виробництві безалкогольних  напоїв інновації зосереджені в розробці напоїв  на 
натуральній основі, для цього використовуються соки, концентрати, настоянки з 
рослинної сировини, розширюється асортимент продукції. 

Безалкогольні напої слугують основою для збагачення їх мінеральними та 
біологічно-активними речовинами, вітамінами, що відносить їх до корисних 
видів харчових продуктів. 

Створення інноваційних напоїв із застосуванням ектракту ягід дозволить 
покращити органолептичні та біологічні властивості напоїв. У зв'язку з цим 
актуальними можна вважати дослідження, які  спрямовані на розробку технології 
виготовлення та розробку рецептури приготування  напоїв із застосуванням 
екстракту ягід. 

Мета статті – розробка технології виробництв напоїв із застосуванням 
екстракту ягід,   розробка  рецептури напоїв та оцінка їх якості. 

Однією з актуальних завдань безалкогольної галузі харчової промисловості 
є розширення асортименту продукції, що випускається , створення нових напоїв, 
що володіють функціональними властивостями, здатних ліквідувати дефіцит тих 
чи інших компонентів в харчуванні . Розширення асортименту напоїв з 
підвищеною біологічною цінністю дозволяє керувати процесом надходження 
вітамінів, БАВ в організм людини. Поряд з високим вмістом води до складу 
безалкогольних напоїв входять цукор і екстрактивні речовини, що надходять у 
готовий продукт разом з морсами, настоями, соками, екстрактами. Застосовувана 
рослинна сировина - джерело вітамінів, органічних кислот, мінеральних, 
барвників та ароматичних речовин. 
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Для виробництва напоїв із застосуванням екстракту ягід  використовується 

наступна сировина: екстракти ягід, підготовлена питна вода. 

Проаналізовані існуючі літературні відомості, досліджені споживчі та 

фізико-хімічні властивості екстрактів ягід.  

В якості екстракту ягід використовувалася  виноградний екстракт червоних 

сортів винограду. 

Оцінювалася можливість їх використання в технології безалкогольних 

напоїв. 

На першому етапі роботи вивчалися склад та технологічні властивості 

різних екстрактів зі збродженої і солодкої вичавки винограду червоних сортів 

Шираз, Каберне Совіньйон, Мерло, Гранатовий, Антаріс, Ізабелла, білий Мускат 

Оттонель).  Екстракти зі збродженої і солодкої вичавки винограду повинні 

відповідати вимогам чинної нормативної документації [5-10]. 

Виноград є цінним харчовим продуктом, при переробці якого утворюється 

ціла низка органічних відходів, що містять підвищену кількість мікроелементів і 

БАВ. Виноградні вичавки червоних сортів, будучи цінною вторинною 

сировиною, є джерело натуральних фенольних компонентів, включаючи 

антоціани, фенольні кислоти, флавоноїди, стильбени та інші біологічно 

ціннікомпоненти [4, 5]. Ці компоненти знаходяться у відносно доступних 

формах. Дослідженню складу та утилізації вторинних продуктів виноробства 

присвячений цілий ряд наукових праць [1, 2, 3]. Для подальшого практичного 

застосування вичавки було необхідно встановити її компонентний склад з 

орієнтиром на використання в технології безалкогольних газованих напоїв.  

Для виробництва напоїв із застосуванням екстракту ягід був вибраний 

сиропоподібний екстракт шкірки білого сорту винограду Мускат Оттонель в 

кількості 0,05-0,2%. Вміст сухих речовин у екстракті  – 35-45 %, іонів (Р=0,95, 

мг/кг): калію – 21260, натрію - 900, магнію - 1260, кальцію – 740 , хлоридів – 330, 

сульфатів – 5600, винної кислоти – 29800, яблучної – 23400, бурштинової – 4500, 

лимонної – 5700 [3]. 

Сиропоподібні екстракти виноградної вичавки містять органічні кислоти    
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(4-12г/кг) – винну, яблучну, бурштинову, катіони –калій (2-5г/кг), магній                
(0,1-1, 2г/кг), кальцій (0,2-0,75г/кг), які покращують біологічну цінність та 
органолептичні показники напоїв. Концентрування виноградного екстракту до 
сиропоподібного стану покращувало його стабільність і технологічні показники, 
що дозволяло застосовувати його в композиціях безалкогольних газованих 
напоях у дозуваннях 0,05-0,2%   

Соціально-активне населення останні десятиліття значно змінило ставлення 
до власного здоров'я. Прагнення вести здоровий спосіб життя підвищує попит на 
продукти з натурально-природними компонентами, формує інтерес споживачів 
до вибору правильного збалансованого харчування, і викликає негативну думку 
відмова про штучних добавках [1, 2].  

Порушення здорового режиму дня, велика завантаження на роботі 
формують певний дефіцит часу, і не завжди дозволяють людині приділяти 
належну увагу фізичному стану, своєму здоров'ю, не кажучи вже про 
харчування. Порушення ритмічності надходження в організм поживних речовин 
швидше за все призводить до енергетичного дисбалансу, внаслідок якісного та 
кількісного порушення раціонів харчування.  

Сучасний споживач прагне зберегти і зміцнити власне здоров'я, зменшити 
ризики розвитку нездужань, підвищити життєвий тонус, знижувати вагу. Все це 
призводить до поступового формування нового підходу до вибору продуктів 
харчування: більшість населення прагне харчуватися та отримувати необхідні 
для організму білки, жири, вуглеводи та вітамінну підтримку . Проблема 
натуральності харчової продукції для багатьох країн світу набуває ще більшої 
актуальності, ніж раніше. Це викликано тим, що що застосовуються в харчовому 
виробництві різні штучно вироблені харчові добавки і наповнювачі - 
стабілізатори кольору і смаку, барвники, ароматизатори, емульгатори, на думку 
багатьох фахівців, які завжди задовольняють санітарним нормам. 

Можливість використання широкого розмаїття екстрактів, що отримані з 
рослинної сировини, вторинних ресурсів переробки плодів і винограду дозволяє 
поліпшити натуральність і якість багатьох безалкогольних напоїв, сприяє 
розробці нових рецептур.  
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Для підготовки рослинної сировини практикуються настої, відвари, 

екстракти. Виноградну вичавку, де біологічно активні компоненти 

сконцентровані в шкірці, і знаходяться головним чином, у зв'язаних формах, 

піддають в основному екстракційним процесам з подальшим виділенням БАВ , 

антоціанових концентратів, або індивідуальних хімічних речовин [1, 5]. 

Наприклад, після вуглекислотної екстракції шрот, що залишається, може бути 

використаний як добрива, а сам екстракт придатний для застосування в різних 

галузях харчової промисловості [5]. 
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ГОСПОДАРСТВА  
У статті проаналізовано склад основних послуг на підприємствах готельно-

ресторанного господарства та шляхи удосконалення їх виробництва. В умовах 

сьогоднішньої конкуренції підприємства індустрії гостинності, якщо вони 

хочуть вижити, не можуть більше опиратися на традиційні, неефективні, 

консервативні форми обслуговування та послуги. 

Ключові слова: готельне господарство; індустрія гостинності; готельні 

послуги,, обслуговування; очікувана послуга; основна послуга; додаткова 

послуга, якість послуги. 

Постановка проблеми. Працюючи на ринку вільної конкуренції, 

підприємства готельно-ресторанного господарства ведуть гостру боротьбу за 

кожного споживача. Щоб вижити і перемогти у цій боротьбі, підприємства 

мають постійно працювати над розширенням, удосконалення та підвищенням 

рівня виробництва та надання основних послуг. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження сутності готельних 

послуг присутнє у працях таких зарубіжних і вітчизняних вчених, як О.О.Гаца, 

О.М.Гараніна, А.О.Змійов, Г.О.Зінов’єв, Н.М.Кузнєцова, К.П.Максимець, 

Г.Б.Мунін, Х.Й.Роглєв, Є.В.Самарцев, Н.В.Чорненька, О.П.Єфімова, 

Н.А.Єфімова, Т.А.Олефіренко,та інш. Дослідженням якості послуг а готельно- 

ресторанному господарстві займались наступні вчені: А.Агафонова, В.Капліна, 

В.Карсекін, Н.Пятницька  та інш.             
Метою статті є обґрунтування доцільності удосконалення виробництва 

основних послуг в закладах готельно-ресторанного господарства. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Внаслідок взаємодії закладів 

готельно-ресторанного господарства з постояльцями формуються послуги.  
На сьогоднішній день відсутнє однозначне трактування поняття послуги в 

ГРК. Найбільш вживані трактування «послуги» представлені  в таб.1.1. 
Таблиця 1.1. – Трактування  поняття «послуги» в ГРК  

№п\п Трактування терміну Автор 

1. - це дії (операції) підприємства з розміщення 
споживача шляхом надання номера (місця) для 
тимчасового проживання в готелі, а також інша 
діяльність, пов’язана з розміщенням і тимчасовим 
проживанням 

Чорненька Н.В.[6, с.72] 

2 -це результат взаємодії готельного комплексу та 
клієнта, а також власної діяльності обслуговуючого 
персоналу по задоволенню потреб клієнтів  

Мунін Г.Б, Змійов 
А.О.,Зінов'єв Г.О.,Самарцев 
Є.В.,Гаца О.О.,Максимець 
К.П., Роглєв [3,с.252] 

3. - це задоволення потреб громадян у наданні 
тимчасового проживання в житловому приміщенні, 
яке оснащене необхідними меблями, а також 
супутніми проживанню послугами 

Єфімова О.П.,Єфімова 
Н.А.,Олефіренко Т.А. [2,с.7]

4 – це вид суспільного блага, за допомогою якого 
задовольняються потреби шляхом  
вчинення  суб’єктом  дій  (здійснення  діяльності), у  
корисних  властивостях  яких  і полягає суб’єктивний 
інтерес особи  

В. А. Васильєва [4, c. 95]. 

5 - дії (операції) підприємства з розміщення 
споживача шляхом надання номера (місця) 
для  тимчасового  проживання в готелі, а 
також  інша  діяльність, пов'язана  з 
розміщенням  та  тимчасовим  проживанням. 

Закон України «Про 
туризм» 08.07.2010 

 
Отже, зважаючи на різні трактування можна розглядати послугу, як  вид  

суспільного блага, за допомогою якого задовольняється потреба особи у 

тимчасовому проживанні та  надання  інших,  пов’язаних  із  таким тимчасовим 

проживанням, послуг.  

Пунктом  1.3  Правил  надання  готельних  послуг  визначено,  що  готельна 

послуга складається із основних та додаткових послуг, що надаються споживачу 

відповідно до категорії готелю (п. 1.3 Правил надання готельних послуг). [5]. 
Основні послуги –  обсяг послуг готелю (проживання, харчування тощо), 

що включаються  до  ціни  номера  (місця) і  надаються  споживачу  згідно  з 

укладеним договором. Надання основних послуг являється однією з важливих 
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складових організаційної структури будь-якого готельного підприємства. Від 

діяльності служб, які надають послуги залежить успіх серед клієнтів, імідж, 

заповнюваність готелю, прибуток, та ін. 

Основні послуги можна поділити на дві групи: 
– основні обов’язкові послуги; 
– основні необов’язкові послуги. 

До  основних  обов’язкових  послуг  (готельних  послуг,  що  включаються  

до ціни  номера  згідно  вимог  нормативно-правових  актів)  слід  включити  

надання номера  (ліжко-місця)  для  проживання,  послуги  із  прибирання  

номера,заправляння  ліжок, зміни  постільної  білизни,  рушників  та  туалетних  

речей у відповідності  до  категорії  готелю,  оформлення  гостей,  а  також  інші  

послуги, визначені  обов’язковими  вимогами  нормативних  документів  (правил  

та стандартів) для певної категорії готелів. Крім того, до основних обов’язкових 

послуг готелю слід віднести послуги, визначені  п.  4.8  Правил  надання  

готельних  послуг,  а  саме:  виклик  швидкої допомоги, доставка  в  номер  

кореспонденції,  побудка  у  визначений  час, надання необхідного інвентарю в 

залежності від категорії готелю. 
Сучасні дослідження показують, що на підприємствах готельного 

господарства спостерігається значна невідповідність зростаючих потреб і 

запитів споживачів обсягам і якості пропонованих послуг, тому для ефективної 

діяльності ГРК невід’ємною умовою є удосконалення надання основних послуг. 
Для підприємств готельно-ресторанного бізнесу важливим є надання послуг 

максимально високої якості. Сьогодні стає все складніше залучити клієнта 

зручними апартаментами з красивим видом з вікон, оскільки такий набір послуг, 

як супутникове телебачення, Wi-Fi, spa-салон, масажний кабінет і басейн став 

звичним і майже обов'язковим. Потенційний гість готелю - це людина, яка вже 

не вміє жити без мобільного телефону та Інтернету, а інформаційні технології 

дозволяють їй, не виходячи з дому, вивчити інформацію про готелі на сайтах, 

забронювати номер on-line, а потім замовити залізничний або авіаквиток і 

вирушити у подорож. 
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В умовах сьогоднішньої конкуренції підприємства індустрії гостинності, 
якщо вони хочуть вижити, не можуть більше опиратися на традиційні, 
неефективні, консервативні форми культури виробництва [2]. 

Прагнучи запропонувати клієнтам ексклюзивний сервіс, багато готелів 
замовляють розробку особливих систем роботи, які суттєво розширюють функції 
готелю. Серед них, наприклад, можна виділити наступні [3]. 

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

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

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

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

Мережа готелів Starwood Hotelsand Resorts вже запустила SPG Keyless – 
першу систему, яка дозволяє відкрити номер просканувавши свій телефон через 
програму, коли номер готовий. Тоді приходить смс оповіщення, і туристи 
можуть вільно дістатися до свого номеру.  

Ruby Hotel у Відні запустив програму на вмонтованих планшетах в 
номерах, який вітає туристів з приїздом, та завантажує інформацію щодо 
єкскурсії, цікавих місць поблизу готелю, може відповідати на запитання, які 
часто виникають у гостей [4]. 
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Крім електронного управління, сучасні готелі також потребують 

впровадження нововведень в ресторанній сфері [5]. Це не тільки саме управління 

рестораном - коли він перетворюється фактично в окрему «державу» на території 

готелю. Це ще й безліч зручностей для клієнтів: 
- інтерактивне меню - відвідувачі користуються екраном, вбудованим в стіл, 

вибираючи з його допомогою страви і кличучи офіціантів; 
- екрани-планшети на столах - поки замовлення готується, відвідувач може 

почитати свіжі новини, дізнатися про ресторан побільше, замовити таксі тощо; 
- сенсорні дисплеї, встановлені в холі готелю - актуальні для великих готелів 

з декількома ресторанами. Скориставшись ними, гості можуть побачити меню 

всіх пунктів харчування в готелі, вибрати кращий з них і заздалегідь прорахувати 

свій середній чек. 
На нашу думку, насамперед це удосконалення має відбуватись через 

покращення стану матеріально-технічної бази закладів, створення унікальності 

інтер’єру та екстер’єру, створення комплексності послуг та їх унікальності, 

покращення комунікації,  комфортності та безпечності перебування  гостей та 

персоналу, підвищення рівня професіоналізму персоналу. Щоб бути лідером та 

отримати конкурентні переваги на ринку готельно-ресторанних послуг, потрібно 

використовувати комп’ютерні мережі, Інтернет та Інтернет-технології, 

застосувати наскрізну автоматизацію всіх бізнеспроцесів [1, с. 188] 
Висновки з даного дослідження. Надання основних послуг являється однією 

з важливих складових організаційної структури будь-якого готельного 

підприємства. Від діяльності служб, які надають послуги залежить успіх серед 

клієнтів, імідж, заповнюваність готелю, прибуток, та ін. Всі інновації спрямовані 

не тільки на залучення якомога більшої кількості клієнтів, а й на те, щоб кожного 

клієнта зробити постійним гостем і забезпечити приплив стабільного прибутку. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

У статті досліджено тенденції підвищення ефективності трудового 

потенціалу ресторанного господарства в Україні, проаналізовано поняття та 

структуру трудового потенціалу. Наведено основні методи та напрямки 

підвищення ефективності трудового потенціалу. 
Ключові слова: персонал підприємства, ефективність використання персоналу, 

мотивація, продуктивність праці, управління трудовим потенціалом, трудовий 

потенціал, кадровий потенціал. 

Люди є найвагомішою частиною продуктивних сил та визначальним 

джерелом розвитку для економіки, їх мотивування діяльності, освіта, 

досконалість та підготовка. Є непомірна залежність конкурентоспроможності 
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економіки країни, її рівня достатку населення від якості трудового потенціалу 

робітників підприємства чи організації. Трудові ресурси забезпечують рух 

матеріальних і матеріальних елементів виробництва. Найголовнішим ресурсом 

усякого підприємства є трудові ресурси, від їх якості та ефективного 

використовування чого, дуже сильно залежить результат діяльності всього 

підприємства і його конкурентоспроможність. Трудові ресурси – це частина 

працездатного населення, що володіє фізичними та інтелектуальними 

здібностями й знаннями, що необхідні для здійснення корисної діяльності. 
Трудові ресурси підприємства являють собою сукупність робітників різного 

професійно-кваліфікованого рівня, що зайняті на підприємстві, та входять до 

його облікового складу [1]. 
Кадровий потенціал підприємств готельно-ресторанного бізнесу має 

кількісні, якісні й структурні характеристики, які характеризуються такими 

абсолютними й відносними показниками:  

- облікова й явочна чисельність працівників підприємства та його 

внутрішніх структурних підрозділів, окремих категорій і груп на певну дату;  

- середньооблікова чисельність працівників у визначеному періоді;  

- питома вага окремих підрозділів (груп) у загальній чисельності 

працівників підприємства;  

- темпи збільшення чисельності працівників за визначений період; 

- фондоозброєність праці працівників. 

Сукупність зазначених показників дає уяву про кількісний, якісний і 

структурний стан кадрів і тенденції щодо його змін. 

У сучасних умовах важливу роль в ефективному використанні трудового 

потенціалу відіграє економічна та соціальна політика держави. Її вплив на макро- 

і мікрорівні на ефективність суспільного виробництва здійснюється через:  

 практичну діяльність урядових установ і державних структур; 

 різноманітні види законодавства; 
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 фінансові заходи та стимули (податки, тарифи, фінансова підтримка 

великих науково-технічних і виробничих проектів, фінансування соціальних 

програм, регулювання відсоткових ставок для кредитів); 

 запровадження та контролювання економічних правил і нормативів; 

 створення ринкової, виробничої та соціальної інфраструктури; 

 макроекономічні структурні зміни;  

 програми роздержавлювання власності і приватизації державних 

підприємств;  

 комерціалізації організаційних структур невиробничої сфери тощо 

[2]. 
Концепція трудового потенціалу на макрорівні знайшла відображення й в 

законодавчих актах України. Зокрема, в Указі Президента «Про Основні напрями 

розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року» трудовий 

потенціал визначається, як «сукупна чисельність громадян працездатного віку, 

які за певних ознак (стан здоров'я, психофізіологічні особливості, освітній, 

фаховий та інтелектуальний рівні, соціально-етнічний менталітет) здатні та 

мають намір провадити трудову діяльність».  

У визначенні трудового потенціалу суспільства більшість вчених 

дотримується думки, що це інтегральна оцінка і кількісних, і якісних 

характеристик економічно активного населення, яка забезпечує певні 

можливості у створенні матеріальних і духовних благ суспільства.  

Нові технології кадрового менеджменту отримали назву «управління 

людськими ресурсами», яке потім увійшло в систему стратегічного 

менеджменту, а функція управління персоналом стала контролюватись вищими 

посадовими особами організації.  

Характерні особливості управління персоналом і управління людськими 

ресурсами показано у таблиці 1 [3]. 
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Таблиця 1 – Характерні особливості управління персоналом і управління 

людськими ресурсами 
Управління персоналом Управління людськими ресурсами

Зорієнтовано на потреби персоналу Зорієнтовано на потреби самої організації в 
робочій силі

Розглядає діючий кадровий потенціал 
організації 

Розглядає персонал з точки зору наявних 
робочих місць в організації 

Пасивна стратегічна кадрова політика 
заснована на традиційних моделях 
управління персоналом 

Активна стратегічна політика управління 
людськими ресурсами 

Кадрову політику організації здійснює 
служба управління персоналом 

Кадрову політику здійснює служба персоналу і 
лінійні менеджери організації.  

Увага кадрового менеджменту 
зосереджена на рядових працівниках 

Увага кадрового менеджменту зосереджується 
на управлінському апараті, компетентності 
менеджерів та спеціалістів 

 

Управління людськими ресурсами є ефективним, якщо в організації 

дотримуються усіх поставлених умов праці. 

Для успішного виконання завдань в галузі ресторанного бізнесу, 

ефективного управління персоналом, важливе значення має вивчення зовнішніх 

і внутрішніх факторів, що впливають на управління персоналом, на 

продуктивність праці, на повне і своєчасне використання резервів зростання, 

вдосконалення науковообґрунтованої системи планування та аналізу оцінки 

ефективності управління персоналом та продуктивності праці.  

Управління персоналом здійснюється при допомозі науково розроблених 

методів. Методи – це спосіб впливу на колектив або окремого працівника для 

досягнення поставленої цілі, координації його діяльності в процесі виробництва. 

В теорії і практиці управління застосовують три групи методів: 

 адміністративні;  

 економічні; 

 соціально-психологічні [4]. 

Крім базових методів управління персоналом, використовують систему 

методів, що наведена в таблиці 2 [5].  
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Таблиця 2 – Методи управління персоналом 

Завдання 
управління 
персоналом 

Що потрібно визначити Методи дослідження 

Формування 
структур і штатів 
 

1.Психологічно обґрунтовані 
норми керованості і оптимальний 
розмір виробничих колективів. 
2. Професійно-кваліфікаційні 
вимоги до працівників.

Аналіз змісту трудової 
діяльності, відповідності 
професійним вимогам робочого 
місця. Моделювання, експертні 
оцінки

Підбір кадрів 1. Рівень розвитку загальних і 
спеціальних здібностей особисто. 
2.Індивідуально-психологічні 
особливості людини, її 
спрямованість.

Спостереження, бесіда, вивчення 
документів, тести інтересів, 
інтелектуальні тести, тести 
спеціальних здібностей, 
експеримент 

Розвиток 
персоналу 

1.Рівень професійних знань, умінь, 
навиків і бажань працівника.  
2.Найбільш ефективні форми 
професійного навчання.

Опитування, експертні оцінки, 
бесіда, ділові ігри, ситуаційні 
завдання, експеримент, тренінг 

Оцінка і 
розстановка 
кадрів 

3.Відповідність працівника його 
робочому місцю.  
4.Можливість подальшого 
співробітництва. 
5. Результат трудової діяльності.

Опитування, групова оцінка 
особистості, експертна оцінка, 
спостереження 

Раціональне 
використання 
персоналу 

1.Причини порушення 
дисципліни. 
2. Стан соціально-психологічного 
клімату в колективі. 
3. Ефективність кадрової 
політики. 

Аналіз документів, тести, 
анкетування, метод опитування, 
аналіз дисциплінарної влади, 
бесіда. 
Аналіз результатів роботи 

  

Управління персоналом забезпечується взаємодією керуючої та керованої 

системи. Керуюча система (суб'єкт) – це сукупність органів управління й 

управлінських працівників з певними масштабами своєї діяльності, 

компетенцією та специфікою виконуючих функцій.  

Аналіз наукової літератури демонструє, що у залежності від характеру 

впливу на людину вітчизняні вченні виокремлюють такі методи як: 

 - методи стимулювання, зв'язані з задоволенням визначених потреб 

співробітника;  

- методи інформування, що припускають передачу співробітнику 

відомостей, які дозволять йому самостійно будувати свою організаційну 

поведінку;  
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- методи переконання, тобто безпосереднього цілеспрямованого впливу на 

внутрішній світ, систему цінностей людини;  

- методи (адміністративного) примушування, засновані на погрозі чи 

застосуванні санкцій. Наука і практика менеджменту виробили три групи 

методів управління персоналом організації [6]. 

В основі адміністративних, або організаційно-розпорядчих методах лежить 

застосування влади і нормативне забезпечення трудової діяльності 

співробітників. Зазвичай реалізуються у вигляді наказів, розпоряджень, вказівок 

і орієнтовані на такі мотиви людської поведінки, як почуття обов'язку, 

усвідомлення необхідності дотримання трудової дисципліни, прагнення 

працювати в певній організації. Адміністративні метоли мають прямий характер 

впливу - будь-який наказ чи розпорядження керівництва повинні бути 

обов'язково виконані (табл. 3). 

Таблиця 3 – Методи управління персоналом [7] 
Адміністративні Економічні Соціально-психологічні

1.Ієрархія управління 
2.Персональна залежність  
3.Вузька спеціалізація 
4.Виконання 
5. Зовнішній контроль 

1.Авторитет з використанням 
матеріальних стимулів  
 2.Мотивація 
3. Групова діяльність 
4. Ініціатива 
5. Колективний контроль 

 1.Лідерство та 
партнерство 
 2.Прихильність 
3.Віртуальна або 
мережева організація  
4.Творчість 
5.Самоконтроль

 

Засновником школи наукового управління вважають американського 

інженера Ф. Тейлора. Він стояв біля витоків створення сучасного менеджменту.  

Творці школи наукового управління ґрунтувалися в своїх підходах на двох 

принципах. 

Перший – принцип вертикального поділу праці: за менеджером повинна 

бути закріплена функція планування, а за працівником – функція виконання 

поставленого завдання. 

Другий принцип – принцип вимірювання праці. Суть його полягає в тому, 

що, використовуючи спостереження, виміри, логіку і аналіз, адміністрація може 

удосконалити багато операцій ручної праці, домагаючись їх більш ефективного 
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виконання. методи наукової організації праці дозволили істотно скоротити 

витрати живого праці, що сприяло значному підвищенню продуктивності праці 

працівників.  

З огляду на важливість застосування на практиці методів наукової 

організації праці, Ф. Тейлор сформулював на основі цих методів нові обов'язки 

адміністрації: 

1. Вироблення наукового фундаменту для кожного окремого дії в усіх 

різновидах праці з встановленням суворих правил для кожного руху, 

удосконалення і стандартизація всіх знарядь і умов праці. 

2. Ретельний відбір робітників, їх подальша тренування, навчання і розвиток 

з метою отримання висококваліфікованих працівників. 

3. Співпраця з робочими з метою досягнення відповідності всіх окремих 

галузей виробництва раніше вироблених адміністрацією науковим принципам, а 

також обов'язкове заохочення робітників за прискорену роботу і за точне 

виконання ними виробничих завдань. 

4. Рівномірний розподіл праці і відповідальності між адміністрацією і 

робітниками. 

5. Основним недоліком системи Ф. Тейлора є те, що вона в своєму 

первісному вигляді була розрахована на дисциплінованих робітників. Проте, на 

сучасному етапі розвитку науки і практики управління персоналом принципи 

наукового управління як і раніше є прогресивними і актуальними [8]. 

Найбільший успіх господарювання досягається тоді, коли всі функціональні 

підсистеми управління персоналом узгоджені в часі та просторі і застосовуються 

одночасно. У сучасній науці і практиці менеджменту, відбувається постійний 

процес вдосконалення, оновлення та пошуку нових підходів, концепцій, ідей в 

галузі управління персоналом як ключовим і стратегічним ресурсом ділових 

організацій (табл. 4).  
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Таблиця 4 – Трансформація принципів управління персоналом в системі 

сучасного менеджменту [9] 
Традиційні принципи Сучасні принципи 

Максимізація прибутку як єдина мета Прибуток є головною метою, але зростає 
усвідомлення соціальних цілей. багатоцільова 
задоволеність 

Універсальний упор на вигідні і 
ефективні економічні досягнення 

Упор на вигідність, ефективність і 
задоволення учасників 

Організація підприємства як закритої 
системи 

Організація підприємства як відкритої 
системи, яка взаємодіє з навколишнім 
середовищем

Реакція тільки на ринок і конкурентне 
середовище  

Реакція на багато зацікавлені групи і 
соціальні сили

Необмежене використання науки і 
техніки. Погляд на науку з позицій 
невтручання і детермінізму 

Усвідомлення межі науки і техніки. Визнання 
необхідності контролю над прикладним 
використанням техніки

Зведення суспільних очікувань від 
підприємства до виробництва 
матеріальних цінностей і послуг 

Суспільство чекає від підприємства 
звернення до проблем якості життя в більш 
широкому сенсі

Вимірювання досягнень підприємства 
прибутком 

Оцінка підприємства по прибутку і 
показниками соціальних результатів 

 

Загальна сучасна тенденція, характерна для практики підприємств в 

ринковій економіці, полягає в орієнтації на комплексний, системний підхід в 

управлінні персоналом, в спробах здійснення цілісного охоплення різних сфер, 

аспектів, функцій, що в свою чергу передбачає органічну ув'язку політики в 

області праці з перспективними планами організації [10]. Таким чином, 

управління персоналом в структурі сучасного менеджменту набуває особливого 

значення, є однією з найбільш важливих функціональних сфер в організації, яка 

може забезпечити багаторазове підвищення ефективності її роботи. 

Перш за все, у зв‘язку з тим, що значний темп змін в ресторанному 

господарстві, спричинений високою конкуренцією на  ринку, спонукає часті 

зміни у змістовності самої роботи, і тому потенціал працівника повинен бути 

вищим за теперішні вимоги до роботи. Тобто сучасні ресторани  зацікавлені в 

тому, щоб вплив працівника на загальну діяльність не був обмежений лише 

функціональними обов‘язками. Другий підхід, який заснований на відповідності 

працівника організації, передбачає значний вплив на його поведінку та 
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показники роботи внутрішнього оточення. Відомо, що успішне виконання 

роботи працівником в одній організації не обов‘язково свідчить про здібність 

успішно виконувати ним аналогічну роботу в іншій.  

Отже, в сучасних умовах праці важливим є врахування відповідності 

працівника таким характеристикам організації, як загальний стиль управління, 

ефективні підходи  до ведення ресторанної діяльності, темп змін, відповідність 

взаємозв‘язків за посадою, неформальні методи роботи тощо. Лише поєднання 

вище назначених підходів може усувати їх недоліки і обмеженості та 

задовольнити вимоги даної діяльності. 
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В статті проведено удосконалення технології виробництва зефіру, 
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На теперішній час в Україні виробляється близько 2 млн. т кондитерських 
виробів на рік. Споживання кондитерських виробів на 1 особу в середньому 
становить 32-50 г/добу, у перерахунку на калорійність – 628-753 кДж). 

Кондитерські вироби, згідно з нормативною документацією, діляться на 
низку груп та підгруп (шоколад та какао-продукти, цукристі кондитерські 
вироби (мармеладо-пастильні вироби, цукерки, карамель, драже, ірис, халва, 
східні солодощі), борошняні вироби [6]. Асортимент кондитерських виробів 
різноманітний і нараховує понад 350 найменувань, це дозволяє задовольняти 
численні запити населення. 

Більшість кондитерських виробів (шоколад, печиво, галети) мають 
тривалий термін зберігання, мають високу калорійність: 1200-2400 кДж/100 г. 

Кондитерська промисловість  успішно функціонує, а випуск продукції цих 
підприємств – один із найперспективніших економічних напрямів. 

В кондитерських виробів високі харчова та енергетична цінності, тому що в 
них багато жирів, цукрів та практично немає вітамінів. Частка вуглеводів у 
раціоні харчування – 57 % від суми всіх інших поживних речовин (оптимальне 
співвідношення білки: жири: вуглеводи – 1:1,2:4 [4, 6]. 
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Підвищеним попитом у споживачів традиційно користуються збивні 
кондитерські вироби, у складі яких цукрово-патоковий сироп, піноутворювач, 
студнеутворювач, фруктовий наповнювач або інші добавки, ароматизатори [6]. 

Зефір та пастила користуються особливим попитом серед покупців. У їх 
складі – яєчний білок, пектин, які відносяться не тільки до технологічно 
необхідних компонентів, але й корисних функціональних інгредієнтів. Зефір – 
кондитерський виріб, рекомендований для харчування дітей у дошкільних та 
шкільних закладах. 

Для збагачення кондитерських виробів корисними компонентами все 
ширше використовують натуральну рослинну сировину у вигляді порошків, 
емульсій, витяжок, плодів та ягід, овочів, морських водоростей та ін. 

Одним із основних завдань з метою піклування про здоров'я населення є 
проблема забезпечення повноцінним харчуванням з усуненням дефіциту білка. 
Використання для цього рослинних білкових інгредієнтів, до яких належить суха 
пшенична клейковина, одне з перспективних рішень, що передбачають розробку 
нових ефективних технологій різних харчових продуктів. При цьому заміна 
імпортних та вітчизняних сировинних інгредієнтів препаратами з високими 
функціонально-технологічними властивостями залишається найважливішим 
завданням забезпечення населення доступними продуктами харчування в 
необхідній кількості та асортименті.  

Таким чином, з одного боку, існує гостра потреба у використанні 
високоякісних білкових інгредієнтів за новими напрямками, а з іншого – 
необхідність розвитку харчової та переробних галузей промисловості, що 
передбачає раціональне використання продуктів переробки стратегічно 
найважливішої для країни сировини – пшеничного зерна. 

Удосконалення технології пастильних виробів з застосуванням білкового 
інгредієнта в технології зефіру слід вважати досить актуальною. 

Удосконалення рецептур кондитерських виробів із застосуванням 
сировинних ресурсів, що мають доступність, екологічну чистоту, являє собою 
великий теоретичний, практичний інтерес, створює необхідні передумови для 
збільшення асортименту, підвищення якості, харчової, біологічної цінності 
виробів. 
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Метою статті є удосконалення технологічного процесу виробництва зефіру. 

Використання сухої пшеничної клейковини в якості інгредієнта дозволить 

скоротити дозування імпортної сировини, інтенсифікувати процес та покращити 

якість готових виробів. 

До основних стадій виробництва зефіру відносяться: підготовка сировини, 

приготування сиропу: цукрово-патокового або агаро-цукро-патокового, 

приготування цукрово-яблучної або цукрово-яблучно-пектинової суміші, 

збивання зефірної маси, формування, вистійка, структуроутворення та під - 

сушіння, пакування [1, 2, 3]. 

Збивна маса для зефіру відрізняється від пастильної тим, що в рецептурі 

зефірної маси більше агару і менше яблучного пюре. Агаро-цукрово-паточний 

сироп уварюють до більшої масової частки сухих речовин 84-85 %, тоді як для 

пастильної маси – до 78-79 %. У зефірну масу вносять утричі більше білка та 

збивають до меншої щільності – 400-600 кг/м3. 

Маса для зефіру має більшу в'язкість пишність. Для стабілізації структури 

пастильних виробів, корпусів цукерок збивають застосовують агар, агароїд, 

пектин, желатин, фурцелларан [5, 6]. 

При виробництві зефіру на пектині вводять сіль-модифікатор (лактат 

натрію) та кислоту для керування швидкістю закріплення структури. До 

яблучного пюре додають близько 3% сухого пектину та лактату натрію залежно 

від кислотності пюре, потім додають цукор білий та яєчний білок. Замість 

клейового сиропу вводять гарячий цукро-патоковий сироп (ЦВ=84 %), замість 

добавок – кислоту. Масу збивають. Зберігати готову масу не можна, оскільки 

введення кислоти усуває затримуючу дію солі в результаті утворення пектино-

цукрового колодця. Після підкислення масу необхідно негайно формувати 

(відсаджувати). Зефірна маса на пектині має більш дрібнопористу структуру та 

яскраво виражений фруктовий смак [6]. 

У традиційних способів виробництва зефіру на пектині, агарі, латини є 

недоліки. Вони є періодичними; технологічний процес протікає до 24 год; при 

виробництві необхідні великі технологічні площі для стадій вистоювання та 
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застуднення половинок зефіру; для умов протікання процесу вистійки потрібно 

підтримувати певну температуру та відносну вологість у приміщенні вистійки; 

витрачається багато енергоресурсів на підсушування [1, 2]. 

Для приготування клейової пастили до рецептурної суміші в певних 

співвідношеннях входять агар, цукор, патока, яблучне пюре, яєчний білок. 

Основні стадії виробництва: приготування агаро-цукрово-патокового сиропу, 

цукро-яблучної суміші, пастильної маси; формування пласта, стійка; 

студнеутворення; підсушування пастильного пласта; різання пласта; сушіння та 

охолодження пастили; обсипання цукровою пудрою; укладання; пакування. 

Для збільшення термінів зберігання виробу і надання йому оригінальних 

органолептичних властивостей, пов'язаних з різною консистенцією і вологістю 

шарів, що входять до його складу, отримують багатошаровий пастильний виріб. 

Для цього готують пласти із шарами промазки між ними та обмазкою 

сформованого виробу. Для приготування пластів беруть яблучне пюре, 

поділяють його на три частини. Першу змішують з попередньо приготовленою 

сумішшю сухого пектину і частиною цукру-піску і витримують протягом 1,5-4 

год. Другу частину змішують з сухим яєчним білком і витримують протягом 0,5-

1 год. У третю частину вводять першу частину і кількість цукру-піску, що 

залишилася за рецептурою. Суміш збивають протягом 25-30 хв, вводять другу 

частину та продовжують збивання ще 25-30 хв. Збиту масу розливають і лотки, і 

сушать. Нарізають на заготовки, які промазують сумішшю яєчного білка з 

плодовим пюре. Формують вироби у вигляді листкового пирога або рулету. 

Зверху сформований виріб обмазують сумішшю, що складається з цукру, сухого 

білка яєчного, пектину і яблучного пюре. Потім виріб додатково сушать та 

упаковують [4]. 

Для отримання зефіру, що має дієтичні властивості, зниженою калорійністю 

готують агаро-мальтито-мальтозний сироп змішуванням розчиненого агару у 

воді, взятих у співвідношенні 1,0:(62,0-63,0), з розчином мальтиту та з 

додаванням мальтозного сиропу, з наступним варінням отриманої суміші 

протягом 15-30 хв до отримання сиропу з масовою часткою сухих речовин                 
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17-25 %. Паралельно готують білково-інуліно-яблучну суміш шляхом 

перемішування білка яєчного сухого з інуліном та яблучним пюре, з наступним 

набуханням суміші до отримання однорідної консистенції. Змішують фруктозу, 

ізомальт і сорбіт, вносять у набряклу білково-інуліно-яблучну суміш, збивають 

до збільшення об'єму в 2-3 рази. В кінці додають молочну кислоту і ванільну 

есенцію [1]. 

На малих підприємствах масу для пастили та зефіру готують у спеціальних 

збивальних машинах, виготовлених із кислотостійкого матеріалу. 

Таким чином, проблема раціонального використання сировинних ресурсів, 

підвищення біологічної, харчової цінності продуктів харчування, створення 

нових функціональних виробів з широким спектром фізіологічної дії на 

теперішній час є дуже актуальною. 

Список використаних джерел: 
1. Агар харчовий. Технічні умови : ДСТУ 16280-2002 Київ. Держстандарт 

України. 2003. 6 с. 

2. Ароматизатори харчові. Загальні технічні умови : ДСТУ  32049-2013. 

Київ. Держстандарт України. 2014. 24 с. 

3. Артюхова С. И. Изучение природной устойчивости микроорганизмов 

поликомпонентной закваски молочных продуктов к антибиотикам.  Вопросы 

питания. 2005. № 6. С. 34–36.  

4. Банова С.І. Удосконалення технології збивних кондитерських виробів.  

Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.18.01  технологія хлібопекарських продуктів та харчових 

концентратів. Одеська національна академія харчових технологій Міністерства 

освіти і науки України, Одеса, 2003. 

5. Борисова, Л.П. Производство мармеладно-пастильных изделий, ириса, 

халвы. М. 2004. -148 с. 

6. Вироби кондитерські пастильні. Загальні технічні умови: ДСТУ 6441-

2003.. Київ. Держстандарт України. 2003. 10 с. 

  



225 

УДК 65.011 
Мирослава Малицька 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КЛІЄНТООРІЄНТОВАНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВА 

В умовах жорсткої конкуренції на ринку України у сфері надання послуг однією 

з найважливіших умов виживання та досягнення сталого розвитку компанії в 

довгостроковій перспективі є розробка та запровадження клієнтоорієнтованої 

стратегії розвитку. Її реалізація може забезпечити постійне посилення 

економічної потужності компанії, покращення іміджу та репутації, 

розширення клієнтської бази, разом з цим і підвищення 

конкурентоспроможності послуг, що надаються. 

Ключові слова: стратегія, стратегія розвитку, клієнт, клієнтоорієнтованість, 

соціальна відповідальність. 

Постановка проблеми. Задоволеність клієнтів та ефективність бізнесу 

досягаються за умови реалізації завчасно спланованої програми, яка спрямована 

на пошук потенційних споживачів, розробку продуктів (товарів та послуг) 

компанії, напрацювання каналів збуту та ефективну їх реалізацію з урахуванням 

об’єктивних даних щодо попиту цільових груп, основою якої є застосування 

напрацьованих алгоритмів роботи та встановлення стійких і взаємовигідних 

зв’язків зі споживачами, що відображають фактичне задоволення інтересів на 

усіх етапах взаємодії як внутрішніх так і зовнішніх клієнтів компанії [1]. 

Ключовим фактором успіху організації є споживачі/клієнти, які 

забезпечують тим самим створення зовнішньої конкурентної переваги. Для 

успішного досягнення стратегічних цілей споживач/клієнт повинен бути 

інтегрований в центр процесу планування діяльності організації. Це завдання 

вирішується за допомогою комплексу заходів стратегічного маркетингу, 

кінцевою метою якого є розробка клієнтоорієнтованої стратегії розвитку [2]. 
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Необхідність та актуальність запровадження клієнтоорієнтованої стратегії 

виникають з умов сучасного ринку надання послуг, а саме: 

- надлишок схожих пропозицій; 

- жорстка конкурента боротьба; 

- постійний або знижуючий запит на послугу; 

- особливі вимоги користувачів послуг до якості; 

- зростаючі запити користувачів до кваліфікації персоналу; 

- наявність на ринку послуг специфічних пропозицій; 

- постійне удосконалення ринку послуг, що надаються; 

- соціально – відповідальна поведінка компанії, що надає послуги. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням 

клієнтоорієнтованості компаній через її актуальність сьогодні займаються багато 

як вітчизняних, так і зарубіжних експертів: В. В. Бусаркина, Дж. К. Нарвер,                

С.Ф. Слейтер , В. Лошков , Б. Рыжковский, К. Харский И., Воржакова Ю.П., 

Новіков А., Кулинич А., И.А. Никонова, Р.Н. Шамгунов та ін. 

Метою статті є формування цілей та дій клієнтоорієнтованого підходу, 

розробка клієнтоорієнтованої стратегії на засадах соціальної відповідальності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В часи орієнтації на 

виробництво, коли головним було створити товар та розширити виробництво, 

рівень уваги до клієнтів був достатньо низьким. Споживачам було складно 

знайти незалежну інформацію про товари/послуги, вони не мали можливості 

висказати своє негативне ставлення до організації, оперативно зв’язатися, щоб 

вирішити конкретні питання [7]. В ті часи, процес продажу носив приблизно 

однаковий характер, широкого вибору не було. Але прийшла нова реальність та 

діють інші правила. 

Клієнтоорієнтованість – це мета бізнесу, стратегія, реалізація цінностей, 

допомога та увага, частина корпоративної культури, інструмент управління 

взаємовідносинами, ініціація позитивних емоцій. Підходів до визначення 

клієнтоорієнтованого підходу дуже багато, кожний науковець має свою думку й 

тлумачення. 
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За останні десятиріччя поведінка клієнта дуже змінилась. Зараз споживачі 

очікують персоналізованої технологічної поведінки, постійного накопичення 

інформації. Бажають, щоб їх досід був простим, миттєвим та інтуїтивним [10]. 

Вони стали більш свідомими і прагнуть до високих цілей у своїх рішеннях. 

Клієнти розраховують на простий контакт з організацією, а також на поважну 

реакцію, якщо виникають зауваження, хочуть відчувати, що про них піклуються 

та турбуються. 

Процес розробки клієнтоорієнтованої стратегії є досить тривалим, щоб 

отримати ефективний результат від її реалізації, необхідне залучення не тільки 

керівництва, але й кожного працівника компанії. Кожен повинен усвідомити 

свою відповідальність та свій внесок у підготовку та надання кінцевого 

результату (послуги) в єдиному ланцюжку створення цінності для клієнта. 

Розробка клієнтоорієнтованої стратегії (КС) для компанії, що 

спеціалізується на ринку послуг складається з наступних етапів. 

На першому етапі сформулювати бачення, ключові цінності та переконання 

організації. Визначити стратегічні цілі, а саме, який ефект компанія бажає 

отримати від нової клієнтоорієнтованої стратегії. 

На другому етапі запропонованої стратегії необхідно провести комплексний 

аудит стану існуючого клієнтоорієнтованого підходу компанії, стандартів, 

інструкцій, що регламентують діяльність працівників з обслуговування клієнтів, 

організаційної структури. Провести діагностику компанії, виявити слабкі та 

сильні сторони, зробити SWOT-аналіз. Зібрати та обробити інформацію 

аналогічних компаній, виявити їх конкурентні переваги. Проаналізувати потребу 

у ресурсах, необхідних для досягнення стратегічних цілей. 

Наступним кроком, сформулювати концепцію клієнтоорієнтованої 

стратегії. Розробити та затвердити стандарти якості обслуговування клієнтів 

організації на основі вже затверджених Міністерствами, нормативні документи, 

що регламентують систему взаємовідносин з клієнтами. Запровадити нові 

функціональні обов’язки, підрозділи, якщо виникає потреба, то провести зміни в 

організаційній структурі. Актуалізувати структуру сервісів та процесів. 



228 

Процесно-сервісний підхід базується на глибокому розумінні короткострокових 

і довгострокових потреб клієнта, трендів ринку і дозволяє зайняти проактивну 

позицію по відношенню до замовника послуги. Запровадити моніторинг якості 

послуг, рівня задоволеності клієнтів, створення CRM-системи; формування та 

супровід каталогу послуг, забезпечити його доступність для клієнту, наявність 

чітко зафіксованої інформації щодо повного змісту послуг; оптимізація бізнес – 

процесів клієнтоорієнтованості, з метою забезпеченості оперативного 

реагування на потреби клієнтів. 

Окремо виділити процес фахової підготовки персоналу. Щоб клієнт 

залишився задоволеним і в подальшому застосував ефект «сарафанного радіо», 

компанія повинна прагнути досягти бездоганного сервісу. На цьому етапі 

необхідно запровадити систему навчання принципам і технологіям ефективного 

маркетингу і просування послуг, вмінню і навичкам роботи з клієнтами, 

удосконалювати систему мотивації персоналу і ключових показників діяльності, 

заохочувати і надавати підтримку в розробці і реалізації відповідних ініціатив. 

Відповідально підходити до відбору працівників, робити акцент на освіту, 

професіоналізм, відповідальність, норми етичної поведінки. Запровадити 

постійний контроль за якістю виконання своїх професійних обов’язків, 

долучивши «таємного покупця» послуг. Разом з цим, сформувати систему 

ідеальних відносин з клієнтами, застосовуючи принципи соціальної 

відповідальності. Для цього необхідно запровадити достатній рівень 

інформованості клієнтів про компанію та її послуги. До інформації ставити такі 

вимоги: вона повинна бути достовірною, цінною, повною, своєчасною, 

зрозумілою, доступною та стислою. Сервіс має бути якісним, доступним, 

зручним, надійним, безпечним. Створити або удосконалити канали зворотного 

зв’язку: телефонна лінія, вікно споживача, обмін інформацією у просторах 

Інтернету. Розробити програми лояльності для клієнтів, а також гнучку політику 

ціноутворення для пільгової категорії населення, що користується послугами. 

Всі перетворення націлені на результативне та ефективне задоволення 
потреб клієнта, тому, обов’язково необхідно приділити особливу увагу послугам, 
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які пропонуються в компанії. Модифікувати їх, згідно потреб клієнтів, усунути 
наявні недоліки, оновити, використавши сучасні технології. Зробити акцент на 
якості, надійності, зручності, комплексності, безпечності, доступності для будь 
якої категорії населення. 

На шостому етапі презентуємо розроблену клієнтоорієнтовану стратегію 
керівникам відділів, потім – персоналу, після вивчення стратегії, імплементуємо 
її та запроваджуємо. 

На начальних етапах реалізації щотижня необхідно робити звіт щодо її 
відповідності очікуванням клієнтів, змінам оточуючого середовища, 
відповідності до поставлених стратегічних завдань та цілей організації. Згодом 
аудит стратегії рекомендовано проводити кожні пів року, враховуючи постійні 
зміни у зовнішніх та внутрішніх факторах. Разом з цим продовжувати постійний 
пошук шляхів та засобів покращення якості послуг. 

Висновки. Створення клієнтоорієнтованої стратегії розвитку досить 
тривалий етап, який потребує зосередження на головній цінності компанії – 
клієнтах, без яких неможливого досягти сталого розвитку, отримати лідируючі 
позиції на ринку послуг в умовах турбулентного стану економічної системи. 
Завоювати довіру клієнта – один з критеріїв успішності бізнесу, бо якщо з 
першого разу цього не сталося, то ймовірність другого шансу дуже мала. Тому, 
соціально – відповідальна поведінка компанії дає змогу клієнтам відчути, як про 
них турбуються та діють в їх інтересах, що дає можливість повертатися знову. З 
впевненістю можна сказати, що подальші дослідження по цій темі є вкрай 
важливими для компаній, метою яких є довгострокова перспектива на сталий 
розвиток, утримання лідируючих позицій на ринку послуг, враховуючи швидкі 
зміни оточуючого середовища. 
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В статті проведена розробка технології і рецептури хлібобулочних виробів 

функціонального призначення з використанням нетрадиційної рослинної 
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Дослідження стану здоров'я населення в більшості країн світу виявили, що 

в раціоні харчування людей відсутні або містяться в недостатній кількості 

необхідні для людини вітаміни, харчові волокна, макро- та мікроелементи, 

мінеральні речовини, незамінні амінокислоти. 

До зниження якості та безпеки сировини та як наслідок харчових продуктів 

призводить погіршення екологічної обстановки, порушення технологічних 

процесів виробництва, використання синтетичних покращувачів та консервантів 

[1]. 

Одним із напрямків вирішення даної проблеми є створення нових безпечних 

сортів хлібобулочних виробів функціонального призначення для корекції 

харчування населення. 

Вирішити цю проблему можна було б за рахунок використання продуктів 

переробки нетрадиційної рослинної сировини,  зважаючи на наявність у ній 

низки корисних речовин: харчових волокон, пектину, вітамінів, органічних 

кислот, поліфенолів, макро- та мікроелементів.  

Як перспективні інгредієнти для створення функціональних харчових 

продуктів практичну цікавість становлять продукти переробки нетрадиційної 

рослинної сировини – продуктів переробки розторопші плямистої. 
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Мета статті – розробка технології та рецептури хлібобулочних виробів 

функціонального призначення з використанням нетрадиційної рослинної 

сировини. 

Організація правильного харчування базується на кількісних розрахунках 

корисних елементів харчових продуктів, які повинен отримувати організм 

людини для повноцінної роботи.  

Якість харчування населення України не відповідає у повній мірі 

принципам раціонального збалансованого харчування. Повноцінне харчування  

у багатьох людей дуже порушене, це має відображення у дефіциті в раціоні 

повноцінних білків, вітамінів та мінеральних речовини [2, 3, 4]. 

Відповідно, постає завдання виробництва та споживання якісних 

збалансованих біологічноцінних продуктів харчування [3, 5]. 

Вживання повноцінних харчових продуктів є одним з найкращих засобів 

уникнення захворювань, що пов’язані із захворюванням шлунково-кишкового 

тракту, серцево-судинної системи, порушенням правильного обміну речовин.   

Оздоровчі та збалансовані продукти харчування повинні відрізнятися за 

біологічною цінністю, хімічним складом, вмістом окремих складників від 

продуктів загального призначення, тому створення нових продуктів із 

збалансованим складом поживних речовин наразі є актуальним завданням. 

До таких інгредієнтів з біологічної цінності та хімічного складу відносяться 

продукти переробки розторопші плямистої.  

Аналіз літературних джерел  з хімічного складу та харчової цінності шроту та 

олії розторопші, а також спеціальної літератури з функціонального харчування 

показав можливість застосування продуктів переробки розторопші плямистої у 

виробництві хлібобулочних виробів.  

Для приготування пшеничного тіста застосовують два способи: безопарний 

та опарний. 

Безопарний спосіб виробництва тіста. При безопарному способі 

виробництва усі компоненти, що входять до складу рецептури тіста, у повному 

обсязі вносять одночасно. В результаті замісу отримують тісто густої 
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консистенції. Розвиток дріжджів у ньому утруднений, тому норма введення 

дріжджів становить понад 1,5 % до маси борошна. Тривалість процесу бродіння 

тіста 3 – 3,5 год. Якість хліба нижча, ніж в опарному способі. 

Опарний спосіб виробництва тіста. Підготовка сировини складається з 

наступних стадій: просіювання борошна, виготовлення дріжджової суспензії і 

приготування розчину солі.  

Заміс опари проводять 4 - 6 хв. до утворення однорідної маси. Заміс тіста 

триває 5-8 хв. Під час замісу опари і тіста починається процес бродіння. Дріжджі 

зброджують моно- і дисахариди, що є у борошні, і дисахарид мальтозу, що 

утворюється при гідролізі крохмалю. Мета  бродіння  - накопичення в опарі та 

тісті смакових і ароматичних речовин, а також приведення тіста за такими 

показниками, як  газоутримуюча здатність і фізичні властивості, у стан, що 

найбільш підходить до проведення розподілу тіста і випічки. 

Спосіб приготування тіста на густій опарі універсальний. Цим способом 

можна готувати усі види хлібних виробів: хліб, булочні, здобні, бубличні вироби, 

сухарі.  

Він забезпечує хорошу якість продукції, високий об’єм, формостійкість, 

еластичність м’якушки, виражений смак і аромат. Порівняно з безопарним і 

прискореним способами передбачає менші витрати дріжджів на приготуванні 

тіста ( 0,7-1,5 проти 3-5% ) при однофазних способах. 

Способи приготування тіста на великих густих опарах з інтенсивного 

обробного тіста порівняно з традиційним передбачає зародження в опарі більшої 

частини борошна ( 60-70 проти 45-50% ), що обумовлює накопичення в опарі та 

тісті більшої кількості продуктів бродіння, підвищення її кислотності, 

покращуються смак і аромат виробів, подовжується термін зберігання свіжості.  

Збільшення кількості збродженого борошна в опарі,  інтенсивне оброблення 

тіста при замішуванні обумовлюють скорочення тривалості його дозрівання, 

знижується загальна тривалість технологічного процесу. В хліб та в хлібобулочні 

вироби додають різні поліпшувачі, цукрозамінники, добавки для покращення 

якості виробів. 
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Рікотта – цінне джерело легкозасвоюваного білка, а також незамінних 

амінокислот, триптофану і метіоніну. 

У сирі містяться вітаміни А і Е, які відповідають за зір очей і оновлення 

шкіри, вітаміни групи В, які нормалізують всю нервову систему. Але 

найголовніший становить сиру це кальцій, завдяки якому поліпшується стан 

волосся, нігтів і всієї кісткової системи. Рікотта рекомендується для харчування 

дітей і підлітків, так як допомагає формуванню нервової системи, скелета і є 

будівельним матеріалом для людського організму в цілому. 

Вагітним жінкам і годуючим матерям – для забезпечення повноцінного 

розвитку дитини і заповнення власних потреб в поживних речовинах і, особливо, 
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кальції.Дуже корисний цей сир літнім і тим, хто страждає артрозами, 

артритами.Рікотту можна вживати абсолютно всім, але добова доза не повинна 

перевищувати 250 м. 

Рікотту відносять до групи свіжих сирів. Якщо переводити її назва з 

італійської, то воно звучатиме як «переварена», оскільки Рікотта виготовляють 

із сироватки, що залишилася після приготування основного сиру.  

Крім сироватки, у виготовленні Рікотти може брати участь і молоко. 

Сир Рікотта може бути різного ступеня жирності, оскільки його можна 

приготувати як з молока, так і з вершків. На жаль, у нас сир Рікотта не так 

відомий, як пармезан або моцарела, але в Італії він навіть популярніший багатьох 

відомих італійських сирів [1]. 

В Італії виготовляють альбуміновий сир із сироватки, який і є  рікоттою. 

Рікотта легко засвоюється, живильна, смачна і корисна. Вона набагато менш 

калорійна, ніж більшість сирів, що робить її ідеальним продуктом для дієтичного 

харчування. Рікотта на смак солодкувата, із приємною кремово-сирною, дуже 

ніжною структурою, біло-кремового кольору. Типова жирність рікотти з овечого 

молока – 24%, а з коров’ячого – приблизно 8%. В Італії для виробництва сиру 

використовують молоко корів, кіз, овець або буйволиць. Від кожного виду 

молока залишається сироватка з особливими властивостями. Рікотта може 

виготовлятися із чистої сироватки одного з видів молока тварин або з їх сумішей. 

Крім сировини, сир вирізняється за віком і термічною підготовкою (копчення або 

запікання) [2].  

Зі свіжого овечого молока спочатку виготовляють сир пекоріно, а із 

сироватки, яку підігрівають удруге, отримують рікотту. Процес виготовлення 

рікотти є трудомістким, тривалим та недешевим, а вихід цього продукту малий 

[3; 4]. Традиційний метод виготовлення рікотти передбачає відносно швидкий 

підігрів сироватки до 80°С, а потім повільне доведення температури сироватки 

до 90°С. Для повного зсідання альбуміну досить нагріти сироватку від 80 до 90°С 

протягом 1-ї години [5].  
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З метою покращення смакових властивостей сиру до сироватки додають 

перед підігріванням вершки (понад 30% жирності) – 3–4 ложки на 10 л 

сироватки.  

Промислова технологія виробництва рікотти передбачає використання 

лимонної, винної або соляної кислоти для прискорення процесу зсідання. 

Відділення рідини від сирної маси відбувається в перфорованих пластмасових 

корзинах. Сироватка, яка залишилася після виготовлення альпійських сирів, дає 

кращий вихід сиру, а рікотта, виготовлена із сироватки, яку отримують після 

виготовлення сичужного сиру, має менший вихід, але виходить більш 

вершковою. Із кислої сироватки альбумінові сири зробити неможливо. Швидку 

рікотту отримують у разі додавання до солодкої сироватки кислоти (лимонна 

кислота, оцет).  

Традиційний спосіб виготовлення рікотти полягає в тому, що солодку 

сироватку залишають для заквашування на один день, для підвищення її 

кислотності та відділення сирного згустку під час нагрівання. Повільна рікотта, 

яка виробляється традиційним способом, м’якша, із краще вираженим 

вершковим смаком. Виробництво повільної рікотти потребує більшої затрати 

часу, через те що сироватка зброджується протягом 1-ї доби, а також на тривале 

зціджування згустку.  

Рікотта може бути виготовлена з сироватки: 

 коров’ячого молока 

 овечого молока 

 молока буйволиць чи кози 

 з суміші двох або більше сироваток 

Існує безліч сортів цього сиру, але найпопулярніші: 

 свіжа, не піддана ніякої спеціальної обробки, рикотта (ricotta fresca) 

 рикотта, вироблена в Санто-Стефано д’Авенто з коров’ячого молока, 

 копчена рікотта з козячого молока (ricotta affumicata) 

 зріла, тверда і солона рикотта (ricotta romana) 

 рикотта Пульезе з суміші овечого молока і коров’ячого 
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 рикотта матезе (проводиться в Кампанії) 

 рикотта, приготована в печі (ricotta al forno) 

 рикотта бруццу (випускається в Лігурії) 

Рікотта входить до складу безлічі італійських десертів – мусів, тортів, 

кремів, печива, млинців, іноді нею замінюють вершковий сир Маскарпоне. 

Перед використанням Рікотту подрібнюють і збивають в м’який крем. 

Знамените страва сицилійські каннолі – Сannoli siciliani, готуються з кремом 

з рікотти.  

Ще один відомий на весь світ рецепт – Pastiera napoletana або традиційний 

великодній хліб неаполітанська пастьера печеться з пісочного тіста і начиняється 

рикоттой і вареним зерном. Також рикотта застосовується в рецептах гарячих 

страв, наприклад, в деяких видах лазаньї. 

Отже, технологія виготовлення рікотти ґрунтується на повторному зсіданні 

білків, що містяться в сироватці, за нагрівання її до 80–90°С і легко може 

використовуватися у приватному секторі або фермерських господарствах. 

Альбумінований сир (рікотту), яку отримують із сироватки, має м’яку 

консистенцію, низький вміст жиру та ніжний вершковий смак. Вона має 

біологічно цінні компоненти і можуть слугувати додатковим джерелом 

збалансованого харчування людей різних вікових груп і різних фізичних 

навантажень.  

Ніжна і м’яка консистенція альбумінових сирів дозволяє намазувати їх на 

хліб, а також використовувати в дієтичному харчуванні. 
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УКРАЇНСЬКІ ПРЯНИКИ ЯК РІЗНОВИД НАРОДНОЇ КУЛЬТУРИ 
У статті досліджено виникнення українських пряників. Українські народні 

пряники в  історії вітчизняного народного мистецтва  займають місце поряд і 

художньою різьбою по дереву та дерев’яною і керамічною іграшкою, до яких 

вони наближаються характером образів. 

Ключові слова:  прикраси, виготовлення, короваї, печиво, історія, народне 

мистецтво. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Виникнення пряників пов’язане  з таким величним 

відкриттям людства, як хліб, який з’явився ще в епоху неоліту. Хліб був основою 

життя, культури та релігії, взаємовідносин з іншими 

народами.  Використовувався у безлічі релігійних обрядів та культів. 

Перехід від обрядової випічки до пряників проходив впродовж декількох 

століть. У ІХ сторіччі на території Київської Русі були винайдені перші пряники, 
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які на той час мали назву «медовий хліб», який пекли з житнього борошна та 

меду, взятих у рівній пропорції. Пізніше стали додавати розмелені корені та 

лісові трави. Пряники випікали на свята та родинні події [1, ст.10].  

Пряник, діал. пі́рник – кондитерський виріб, солодке печиво з 

використанням борошна жита та домішками меду, патоки, цукрового сиропу і 

прянощів. Назва «пряник» вказує на використання в рецептах прянощів, 

діалектний варіант «пірник» виник внаслідок спрощення праслов’янського 

«pьpьrьnikъ» (від «pьpьrь» - «перець»). 

Формулювання цілей статті. Мета статті  полягає в дослідженні історії 

виникнення українського пряника як  оригінального вияву народного таланту. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проблема їжі і харчування 

українського народу тією чи іншою мірою висвітлюється й дослідниками 

українського побуту – В. Борисенко, В. Наулко, О. Кравець, О. Кувеньова, В. 

Маланчук, які розглядали ці питання в різних контекстах. 
Виклад основного матеріалу дослідження. З давніх-давен в Україні 

розвивався своєрідний вид народної декоративної скульптури – ліплення з тіста 

різноманітних звірів і птахів. Народна скульптура з тіста – це не тільки кулінарне 

мистецтво. Вона втілює у собі яскраво виражені риси художньої творчості 

народу. 

Виникнення скульптури з тіста пов’язане з первісними обрядами та 

народними звичаями. Етнограф М.Ф. Сумцов у формах і прикрасах весільного 

хліба у вигляді сонця, місяця і зірок вбачав пережитки стародавнього 

обожнювання небесних тіл. Солярні знаки ввійшли до орнаментальних прикрас 

народного печива. Їх малювали або викладали з джгутиків тіста на фігурних 

пряниках та короваях.  

Обрядове вживання виробів з тіста має давню історію. Слов’яни приносили 

жертовний хліб своїм ідолам. Жертвування богам виробів з тіста появилось у 

період введення землеробства. Воно прийшло на зміну старовинному пастушому 

обряду вбивати живих тварин. Щоб така заміна здавалась правдоподібною, 

обрядовому печиву почали надавати форму тих тварин, які раніше призначались 
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для жертв. Згодом первісне значення цього культового обряду зникло, але в 

побуті народу надовго залишився звичай випікати фігурні калачі, шишки та 

святкове весільне печиво у вигляді гусок, качок, голубів, жайворонків тощо. 
Цікавий зразок такого печива зберігся в одному з музеїв. Це калачик у 

вигляді трьох качечок. Як і в інших творах народного образотворчого мистецтва, 

стилізація художньої форми тут зумовлена властивостями матеріалу (тіста) і 

технологією виробництва. Подібні калачі ще й досі роблять у західних областях 

України [2, ст.115].  

Багато пластичних прикрас мав традиційний весільний хліб-коровай. Всю 

його поверхню обліплювали шишками, ліпним орнаментом, а також 

зображеннями голубів, качок, гусок, яких розміщували по двоє, «щоб наші дітки 

в парі були». Незважаючи на перевантаження короваїв ліпним декором, ці фігури 

не губились серед нього, виділяючись з-поміж численних вензелів і розет своєю 

суцільною, декоративно узагальненою формою.  

Невичерпна фантазія і високий художній хист українського народу 

виявився у формі і декорі пряників. Привабливі, як іграшки, вони мають приємну 

для ока форму і відрізняються веселими барвами прикрас. 

Як вид народного образотворчого мистецтва пряники споріднені з об’ємною 

скульптурою. Неодмінними складовими частинами художнього образу в них 

служить тривимірна форма і силует. Але разом з тим зображення в них 

розгортається площинно, як у рельєфі, і важливу роль відіграє колір. Усе це надає 

пряникам своєрідності, відрізняв їх від інших витворів народного мистецтва. 

Пекли пряники майже в усіх областях України, в містах і селах. Вони були 

продуктами колективної творчості майстрів різьби по дереву та пекарів. На 

дошці з твердого листяного дерева різьбяр вирізував форму. Окремі пряничні 

дошки мають самостійне художнє значення як досконалі зразки віртуозної різьби 

по дереву.  

Однак різьблення дощок – це лише один бік творчого процесу. Далі 

наставала черга пекарів. Вони робили і кольорове оздоблення. Найчастіше тісто 

фарбували в рожевий або жовтий колір. А коли дерев’яна форма не мала 



241 

орнаменту, його робили самі, покриваючи печиво кольоровими завитками за 

допомогою вузьких смужок крохмалю, змішаного з цукром, та тонких джгутиків 

тіста. Цим доповнювався і збагачувався задум різьбяра [3, ст.247].  

Тематика фігурних пряників не дуже різноманітна. Вона така сама, як і 

тематика керамічних іграшок. Це переважно зображення вершників, козаків, 

жінок, а також свійських та фантастичних тварин і птахів. Проте це невелике 

коло тем має безліч варіантів, бо кожна місцевість мала свої традиції і свої 

технічні прийоми випікання. На жаль, вивченню українських пряників стає на 

перешкоді майже повна відсутність давніх зразків, тому що вироби з тіста 

непридатні для довгого зберігання. Цю прогалину якоюсь мірою заповнює 

прекрасна колекція розфарбованих гіпсових зліпків, зроблених науковими 

працівниками Державного російського музею у Санкт-Петербурзі з пряників, 

зібраних під час наукових експедицій у 1902-1919 та 1922-1927 роках. 

 
Рисунок 1 – Пряник Київської області, 1927 рік 

 

Українські пряники мають дуже давнє походження, вони зберегли до 

нашого часу образну основу прадавнього слов’янського мистецтва. Справді, у 

художньому трактуванні пряників, виконаних у вигляді жінки, коня або птаха, 

відчувається відгомін народних міфів. Не випадково багато з них прикрашено 

солярними знаками. Деякі пряничні персонажі подібні до образів слов’янської 
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богині землі Берегині та її незмінних кінних охоронців, з зображеннями яких 

можна познайомитись у північноросійських вишивках, де вони утримались до 

XIX ст. Порівняння з цими зображеннями напрошується само по собі, коли 

дивишся на пряник з м. Острополя Старокостянтинівського району Київської 

області, який має дуже узагальнені обриси жінки, подібної до старовинного 

ідола. Головним елементом художнього оформлення цього пряника є велика 

розетка, подібна за формою до солярних знаків, якими народні вишивальниці 

північних областей Росії прикрашували зображення Берегині [4, ст.75].  

Ще ближчу аналогію зі згаданими міфологічними зображеннями можна 

знайти у пряниках Чернігівської області, виконаних у вигляді вершників. І там і 

тут кінь зображений у профіль, а тіло вершника розгорнуте фронтально. 

Трикутні обриси людської голови свідчать про те, що колись вершника 

зображували в шоломі. 

У створенні нових образів значну роль відігравала творча ініціатива 

безпосередніх виконавців печива. За допомогою ліплення майстри Поділля 

надавали пряникам побутових рис. Фігуркам жінок вони доліплювали характерні 

елементи сучасного костюму (комір, фартух, великі ґудзики) або зображували їх 

зі сповитим немовлям на руках. Часом ліплення доповнювалось червоними 

штрихами пензля, яким намічали очі, ніс, рот [5].  

Українські народні пряники – це дуже цікавий вид народної творчості. З 

історії вітчизняного народного мистецтва вони займають місце поряд і 

художньою різьбою по дереву та дерев’яною і керамічною іграшкою, до яких 

вони наближаються характером образів. 
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Рисунок 2 – Види українських пряників 

 

У слов'ян побутував звичай, пов’язаний з пряниками і весіллям, він 

описаний у словнику Володимира Івановича Даля: «На другий день весілля 

молодята йдуть на поклін до батьків нареченої з пряником». Судячи з того, що 

йшли тільки до батьків нареченої, історія пряника йде до витоків матріархату. 

Пряники пекли також на Масляну і обмінювалися ними у Прощену неділю. 

На весілля для подарунка молодятам пекли пряники у вигляді сердець. 

Особливо багато пряників було на ярмарках, вони були найрізноманітнішої 

форми. Радували око фігурки тварин, рибок, звіряток та птахів. Називали їх 

«козуля», «тетерки». Вони мали вигляд тетерок з пташенятами, оленів, кіз і т. д. 

Ці пряники робили з житнього борошна, солі та води. Ліпили так само, як ліплять 

фігурки з глини – руками. Тепер ці пряники є етнографічною рідкістю. 

Згодом у тісто стали додавати, крім прянощів, вино, варення, зверху їх 

прикрашали кольоровою глазур’ю, розписували золотом. Були пряники-герби і 

пряники-нагороди. Для бояр пряники заливали сусальним золотом. 

З XVI століття пряники вже є майже у всіх населених пунктах. У літописних 

книгах другої половини XVI століття написано про пряники Новгорода, Казані, 
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Тули. У XVII-XIX століттях прянична справа стає поширеним народним 

промислом і в кожній губернії були свої способи й рецепти приготування 

пряників, які ретельно зберігали й передавали з покоління у покоління. У XVI-

XVII століттях пряничники належали до ремісників і селилися на околицях в 

ремісничих слободах [5]. 

Серед українських центрів виробництва пряників вирізняється Харків й 

Київ. 

Висновки. Отже, у статті піднята проблема витоків та особливостей 

виготовлення українських пряників. Скульптура з тіста ще мало вивчена як вид 

народного образотворчого мистецтва. Досі вона цікавила переважно етнографів. 

Однак, як видно, у ній яскраво виявляється художня обдарованість народу. Саме 

тому цей оригінальний вияв народного таланту заслуговує на серйозну увагу 

мистецтвознавців і художників та займає відповідне місце в історії української 

художньої культури. 
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ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ТА ЧИННИКИ І СТРАТЕГІЇ ЇЇ 

ПІДВИЩЕННЯ 
У статті дано визначення поняття «ефективність» та визначено систему 

показників оцінки ефективності управління закладами гостинності. Здійснено 

короткий аналіз методики оцінки та визначено чинники ефективності 

управління закладами гостинності, окреслено стратегії її підвищення  

Ключові слова: (ефективність, індустрія гостинності, показник ефективності, 

чинники підвищення ефективності, стратегії підвищення ефективності) 

На сучасному етапі діяльність закладів індустрії гостинності як ніколи 

залежить від умілого управління, обізнаності керівного складу в питаннях 

менеджменту. Крім того, високо цінується вміння самостійно й оперативно 

приймати вірні рішення з урахуванням як інноваційних процесів та новітніх 

тенденцій розвитку бізнесу, так і поточної соціально-економічної ситуації. 

Специфіка готельно-ресторанної діяльності пов’язана з керівництвом та 

управлінням людьми, регулюванням їх поведінки. 

Дослідженням актуальних питань, пов’язаних з діяльністю управління 

підприємствами готельно-ресторанного господарства, займалися вітчизняні та 

зарубіжні вчені: А. Виноградська, О. Калініченко, К. Кащук, Г. Княжковська, 

Г. Круль, М. Мальска, Ю. Миронов, М. Миронова, С. Нездоймінов, 

П. Пуцентейло, Н. П’ятницька, М. Якименко тощо. 

Метою даної статті є дати визначення поняття ефективності управління 

закладами індустрії гостинності та розглянути чинники і стратегії її 

підвищення.Управління закладами гостинності це один з видів економічної 

діяльності, спрямованої на досягнення мети через раціональну організацію 

матеріальних, трудових, інформаційних ресурсів із застосуванням принципів, 
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функцій і методів управління. Мета такого управління: збереження 

конкурентних позицій у середовищі сфери гостинності, тобто прибуткова 

діяльність підприємства. Рентабельність закладів гостинності досягається при 

вирішенні комплексу завдань: створення раціональної організації структури 

управління; дієвого використання кадрового потенціалу; розвитку матеріально-

технічної бази; ефективної організації технології обслуговування; широкого 

використання сучасних маркетингових досліджень, кооперації та спеціалізації. 

Вирізняють такі підходи в організації управління готельним підприємством: 

процесуальний, системний, ситуаційний (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Підходи в організації управління закладами гостинності 
 

Середовище гостинності мінливе та перебуває під постійним впливом 

внутрішніх і зовнішніх чинників. Це зумовлює зростання найефективнішого в 

певній ситуації методу управління [6]. 

Для оцінки ефективності роботи закладу гостинності одних фінансово-

економічних показників недостатньо, необхідно використовувати дані, що 

застосовуються для оцінки організаційно-управлінської та матеріально-

технічної діяльності (Табл.1).  
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Таблиця 1 – Типи показників управлінської та матеріально-технічної 

діяльності 
Тип показників та даних 

ор
га

ні
за

ці
йн

о-

уп
ра

вл
ін

сь
кі

 маркетингові

ма
те

рі
ал

ьн
о-

те
хн

іч
ні

 

будівлі

Ф
ін

ан
со

во
-

ек
он

ом
іч

ні
 

чистий прибуток
кадрові устаткування/обладнання власний капітал, 

скоригований  
на величину збитків

управлінські інвентар чисті активи 

соціальні сировинна база власні оборотні кошти 

 

При цьому також використовуються абсолютні та відносні показники. 

Поряд з цим доцільно ввести поняття продуктивності, що означає максимізацію 

поставлених цілей при мінімальній витраті ресурсів. Ефективність і 

продуктивність взаємопов'язані, але разом з тим існують і певні відмінності. 

Таким чином, розгляд ефективності з точки зору цілей і ресурсів ґрунтується на 

таких умовах, як досягнення мети та продуктивне використання ресурсів. 

Порівняльний аналіз роботи закладів гостинності проводиться за такими 

напрямками:  

- отримання порівняльної аналітичної інформації роботи закладів 

гостинності залежно від типу, категорії, зірковості; 

- зіставлення результатів фактичної діяльності закладу гостинності з 

плановими показниками; 

- порівняльний аналіз динамічних характеристик показників ефективності. 

Для розрахунку показників фінансово-економічного стану закладу 

гостинності використовують основні показники фінансової діяльності, такі як 

дохід від продажу номерів, дохід з доступного номера, середня продажна ціна, 

середній дохід на гостя та ін. Показником формування прибутку і доходу закладу 

гостинності, як і будь-яких інших, є рентабельність - вона характеризує відносну 

прибутковість, що вимірюється у відсотках до витрат або капіталу.  

Основні показники рентабельності подані на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Основні показники рентабельності 

 

При розрахунку рентабельності в якості показника прибутку можна взяти 

прибуток від реалізації послуг або балансовий прибуток; оподатковуваний 

прибуток; чистий прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства 

після сплати податків. Вирішальну роль у розвитку готельно-ресторанного 

підприємства відіграють ефективне управління бізнес-процесами, а також 

грамотно вибудувана політика маркетингу й управління персоналом. Все це 

дозволяє створити успішну технологію ведення бізнесу, підвищити фінансові 

показники та досягти високого рівня сервісу. 

Для проведення стратегічного аналізу діяльності готельно-ресторанного 

підприємства з метою підвищення ефективності його функціонування, 

розширення частки ринку, збільшення доходів і підвищення наповнюваності 

готелю необхідно своєчасно отримувати інформацію по ключових оціночних 

показниках індустрії гостинності. Отримані показники деталізуються щодо 

основних служб закладу гостинності, а також розглядаються їх динамічні 

характеристики. Залежно від результату керівництво приймає стратегічні 

комерційні рішення. Таким чином, оперативне використання різних показників 

допомагає підвищити ефективність та продуктивність роботи закладу 

гостинності за наступними напрямками: 
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- управління асортиментною та ціновою політикою, номерним фондом, 

якістю обслуговування гостей; 

- використання всіх існуючих каналів продажів готельних і ресторанних 

послуг (GDS, call-центри, Інтернет, мобільні додатки, пряма реклама та ін.); 

- використання можливостей фінансового контролю та аудиту; 

- управління центрами прибутку (номерний фонд, ресторани, бари, фітнес, 

пральня, бізнес-центр та ін.). 

Ефективність – досить невизначений та мінливий критерій. Наприклад, 

можна визначати ефективність розміром прибутку або такими поняттями, як 

конкурентоспроможність, престиж у діловому світі або в очах громадськості, 

розширення підприємства. Комплексний набір критеріїв ефективності готельно-

ресторанного комплексу формується з урахуванням двох напрямів оцінювання 

його функціонування: 

- за ступенем відповідності результатів, що досягаються встановленим 

цілям діяльності; 

- за ступенем відповідності процесу функціонування об'єктивним вимогам 

до його змісту та результатів [7]. 

Ефективність економічних відносин в умовах розвитку ринку готельних 

послуг виникає у процесі виробництва, перерозподілу, обміну та споживання 

результатів діяльності підприємств готельної сфери. Вирішення проблем 

підвищення ефективності господарської діяльності готелів можливе шляхом 

упровадження сучасних інформаційних технологій менеджменту додаткових 

послуг споживачам, розроблення програми залучення інвестиційних джерел 

щодо інформаційного забезпечення бізнес-процесів гостинності [5]. 
Основні етапи проведення комплексного економічного аналізу результатів 

діяльності підприємства це складання плану економічного аналізу; підготовка 

матеріалів для аналізу; попередня оцінка результатів аналізу; аналіз причин 

динамічних змін показників діяльності; оцінювання результатів аналізу тощо [6]. 

Кожен з цих етапів має власну методику його проведення для оцінки 

ефективності діяльності закладів індустрії гостинності. 
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Методика складання плану економічного аналізу ефективності діяльності 

закладів індустрії гостинності подана на рис. 4. 

Рисунок 4 – Методика складання плану економічного аналізу  

ефективності закладу 

Методика підготовки матеріалів для проведення аналізу ефективності 

діяльності закладу гостинності може включати наступні елементи (рис. 5): 

- збирання інформації та визначення додаткових джерел її отримання; 

- перевірка вірогідності отриманої інформації; 

- аналітична обробка інформації. 

Наступний елемент методики – визначення попередньої оцінки результатів 

аналізу який складається з загальної характеристики закладу та характеристики 

зміни показників порівняно з попереднім періодом. 

Аналіз причин динамічних змін показників діяльності закладу складається 

з п’яти елементів, в тому числі: 

- визначення та групування чинників, що впливають на діяльність 

підприємства; 

- виявлення зв'язків та залежності між окремими чинниками; 

- вимірювання впливу чинників; 
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Рисунок 5 – Методика підготовки матеріалів для проведення аналізу 

ефективності діяльності закладу гостинності 

- оцінювання збитків, зумовлених дією негативних чинників; 

- виявлення невикористаних можливостей для позитивних змін показників 

діяльності. 

На рис. 6 наведена почерговість застосування аналізу чинників динамічних 

змін показників 

Рисунок 6 – Почерговість застосування аналізу чинників динамічних змін 

показників 
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Останній етап застосування методики – оцінювання результатів аналізу до 

якого входить формування висновків за результатами аналізу та, відповідно, 

розроблення пропозицій з метою підвищення ефективності діяльності 

підприємства. 

В результаті проведення аналітичної роботи такого спрямування 

створюються передумови для системної оцінки ефективності діяльності закладів 

гостинності  і формується інформація для розробки заходів щодо її підвищення. 

Чинники, що впливають на ефективність управління закладами гостинності, 

різноманітні й багатогранні. Наявність сприятливих чинників приводить до 

лідерства на ринку послуг і, навпаки, небажані чинники знижують ефективність 

діяльності. Основні чинники, що впливають на ефективність управління, можна 

розподілити на дві групи: статичні і динамічні (рис. 7). Статичні мають незмінне 

в часі значення. Динамічні відповідно змінюються в залежності від впливу 

зовнішніх умов (табл. 2).  

Таблиця 2 – Класифікація чинників зовнішніх умов 

ст
ат

ич
ні

 

чинники 

ди
на

мі
чн

і 

чинники Класифікаційна ознака 
природно-
кліматичні 

демографічні загальне зростання народонаселення
урбанізація 

зміна вікової структури населення
географічні соціальні зростання добробуту населення

збільшення тривалості відпусток
скорочення тривалості робочого тижня

культурно-
історичні 

економічні зміна структури споживання товарів і 
послуг 

культурні зростання культурного рівня населення
науково-технічний 

прогрес 
швидкий розвиток матеріально-технічного 

забезпечення закладів гостинності 

Постійно діючі чинники в певні періоди можуть підсилюватися чи 

послаблюватися різними кон’юнктурними змінами, такими як, наприклад, 

економічні кризи, природні катаклізми, загроза тероризму та ін.  

Найважливішими чинниками, що зумовлюють ефективність управління 

можна назвати  підтримку з боку державних органів; зростання суспільного 

багатства і доходів населення; скорочення робочого часу; розвито транспорт і 

засобів комунікації; пріоритети в системі духовних цінностей суспільства.  
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Досвід різних країн показує, що успіх в управлінні прямо залежить від 
того, як на державному рівні сприймається ця галузь, наскільки вона 
користується державною підтримкою [6]. 

Найпоширеніші стратегії підвищення ефективності закладів індустрії 
гостинності:  

- горизонтальне розширення (збільшення асортименту послуг); 
- географічне розширення (збільшення зони охоплення за географічною 

ознакою); 
- гібридизація продукту (зміна базового продукту, комбінація різних 

готельних та ресторанних пропозицій); 
- франчайзинг (придбання права на операційну діяльність під ім’ям відомої 

торгової марки); 
- укладення контракту на управління (укладення контракту з фірмами, які 

керують готельно-ресторанними комплексами, що перебувають у власності 
підприємств іншого профілю; 

- стратегічні альянси (угоди про кооперацію для досягнення комерційних 
цілей, що не передбачають злиття підприємств) та інші [7]. 

Можна виділити два види діяльності спрямованої на підвищення 
ефективності управління закладами гостинності: 

- техніко-організаційна складова, яка передбачає поліпшення якості 
матеріально-технічної бази, оптимізацію технологічних процесів і оргструктури 
бізнесу, створення широкого спектра додаткових послуг, бажано орієнтованих 
не тільки на гостей закладу, але і на місцевих мешканців; 

- гуманітарна складова, котра включає в себе поліпшення сервісу, 
формування та розвиток корпоративної культури, застосування системи 
мотивування персоналу, орієнтацію на гостя [7]. 

Стратегія управління підприємствами готельно-ресторанного 
господарства – це комплексна система (концепція) управлінських рішень, що 
визначають перспективні напрями розвитку підприємств, форм і способи їх 
діяльності в умовах сучасного навколишнього середовища та порядок розподілу 
ресурсів для досягнення поставлених цілей. Дана система залежить від 
передумов, притаманних будь-якому підприємству, зокрема:  
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- планування того, чого підприємство бажає досягти в майбутньому;  
- підприємства повинні мати можливість своєчасно бачити проблеми, які 

можуть виникнути, та забезпечити механізм їх вирішення;  
- потенціал підприємств має бути налаштований на реальні можливості та 

стратегічні завдання, для того, щоб на основі розроблення цілей та своєчасного 
їх коригування, забезпечити необхідну позицію на ринку послуг;  

- поточне управління є продовженням конкретизації стратегічного 
управління і має здійснюватися у рамках стратегії, що діє [1].  

Отже, напрями подальшого розвитку закладів гостинності повинні 
визначатися через призму спроможності їх адаптації до вимог зовнішнього 
середовища. Тому головним змістом формування стратегії розвитку закладів 
гостинності є визначення перспективних напрямів діяльності на основі 
постійного моніторингу , органічного оволодіння стратегічним мисленням та 
методами управління, розрахованими на перспективу [2].  
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У статті обґрунтовано технологію виробництва твердих сирів. Досліджено 

основні технологічні етапи виробництва, температурні режими та час 

виготовлення. Проаналізовано твердження, що харчова цінність твердих сирів 

зумовлена  факторами: високою концентрацією білка та жиру; наявністю 

вітамінів групи А і В, мінеральних речовин (кальцію, фосфору, мангану). 

Ключові слова: твердий сир, технологія, виробництво, дозрівання, визрівання, 

нормалізація.  

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Серед різних груп молочних продуктів саме сир 

належить до одного із найпопулярніших та широковживаних продуктів 

харчування. Сир – це, по суті, біологічно повноцінний та поживний молочний 

концентрат, суха речовина якого легко засвоюється і складається переважно із 

білка та жиру. Таким чином, популярність сиру в раціоні харчування людини 

визначається насамперед: хімічним складом (наявністю основних поживних 

компонентів і продуктів їх перетворення); високою біологічною та енергетичною 

цінністю, дієтичними властивостями. Упаковка в транспортну тару, маркування 

і транспортування здійснюється відповідно до вимог НД. На готовий до 

реалізації сир наклеюють етикетки і додаткову інформацію із зазначенням 

штрих-коду та складу сиру. Сир  упаковується в гофротару по 6 головок в ящик. 
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На ящик кріпиться тарна етикетка з відповідною інформацією. Ящики з сиром 

укладаються на піддони і направляються в камеру зберігання сиру при 

температурі 0-6°С. Термін зберігання сиру при температурі від 0°С до 6°С і 

відносній вологості повітря 80-85% 6 міс., при температурі від -4°С до 0°С і 

відносній вологості повітря 80-85% - 8 міс [14] [1, ст. 5] 

Сучасна технологія сиру досить складна, оскільки вона ґрунтується на 

численних механічних, теплових, біохімічних, масообмінних та інших процесах, 

пов'язаних з хімічними, біологічними і фізичними явищами та впливами. 

Детальне вивчення технології сиру потребує особливої уваги ще й тому, що у 

сучасних економічних умовах сир є одним з найбільш рентабельних продуктів 

досить тривалого терміну зберігання, з високим 

попитом споживачів та можливістю експорту. Сир – один із небагатьох 

видів молочних продуктів, який підлягає обов'язковій сертифікації. 

Сироварство в Україні стрімко розвивається, тому розібратися у складних 

технологіях сучасного асортименту сирів досить важко, тому тема статті є досить  

актуальною.Формулювання цілей статті. Мета формулювання статті - є  опис 

технології виробництва твердих сирів.  
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Питанням виробництва 

твердих сирів, теоретичним і практичним аспектам присвячено багато наукових 

праць вчених: В. Г. Андрійчука, В.І. Бойка, Н.Є. Голомші, С.Р. Камілової,                

О.А. Козак, С.Д. Мельничука, Т.Л. Мостенської, П.Т. Саблука, Н. В.Саперович, 

О.М. Шпичака, Семко Т.В.,0 Ножечкіна Г.М. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Т вердий сир це харчовий 

продукт з високим вмістом білку, який отримують внаслідок ферментативного 

зсідання молока, виділення сирної маси з наступною концентрацією та 

визріванням. Харчова цінність його зумовлена такими факторами: високою 

концентрацією білка та жиру; наявністю вітамінів групи А і В, мінеральних 

речовин (кальцію, фосфору, мангану). Усі компоненти в сирі знаходяться у 

легкозасвоюваній формі. Твердий сир містить усі незамінні амінокислоти. 

Порівняно з ідеальним білком лімітованими є сірковмісні амінокислоти – 
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метіонін та цистеїн, скор яких становить 83–94 %. Твердий сир є джерелом 

кальцію, вміст якого залежить від способу коагуляції і становить 600 - 1000 мг 

на 100 г продукту. Кількість кальцію у твердих пресованих сирах, по відношенню 

до м’яких, більша. Оскільки він входить до складу білків, то і засвоюється 

організмом добре. Багато у сирі і фосфору. Важливе співвідношення «кальцій : 

фосфор», яке в сирі становить 1,5 : 1,0 – близьке до співвідношення, у якому ці 

елементи найкраще засвоюються [2, ст. 34] 

Технологія сирів – це проведення низки послідовних операцій, що 

передбачають колоїдно-хімічні зміни складових молока та їх біохімічне 

перетворення на простіші сполуки. Ця технологія ґрунтується на двох основних 

способах концентрування складових компонентів молока. 

За першим способом білок у складі молочної сировини коагулює під дією 

сичужного ферменту або інших активних молокозсідальних агентів з подальшим 

частковим видаленням сироватки після коагуляції. 

За другим способом застосовують технології, що передбачають коагуляцію 

та (або) концентрування білків молока з подальшим одержанням продукту, що 

має показники якості, характерні для сирів. У виробництві сиру за другим 

способом може застосовуватися ультрафільтрація (UF), проте у нашій країні 

подібну технологію широко не використовують. 

Розглянемо класичну технологію твердих  сирів та загальні для їх тримання 

технологічні операції: 

Приймання, фільтрація, охолодження, резервування, очищення сировини. 

Молоко-сировина, яка надійшла на підприємство, контролюють за якісними 

показниками згідно ДСТУ 3662. Прийняте молоко проходить фільтрування 

через фільтри марки ИПКС-126-25-200- 01У, які дозволені для використання в 

харчовій промисловості, охолоджується на пластинчастому теплообміннику 

марки А1-ООЛ-225 до температури 4±2°С, резервується, проходить холодну 

очистку на молокоочисниках марки Nagema і охолоджується до 4±2°С і 

направляється на резервування в танки Я1-ОСВ-30 на строк зберігання не 

більше 24 год. Термізація, нормалізація, дозрівання суміші. Термізація молока 
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відбувається за допомогою пластинчастої пастеризаційно- охолоджувальної 

установки А1-ОКЛ-25 при температурі 68±2°С з витримкою 20-25 с.. Далі 

проводять охолодження молока до температури 6±2°С. Молоко нормалізують 

шляхом змішування незбираного і знежиреного пастеризованого молока з 

урахуванням того, щоб в готовому сирі масова частка жиру в сухій речовині 

відповідала чинній нормативній документації. Дозрівання суміші відбувається 

при температурі 6±2°С протягом 6-12 годин. Сепарування вершків проводиться 

на сепараторах-вершковідокремлювачах марки ОСН-С, охолодження вершків 

здійснюється на охолоджувачі марки ОСТ-М. Потім вершки резервуються в 

резервуарі марки Я1-ОСВ-10. Знежирене молоко, в свою чергу, охолоджується 

на пластинчастому охолоджувачі марки Я1-ОСВ-10, та направляється в танки 

для нормалізації суміші. Пастеризація і охолодження суміші. Молочну суміш 

пастеризують при 73±1°С з витримкою 20-25 с. Далі її охолоджують до 

температури заквашування 36-37°С і подають в сировиготовлювач [3,]. 

Підготовка молочної суміші до згортання, утворення згустку. 

Виготовлення сиру починають в сировиготовлювачах марки Schwarte, 

наповнюючи їх по черзі і забезпечуючи інтервал в 20-35 хв. між проведенням 

всіх технологічних процесів в сировиготовлювачах. У молочну суміш по мірі 

наповнення сировиготовлювача при температурі згортання 30-32°С вносять: 

барвник Аннато, згідно рецептури; культури молочнокислих та біфідобактерій 

прямого внесення відповідно до рекомендацій виробника і планом ротації; 

хлористий кальцій, у вигляді сухої солі, з розрахунку 20-40 г на 100 кг суміші; 

молокозсідальний фермент, дозу якого визначають залежно від його активності 

та якості молока. Ферментний препарат розчиняють у воді у співвідношенні 1 

частина препарату на 5 частин пастеризованої води. Розчин ферментного 

препарату вносять в молоко тонким струменем по всій поверхні суміші. 

Кількість його повинна забезпечувати згортання молочної суміші протягом                  

25-35 хв. Після внесення молокозсідального ферменту молоко ретельно 

перемішують протягом 5-6 хв. і залишають у спокої до отримання згустку                  

[4. ст.250]. 
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Через 25-30 хв. після внесення молокозсідального ферменту перевіряють 
готовність згустку. Готовий згусток повинен бути ніжним з гострими краями на 
розрізі, рухомим, з добре відокремлюємою сироваткою світло-зеленого 
кольору. Розрізання згустку, постановка сирного зерна. Готовий згусток 
розрізають ножами-мішалками, швидкість обертання яких регулюють згідно 
необхідного ступеня подрібнення згустку. При цьому необхідно забезпечити 
отримання однорідного зерна розміром 6±1 мм. Після постановки зерна його 
вимішують. Тривалість вимішування залежить від швидкості зневоднення зерна 
і розвитку молочнокислого процесу. Визначається за ступенем ущільнення 
згустку і наростання кислотності сироватки. Перед другим нагріванням 
видаляють 40-55% сироватки від початкової маси суміші. Для пригнічення 
розвитку патогенної мікрофлори (бактерій групи кишкової палички і 
маслянокислих бактерій), у разі необхідності, допускається вносити з 
сироваткою в зерно нітрат калію або натрію у вигляді сухої солі, або розчину 
калію або натрію азотнокислого, з розрахунку 20±0,1 г солі на 100 кг суміші. 
Після 5-10 хв. вимішування в сировиготовлювач додають теплу пастеризовану 
воду температурою 40-45°С (допускається до 65°С) в кількості 35-50% від 
обсягу залишкової сироватки. Друге нагрівання, обсушування зерна. Друге 
нагрівання проводять зі швидкістю не більше 1-2°С за хвилину протягом 20-
30 хв. до температури 38-39°С при інтенсивному перемішуванні для уникнення 
комкування сирного зерна. Після другого нагрівання продовжують 
вимішування сирного зерна 60±30 хв. та проводять його обсушування. 
Закінчення обсушування сирного зерна визначають за його пружністю і 
клейкістю. Готове зерно разом з сироваткою направляють з сировиготовлювач 
на формування. Формування і пресування. Формування сиру відбувається на 
пресі марки АФ-250. Сирна суміш заповнює прес-ванну протягом 15 хв. Пласт 
розрівнюється вручну, частково відкачується сироватка і накривається пресами. 
Пресування відбувається протягом 25-30 хв. із збільшенням тиску від 2,5 до 6 
кг/см². Розрізання пласта. Після пресування пласт розрізається і складається у 
форми з харчового пластику. Через 15 хвилин форми перевертають, а через 10 
хвилин головки сиру загортаються в серп’янку, проводиться маркування 
казеїновими цифрами і накриваються кришкою. Форми направляються на 
горизонтальні преса марки Budapest. Тиск на пресах від 2 до 4 кг/см2. Сир 
переміщують в солильне відділення з вологою 42.2-42.4 та рН 5.39-5.42. 
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Посолка. Відпресований сир вивантажують з форм і направляють на 
посолку. Вона відбувається в розсолі протягом 36 годин. рН розсолу має 
становити 5,25-5,4, температура – 10-12°С, концентрація 18,5-19,5%. 

Приготування розсолу: свіжий розсіл готують розчиненням харчової не 
йодованої солі «Екстра» в чистій питній воді. Пастеризуютьрозчин при 
температурі 80±5°С, охолоджують до температури 10-12°С і направляють в 
басейн для посолки сиру. рН розсолу, шляхом додавання в нього молочної 
кислоти, доводять до 5,25-5,4 . 
9.Обсушування сиру у солильному відділенні триває не більше 4 годин при 
температурі 11-12 ° С і відносній вологості 90-95%. 

Дозрівання сиру. Сир упаковували в пакети з полімерної плівки. Упаковка 
проводили на вакуум-пакувальної машини, відповідно до інструкції з її 
експлуатації. Після упаковки в плівку сир дозрівав при температурі 12±2°С і 
відносній вологості повітря 80-87% протягом 15 днів, а зазвичай термін 
дозрівання складав 20 днів. Вважаємо що саме використання в складі 
заквашувальної композиції біфідобактерій призвело до зменшення строку 
дозрівання сирів. В результаті протікання біохімічних процесів, що відбуваються 
під час дозрівання сирів, в них утворюється велика кількість пептидів і 
амінокислот за більш короткі терміни. 
Упаковка, маркування, транспортування і зберігання. Упаковка в транспортну 
тару, маркування і транспортування здійснюється відповідно до вимог НД. На 
готовий до реалізації сир наклеюють етикетки і додаткову інформацію із 
зазначенням штрих-коду та складу сиру. упаковується в гофротару по 6 головок 
в ящик. На ящик кріпиться тарна етикетка з відповідною інформацією. Ящики з 
сиром укладаються на піддони і направляються в камеру зберігання сиру при 
температурі 0-6°С. Термін зберігання сиру при температурі від 0°С до 6°С і 
відносній вологості повітря 80-85% 6 міс., при температурі від -4°С до 0°С і 
відносній вологості повітря 80-85% - 8 міс [5, ст.18]. 
 Тривалість і режими технологічних операцій залежать від виду сиру. 

Апаратурно-технологічну схему згідно з типовою технологічною  лінією 

виробництва сиру наведено на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Схема типової технологічної лінії виробництва сиру: 
1 – автомолцистерна; 2 – насос; 3 – повітровіддільник; 4 – лічильник; 5 – ваги для молока; 6 – 
ванна для молока; 7 – місткість для зберігання молока; А, Б, В, Г – різні способи підготовки 
молока для одержання сирного зерна; 8 – зрівнювальний бачок; 9 – сепаратор-нормалізатор; 
10 – пастеризаційно-охолоджувальна установка; 11 – підігрівач; 12 – сепаратор-
молокоочесник; 13 – охолодник; 14 – місткість для проміжного зберігання; 15 – 
ультрафільтраційна установка; 16 – сировиготовлювач; 17 – насос для перекачування сирного 
зерна; 18 – апарат для формування сирної маси; 19 – віддільник сироватки; 20 – візок для 
самопресування; 21 – прес; 22 – ваги для сиру; 23 – рольганг; 24 – контейнер для соління сиру; 
25 – басейн для соління; 26 – кар; 27 – контейнери для визрівання сиру; 28 – резервуар для 
приготування розсолу; 29 – машина для миття сиру; 30 – сушарка для сиру; 31 – апарат для 
парафінування; 32 – вакуум-пакувальна машина; 33 – машина для нанесення латексного 
покриття на сири. 

 

Висновки. Зважаючи на все вищевказане, можна зробити висновок,  що сири 

– це харчові продукти, що отримують шляхом концентрації і біотрансформації 

основних компонентів молока під впливом ензимів, мікроорганізмів і фізико-

хімічних чинників; виробництво сирів включає коагуляцію молока, відділення 

сирної маси від сироватки, формування, пресування під дією зовнішніх 

навантажень або власної ваги, соління, а споживання робиться відразу після 

вироблення (у свіжому вигляді) або після дозрівання (витримки) при певній 

температурі і вологості в анаеробних або аеробних умовах.  Сири відрізняються 

один від одного по технологічних параметрах, мікробіологічних і біохімічних 

процесах, органолептичних показниках, хімічному складі, форми і масі.  
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ВЕРШКОВЕ МАСЛО: ІСТОРІЯ, ХАРЧОВА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА  
ЦІННІСТЬ 

У статті досліджено історичні аспекти виготовлення вершкового масла.  

Доведено, що вершкове масло є  повноцінним продуктом харчування,  виробленим 

з натуральних та якісних вершків з дотриманням відповідних технологічних 

умов, має високу харчову та енергетичну цінність, добру перетравність та 

засвоюваність організмом людини. 

Ключові слова:  вершкове масло, вітаміни, харчова цінність, енергетична 

цінність, класифікація. 

Одним з основних та стратегічно важливих молочних продуктів, що 

виробляється нині на території України є масло вершкове. Це висококалорійний 

та надзвичайно цінний продукт харчування, що має високий ступінь 

засвоюваності організмом людини. Масло вершкове багате на молочний жир, 

комплекс жиророзчинних вітамінів, містить в своєму складі білки, молочний 
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цукор, мінеральні речовини, поліненасичені жирні кислоти. До його складу 

також входить лецитин, який, як відомо, є потужним антиоксидантом, а відтак 

попереджує розвиток ряду захворювань у людини. 

Мета роботи – дослідження  історичних аспектів розвитку  маслоробства, 

проаналізувати харчову та енергетичну цінність вершкового  масла. 

Дослідження аспектів виробництва вершкового масла та його цінності для 

організму людини присвячені роботи українських вчених, таких як  Литовченко 

В.М., Козаченко Л.А., Чебан Ю.Ю., Федулової І.В., Керанчук Т.Л.та багатьох 

інших. Вершкове масло – харчовий продукт, що виробляється з коров’ячого 

молока і складається переважно з молочного жиру, має специфічний смак, запах 

і пластичну консистенцію. Крім жиру масло містить воду, білки, молочний 

цукор,  фосфатиди, вітаміни, мінеральні речовини та ін. Асортимент вершкового 

масла обумовлюється видом сировини, умовами переробки і складом готової 

продукції. Наприклад, солодковершкове масло виробляють зі свіжих 

пастеризованих вершків, а кисловершкове – з заквашених вершків [1, ст.25]. 

Вершкове масло поділяють на наступні види: топлене (98 % жиру), вологодське 

(81,5...82,5 % жиру), любительське (77,0...78,0 % жиру), селянське                

(71,0...72,5 % жиру), бутербродне (61,5 % жиру), шоколадне (62,0 % жиру). 

Випускають також продукцію і з пониженим вмістом жиру. 

Результати досліджень свідчать, що  найпершим маслом було масло з 

овечого та козячого молока, згодом почали виготовлять з коров’ячого. 

Найдавніший спосіб виробництва масла зберігся досі в Африці і Близькому 

Сході: молоко наливали в бурдюк, який підвішували на тринозі і розгойдували. 

Рух рідини приводив до відділення вершків й утворення з них масла. 

Виготовлене таким способом масло не могло зберігатися довго в умовах 

жаркого клімату. У Давній Греції і Римі вершкове масло вважалося їжею 

варварів: фракійці в одній з комедій Анаксандріда названі «маслоїдами», а Пліній 

Старший в «Природничій історії» називає масло «найбільшим делікатесом серед 

варварських народів», а також згадує його лікувальні властивості. Пізніше 

Клавдій Гален описує масло лише як інгредієнт ліків. На відміну від 
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Середземномор'я, у більшості районів Європи з їх прохолодним кліматом умови 

для тривалого зберігання масла були набагато кращими. Для вироблення масла 

в домашніх умовах використовували маснички - спеціальні дерев'яні посудини, 

і колотівки  - палиці для збивання. надалі з'явилися пристрої у вигляді закритих 

обертових бочок  - маслоробки. З переходом до промислового виробництва 

з'явилися спеціалізовані підприємства - маслоробні. Маслоробна промисловість 

одна з найбільш древніх. Людство навчилося відокремлювати жирову фракцію 

молока шляхом відстоювання вершків. Багаті верстви населення 

використовували у виді крему [2, ст.56]. 

Також вершкове масло згадується в історії Ірландії, де вже в V столітті 

розвивалося молочне скотарство. Пізніші згадки про нього можна зустріти в 

розповідях про норвезьких мореплавців VIII століття, які брали з собою в 

плавання бочки з цим цінним молочним продуктом.  

Тривалий час вважалося, що масло - ласощі переважно для знатних осіб, 

тому що процес його виготовлення був досить дорогим і трудомістким. 

Приблизно в IX столітті вершкове масло з'явилося і на території сучасної 

України. Для його приготування використовували сметану, вершки або кисле 

молоко. З вершків отримували продукт найвищої якості, а масло, збите зі 

сметани чи кислого молока, додавали у різні страви.  

У першій половині XIX століття на території України розпочали 

промислове виробництво масла, чималу частину якого експортували. [4, ст.78]. 

В Україні промислове виробництво масла з коров’ячого молока почалося з 1911 

р., коли Київським губернським земством було організовано в Таращанському 

повіті перший маслоробний завод. 

Вершкове масло, до складу якого входять молочний жир, білки, лактоза та 

інші компоненти молока, має високу харчову цінність, чудові смакові якості й 

високу засвоюваність - 98 % для молочного жиру та 94 % - для сухих речовин 

плазми. Масло з літнього молока особливо багате на вітаміни А і Е, які разом з 

вітамінами В і С надають йому високої біологічної цінності. 
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Під харчовою цінністю розуміють відповідність хімічного складу продукту 

формулі збалансованого харчування дорослої людини. Харчова цінність 

вершкового масла залежить від вмісту в молочному жирі поліненасичених 

жирних кислот (лінолевої, ліноленової та арахідонової), які беруть участь у 

клітинному обміні речовин та мають антисклеротичні властивості. Вміст 

поліненасичених жирних кислот у молочному жирі залежить від пори року, 

географічних умов та ін. [3, ст.254]. 

Харчову цінність молочного жиру підвищує вміст в ньому фосфоліпідів, 

особливо лецитину, який переходить у масло разом з оболонками жирових 

кульок. В організмі людини лецитин є структурним компонентом мембран 

клітин, входить до складу мієлінової оболонки нервових клітин, є невід’ємним 

компонентом ферментів та належить до речовин, потреба в яких підвищується 

при нервових напруженнях. 

Біологічна цінність вершкового масла підвищується завдяки вмісту в ньому 

мінеральних речовин, лактози, водо- та жиророзчинних вітамінів. Вершкове 

масло містить вітаміни А, Е, В2, С, Д, β-каротин та ін. В осінньо- зимовий період 

вміст вітамінів знижується. У процесі вироблення масла кількість вітамінів А і Д 

не зменшується, оскільки вони не руйнуються за температурі нагрівання до 120 

°С. Втрати вітаміну становлять до 80 %. Каротин надає маслу жовтого кольору. 

Молочний жир слугує джерелом вітаміну А. 

Енергетична цінність солодковершкового масла екстра з м.ч. жиру 82,5% 

становить 3130 кДж в 100 г; селянського несоленого з м.ч. жиру 72,5 % – 2766 і 

бутербродного з м.ч.ж. 61,5 % – 2450 кДж. 

Класифікація вершкового масла. Згідно з чинними нормативними 

документами вершкове масло залежно від масової частки жиру поділяють на 

групи, а саме: вершкове масло екстра, вершкове масло селянське, вершкове 

масло бутербродне, топлене масло (молочний жир) (таблиця 1). 
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Таблиця 1 – Класифікація масла вершкового в залежності від масової 
частки жиру 
 

Назва групи масла Масова частка жиру, % 
Масло вершкове екстра від 80,0 до 85,0 
Масло вершкове селянське від 72,5 до 79,9 
Масло вершкове бутербродне від 61,5 до 72,4 
Топлене масло (молочний жир) не менше 99,0 (99,8) 

 
Залежно від технологічних особливостей та органолептичних показників 

вершкове масло поділяють на види: 

солодковершкове та солоне солодковершкове; 

кисловершкове та солоне кисловершкове. 

Солодковершкове масло – вид вершкового масла, що його виробляють із 

пастеризованих натуральних вершків. 

Кисловершкове масло виробляють із пастеризованих вершків, сквашених 

чистими культурами молочнокислих бактерій. 

Солоне вершкове масло виробляють із пастеризованих натуральних 

виробляють з додаванням кухонної солі. Масова частка кухонної солі для масла 

солоного солодко- та кисловершкового повинна бути не більше ніж 1,0. 

Топлене масло (молочний жир) – група масла, що отримане з вершкового 

масла, підсирного масла, масла-сирцю або вершків видаленням практично всієї 

вологи та інших, окрім жиру, твердих речовин. 

Корисні властивості вершкового масла для організму людини: 

- Протиракові властивості. Вживання вершкового масла допомагає знизити 

ризик розвитку певних видів раку, зокрема, раку товстої кишки, впливає на 

правильне функціонування товстої кишки і полегшує лікування при запальних 

захворюваннях. 

- Користь для очей. У вершковому маслі міститься бета-каротин, який 

знижує ризик виникнення стенокардії і дегенерації жовтої плями сітківки ока. 

- Користь для кісток. У маслі містяться кальцій, мідь, цинк, селен і 

марганець. Вони є важливими елементами в побудові і підтримці міцності кісток, 

а також допомагають їм відновлюватися.  
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- Забезпечує життєво важливими вітамінами. Щитовидна залоза є основною 

ендокринної залозою, а також важливою ланкою, що впливає на засвоєння 

вітаміну А. 

- Знижує ризик виникнення серцево-судинних захворювань. Вершкове 

масло при регулярному вживанні в помірних кількостях є корисною їжею для 

підтримки нормальної роботи серця, адже містить велику кількість холестерину. 

Жирні кислоти Омега-3 в олії сприяють зменшенню ризику виникнення серцево-

судинних захворювань. 

- Джерело жиророзчинних вітамінів. Оскільки організму необхідні вітаміни 

для правильного функціонування, люди повинні споживати жири, щоб 

засвоювати їх. Масло є не лише природним джерелом вітамінів А, D, К і Е, але і 

кращим їх джерелом. Ці вітаміни є жиророзчинними, тому їх споживання через 

масло – це найпростіший спосіб для організму засвоювати їх. 

- Допомагає запобігти карієс. Вітамін К2, що міститься в маслі, відіграє 

життєво важливу роль у запобіганні руйнування зубів.  

- Зміцнює імунітет. Насичені жири володіють протимікробними, 

протипухлинними і зміцнюють імунну систему властивостями. Лауринова 

кислота допомагає позбавлятися від різних вірусів, бактеріальних і грибкових 

інфекцій [3]. 

Отже,  вершкове масло є  повноцінним продуктом харчування,  виробленим 

з натуральних та якісних вершків з дотриманням відповідних технологічних 

умов. Вершкове масло має високу харчову цінність, добру перетравність та 

засвоюваність. До складу вершкового масла входять дуже ціні поживні 

речовини: молочний жир, високомолекулярні та низькомолекулярні насичені 

жирні кислоти, ненасичені жирні кислоти, жиророзчинні вітаміни, макро- та 

мікроелементи.   
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У даній статті  запропоновано новий підхід до вирішення проблеми сушіння 

зернових культур, що полягає у створенні адаптивної оптимальної системи 

автоматичного керування процесом сушіння, яка дозволяє отримати 

кондиційне зерно для якісного подальшого зберігання. 

Ключові слова: зерносушарка, сушильна камера,  багатомірна модель, еталонна 

модель, адаптивна оптимальна система автоматичного керування, 

ідентифікація. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 
практичними завданнями. Аграрний сектор економіки, важливою складовою 
якого є сільське фермерське господарство, формує продовольчу, а у визначених 
межах і економічну, екологічну та енергетичну безпеки. Він забезпечує розвиток 
технологічно пов’язаних галузей національної економіки та створення 
соціально-економічних умов для розвитку. Агропромисловий комплекс складає 
близько 12% валової доданої вартості України, є одним з основних 
бюджетоформуючих секторів національної економіки. За період з 2007 по                
2018 рік виробництво продукції в сільськогосподарських підприємствах зросло 
майже у два рази. При цьому половина валової продукції виробляється в 
особистих селянських господарствах, де гостро постає проблема обробки і 
зберігання врожаю. Оскільки сире зерно не може зберігатися довгий час, його 
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потрібно просушити. Однак, малі селянські господарства не мають необхідних 
технічних засобів для цього. Тому актуальною є розробка недорогих 
малопотужних зерносушарок з автоматизованим і оптимізованим процесом 
сушіння зерна [1. 2, 3,].  
Внаслідок незавершеності процесів адаптації до європейських вимог щодо якості 
та безпечності харчових продуктів, нестійкості торговельних відносин з 
державами-імпортерами, конкурентні позиції вітчизняної сільськогосподарської 
продукції на зовнішньому ринку не є стабільними. Тому в межах малих 
фермерських господарств важливо розвивати власні засоби збереження і 
переробки сировини та виготовлення вторинної продукції. Це вимагає 
модернізації технічної бази, автоматизації і оптимізації технологічних процесів 
сушіння зерна.  

Формулювання цілей статті полягає у підвищенні ефективності процесу 
обробки і збереження зернових культур шляхом розроблення оптимальної 
адаптивної системи керування процесом сушіння зернових культур з 
ідентифікатором і еталонною моделлю.  

Об’єктом дослідження є процес керування гранично допустимою 
температурою та необхідною вологістю зерна в процесі його сушіння.  

Предметом дослідження є адаптивні автономні системи керування 
процесом сушіння зерна з оптимальним ідентифікатором та еталонною моделлю.  

Задачі дослідження. Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати 
наступні задачі:  

1. Провести аналіз властивостей зерна як об’єкта сушіння та методів і 
режимів процесу сушіння.  

2. Провести дослідження математичної моделі процесів зерносушарки, як 
об’єкта з розподіленими параметрами та перейти до еквівалентної системи з 
зосередженими параметрами.  

3. Розробити підсистему ідентифікації для відслідковування зміни 
параметрів сушарки, як об’єкта керування, що дозволить створити 
функціонально надійний об’єкт керування  внутрішнім і зовнішнім  
середовищем.  
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4. Отримати незміщені і ефективні оцінки параметрів передаточних функцій 
окремих каналів сушарки з метою реалізації оптимального адаптивного 
алгоритму автономного керування окремими каналами температури і вологості 
сушарки як багатомірного об’єкта з перехресними зв’язками.  

Методи дослідження. В якості теоретичної бази, у процесі досліджень, 

використано класичні і сучасні методи теорії автоматичного керування, 

математичний аналіз, теорію систем із зосередженими і розподіленими 

параметрами, методи комп’ютерного моделювання складних багатомірних 

динамічних систем. Як експериментальну базу використано теорію планування і 

оптимальної обробки даних натурного експерименту, сучасну теорію 

ідентифікації та математичної статистики.  

Наукова новизна отриманих результатів:  

1. Набула подальшого розвитку математична модель процесу сушіння з 

розподіленими і зосередженими, відносно вимірювальної системи, параметрами.  

2. Вперше розроблено автономну адаптивну систему керування процесом 

сушіння зернових культур, яка забезпечує оптимальні режими в умовах 

невизначеності та не стаціонарності параметрів об’єкта і середовища.  

3. Вперше отримано незміщені та ефективні оцінки параметрів 

передавальних функцій об’єкта керування завдяки застосуванню методів 

конфлюентного аналізу в умовах зашумленості вхідних і вихідних сигналів. 

 4. Вперше побудовано спрощену систему автономного керування каналами 

температури та вологості зерна, яка з необхідною точністю забезпечує процес 

сушіння, завдяки незміщеності та ефективності отриманих оцінок параметрів 

об’єкта та методів редукції складних передавальних функцій.  

5. Вперше побудовано функціонально надійну адаптивну систему 

стабілізації оптимальних значень температури і вологості зерна в умовах 

неконтрольованих параметричних і сигнальних збурень завдяки ідентифікації і 

розв’язці каналів керування. 
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Практична цінність роботи полягає в наступному:  

1. Завдяки оптимальній конструкції та досконалості системи керування 

створено умови для широкого використання подібних систем в малих 

фермерських господарствах, що допоможе вирішити логістичну проблему 

транспортування зерна від виробника до споживача.  

2. За рахунок впровадження адаптивної системи керування процесом 

зерношушіння отримано функціонально надійну систему стабілізації 

оптимальних значень температури і вологості зерна.  

3. За рахунок використання сучасної цифрової техніки удосконалено 

систему керування.  

Зернина є анізотропним колоїдним капілярно–пористим тілом із складною 

будовою. Вона має оболонки з кількох шарів, ендосперм – основна, зародок – 

головна частина. Насіння зернових культур складається із білків, вуглеводів, 

жирів, мінеральних речовин, вітамінів і ферментів. Оболонки зернини містять 

вуглеводи у вигляді клітковини та супутніх їй речовин (пентозанів, золи); в 

алейроновому шарі є багато білків і жиру. Ендосперм містить основну кількість 

вуглеводів у вигляді крохмалю та запасних білків, але в ньому мало золи й 

клітковини. У зародку є багато білків і вуглеводів у вигляді глюкози і жирів. 

 Волога у зерні є на поверхні, у капілярах, усередині клітин зерна. Вона має 

важливе значення для життєдіяльності зерна, але її надлишок призводить до 

інтенсифікації життєвих процесів, самозігрівання та погіршення якості зерна. 

 Залежно від вмісту вологи зерно поділяють на сухе (до 14 %), середньої 

сухості (від 14 до 16 %), вологе (від 16 до 18 %), сире (понад 18 %). У зерновій 

масі волога розподіляється нерівномірно. При середній вологості зерна 22 % 

близько 10 % мають вологість нижче 17 %, а понад 20 % – вище 25 %. У зернині 

волога розподіляється також нерівномірно: найбільше її є в зародку, менше – в 

ендоспермі, а ще менше – в оболонках. При середній вологості зерна 17 % 

зародок має вологість 19,4 %, ендосперм – 16,7 % . 

Для розрахунку процесів перенесення теплоти та вологи в сушарці 

користуються значенням питомої поверхні зернин.  
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Самосортування зернової маси спостерігається в період її переміщення і 
виражається в розшаруванні компонентів зерна, що мають різну густину, на 
окремих ділянках насипу. Гідравлічний опір зернового шару залежить від 
товщини шару, що продувається, швидкості та параметрів повітря, шпаруватості 
зернової маси, стану (шорсткості) поверхні зернин. Якщо через зерновий шар, 
який лежить на решітці, пропускати знизу потік повітря і збільшувати його 
швидкість ν, то зерновий шар починає розпушуватися. Спад тим більший, чим 
більші вологість зерна та щільність його укладання.  

Повітря та його суміш з топковими газами як агенти сушіння.  
Процес сушіння зерна полягає у видаленні з нього зайвої вологи із 

застосуванням способів, що ґрунтуються на використанні теплоти. Пронизуючи 
шар зерна, нагріте повітря або його суміш з топковими газами передають теплоту 
до зерна і виносять з собою утворену водяну пару. На практиці доводиться мати 
справу не з сухим атмосферним повітрям, а з вологим повітрям. Суміш повітря з 
топковими газами, яку застосовують у сушарках, є сумішшю вологого повітря та 
продуктів згоряння палива. У межах температур і тиску, що допускаються під 
час сушіння зерна до нагрітого повітря або до його суміші з топковими газами, 
можна (з достатньою точністю) застосувати закони фізики ідеальних газів. 
Характеризують стан повітря або його суміші з топковими газами загальний і 
парціальний тиски пари та сухого газу, вологість, вологовміст, густина, питомий 
об’єм, температура. Щоб працювала сушарка, недостатньо випарити вологу із 
зерна, треба ще й видалити її із сушильної камери. Для цього під час теплового 
сушіння зерна використовують агент сушіння, а під час сорбційного – всілякі 
сорбуючі матеріали, наприклад сухе зерно тієї самої культури. Агент сушіння – 
це робоче тіло, яке здійснює термодинамічну роботу, витрачаючи свою енергію 
на випаровування вологи із зерна. Як агент сушіння застосовують вологе повітря 
або його суміш з газоподібними продуктами згоряння палива. Із методів 
теплового сушіння найпоширенішим є конвективний, за якого теплоту, 
необхідну для випаровування вологи, зерну передає агент сушіння, частина якої 
витрачається на нагрівання зерна. Агент сушіння нагрівається в теплообміннику 
(калорифері), в який теплота вноситься теплоносієм – гарячими топковими 
газами водою чи парою або електронагрівником. 
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Основна відмінність теплоносія від агента сушіння в тому, що він не є 

робочим тілом, а тільки переносить теплоту. 

Під час нагрівання повітря в топці агентом сушіння є суміш повітря з 

теплоносієм (топковими газами). Ця суміш відрізняється за хімічним складом від 

атмосферного повітря підвищеним вмістом вуглекислого газу, оксиду вуглецю, 

вуглеводнів та інших сполук. Це шкідливі канцерогенні сполуки, які можуть 

поглинатися зерном. У прямоточних шахтних сушарках концентрація теплоносія 

не перевищує 5 %, у камерних – 1...2 %. Витрати палива порівняно з 

поверхневими калориферами скорочуються приблизно в два рази. Тому топки 

(калорифери змішування) дуже поширені. Для здобуття агента сушіння у топках 

слід використовувати світле рідке (дизельне) та газоподібне паливо. 

Огляд методів сушіння зерна 

Існує кілька принципів класифікації методів сушіння.  

Найзагальнішою є класифікація за способом підведення енергії:  

1. теплові: 

 a) конвективне сушіння; 

 b) кондуктивне сушіння;  

c) терморадіаційне сушіння;  

d) сушіння у полі струмів високої частоти;  

2. спеціальні:  

a) сушіння у вакуумі;  

b) сушіння обезводненим повітрям;  

c) контактне сушіння;  

3. механічні: 

a) віджимання; 

b) центрифугування. 

У зерносушінні найпоширенішим є конвективний метод сушіння, за якого 

теплова енергія передається зерну від нагрітого газу (повітря або його суміші з 

продуктами згоряння палива). 

Те, що нагрітий газ водночас виступає як теплоносій та вологовбирач, 
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зумовлює відносну простоту конструкцій конвективних сушарок. Під час 
конвекційного сушіння зерно може знаходитися в: щільному нерухомому, 
гравітаційно рухомому, псевдорозрідженому, віброкиплячому, падаючому або 
завислому стані. Стан зернового шару визначає активну поверхню зерна, що 
контактує з агентом сушіння, а значить, інтенсивність процесу. Низький ККД 
конвективних сушарок (25...40 %) можна підвищити повторним використанням 
відпрацьованого агента сушіння [1, 2, 3,].  

Під час кондуктивного сушіння зерна теплота передається йому 
теплопровідністю від нагрітої поверхні труб, що обігріваються паром, гарячою 
водою або газом. Водяна пара, яка випаровується із зерна, поглинається 
холодним або підігрітим повітрям, що подається у сушильну камеру. Швидкість 
сушіння залежить від температури гріючої поверхні та товщини зернового шару. 
Кондуктивне сушіння використовують на борошномельних і круп’яних заводах 
для підігрівання зерна та невеликого зниження його вологості перед 
переробленням, а також у комбінації з конвективним сушінням. Низький ККД 
кондуктивних зерносушарок пояснюється додатковою втратою теплоти на 
нагрівання гріючої поверхні. При цьому може спостерігатися перегрівання та 
погіршення якості зерна, що контактує з гріючою поверхнею.  

Під час терморадіаційного сушіння підведення теплоти до зерна 
здійснюється завдяки застосуванню інфрачервоного випромінювання 
генераторами або сонячних променів. Природне сушіння зерна під сонячними 
променями проводять в суху та ясну погоду на спеціально обладнаних 
площадках. При цьому повністю зберігаються насіннєві та продовольчі якості 
зерна, прискорюється післязбиральне його дозрівання. Разом з тим сонячне 
зерносушіння трудомістке й залежить від метеорологічних умов.  

Високочастотне нагрівання зерна ґрунтується на явищі поляризації. Під 
дією високих частот у вологому матеріалі полярні молекули води намагаються 
розташуватися своїми осями вздовж електричного поля. Відбувається тертя 
молекул між собою і в матеріалі виділяється теплота, а також виникає градієнт 
температури, спрямований усередину зернової маси, під дією якого волога 
переміщується до поверхні зерна. 
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Кількість виділеної теплоти залежить від напруженості електричного поля, 
частоти коливань та діелектричних властивостей зерна. У промислових 
установках використовують лампові генератори. ККД цих установок більш 
низький, ніж при конвективному сушінні. 

 Сушіння зерна під вакуумом дає змогу підвищити інтенсивність процесу 
завдяки зниженню барометричного тиску. Позитивним тут є те, що процес 
сушіння можна здійснювати при низьких температурах агента сушіння, що 
забезпечує зберігання природних властивостей зерна. Але значні витрати на 
утворення та підтримання вакууму не дають змоги впроваджувати цей метод у 
промислових масштабах.  

Підвищити швидкість процесу можна використанням обезводненого 
підігрітого повітря. Залежно від способу зменшення вологовмісту повітря 
розрізняють сушіння за допомогою вологовбирачів (ізотермічне сушіння) – 
силікагелю, активованого вугілля (при цьому виникають додаткові витрати на 
обезводнення вологовбирачів) та сушіння за допомогою агента, пропущеного 
через холодильні установки і установки конденсації вологи. Але це потребує 
значних витрат електроенергії. 

Ефективність контактного (сорбційного) зерносушіння залежить від 
температури та інших факторів, які характеризують стан і гігроскопічність зерна 
та сорбенту. Таке сушіння забезпечує краще зберігання якості зерна, але 
потребує витрат на перемішування і відокремлення зерна від сорбенту. Останнім 
часом його широко використовують в рециркуляційних сушарках, де 
змішуються два потоки зерна з різною вологістю, а в деяких сушарках – із різною 
температурою. Як сорбент застосовується підсушене нагріте зерно, що циркулює 
в сушарці у замкненому контурі. Нагріте в сушарці до більш високої 
температури, ніж сире зерно, воно у тепловологообміннику віддає частину 
теплоти сирому зерну та зволожується у контакті з ним. Інтенсивність між 
зернового  вологообміну залежить від різниці вологості, температури, кратності 
змішування сирого та рециркулюючого зерна. Вологообмін найінтенсивніше 
відбувається у перші 15...20 хв, після чого процес сповільнюється. За цей час 
вологість сирого зерна знижується на 2,5...3 %. Температура зерна вирівнюється 
вже через 1,5...2 хв.  
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За допомогою механічних методів сушіння зерна віджиманням або 

центрифугуванням видаляють механічно зв’язану чи поверхневу вологу, 

наприклад, під час виходу зерна з мийного відділення млинів, на віджимних 

колонках.  

Складовою процесу сушіння після нагрівання зерна є його охолодження. У 

прямоточних сушарках охолодження застосовується на кінцевій стадії сушіння, 

що пов’язано з необхідністю переведення зерна у рівноважний стан не тільки за 

вологістю, а й за температурою, з метою його тривалого зберігання. Температура 

зерна, що виходить із сушарки, може перевищувати температуру зовнішнього 

повітря не більш як на 10 °С. У багатьох рециркуляційних сушарках поряд з цим 

є ще й проміжне охолодження рециркулюючого зерна, яке дає змогу 

застосовувати інтенсифіковані режими сушіння з температурою агента сушіння 

250...350 °С без перегрівання зерна і, крім того, забезпечує додаткове зняття 

вологи. Зерно охолоджують, продуваючи його зовнішнім повітрям. 

Інтенсивність охолодження залежить від параметрів повітря, товщини шару 

зерна та тривалості його охолодження. 

Висновок. Із численних методів теплового сушіння найпоширенішим є 

конвективний, за якого теплова енергія передається зерну від нагрітого газу 

(повітря або його суміші з продуктами згоряння палива). Те, що нагрітий газ 

водночас виступає як теплоносій та вологовбирач, зумовлює відносну простоту 

конструкцій конвективних сушарок. Показано, що при виборі методів 

попереднього оброблення та режимів сушіння зерна необхідно враховувати його 

термо– і вологостійкість, біологічну природу та структурно–механічні 

властивості, від яких залежить утворення тріщин [2, 3,4, 6].  

Встановлено, що при сушінні попередньо нагрітого зерна поверхневий 

градієнт вологовмісту менший, ніж при звичайному конвективному сушінні, 

тобто зона випаровування розташовується поблизу зовнішньої поверхні 

матеріалу, до якої волога рухається у вигляді рідини. Це запобігає перегріванню 

поверхні матеріалу та сприяє зберіганню і поліпшенню якості зерна. 
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Стаття присвячена обґрунтуванню доцільності використання насіння чіа у 

рецептурах мусових десертів. Досліджено вплив добавки на фізико-хімічні 

показники: вологість, намочуваність, упік – та органолептичні властивості 

готових десертів. Запропоновано рецептури деяких мусових десертів.  

Ключові слова: мусовий десерт, чіа, технології, рецептури, добавки, показники. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. В Європі змога використовувати насіння чіа як нового 

харчового інгредієнту була вперше розглянута ACNFP (Великобританія) за 

заявкою компанії R. Craig & Sons [M] Ltd. в 2003 р. Комісія зазначила, що згідно 

з Novel Food Regulation (EC) No. 258/97 цільні насіння чіа і вся рослина цілком 

належать до класу 2.2.  

В 2005 р. Європейським управлінням із контролю безпеки продуктів 
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харчування EFSA було прийнято рішення щодо можливості використання 
насіння чіа як компоненту при випічці хліба . При цьому, згідно з розрахунками 
компанії-заявника та укладення U.K. Advisory Committee for Novel Foods and 
Processes (Annual Report 2003), яка запропонувала використовувати при випічці 
хліба до 5% борошна з насіння чіа, щоденне споживання чіа в складі 
хлібобулочних виробів становитиме для дітей від 1,5 до 4,5 років до 3,2 г на добу, 
для дітей від 4,5 до 18 років – до 4,3 г / добу [8, с. 14].  

З урахуванням досвіду безпечного використання в наступні роки рослини 
чіа в харчуванні населення (в тому числі дитячого) США, Канади, Австралії, 
Європи, рішенням EFSA від 22 січня 2013 року було дозволено розширення 
використання насіння чіа в продуктах масового споживання, в тому числі хлібі і 
випічці, а також в зернових сніданках, фрукто-горіхово-зернових сумішах з 5 до 
10%, а розфасованих насіння чіа – до 15 г в день. Більшість харчових продуктів 
містять значну кількість води (60-85%, а деякі овочі до 95-97%), але завдяки 
особливій внутрішній будові і властивостям компонентів, що в них містяться, 
мають певну форму і структуру. Надання мусовим десертам з використанням чіа 
у процесі виробництва заданої форми і структури – одне із завдань технології 
харчових продуктів [2, с. 6-7]. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є вивчення можливості 
виготовлення мусового десерту з використанням чіа на ринку ресторанних 
послуг України. Високий попит на компоненти рослини чіа пояснюється її 
унікальним хімічним складом. У 100 г насіння чіa міститься: білок (20-22 г), жир 
(30−35 г), харчові волокна (15-30 г), вуглеводи (25-41 г), зола (4-6 г).  

За інформацією, наданою науковцями, насіння чіа містить близько 21% 
білку, що більше за зернові, такі як пшениця (14%), кукурудза (14%), рис (8,5%), 
овес (15,3%), ячмінь (9,2%), амарант (14,8%) [10, с. 17]. 

Одним із найбільш перспективних шляхів вирішення даної проблеми є 
використання сировини, що містить велику та необхідну кількість незамінних 
жирних кислот – насіння «Чіа». Виходячи з цього, постало завдання дослідити  
рецептури мусових десертів з використанням насіння чіа підвищеної біологічної 
цінності. 
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Посилання на сучасні дослідження та публікації. Нині в науковій літературі 

обмежена кількість досліджень мусових десертів, одержаного з насіння чіа, а 

також їх властивостей. Проблемою використання насіння чіа займалися такі 

зарубіжні вчені, як Nieman DC, Gillitt N, Jin F, Henson DA, Kennerly K, Shanely 

RA, Ore B, Su M, Schwartz S.  

Відомий досвід застосування борошна з насіння чіа при виробництві 

борошняних кондитерських виробів [4, с. 206, 5, с. 24] та макаронних виробів [6, 

с. 17]. У хлібобулочній промисловості борошно з насіння чіа використовують 

для випічки хліба [7]. 

В м’ясній промисловості відомий досвід використання борошна з насіння 

чіа (NutraChia Low 8) в кількості 10% шляхом заміщення аналогічної кількості 

свинини нежирної [8, с. 127]. Рослина чіа і продукти з неї дозволені в США 

(USDA, FDA). На підставі результатів проведених досліджень і наявної тривалої 

практики безпечного використання рослини чіа в харчуванні людини і харчовій 

промисловості в США, комісія США з контролю харчових і лікарських речовин 

(FDA) не вважає за доцільне додаткове отримання статусу GRAS («Загалом 

вважається безпечним») для рослини чіа. 

З урахуванням досвіду безпечного використання в наступні роки рослини 

чіа в харчуванні населення (в тому числі дитячого) США, Канади, Австралії, 

Європи, рішенням EFSA від 22 січня 2013 року було дозволено розширення 

використання насіння чіа в продуктах масового споживання, в тому числі хлібі і 

випічці, а також в зернових сніданках, фрукто-горіхово-зернових сумішах з 5 до 

10%, а розфасованих насіння чіа- до 15 г в день [2]. 

У квітні 2013 р. Інститут харчування Російської академії медичних наук 

надав звіт про можливості використання борошна з насіння рослини чіа в 

харчуванні дітей старше трьох років [2]. Провівши аналіз літературних джерел, 

можна стверджувати, що використання насіння чіа в мусових десертах не було 

достатньо вивчене, що дає змогу розглядати його як перспективний інгредієнт у 

технології виготовлення десертів. 
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Сьогодні розроблено технологію смузі з використанням цілого та 

технологію напою на основі какао з додаванням подрібненого насіння чіа. Є 

рекомендації щодо внесення цієї добавки під час виготовлення кефіру. 

Відзначається, що використання насіння чіа в технології напоїв дозволяє не лише 

покращити їх хімічний склад, але й надати продукту необхідної консистенції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Насіння чіа – це крихітні насіння 

вугільного кольору рослин Salvia hispanica та Salvia columbariae, двох квітучих 

рослин шавлії, що родом із південного заходу США та Мексики. Стародавні 

громади ацтеків вирощували та їли насіння чіа, які зараз вирощують у всьому 

світі. Насіння чіа є джерелом омега-3 жирних кислот, антиоксидантів, 

клітковини, кальцію та заліза. Шеф-кухарі додають насіння в йогурт, пудинг і 

смузі для текстури, або подрібнюють їх у борошно для випічки. 

Насіння чіа часто називають «суперпродуктом» або функціональною їжею -

нерегульовані терміни, більш корисні в сфері маркетингу, ніж експерти з 

харчування, які розуміють, що не існує чарівної кулі чи заміни здорового 

раціону, який покладається на різноманітні поживні продукти.  

Функціональні продукти рекламуються як переваги, які виходять за межі їх 

харчової цінності, наприклад, зниження рівня холестерину або покращення 

здоров’я кишечника. Насіння чіа не лише перераховані як такі, а також 

використовуються як функціональний інгредієнт, доданий до менш поживних 

продуктів, таких як випічка та закуски, щоб покращити їх привабливість для 

споживачів, які піклуються про здоров’я. Твердження щодо здоров’я насіння чіа 

включають зниження апетиту та ваги, зниження рівня тригліцеридів та 

підвищення рівня цукру в крові при цукровому діабеті 2 типу.  

Насіння чіа походить з рослини Salvia hispanica L., і свого часу було 

основною харчовою культурою в Мексиці та Гватемалі. Культивований як 

джерело їжі ще в 3500 році до нашої ери, його пропонували ацтекським богам 

під час релігійних церемоній. Згідно з галузевими звітами, до 2022 року ринок 

насіння чіа досягне понад 2 мільярдів доларів США [1]. 

Насіння чіа містить компоненти, представлені на рисунку 1. 
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Рисунок 1 – Компоненти насіння чіа [Джерело: розроблено автором] 

 

Дві столові ложки насіння чіа (1 унція або 28 грамів) містять близько 140 

калорій, 4 грами білка, 11 грам клітковини, 7 грам ненасичених жирів, 18% RDA 

для кальцію і мікроелементів, включаючи цинк і мідь. Вони є найбагатшим 

рослинним джерелом омега-3 жирних кислот. Насіння чіа – це повноцінний 

білок, який містить усі дев’ять незамінних амінокислот, які організм не синтезує 

[2]. 

Насіння чіа містить кілька компонентів, які, якщо їх вживати як частину 

збалансованої, багатої рослинами дієти, можуть запобігти розвитку різних 

хронічних захворювань. Особливий інтерес дослідників викликає високий вміст 

альфа-ліноленової (ALA) жирних кислот у насінні чіа. Шістдесят відсотків олії в 

насінні чіа складається з цих омега-3 жирних кислот [2]. Однак наявні 

дослідження були більш сприятливими для дієти, що містить продукти, багаті 

омега-3, а не лише насіння чіа. 

Поліненасичені 
жири, як омега‐
3 жирні кислоти

Білок

Цинк

ФосфорКальцій

Клітковина
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 У дослідженнях на тваринах і людях омега-3 жирні кислоти показали 

сприятливий вплив на здоров’я серцево-судинної системи (знижують рівень 

холестерину, регулюють серцеві ритми і кров’яний тиск, запобігають утворенню 

тромбів, зменшують запалення). Клітковина в насінні чіа в основному 

складається з розчинної клітковини і слизу, речовини, що відповідає за клейку 

текстуру зволоженого насіння чіа. Ці волокна можуть допомогти знизити рівень 

холестерину ЛПНЩ і сповільнити травлення, що може запобігти стрибкам цукру 

в крові після їжі та сприяти появі відчуття ситості. 

Велика китайська когорта з понад 63 000 осіб виявила, що ті, хто споживав 

найбільше омега-3 жирних кислот з морепродуктів і рослинних джерел, мали на 

17% знижений ризик серцево-судинної смертності порівняно з тими, хто 

споживав найнижче споживання [3]. Кілька когортних досліджень включають 

ALA рослинні джерела омега-3, але ці олії досить поширені в азіатській дієті. 

Дослідження здоров’я медсестер виявило на 40% зниження ризику раптової 

серцевої смерті у жінок, які їли найбільшу кількість ALA [4]. 

Дослідження серцево-судинної когорти з понад 5000 чоловіків і жінок у віці 

65 років і старше виявило на 50% нижчий ризик смертельної ішемічної хвороби 

серця при більшому споживанні АЛК [5]. Джерелами АЛК у цих дослідженнях 

були цільні зерна, кулінарні масла, бобові та сою. 

Дослідження на тваринах показали, що насіння чіа можуть сприятливо 

впливати на рівень холестерину, втрату ваги та підвищення ситості [6]. Однак 

огляди літератури та контрольовані випробування на людях не показали 

специфічної користі насіння чіа для серцево-судинних факторів ризику, 

включаючи масу тіла, кров’яний тиск, рівень ліпідів, рівень цукру в крові та 

запалення [8].  

Ці висновки підтверджують, що насіння чіа не самі по собі діють на користь 

здоров’ю людини, але можуть сприяти профілактиці захворювань, якщо їх 

включати в різноманітну, багату рослинами дієту та інші способи здорового 

способу життя. 
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Люди часто задаються питанням, чи варто їсти насіння чіа меленими, а не 

цілими. Поверхня насіння чіа ніжна і легко розпадається під впливом вологи, 

тому їх зазвичай готують з рідких продуктів (як видно з ідей рецептів нижче). 

Таким чином, на відміну від насіння льону, вони добре засвоюються і 

перетравлюються в цілому вигляді. Якщо їсти насіння в сухому вигляді, вибір 

меленого насіння чіа може допомогти покращити поглинання [7]. 

Насіння чіа зберігаються 4-5 років без охолодження. Зберігати в 

прохолодному сухому місці.  

Особливості приготування насіння чіа: 

1. Гель чіа : насіння чіа швидко поглинають воду (до 10 разів більше, ніж у 

рідині). Помістітити ¼ склянки насіння в 1 склянку рідини, добре перемішати і 

накрити кришкою. Дати настоятися приблизно 15-20 хвилин, поки текстура не 

зміниться на м’який желатин. Зберігати в холодильнику до одного тижня. 

Додають до смузі та супів, щоб підвищити поживну цінність і створити більш 

густу, ситну консистенцію. 

2. Чіа-пудинг: щоб зробити варіант десерту, змішати ¼ склянки насіння з 

однією склянкою рідини, наприклад, молока (мигдального, соєвого або 

молочного) або 100% фруктового соку. Дати настоятися принаймні 15 хвилин в 

холодильнику. За бажанням додати горіхи, нарізані свіжі фрукти або корицю. 

3. Паростки чіа: помістити насіння чіа в один шар (використовувати лише 

приблизно чайну ложку, щоб вистачило місця для зростання) в теракотове 

блюдце або неглазуровану глиняну посуд. Кілька разів обприскати насіння 

водою і накрити поліетиленовою плівкою або прозорим скляним посудом. 

Поставити на сонячне місце. Обприскувати вранці і ввечері до появи зелених 

паростків, приблизно 3-7 днів. Використовують цю мікрозелень для прикраси 

салатів і бутербродів [8].  

4. Замінник яєць: його можна використовувати для заміни цільних яєць у 

випічці. На 1 ціле яйце змішати 1 столову ложку цільного насіння чіа або 2 чайні 

ложки меленого насіння чіа з 3 столовими ложками води. Дати настоятися 5 

хвилин або поки суміш не загусне до консистенції сирої яєчні. Насіння чіа є дуже 
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універсальним інгредієнтом. Вони не мають особливого смаку, якщо взагалі не 

мають особливого смаку, тому вони не конкурують з іншими смаками в страві. 

Вони також пом’якшуються в присутності рідини і стають менш помітною 

текстурою. У комерційних цілях їх додають до круп, крекерів, напоїв, хліба та 

інших хлібобулочних виробів, щоб підвищити їх харчову цінність. В основному, 

насіння чіа можна додавати до тих пір, поки є волога, щоб утримувати насіння 

на місці. 

Проаналізувавши кулінарні сайти, варто зазначити такі популярні десерти 

із насіння чіа (таблиця 1). 

Таблиця 1 – Популярні рецепти мусових десертів із насіння чіа [джерело: 

розроблено автором] 
№ 
п/п 

Рецепт Фото  

1 Мусовий торт з насінням чіа, малиною базиліком 
БІСКВІТ: 1 яйце, 1 ч. л. насіння Чіа, 30 г цукру, 30 г 
борошна. МАЛИНОВЕ ПРОСЛУВАННЯ: 150 г 
малинового пюре, 1 ст. цукрового піску, 3 г желатину. 
КРИМЧИЗ: 100 г вершкового сиру, 50-100 мл вершків 
від 30%, цукрова пудра за смаком, пелюстки м'яти або 
базиліка. МУС: 100 г білого шоколаду, 150 мл молока, 
8 г желатину, 300 г вершків від 30%. ДЕКОР: 70 г 
білого шоколаду, 70 г какао-олії, діоксид титану, 100 г 
пюре малини, 20 г цукру, 2 г пектину NH.

 

2 ДЕСЕРТ ЯГІДНИЙ З НАСІННЯМ ЧІА 
1 чашка кокосового молока, 1/2 чашки заморожених 
або свіжих ягід, 1/4 чашки насіння чіа, мед за смаком. 

3 ДЕСЕРТ КАВОВИЙ З НАСІННЯМ ЧІА 
1,5 чашки звареної кави (можна без кофеїну), 2 столові 
ложки какао, 1/2 чашки кокосового молока, 1,25 чашки 
мигдалевого молока, 1/4 чашки меду, 1 чашка насіння 
чіа, 2 ложки шоколадного порошку (за бажанням). 
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Продовження таблиці 1 

4 Мус з мигдального молока з вишнею та насінням чіа: 
десерт з суперфудів 
Мигдальне молоко 140 мл 
Вишня заморожена без кісточки 70 г 
Цукровий замінник за смаком (я брала фіт парад) 
Насіння Чіа 12 г 

 

Мусові десерти складаються з випечених й оздоблювальних 

напівфабрикатів. Для їх приготування використовують різні компоненти і 

технології, тому вони можуть бути легкими, повітряними або вершковими, 

важкими. Основою оздоблювального напівфабрикату є мус, до основного складу 

якого (яйця, збиті вершки, желатин, сир) зазвичай додають різноманітні смакові 

компоненти. Відомий склад мусу, що містить як основну сировину згущене 

молоко, вершки, сир та желатин. Як додаткові компоненти використовують 

ароматизатори, барвники та лінійку структуроутворювачів [1, с. 186]. 

Висновки. Досліджено вплив насіння чіа на структурно-механічні, 

органолептичні характеристики мусових десертів та їх хімічний склад. 

Використання насіння чіа у десертах дозволяє слідкувати за здоровим способом 

життя, контроль зайвої ваги та співвідношення жирних кислот. Також доцільно 

поєднувати мусові десерти з використанням насіння чіа та свіжовижатими 

соками фруктів та овочів власного виробництва, зокрема: соку морквяного, 

огіркового, бурякового та ін. 

Отже, встановлено, що використання у рецептурах мусових десертів 

насіння чіа впливає на органолептичні показники, а введення овочевих та 

фруктових соків підвищує якість десертів. Дані десерти із використанням 

насіння чіа можна рекомендувати для споживання людям, які мають проблеми 

зайвої ваги, а також тим, які дотримуються оздоровчого харчування.  
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Постановка проблеми. З кожним роком на території України з’являється все 

більше закладів ресторанного господарства. Це викликано, насамперед, 

зростаючою потребою людей в харчуванні та проведенні дозвілля. Незважаючи 

на нестабільний економічний стан наших співвітчизників, заклади харчування 

користуються неабияким попитом серед місць дозвілля, засобів організації 

різноманітних заходів. Гнучка політика ресторанних підприємств дозволяє 

задовольнити бажання усіх людей. Але на тлі конкуренції, яка виникає в 

ресторанному бізнесі, все частіше постає питання відходу від традиційних 

методів обслуговування, кухні, розважальних заходів та очікуваного 

контингенту споживачів. Тому підприємства ресторанного бізнесу вимушені 

впроваджувати найновітніші інноваційні технології, методи та методики як на 

рівні управління закладом, так і на рівні обслуговування. 

В даний час ресторанний бізнес є одним з найперспективніших в Україні. 

Як жодна інша область, цей напрямок діяльності вимагає серйозного осмислення 

світового досвіду і пильної уваги до перспектив його використання на 

українському ринку. У зв'язку з цим, надзвичайно важливим стає визначення 

ролі і значення даного виду бізнесу в сучасній економіці, визначення динаміки 

його розвитку в нашій країні, порівняння тенденцій становлення цього бізнесу в 

областях України з метою внесення корисного в специфіку розвитку інтернет-

технологій на ринку ресторанних послуг. 

На жаль, у ресторанному бізнесі відчуваються проблеми, які впливають не 

тільки на поліпшення якості життя людей (задоволення потреби в якісній 

(екологічний аспект), красиво і смачно приготовленої їжі (естетичну насолоду), 

але і на грамотно вибудувані стосунки з клієнтами, грамотну маркетингову 

політику і PR-стратегію, а також облік необхідності комерціалізації 

інноваційних розробок (отримання патентів, реєстрація фірмових знаків). 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Останнім часом окремі аспекти 

інноваційного розвитку сфери ресторанного господарства та оцінювання 
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ефективності інноваційної політики підприємств цього виду діяльності 

висвітлювалися у працях Шморгун Л.Г., Крушельницька Л.Г., Довгань Л.Є. 

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 інтернет-технологій в ресторанному бізнесі, а 

також визначити переваги від впровадження інновацій у закладах ресторанного 

господарства. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Досвід економічного і соціального 

розвитку суспільства підтверджує, що сталий розвиток усіх сфер, у тому числі, і 

ресторанного господарства може бути забезпечений виключно завдяки інтернет-

технологіям на макро-, мезо- та мікрорівнях, оскільки вони сприяють 

модернізації та структурній перебудові економіки. Тому, проблеми Інтернет-

технологій досить актуальними. 

Найважливішими інтернет-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 [2]. 

Зручність автоматизації та інформатизації процесів на підприємстві 

ресторанного господарства очевидно не 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 
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споживачами. В результаті все частіше з'являються послуги доставки додому 

замовлень, зроблених за телефоном та через Інтернет. Наприклад, оригінальна 

ідея з'явилася в ресторанному бізнесі Великобританії. У Лондоні відкрився 

концептуальний ресторан далекосхідної кухні «Inamo», де немає традиційного 

надрукованого меню [4]. При цьому споживачі, не встаючи з місця, замовляють 

страви, спостерігають за їх приготуванням, вибирають оформлення свого 

столика, дізнаються новини і розважаються; виконують замовлення офіціанти. 

Такі дії пояснюються тим, що столики в ресторані високотехнологічні. Поверхня 

столу є сенсорним монітором з ілюстрованим меню, яке і дозволяє робити 

замовлення, спостерігати за роботою кухарів, вибирати картинку на столі і 

музику. 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 [3]. 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. 

Однак не слід звужувати технологічні перетворення в сфері послуг до 

нововведень лише інформаційних та автоматизованих технологій. Так, на 

ресторанний бізнес значно впливають досягнення з таких типів технологій: 

енергетичних, процесів, конструкційних матеріалів, дизайну, біо-, 

інформаційних, обслуговуючих, управлінських, продаж, обладнання, в 

продуктах харчування [1]. 

Цікава інновація впроваджується в США. Там відкривається мережа 

ресторанів здорового швидкого харчування під такою назвою «Жуй, граючи». 

Вона абсолютно інноваційна. Адже там можна їсти і насолоджуватися 

проведенням часу в соціальних мережах. Або грати в комп'ютерні ігри з іншими 

відвідувачами. Фахівці підрахували, що ресторан економить 8-12% прибутку. 

Адже не витрачає гроші на маркетинг. За підприємство рекламу роблять його 

клієнти. Тому, як відмітив власник ресторану Майкл Шуман: «Ми можемо 

витратити зекономлені кошти на те, щоб покласти в наш продукт найкращі 

інгредієнти». 

Ще одна причина чому інноваційні ресторани такі популярні - їжа там 

швидка, але при цьому корисна. У меню більше двохсот найменувань 

різноманітних сандвічів з натуральних продуктів без генетично модифікованих 

організмів і з мінімальним вмістом жиру. Особливо успішні геймери можуть там 

виграти смачні безкоштовні додатки до свого замовлення, якщо будуть грати з 

професіоналами ресторану. 

Необхідно зазначити, що і в місті Хмельницькому заклади ресторанного 

господарства дуже стрімко розвиваються і також широко впроваджують сучасні 

Інтернет-технології. Наприклад, ресторани «Шотландія», «Ле Каприз», 

«Абажур», «Арєна», готельно-ресторанний комплекс «Колізей», піцерія «Мрія» 

розробили сайти, які мають таку інформацію: 
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1. Візитна картка. Сайт являє собою простий спосіб представлення бізнесу, 
містить ключову інформацію про ресторан, його місцезнаходження і основні 
напрями діяльності. 

2. Web-вітрина. Містить довідкову інформацію, спеціальні пропозиції (опис 
меню, інтер'єру, кухні і т.д.), прайс-аркуші і «гарячі» новини. 

3. Система «on-line». Орієнтована на споживачів, та надає можливість on-
line бронювання, on-line замовлень наведених в меню страв та багато інших 
функцій, що максимально спрощують процес реалізації продукції за допомогою 
Інтернету [2]. 

Отже, Інтернет-технології надають закладам ресторанного господарства 
таких переваг: залучити нових споживачів, розширити ринок збуту, знайти 
кращих постачальників сировини та товарів тощо. 

Майбутні зміни у сфері ресторанного бізнесу при застосуванні Інтернет-
технологій (Інформація внутрішніх сервісів, автоматизація системи розрахунків 
зі споживачами, автоматизація системи постачання сировиною та матеріалами 
впровадження інтегрованих систем): 

1.Підвищення гнучкості і оперативності в роботі зі споживачами, 
можливість, індивідуалізації обслуговування без збільшення трансакційних 
витрат. Збільшення можливостей із залучення споживачів, розширення реклами. 
Збільшення можливостей співпраці з провідними банками, спільні програми з 
підвищення лояльності споживачів (знижки, бонуси, спеціальні пропозиції і т.д), 
формування постійної клієнтської бази. Підвищення якості, оперативності і 
гнучкості постачання, рішення проблеми псування сировини, можливості 
підтримки ексклюзивного меню. Зміцнення і підвищення ефективності 
діяльності за рахунок інтеграції в суміжний бізнес (ресторан при готелі, фірмі 
тощо). 

2. Збільшення клієнтської бази(створення on-line, web-сервісів) призводить 
до супутнього зростання трансакційних витрат з обслуговування віддалених 
споживачів (проблема доставки). Недостатньо висока технологічна і споживча 
культура населення. Ненасиченність попиту на послуги підприємств 
ресторанного господарства і дозвілля. 
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3.Інновації, які впроваджуються можуть виявитися надлишковими 

витратами через випередження існуючої технологічної культури населення, 

культури споживання і дозвілля , збільшення центрів витрат без супутнього 

зростання центрів прибутку, випереджаюче зростання витрат на обслуговування 

«віддаленої» клієнтської бази. 

У зв’язку з тим, що через збільшення попиту споживачів на заклади 

громадського харчування 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. Станом на тепер 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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