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1. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕСТОРАННОЇ ДЕСЕРТНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ  

 

М.М. Калакура, О.В. Щирська 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

Десертна ресторанна продукція набула визнання серед споживачів. 

Оскільки виробництво десертів є досить трудомістким, вони висококалорійні, 

асортимент їх не дуже широкий, виникає потреба у розробленні та 

впровадженні інноваційних технологій з метою скорочення витрат часу на 

технологічні процеси, зменшення площ виробничих приміщень, розширення 

асортименту якісної, безпечної продукції, підвищення рівня обслуговування. На 

нашу думку, актуальним напрямом розширення асортименту десертів у 

закладах ресторанного господарства та вирішення вищезазначених проблем є 

впровадження технологій десертної продукції з сухими функціональними 

сумішами. Перевагами сухих функціональних сумішей є: 

- можливість їх використання в закладах ресторанного господарства з 

незначним та великим обсягом виробництва, при організації бенкетів та 

кейтерингів з розширеним меню;  

- ефективне використання робочого часу, оскільки технологічний процес 

виробництва десертної продукції з їх використанням скорочується майже на 

50%, з’являється час на творчість та експерименти технологів закладів 

ресторанного господарства для декорування, сервірування та покращення 

обслуговування гостей; 

-  розширення асортименту десертних виробів за рахунок зростання 

продуктивності праці; зменшення кількості відходів. 
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Отже, використання сухих функціональних сумішей при виробництві 

десертної продукції є ефективним, збалансованим та перспективним напрямом 

для створення інноваційних технологій в закладах  ресторанного господарства. 

Проведений аналіз літературних джерел дозволив вибрати для розроблення нової 

десертної продукції такі сухі функціональні суміші «АЕ Африканська Мрія», «АЕ 

Panna Cotta Orange», «Крем-Брюле» у поєднанні їх з сухими вершками «Dr. 

Oetker». Нами запропонована рецептура напівфабрикату високого ступеня 

готовності, який можна рекомендувати для приготування десертної продукції з 

однорідною, піноподібною консистенцією, ніжним кремовим кольором, 

приємним вершковим ароматом. Консистенція добре зберігається в часі. 

Виробництво десертів у закладах ресторанного господарства вимагає 

суворого дотримання санітарно-гігієнічних вимог і стає не можливим без 

впровадження системи безпеки харчових продуктів ХАССП.  

Розроблена нами загальна технологічна схема виробництва десертної 

продукції для споживання в закладах ресторанного господарства не потребує 

додаткових матеріальних затрат, бо основними технологічними операціями 

залишаються збивання, формування, охолодження. Результати 

органолептичного аналізу функціонального напівфабрикату за показниками 

консистенції наведені на рисунку 1. 
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Рис. 1. Органолептична оцінка функціонального напівфабрикату за 

консистенцією 
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Дослідження фізико-хімічних, структурно-механічних показників якості 

функціонального напівфабрикату та готової десертної продукції показали, що 

розроблена нами новітня технологія десертів може бути впроваджена як у 

повносервісних, так і в спеціалізованих закладах ресторанного господарства.  

 
 

2. ВИКОРИСТАННЯ ПРОРОЩЕНИХ ЗЕРЕН ПШЕНИЦІ В ТЕХНОЛОГІЇ 

ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ КРЕМІВ ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Л. М. Мостова 

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Наукові дослідження свідчать про різке зниження споживання харчових 

продуктів, що містять необхідні для організму людини нутрієнти при 

одночасному стабільно високому рівню споживання продуктів, обтяжених 

рафінованими компонентами (тваринні жири, цукор, борошно вищого ґатунку) 

та бідними на функціональні речовини. Все це сприяє погіршенню харчового 

статусу українців, зокрема виникненню дефіциту мікронутрієнтів. Тому 

виникає необхідність збагачення найбільш вживаних харчових продуктів на ці 

речовини.  

Значною популярністю у споживачів користуються борошняні 

кондитерські вироби, які прикрашені оздоблювальними кремами. Традиційні 

вершкові креми завдяки  рецептурним складовим   мають високу калорійність 

при заниженому вмісті вітамінно-мінеральних інгредієнтів. Крім того, ліпідна 

складова представлена жирами тваринного походження, що звужує коло 

потенційних споживачів, особливо з погляду на оздоровче харчування. 

Враховуючи вищезазначене, актуальною є розробка технології 

оздоблювальних кремів, які мають емульсійну структуру, з використанням 

пророщених зерен пшениці. Метою пророщування є накопичення максимальної 

кількості біологічно активних речовин, які легко засвоюються організмом 

людини.  Так, вміст вітамінів і мікроелементів збільшується у 5-10 разів, а 
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рослинні  ферменти  і фітогормони переходять в активну форму, що забезпечує 

високу біологічну цінність і оздоровчі властивості. 

Враховуючи, що пророслі зерна пшениці використовують в технології 

оздоблювальних кремів емульсійної текстури, в першу чергу досліджувалися 

зміни білків і крохмалю при різних стадіях пророщування. Проведені 

дослідження свідчать, що простежується загальна динаміка щодо зменшення 

масової частки білків і крохмалю при одночасному збільшенні декстринів і 

глюкози. Так, масова частка білку при пророщуванні протягом 26 годин 

зменшується в 2,2 рази за рахунок переходу у вільні амінокислоти (їх вміст 

збільшується  на 11,1%), а крохмалю відповідно в 1,6 рази. Згідно з теорією 

гідролізу, що протікає при пророщуванні, паралельно відбувається поступове 

збільшення масової  частки декстринів на 54% та більш динамічне збільшення 

глюкози майже в 15 разів.  Для технології емульсійних продуктів пріоритетним 

аспектом процесу пророщування є утворення декстринів певної молекулярної 

маси, здатних позитивно впливати на утворення емульсії та забезпечити її 

стабільність. Дослідженнями встановлено, що бінарна система «5% прозер 

пшениці – 2% крохмаль» забезпечує високі показники стабільності емульсійної 

структури кремів. 

Проведення дослідження свідчать, що доцільно в технології 

оздоблювальних кремів використовувати прозер – зелений паросток, бо в ньому 

поряд з декстринами крохмалю накопичується максимальний вміст вітамінів та 

мінеральних речовин. Розроблено науково обґрунтовану технологію 

оздоблювальних кремів емульсійного типу на рослинній олії з використанням 

паростків пшениці. Встановлено, що енергетична цінність крему з 

використанням прозер пшениці знизилася на 50 % в порівнянні з традиційним 

продуктом, а вміст вітамінів і мінеральних речовин збільшується в декілька 

разів. 

Таким чином, залучення паростків пшениці і рослинної олії обумовлює 

створення оздоблювальних кремів емульсійного типу оздоровчого 

призначення. 
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3. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГАРЯЧИХ СОУСІВ З 

ВИКОРИСТАННЯМ СУШЕНОГО М'ЯСНОГО НАПІВФАБРИКАТУ 

 
Євлаш В.В. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

Нєміріч О.В., Гавриш А.В. 

Національний університет харчових технологій 

Максименко А.Є. 

Луганський національний аграрний університет 

За результатами моніторингу продукції закладів ресторанного 

господарства встановлено, що понад 70% страв і кулінарних виробів 

реалізуються з використанням соусів, які дозволяють сформувати нові споживні 

властивості, підвищити харчову цінність.  

Виходячи з цього, для підвищення харчової та біологічної цінності гарячих 

соусів, спрощення операцій з механічної кулінарної обробки м’ясної сировини, 

зменшення площ складських і виробничих приміщень, поліпшення санітарно-

гігієнічних умов виробництва, розширення асортименту соусів емульсійного типу 

доцільним є використання сушеного м’ясного напівфабрикату (СМН). 

Напівфабрикат отримано з попередньо вареного на парі м’яса телятини способом 

сушіння зі змішаним теплопідведенням. 

За багатократними попередніми дослідженнями в експериментах обрано 

масові частки напівфабрикату 7,5, 10,0 та 12,5% до маси рецептурної суміші і 

дисперсності (90…200), (60…90) та (30…60) · 10-6 м. Попередні органолептичні 

дослідження показали, що зразки з використанням СМН відрізняються приємними 

запахом, смаком та консистенцією, що властиві гарячим соусам, проте зразок з 

СМН в масовій частці 10,0% мав найкращі властивості. 
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Рис.1 – Седиментаційна стійкість соусів залежно від дисперсності СМН та 

температури 

Метою досліджень було дослідження технологічних властивостей гарячих 

соусів емульсійного типу з використанням СМН залежно від його масової частки і 

дисперсності: седиментаційну стійкість часточок СМН, емульгуючу здатність та 

агрегативну стійкість соусів.  

Здатність утворювати часточками СМН різної дисперсності конгломерати і 

випадати в осад в структурі соусів залежно від температури наведено на рисунку. 

Дослідження проведено на фіксованій масовій частці СМН 10,0% до маси соусу. 

Як видно з рисунку, соуси з СМН розміром СМН (90…200) · 10-6 м 

виявляють високу здатність до седиментації в гарячому стані, причому 

незалежно від масової частки СМН в рецептурі. В холодному стані часточки 

знаходяться у зваженому стані і не випадають в осад. Соуси з СМН, що має 

дисперсність (60…90) та (30…60) · 10 -6 м, мають стійкість до седиментації в 

холодному стані. В гарячому стані соус з напівфабрикатом з дисперсністю 

(60…90) · 10 -6 м має незначну седиментацію. 

Досліджено емульгуючу здатність та агрегативну стійкість соусів. 

Встановлено, що перша знижується при зменшенні масової частки СМН 

незалежно від його дисперсності. Агрегативна стійкість має аналогічну 

тенденцію. 

Таким чином, встановлено, що високі технологічні властивості мають 

гарячі соуси емульсійного типу з СМН дисперсністю     (60…90) та        

(30…60) · 10 -6 м в масовій частці 10,0% до маси соусу. 
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4. ВИКОРИСТАННЯ ЗБАГАЧЕНОГО МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ ЗЕРНА  

У ВИРОБНИЦТВІ РЕСТОРАННОЇ ПРОДУКЦІЇ  

 

Т.І. Миколів, Г.О. Сімахіна 

Національний університет харчових технологій 

Повноцінне харчування, окрім енергетичної цінності, збалансованості 

раціону за білками, жирами, вуглеводами, визначається також забезпеченістю 

вітамінами та мінеральними речовинами. Аналіз структури харчування 

населення України свідчить, що найбільші порушення в харчовому статусі – це 

дефіцит макро- та мікроелементів (йоду, заліза, кальцію, селену, магнію, 

фтору), вітамінів антиоксидантного ряду, харчових волокон, повноцінних 

білків тваринного походження.  

Харчування сучасної людини, яке веде малорухливий спосіб життя і 

споживає невеликий об’єм їжі, дефіцитної з цілого ряду мікронутрієнтів, 

потребує введення до харчових раціонів додаткових джерел макро- та 

мікроелементів. Найбільш ефективним і доцільним з економічної, соціальної, 

гігієнічної і технологічної точок зору способом зниження загрози 

мікроелементозів є розроблення і впровадження у виробництво харчових 

продуктів, додатково збагачених мікронутрієнтами до рівня фізіологічних 

потреб організму людини. Світова практика свідчить, що вибір продукту для 

збагачення необхідно здійснювати з врахуванням його поширеності і 

доступності, тому актуальним є використання зернової основи для створення 

продуктів з підвищеним вмістом мінеральних речовин. 

Раціональне харчування передбачає, що більше 50 % добової 

калорійності раціону повинні складати хліб (бажано з борошна грубого 

помелу), зернові продукти, макаронні вироби, рис або картопля. Вони є 

джерелом білків, вуглеводів, мінеральних елементів, вітамінів групи В, 

клітковини. При переробленні зернових на крупи, борошно відбувається втрата 

вітамінів, мінеральних речовин, присутніх в зернівці. Тому актуальним є 

збагачення продуктів перероблення зернових мікронутрієнтами. 
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Технологічний процес виробництва сумішей із зерна, збагаченого 

мікроелементами, складається з таких стадій: підготовки зернової сировини 

(зерно вівса, ячменю, жита, пшениці), підготовки композиційного розчину 

суміші неорганічних солей мікроелементів (Mo, Mn, Cu, Co, Zn), 

короткотривалого (протягом 24...48 год) періодичного замочування зерна, під 

час якого відбувається набухання і збагачення його мікроелементами із 

живильних розчинів, які біотрансформуються в органічну форму. Далі 

відбувається заморожування зерна рідким азотом до температури -35...-40 оС з 

наступним вакуум-сублімаційним висушуванням, подрібнення і фасування 

зернової суміші. 

Сублімовані суміші із зерна, збагаченого мікроелементами, можна 

використовувати різноманітними способами: споживати у вигляді порошку, 

гранулювати, використовувати для виготовлення круп’яних виробів, додавати 

до пшеничного та житнього борошна з метою його збагачення для отримання 

широкого спектру хлібобулочних виробів. 

Доцільним є використання отриманого зерна, збагаченого 

мікроелементами, у виробництві каш із різних зернових культур. Зразки 

приготованих каш розсипчасті, зерна добре проварюються, зберігають свою 

форму, легко відокремлюються одне від одного. Додавання суміші зернових, 

збагачених мікроелементами, не змінює смакових властивостей каш. 

Збагачення ресторанної продукції мінералізованим зерном з 

використанням нових форм мінеральних речовин – в органічно зв’язаній формі, 

є оптимальним шляхом подолання недостатнього вмісту мікроелементів в 

раціонах харчування, призначених для масового споживача. 
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5. ЗНАЧЕННЯ ВОДИ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ 
 

І.М. Максімова  

Могилів-Подільський технолого-економічний коледж Вінницького НАУ 

І.Л. Корецька  

Національний університет харчових технологій 

Вода - найбільший за обсягом споживання "продукт харчування" в 

раціоні людини. Вода - це універсальна речовина, без якої неможливе життя. 

Вода - неодмінна складова частина всього живого. Багато в чому наше здоров'я 

залежить від якості води, яку ми споживаємо в харчуванні. 

У процесі виготовлення різних страв використовують питну воду міських 

водопроводів або артезіанських свердловин, яка відповідає вимогам стандарту 

на питну воду.  

Вода є чудовим розчинником. Вона легко змішується зі спиртом, 

наприклад, у спиртових напоях, так як молекули води можуть утворювати 

водневі зв'язки і з молекулами спирту. За цієї ж причини у воді розчиняється 

цукор. Багато твердих речовин також легко розчиняється у воді, солоність 

морської води обумовлена наявністю розчиненої солі та інших мінералів. 

В даний час склалася напружена ситуація із забезпеченням населення 

України доброякісною питною водою. Основним критерієм якості питної води 

є її вплив на здоров'я людини. 

Фахівцями проводиться спільне дослідження вмісту різних речовин у 

водах харчових підприємств м.Могилева-Подільського, її вплив  на організм 

людини. Експериментальна частина дослідницької роботи та визначення 

показників якості питної води проводилися в лабораторії Могилів-Подільського 

підприємства «Водоканал». 

Для аналізу води, що поступає на використання для приготування 

консервів, печива, хлібобулочних виробів тощо були відібрані зразки води 

харчових підприємств нашого міста. А саме - ВАТ «Консервний завод «Дари 

ланів», ВАТ «Молокозавод», ЗАТ «Харчування», ВАТ «Хлібозавод». 
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У результаті дослідження виявилось, що в цілому водопровідна вода на 

підприємствах відповідає прийнятим санітарним нормам, хоча деякі проблеми 

все таки існують. В більшості зразків (в 7-х з 8-х відібраних) було визначене 

різне відхилення від стандартного значення загальної твердості води, а в 

одному зразку було визначено наявність нітратів, що робить воду непридатною 

для споживання.   

Найбільше зло для питної води, що використовується на харчових 

підприємствах, – процес хлорування. В хлорованій воді утворюються діоксини-

хлорорганічні сполуки, що за токсичністю в 7 разів перевищують отруту 

кураре, в 920 разів – ціаністі сполуки. До речі, від такого методу 

знезаражування води у всьому світі вже відмовилися, використовуючи нові 

безпечні технології. Тільки ми продовжуємо активно труїтися хлором.  

Ефективність очистки води займає значне місце в народному 

господарстві країни, тому велике значення надається речовинам, які очищують 

воду.  

Вода є важливим технологічним компонентом біохімічних і колоїдних 

процесів у харчових продуктах. Завдяки полярності молекули води, вона 

проявляє активність у фізико-хімічних реакціях, що відбуваються у 

технологічному процесі.  

У молекулі води несиметрично розміщені атом кисню, який несе два 

слабкі від'ємні заряди, і два атоми водню, кожен з яких має по одному 

невеликому позитивному заряду. 

З давніх часів збереглася традиція викладати дно колодязів кремнієм, чи 

не тому колодязна вода завжди так свіжа і смачна? Взаємодіючи з водою, 

мінерал віддає їй частину своїх властивостей, робить її корисною, вбиває 

хвороботворні мікроорганізми, пригнічує бактерії, бере в облогу важкі метали, 

нейтралізує хлор.  

Згідно з думками учених, кремній дійсно потужний активатор води і має 

значні бактерицидні властивості. Вода не псується, довго зберігається, 

очищається. Термін придатності такого "фільтра" необмежений. 
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6. ПРЯНО-АРОМАТИЧНА ТА КАРОТИНОВМІСНА СИРОВИНА В 

ТЕХНОЛОГІЇ СОУСІВ ЕМУЛЬСІЙНОГО ТИПУ 

 

Г.М. Лявинець, А.В. Гавриш, Л.Ю. Арсеньєва 

Національний університет харчових технологій 

Соуси в сучасному ресторанному господарстві стали невід'ємною частиною 

не тільки других гарячих страв, але й холодних закусок і десертів. Надаючи 

стравам соковитість, особливий смак і аромат, вони підвищують 

органолептичні показники виробів і збагачують їх склад. Завдяки наявності 

екстрактивних, ароматичних і смакових речовин, що збуджують секрецію 

травних залоз, соуси сприяють кращому засвоєнню основних компонентів 

страви [1].  

У зв'язку з тим, що останніми роками зберігається тенденція до стабільного 

збільшення виробництва різних видів соусів, то найбільш актуальним є 

розширення їх асортименту, підвищення харчової і біологічної цінності і 

створення нових технологій і рецептур соусів із захисними властивостями. 

Перспективним при цьому є комбінування сировини рослинного і тваринного 

походження, що дозволяє взаємно збагачувати харчові продукти, в яких не 

вистачає біологічно активних речовин і впливати на їх хімічний склад. 

Все це призводить не тільки до вдосконалення існуючих технологій харчової 

продукції, але і до розробки харчових продуктів нового покоління, 

вдосконаленню існуючих технологій. Інноваційні розробки відповідають 

сучасним вимогам і показникам. встановлених, в першу чергу споживачем: 

збалансованістю хімічного, амінокислотного, жирнокислотного складу, 

функціональністю за призначенням, швидкістю та «легкістю» приготування, 

тривалістю зберігання тощо. 

В процесі приготування більшості соусів використовуються жирові 

компоненти, розподілені у водному середовищі, що дозволяє розглядати їх як 

емульсійну продукцію. Найбільш виражено емульсійні властивості у соусів 

проявляються при вмісті жиру в них більше 15 %, при цьому виникають 
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проблеми, пов’язані з процесами емульгування і стабілізації емульсійної 

структури, підбором рецептурних компонентів соусів [2]. Крім того, 

виробництво соусів в підприємствах ресторанного господарства за класичними 

технологіями, як правило, характеризується високою трудомісткістю і 

багатоетапністю технологічних процесів, низькою ефективністю, що зумовлює 

вузький асортимент і незадоволення попиту на дану продукцію. 

Вирішенню проблем виробництва соусів емульсійного типу може сприяти 

розробка нових технологій, заснованих на застосуванні високоефективних 

багатофункціональних харчових добавок та сировини, створення на їх основі 

напівфабрикатів різного ступеня готовності, що дозволить інтенсифікувати 

технологічний процес виробництва, забезпечити високі показники якості 

готової продукції, і в свою чергу досягти економічного ефекту. 

Науковцями НУХТ під керівництвом проф. Арсеньєвої Л.Ю. запропоновано 

технології фітоолійного та фітоолійного каротиновмісного напівфабрикатів, які 

залучатимуться до технологічного потоку виробництва соусів емульсійного 

типу та сприятимуть підвищенню їх харчової цінності. Розроблені 

напівфабрикати є суспензіями, в яких дисперсним середовищем є жир 

рослинний рідкий, а дисперсною фазою – тверді часточки порошку пряно-

ароматичної та каротиновмісної сировини [3]. Використання напівфабрикатів 

дозволяє одержати соуси емульсійного типу підвищеної харчової цінності 

завдяки вмісту природних полісахаридів, каротиноїдів та антиоксидантів в 

порошках пряно-ароматичної та каротиновмісної сировини. 
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7. ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГРИБНИХ 

НАПІВФАБРИКАТІВ У ВИРОБНИЦТВІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Г.О. Сімахіна, Н.О. Гойко 

Національний університет харчових технологій 

Потреба живого організму в білках урешті-решт зводиться до його 

потреби в амінокислотах – замінних та есенціальних. І лише повноцінні білки 

забезпечують співвідношення амінокислот у пропорціях, що відповідають 

білкам наших власних тканин. Оскільки людина генетично ближча до 

тваринного світу, ніж до рослин, то саме тваринні білки забезпечують 

оптимальний комплекс амінокислот для синтезу власних білків організму 

людини. 

Аналіз структури харчування населення України свідчить про постійний 

дефіцит харчового білку, котрий прогнозується й на майбутнє. Тому пошук 

нових його джерел, збільшення виробництва продовольчого білку і формування 

його структури є одним із найбільш істотних та складних завдань харчування, 

перш за все – здорового. 

 Вирішення цієї проблеми, з нашої точки зору, має здійснюватись двома 

шляхами, в двох паралельних напрямах. Перший – це поступова інтенсифікація 

сільськогосподарського та інших традиційних способів виробництва 

білковмісних продуктів. Другий шлях – це розроблення інноваційних 

технологій отримання білкових продуктів з нових та нетрадиційних джерел, в 

тому числі з їстівних грибів. 

Вчені переконані, що уже найближчим часом білкові продукти з їстівних 

грибів відіграють важливу роль в істотному збільшенні ресурсів білку в світі. 
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Підраховано, що сучасні підприємства з вирощування грибів отримують 60…80 

т на рік сухого білка з 1 га площі. А штучне розведення грибів вважають 

найвигіднішим з усіх сільськогосподарських виробництв. Якщо, наприклад, 

картоплі за рік з одного квадратного метра збирають до 8 кг, огірків – 4…6, 

помідорів – щонайбільше 10…12, то набагато дорожча на ринку глива дає 

80…100 кг врожаю. 

Разом із тим, їх широке впровадження у виробництво і просування на 

споживчому ринку як екологічно чистих продуктів, продуктів для здорового 

харчування обмежується недостатньою кількістю робіт, що вивчають наукові 

основи технологій перероблення грибів. Тому вивчення теоретичних і 

практичних аспектів перероблення й використання грибів та грибного протеїну 

– проблема надзвичайно багатопланова і містка. 

Ми провели експериментальні дослідження одного аспекту цієї проблеми 

– консервування грибів сушінням. Відомо, що свіжі гриби дуже швидко 

втрачають свою ферментативну активність (поліфенолоксидазну, пероксидазну, 

каталазну). Щоб звести до мінімуму цей негативний процес, гриби 

консервують, і на споживчому ринку цінний продукт представлений переважно 

у консервованому вигляді. Поряд із тим, сучасні наукові передбачення свідчать 

про необхідність і доцільність виробництва також свіжозамороженої грибної 

продукції. Використання рідкого азоту як холодоагента різко скорочує 

тривалість заморожування і збільшує потужність устаткування на одиницю 

виробничої площі. Проведені нами дослідження із сублімаційного зневоднення 

їстівних грибів показали істотні переваги такого методу сушіння: бездоганна 

якість готової продукції, запобігання небажаним змінам сировини під дією 

власних ферментів, мікроорганізмів та окислювальних реакцій при контакті з 

киснем повітря, висока технологічність процесу, можливість автоматизації, 

невелика виробнича площа. 

На підставі проведених досліджень можна зробити висновок щодо 

великої перспективності напряму зі створення технології виробництва 

протеїнових концентратів та білкових композицій із грибних культур. Сушені 
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гриби можна буде випускати з різним ступенем подрібнення та 

використовувати в різних галузях: для промислового виготовлення супів-

концентратів, у громадському харчуванні – як приправу до м’яса й інших страв, 

як добавку до напівфабрикатів, кетчупів, паштетів, як смаковий матеріал тощо. 

Адже недаремно французи кажуть: «з грибним соусом можна з’їсти все, навіть 

стару шкіру». 

 

8. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ІНГРЕДІЄНТИ У ТЕХНОЛОГІЇ ПРОДУКЦІЇ 

ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

І.М. Ощипок 

Львівська комерційна академія 

Харчові продукти можна розділити на три основні групи: традиційні і 

національні харчові продукти, нові продукти масового споживання та харчові 

продукти здорового харчування (функціональні продукти). 

Продукт вважають функціональним, якщо вміст у ньому 

функціонального інгредієнта знаходиться в межах 10-50 % середньої добової 

потреби, визначеної формули збалансованого харчування. На сьогоднішньому 

етапі розвитку ефективно використовують сім основних видів функціональних 

інгредієнтів, які доцільно використовувати для приготування страв у закладах 

ресторанного господарства. 

Харчові волокна розчинні і нерозчинні - їстівні частини рослин або 

аналогічні вуглеводи, стійкі до перетравлювання і адсорбції в тонкому 

кишківнику людини, повністю або частково ферментуються в товстому 

кишківнику. За своєю хімічною природою - це комплекс з не крохмалистих 

полісахаридів, що містяться у великій кількості в хлібі з не просіяного 

борошна, горіхах, бобових і дещо менше - в овочах, коренеплодах, фруктах. 

Вітаміни - незамінні речовини органічного походження, практично не 

синтезуються в організмі людини. Не будучи будівельним і енергетичним 

субстратом, вітаміни служать каталізаторами і регуляторами численних 

біохімічних реакцій в обміні речовин і енергії. Антиоксиданти захищають 
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організм людини від вільних радикалів, проявляючи антиканцерогенну дію, а 

також блокують активні перекисні радикали, сповільнюючи процес старіння. 

До них відносяться β - каротин, токофероли, дигідрокверцетин тощо. 

Мінеральні речовини, наприклад кальцій, залізо, йод - речовини, які містяться в 

протоплазмі і біологічних рідинах, активізують діяльність ферментів і імунної 

системи, відіграють основну роль у забезпеченні сталості осмотичного тиску, 

що є необхідною умовою для нормальної життєдіяльності клітин і тканин. 

Поліненасичені жирні кислоти беруть участь у побудові клітинних 

мембран, у регулюванні обміну речовин клітин, кров'яного тиску, сприяють 

виведенню з організму надмірної кількості холестерину, попереджаючи і 

послаблюючи атеросклероз, підвищують еластичність стінок кровоносних 

судин. 

Пребіотики або олігосахариди - це неперетравлювані інгредієнти 

продуктів харчування, які сприяють поліпшенню здоров'я людини за рахунок 

вибіркової стимуляції росту та метаболічної активності бактерій в товстому 

відділі кишківника людини. Олігосахариди є вуглеводами, до складу яких 

входить від 2 до 10 залишків моносахаридів, які пов'язані між собою 

глюкозидними зв'язками. Існує декілька класів неперетравлюваних 

олігосахаридів: з залишків фруктози - фруктоолігосахариди, в тому числі 

інулін; з залишків глюкози - глюкоолігосахариди; з залишків галактози - 

галактоолігосахариди; олігосахариди з рослинних клітинних стінок, бобів сої, 

молочної сироватки. 

Пробіотики - живі мікроорганізми, які є обов'язковими і природними 

складниками товстого відділу кишківника здорової людини. Типовими 

представниками пробіотиків є біфідобактерії та інші молочнокислі бактерії. Їх 

роль полягає в прояві високої антагоністичної активності у відношенні до 

патогенних мікроорганізмів, що є в шлунково - кишковому тракті. 

Біфідобактерії беруть участь у регуляції обмінних процесів організму, мають 

здатність синтезувати вітаміни. 
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З розвитком технології функціональних продуктів харчування список 

функціональних інгредієнтів істотно збільшився. На Європейській конференції 

з технології нутрицевтиків у список інгредієнтів для виробництва продуктів 

функціонального харчування включено більше 54 позицій інгредієнтів: 

сахароспирти, амінокислоти, пептиди, нуклеїнові кислоти, спирти, органічні 

кислоти, фосфоліпіди, фітопрепарати, рослинні ферменти тощо. 

 

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДАПТОГЕНОВ В СПОРТИВНОМ 

ПИТАНИИ 

А.Д.Салавелис, С.Н.Павловский, А.К.Дьяконова 

Одесская национальная академия пищевых технологий 

Современное спортивное питание – активно развивающееся 

специфическое направление, вызывающее пристальный интерес ученых, 

технологов и самих потребителей.  

Известно, что на физическое состояние спортсмена негативно влияет два 

основных фактора – недостаток жидкости в организме и истощение 

энергетических ресурсов. Одним из способов решения этой проблемы является 

использование специализированных добавок – адаптогенов, а именно 

фитоадаптогенов. Это средства, оптимизирующие достижение высоких 

результатов спортивной деятельности человека, ускоряющие процессы 

восстановления. Применение адаптогенов позволяет организму приспособиться 

к таким неблагоприятным факторам внешней среды, как холод, жара, 

ионизирующая радиация, недостаток кислорода (гипоксия), большая 

физическая нагрузка. Повышая приспособляемость организма к большим 

физическим нагрузкам, адаптогены способствуют росту спортивных 

результатов. Адаптогены повышают мышечную силу и в большей степени 

силовую выносливость. Ускоряется восстановление организма после объемных 

физических нагрузок. Организм начинает в большей степени окислять 

молочную и пировиноградную кислоты, которые являются основными 

"токсинами усталости". Под действием адаптогенов организм быстрее 
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справляется с посттренировочным ацидозом – сдвигом рН крови в кислую 

сторону. 

В последнее время этим вопросам уделяется все большее внимания. В 

некоторых странах очень распространенно внелечебное, профилактическое 

употребление адаптогенов – их добавляют в продукты питания, в кондитерские 

изделия, в прохладительные напитки, жевательную резинку и т.д. Особенно 

широко профилактическое употребление адаптогенов в Японии, где из 

растений адаптогенов готовят салаты и другие блюда, на крупных заводах стоят 

автоматы с бесплатной газированной  водой с сиропом из адаптогенов, 

производится большой ассортимент комбинированных продуктов, содержащих 

сразу несколько традиционных фитоадаптогенов: родиолу розовую, лимонник, 

элеутерокок, женьшень, аралию, которые классифицируют как полифенольные 

адаптогены. 

К адаптогенам относится и облепиха, ягоды которой содержат витамины 

А, С (в ней его больше, чем в лимоне), всю группу витаминов В, Р, РР, Е, К – по 

этим показателям с ней не может сравниться ни одно растение. Множество 

биологически активных веществ делают облепиху как лечебным, так и 

профилактическим средством.  

В облепихе найдено 15 различных микроэлементов, она содержит очень 

ценное масло, бета-каротин, органические кислоты, стерины, алкалоиды, 

фосфолипиды, флавоноиды, лейкоантоцианы, фенолкислоты, серотонин, 

инозид, рутин, холин, бетаин, кумарины, пектиновые вещества, что позволяет 

назвать облепиху концентратом ценнейших для здоровья веществ. Достаточно 

всего 100г свежих ягод или сока облепихи, чтобы организм получил дневную 

норму практически всех полезных веществ. 

Использование такого мощного адаптогена в спортивной практике может 

существенно расширить ассортимент продуктов для спортивного питания, 

таких как изотоники, гейнеры, комплексные смеси для спортивных коктейлей и 

витамино-минеральные комплексы. В настоящее время нами выдуться 
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исследовательские работы по разработке серии продуктов для спортивного 

питания с облепихой и продуктами ее переработки. 
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10. ТЕХНОЛОГІЯ SOUS VIDE В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА 
Н.З.Петришин 

Львівська комерційна акадамія 

Сьогодні слід констатувати, що ресторанам необхідно посилено 

інвестувати в нові технології, які дозволили б скоротити затрати і підвищити 

ефективність їх роботи. Поряд з цим, впрвадження нових технологій продуктів 

харчування дозволяє розширити ассортимент продукції півищеної харчової 

цінності [1]. 

Одним з напрямів створення кулінарної продукції нового покоління є 

використання технології sous vide, що у буквальному перекладі означає 

«приготування без повітря», тобто під вакуумом. Основний принцип технології 

sous vide - це поєднання приготування у вакуумній упаковці при низьких 

температурах з подальшим швидким охолодженням і регенерацією. 

Основні риси технології sous vide [3]: 

- новий погляд на традиційні кулінарні прийоми – це теплова обробка в 

киплячій воді, парою або гарячим повітрям продуктів, упакованих у вакуумні 
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пакети. Приготування у вакуумі дозволяє зберегти колір продукту, досягти 

стану медіум; 

- застосування в кулінарії креативних правил: особливі методики 

приготування страв у бойлерних пароконвектоматах. Це дозволяє знизити 

втрати маси на етапі теплової обробки, при зберіганні і знизити енергозатрати; 

- максимальне розкриття справжніх смаків продукту, збереження його 

консистенції, однорідності і корисних речовин. Страви готують без 

консервантів, стабілізаторів, загусників, забезпечується дієтичне харчування за 

рахунок зниження кількості солі, насичених жирів; 

- ефективність та оптимізація ресторанного бізнесу. Така організація 

технологічного процессу дозволяє раціонально розподілити зайнятість 

персоналу протягом дня; 

- посилений контроль виробництва, втрат і якості. Продукти виготовлені 

методом sous vide захищені вакуумом від зовнішніх забруднень, хворобливих 

мікроорганізмів здатні тривалий час зберігатися при температурі від 0 до +3 оС.  

ЛІТЕРАТУРА 

1. Архіпов В.В., Іванникова Т.В. Ресторанна справа: ассортимент, 

технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані. Навч. пос. – К: 

Центр учбової літ., 2008. – 384 с. 

2. Технологія продуктів харчування функціонального призначення: 

Монографія. За редакцією М.І.Пересічного – К: Київ. нац. торг.-екон. Ун-т, 

2008.- 718с. 

3. Рестораторъ – 2013 - № 3 – С 58 

 

 

 

 

 

 



 33 

11. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕЧІНКОВОГО ПАШТЕТУ 

ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Є.А.  Примачик, Т.І. Миколів 

Національний університет харчових технологій 

 Дослідження нутріціологів свідчать про те, що в сучасному суспільстві 

одне лише традиційне харчування неминуче призводить до тих чи інших видів 

харчової недостатності. Причини цього загальновідомі – дефіцит білків, нестача 

вітамінів та інших ессенціальних мікронутрієнтів, вживання рафінованої їжі, 

широке використання різноманітних харчових добавок, що не мають 

біологічної цінності. Тому проблема поліпшення структури харчування, якості 

та безпеки харчових продуктів є однією із найважливіших як у межах однієї 

країни, так і планети в цілому.  

 Сьогодні харчовий раціон населення розвинених країн характеризується 

загальним зниженням енергетичної цінності добового набору продуктів. В його 

забезпеченості провідна роль належить білоквмісним продуктам тваринного 

походження, таким як  м'ясо, риба, яйця. В економічно розвинених країнах 

склалася переважно білкова структура споживання харчових продуктів, у 

населення України в складі харчового раціону домінують вуглеводні 

компоненти. 

 Одноманітне жиро-вуглеводне харчування більшої частини населення 

зумовило збільшення маси тіла у 30% жінок, 15% чоловіків та 10% дітей. 

Параметри національного здоров’я вимагають системно-комплексного 

програмного підходу до вирішення проблеми харчування населення. Пошук 

альтернативних шляхів розв’язання цього надзвичайно важливого завдання 

привів учених і практиків до ідеї про необхідність розроблення та реалізації 

нових, значно досконаліших технологій виробництва харчових продуктів, а 

також продукції ресторанного господарства, адекватних за компонентним 

складом потребам сучасної людини. Це комбіновані продукти оздоровчого, 

профілактичного, функціонального призначення. 
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Метою роботи було конструювання харчового продукту збалансованого 

рецептурного складу з наближенням харчової, біологічної цінності, біологічної 

ефективності до фізіологічних норм здорового харчування. 

Створення комбінованих м’ясних продуктів, що поєднують традиційні 

споживчі властивості, а також можливість використання крім повноцінної 

білоквмісної сировини тваринного походження ще й додаткових рослинних 

інгредієнтів, спрямоване на розширення сировинної бази м’ясопереробного 

комплексу і розв’язує проблему зменшення дефіциту білка в раціонах 

харчування населення. 

Результати аналізу харчової цінності  паштету печінкового показали, що 

він має високий вміст жиру – 44,5%. Всі жирові компоненти паштету мають 

тваринне походження, тому характеризуються надмірним вмістом насичених 

жирних кислот (НЖК), вживання яких може бути причиною розвитку таких 

серйозних захворювань, як ожиріння, гіпертонія, захворювання серцево-

судинної системи. Тому для покращення жирокислотного складу продукту 

необхідно було підібрати інгредієнти, додавання яких дозволило б зменшити 

вміст НЖК і підвищити вміст моно- та поліненасичених жирних кислот 

(МНЖК та ПНЖК). 

Для комбінування з основною сировиною паштету було підібрано крупу 

рисову (10%), оливкову олію (13%) та нирки свинячі (9%). Завдяки такій 

комбінації співвідношення між окремими видами жирних кислот в паштеті 

максимально наблизилося до ідеального (НЖК:МНЖК:ПНЖК  0,3:0,6:0,1) і 

склало 0,30:0,57:0,12. Відповідне співвідношення для  звичайного паштету було 

0,41:0,48:0,11.  

Також слід зазначити, що розроблений продукт характеризується не 

тільки високою біологічною ефективністю, а й біологічною цінністю. Рівень 

засвоюваності білка в ньому складає 99%.   

Розроблений нами комбінований харчовий продукт може бути 

рекомендований  до добового раціону людини і зарахований в ряди оздоровчих 

харчових продуктів. 
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12. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ МЯСО-РОСЛИННИХ 

КОНСЕРВОВАНИХ ВИРОБІВ 

 

С.Е. Стіборовський, М.Бобровников  

Донецький національний університет економіки та торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського 

Одним із напрямів переробки нестандартної м’ясної сировини є 

виробництво м'ясо-рослинних консервів. 

Звісно, що найбільша засвоюваність м’яса та м’ясопродуктів організмом 

людини забезпечується їх збагаченням продуктами переробки та поєднанням із 

різноманітними продуктами рослинного походження. Тому, на нашу думку, 

шлях комбінування та збагачення тваринної та рослинної сировини є найбільш 

прийнятним при виготовленні консервованої харчової продукції, в даному 

випадку, м'ясо-рослинних консервів із м’яса нестандартної сировини, крові і 

рослинної сировини функціональної дії.  

Для виготовлення м'ясо-рослинних консервів використовували гречану, 

рисову крупу або пшоно. Процес підготовки сировини полягає в наступному: 

пшоняну та рисову крупу перебирають та промивають (два-три рази спочатку 

теплою, а потім гарячою водою); гречану крупу промивати не рекомендують. 

Моркву миють холодною проточною водою, очищають, ще раз промивають і 

нарізають кубиками. Цибулю ріпчасту очищають, промивають, нарізають 

кубиками. Нестандартну м’ясну сировину – промивають, пропускають через 

м’ясорубку(діаметр відвертій 2-3мм). 

Технологія м'ясо-рослинних консервів така: сухе молоко розчиняють у 

бульйоні від припускання фаршу, додають дефібріновану кров і усе ретельно 

розмішують. Потім додавють моркву, цибулю ріпчасту. Після цього вносять 

м’ясний фарш, порошок цикорію, сіль і спеції. По закінченні припускання масу 

солять, додавають спеції. В отриману масу додають гречану крупу. 
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Отриману масу фасують у заздалегідь оброблені скляні банки типу 1-82-

500, і герметично закупорюють за допомогою закупорювальної машини.  

Розроблені м'ясо-рослинні консерви мають високі кулінарні властивості 

та високу харчову та біологічну цінністю. Вони можуть реалізовуватися у армії, 

експедиціях, закладах ресторанного господарства (шкільні їдальні, дитячі 

бцдинки, лікарні та ін.) через порівняно невисоку вартість та магазинах 

кулінарії. 

 

13. УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ В 

РЕСТОРАНАХ 

О.В. Стиценко 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку ВНЗ  

Університету «Україна» 

Ресторанний бізнес є однією із найбільш значних складових індустрії 

задоволення нематеріальних потреб споживачів. Водночас, ресторанний бізнес, 

з одного боку, є одним із засобів високоліквідного використання капіталу, а з 

іншого – середовищем із високим ступенем конкуренції. В цілому майже на 

всій планеті він є одним із найбільш розповсюджених видів малого бізнесу, 

тому підприємства ресторанного господарства ведуть між собою постійну 

боротьбу за пошук нових та утримання постійних споживачів їх продукції та 

послуг. Саме тому ресторанний бізнес  повинен мати високий рівень 

конкурентоспроможності. 

Головним фактором ефективної роботи ресторану є своєчасна та 

високоякісна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації персоналу, 

що сприяє великому діапазону їх теоретичних знань, практичних умінь і 

навичок. За рахунок своєї високої освітньої та професійної підготовки 

працівники отримують можливість технологічно «бачити» значно більше своїх 

безпосередніх обов'язків. У зв'язку з цим ресторанна справа вимагає особливих 

навичок і всебічної професійної підготовки.  
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Ефективність технологічного процесу обслуговування клієнтів в 

ресторані залежить від чіткої організації праці та якісного виконання обов'язків 

обслуговуючим персоналом. Для поліпшення якості та культури 

обслуговування в ресторанах необхідно приділяти більше уваги перепідготовці 

та підвищенню кваліфікації персоналу. 

Підготовка кадрів здійснюється на основі розрахунків потреби в кадрах 

певної професії і кваліфікації. Професійна підготовка персоналу являє собою 

цільове, конкретно спрямоване навчання для забезпечення підприємства 

достатньою кількістю працівників, чиї професійні якості повною мірою 

відповідають виробничо-комерційним цілям підприємства.  

До основних вимог, що забезпечують ефективність освоєння програм 

навчання, зводиться до наступного: 

- для навчання потрібна мотивація, люди повинні розуміти цілі навчання; 

- повинні створюватися умови, сприятливі для навчання; 

- якщо навички, що здобуваються в процесі навчання, складні, то цей процес 

потрібно розбити на послідовні етапи. 

Перепідготовка персоналу за допомогою сучасних методів з 

використанням різних технічних засобів навчання формує системне мислення, 

виробляє здатність приймати самостійні рішення, високий ступінь 

незалежності, активність, прагнення до саморозвитку. Використання активних 

методів навчання при перепідготовці кадрів сприяє розвитку у людей 

здібностей якісно та ефективно виконувати покладені на них завдання.  

Слід виділити дві основні моделі підготовки кадрів: 

- навчання без відриву від роботи (теоретичний курс у професійних навчальних 

закладах та практична підготовка на підприємстві); 

- навчання з відривом від роботи в спеціалізованих професійних навчальних 

закладах і центрах підготовки кадрів. 

Проблема перепідготовки кадрів та підвищення їх кваліфікації 

висувається на перший план зважаючи на постійне старіння загального обсягу 

знань і знецінення колишніх спеціальних знань, а також природну втрату знань. 
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Виходячи з цього, підвищення кваліфікації кадрів можна визначити як процес 

вдосконалення теоретичних знань і практичних навичок з метою підвищення 

професійної майстерності працівників, освоєння передової техніки, технології, 

організації праці, виробництва і управління. 

Резюмуючи вище сказане, слід відмітити, що підвищуючи кваліфікацію 

та здобуваючи нові навички й знання, обслуговуючий персонал ресторану стає 

більш конкурентоспроможним на ринку праці та отримує додаткові можливості 

для професійного зростання як усередині підприємства, так і поза ним. 

 

14. НОВІТНЯ КУЛІНАРНА ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я 

ТА ДОВГОЛІТТЯ В ЕКО-РЕСТОРАНАХ  

І. О. Єремчук, Л.І.Удворгелі  

Національний університет харчових технологій 

Їжа повинна бути не лише смачною, а й корисною – цю істину знають 

всі. В світі барвників, стабілізаторів ароматизаторів і підсолоджувачів ми 

мріємо залишатися здоровим. Тому все більше людей задумується про здорове 

та раціональне, а головне органічне харчування. [1] 

В сучасних мовах в усьому світі з’являється все більше органічних 

ресторанів, які можуть піклуватись про здоров’я людини. Актуальними на 

даний час є новітня структура «Еко-ресторанів», де кожен новоспечений заклад 

пропонує свою концепцію, пропонуючи вибір страв на будь-який смак. Для 

приготування кулінарної продукції заклади використовують екологічно чисті 

продукти, дієтичну їжу. Багато страв просто не містять м’яса. При цьому 

робиться акцент на молочні продукти, горіхи, боби, які поповнюють наш 

організм в основному білками. А для приготування молочних страв 

використовують натуральне молоко, привезене з ферм обов’язково 

підтвердженої якості. [2] 

Інші заклади ресторанного господарства готують не на сковородах і не в 

каструлях, а в спеціальному посуді, що максимально зберігає якість продуктів. 
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Вони дають змогу не руйнувати клітковину і структуру молекул, що дозволяє 

зберегти якість і харчову цінність продуктів протягом 12 годин. 

В світі кожного року визначають рейтинг найкращих ресторанів 

здорового харчування. Дуже цікаві варіанти страв відомих на увесь світ 

майстрів шеф-кухарів. Переможцем 2012 року визнано датський ресторан 

«Noma», кухареві якого вдається приготувати неймовірні страви з диких рослин 

і квітів, зеленого листя і найсвіжіших морепродуктів, які є у цій місцевості. Ще 

один відомий  бразильський ресторан «D.O.M.» став пріоритетним для 

гурманів. Шеф-кухар його використовує виняткові інгредієнти: сік амазонської 

трави, спеціальну бульбу, створюючи таким чином неповторні страви [3]. 

Актуальним на сьогодні залишається  споживання рослинної сировини. 

Керівництвом освіти в галузі охорони здоров’я (Великобританія) було 

запропоновано модель раціону їжі [4], яка включає продукти п’яти категорій: 

- фрукти і овочі — 33%; 

-  хліб, злаки, картопля — 33%; 

- м’ясо, риба й альтернативні продукти типу бобових — 12%; 

- молоко та молочні продукти — 15%; 

- жири і цукор — 8%. 

Як випливає з наведеного переліку, рослинні продукти з урахуванням 

бобових компонентів становлять більш ніж 66% у раціоні харчування. Тому 

перспективним напрямом для еко-ресторанів є випуск продукції, які містять у 

своєму складі речовини із заданим фізіологічним ефектом, а також 

мікронутрієнти, у тому числі вітаміни, антиоксиданти. Рослинна сировина 

(овочі та фрукти) особливо цінна завдяки вмісту аскорбінової кислоти, фолатів, 

каротиноїдів, біофлаваноїдів і є основним та практично єдиним їх 

постачальником. Доцільним є використання в якості добавок в харчові 

продукти фруктових та рослинних порошків, що отримують за допомогою 

сучасних технологій,  які дають змогу зберегти всі органічні компоненти та 

вітаміни. Впроваджуючи міні виробництва у ресторанних закладах, де 

кулінарні та кондитерські вироби будуть збагачені рослинною та фруктовою 



 40 

сировиною буде прекрасним варіантом для задоволення потреб споживачів, які 

слідкують за правильним та здоровим харчуванням. 
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15. ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ПОКАЗНИКІВ ПОРОШКІВ З ТОПІНАМБУРУ І ЦИКОРІЮ 

 

С.Е. Стіборовський, Ю.В. Османова 

Донецький національний університет економіки і торгівлі 

 імени Михайла Туган – Барановського 

Важливим показником сухих сумішей є їх функціонально-технологічні 

властивості. Проведено дослідження щодо визначення функціонально-

технологічних показників порошків бульб топінамбуру та кореня цикорію. 

Функціонально-технологічні показники порошків 

Найменування показників Порошок кореня 
цикорію 

Порошок бульб 
топінамбуру 

Вологозв’язуюча здатність, (ВЗЗ),% 44±0,11 51±0,10 

Вологоутримуюча здатність, (ВУЗ),% 72±0,12 84±0,11 

Жироутримуюча здатність, (ЖУЗ), % 0,97±0,11 0,27±0,11 

Емульгуюча здатність, (ЕЗ), % 12,5±0,10 7±0,11 

Стабільність емульсії, (СЕ), % 34±0,10 30±0,12 
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Згідно з отриманих даних визначено, що найкращі показники за 

вологозв’язуючою та вологоутримуючою здатностями має порошок бульб 

топінамбуру. Це можна пояснити тим, що у складі порошку міститься більша 

кількість полісахариду інуліну та харчових волокон. Найкращі показники 

емульгуючої здатності та стабільності емульсії має порошок з кореня цикорію. 

Це пов’язано з тим, що порошок з кореня цикорію за вмістом білку перевищує 

порошок топінамбуру. Отримані порошки мають низьку жироутримуючу 

здатність. Їх низька здатність утримувати жир пояснюються тим, що хімічні 

речовини порошків містять невелику кількість гідрофобних функціональних 

груп, які утримують і зв’язують молекули ліпідів та приймають участь в 

утворенні жирових емульсій та стабілізують їхні властивості.  

 

16. ВИКОРИСТАННЯ КОРЕНЮ ЕХІНАЦЕЇ В ТЕХНОЛОГІЇ 

БІСКВІТНОГО НАПІВФАБРИКАТУ 

Н.А. Федотова 

Донецький національний університет економіки та торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського 

Розвиток новітніх технологій у виробництві харчових продуктів і поява в 

результаті цього великої кількості рафінованих продуктів харчування 

приводять до зменшення споживання населенням вітамінів, харчових волокон, 

макро- і мікроелементів тощо, вкрай важливих для підтримки здоров'я людини.  

В даний час найбільш перспективним методом оптимізації харчового 

раціону є використання функціональних продуктів. Останні є продуктами, що 

традиційно вживаються, з додаванням ессенціальних харчових речовин і 

мінорних компонентів їжі. Ці продукти використовують з метою запобігання 

або ліквідації наявного в раціоні харчування дефіциту одного або декількох 

нутрієнтів.  

Збагачені функціональні продукти зазвичай призначені для людей, що 

проживають в екологічно небезпечних районах або піддаються дії 

несприятливих чинників навколишнього або виробничого середовища, а також 
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для хворих, які страждають на хронічні захворювання. Все частіше в якості 

функціонального компонента виступають природні рослинні продукти. 

Метою досліджень було вивчення можливості використання кореню 

ехінацеї в технологіях бісквітного напівфабрикату для підвищення його 

біологічної цінності.  

Вимоги до добавки відомі – вона повинна бути доступною, дешевою, 

володіти високою харчовою цінністю, протекторними властивостями і 

широким спектром профілактичної дії на організм людини, а її запаси повинні 

передбачати можливість використання в промислових масштабах. 

Результати досліджень хімічного складу і технологічних властивостей 

кореню ехінацеї посвідчать про перспективність його використання в 

технології виробництва бісквітного напівфабрикату завдяки високому вмісту 

мінеральних речовин, рослинного білка, пектинових речовин, сапонінів, 

клітковини.  

Адже відомо, що бісквітний напівфабрикат має пінну структуру, отже, 

окрім підвищення показників біологічної цінності, добавка не повинна 

погіршувати звичних органолептичних показників. Одним з найважливіших 

показників бісквітного тіста є його структура, яка утворюється завдяки 

піноутворюючій здатності яєчного білка.  

Попередньо були проведені дослідження поверхневої активності розчинів 

кореню ехінацеї. Поверхневий натяг визначали відносним методом відриву 

кільця з використанням торзіонних терезів на 1000мг. Експериментальні дані 

свідчать про те, що додавання розчинів знижує поверхневих натяг води майже в 

1,5 рази. Отже, на першому етапі стояла задача виявлення впливу кореню 

ехінацеї на піноутворюючі властивості яєчного білку та стійкість пін. Кількість 

ехінацеї в композиціях з яєчним білком склала від 1 до 5% з інтервалом 0,5%.        

Встановлено, що піноутворюючі властивості композицій яєчного білка з 

ехінацеєю залежать від кількості добавки. Так, піноутворююча здатність 

композицій яєчного білка з ехінацеєю зростає на 20-35 , якщо кількість 

останнього не перевищує 2 . При більшому дозуванні добавки піноутворююча 
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здатність композицій, що досліджуються, знижується і стає нижчою за 

показники контрольного зразка. При досягненні даної концентрації ехінацеї в 

модельній системі спостерігається зростання стійкості піни з 82,3% до 92%, яка 

надалі залишається на цьому рівні.    

Таким чином, можна зробити висновок що корень ехінацеї, окрім 

підвищення харчової та біологічної цінності, сприяє структуроутворенню в 

бісквітному тісті.  

 

17. ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ МОЛОЧНО-

КАБАЧКОВОГО ФАРШУ НА ОСНОВІ КОНЦЕНТРАТУ ЗІ СКОЛОТИН 

 

Т.І. Юдіна, І.А.Назаренко  

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського 

Забезпечення населення біологічно повноцінними харчовими продуктами 

– першочергове завдання соціально-економічного розвитку України. Його 

вирішенню може сприяти розширення ресурсів харчового виробництва завдяки 

створенню безвідходних технологій комплексної переробки сировини. Суттєвої 

уваги при цьому вимагає використання біологічно цінної вторинної молочно-

білкової та місцевої рослинної сировини. 

Було розроблено технологію виробництва молочно-кабачкового фаршу 

(МКФ). У розробленій технології передбачено використання МБК зі сколотин, 

пюре з кабачків, меланжу, борошна пшеничного, цукру. 

Оскільки, одержуваний за розробленим способом МКФ є нетрадиційним 

продуктом, планованим до подальшого використання при виробництві 

кулінарної продукції, було необхідно виконати дослідження його біологічної 

цінності. 

Аналіз якісного складу білків доводить, що в розробленому фарші та 

контрольному зразку (фарш із нежирного кислого сиру) ідентифіковано та 

кількісно визначено 18 амінокислот, в тому числі всі незамінні, що є дуже 
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важливим з точки зору забезпечення потреб організму повноцінними білками. 

Питома вага незамінних амінокислот від загальної суми амінокислот в білках 

розробленого фаршу складає – 37,65%. Особливо великий вміст у білках МКФ 

лейцину, лізину, валіну, із замінних амінокислот  - аспарагінової, глутамінової 

кислот і серина, що є характерним для молочних продуктів. Розрахунок 

амінокислотного скора незамінних амінокислот досліджуваних продуктів і його 

зіставлення зі стандартними даними ФАО/ВООЗ наведені в табл.1. 

Таблиця 1 - Амінокислотний скор МКФ та контролю ( Х ±m, m ≤ 0,05) 

Фарш молочно-
кабачковий 

Контроль  
 Найменування 

амінокислоти 

Рекомендуємий 
ФАО/ВООЗ рівень 

утримання, мг у 1г білка % до стандарту 
Ізолейцин  40 119 122 
Лейцин  70 120 129 
Метіонін+ цистин 35 117 93 
Лізин  55 120 128 
Фенілаланін+ тирозин 60 122 188 
Треонін  40 106 115 
Триптофан  10 109 150 
Валін  50 129 119 
 

Аналіз даних табл.1 свідчить, що в складі білків МКФ рівень всіх 

незамінних амінокислот перевищує стандарт ФАО/ВООЗ. Підвищений рівень 

сіркоутримуючих амінокислот у розробленому фарші є наслідком наявності в 

його складі МБК зі сколотин, що містить сироваткові білки. 

Відомості щодо ступеня перетравлюваності та відносної біологічної 

цінності (ВБЦ) розробленого фаршу наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2 - Ступінь перетравлення і ВБЦ МКФ ( Х ±m) 

Ступінь протеолізу, мкг/екв % Найменування виробів пепсином трипсином всього ВБЦ 

Казеїн-контроль 5,05±0,14 25,38±0,79 30,43±0,94 100 
МБК зі сколотин 5,09±0,15 22,38±0,62 27,47±0,70 127 
Фарш молочно-кабачковий 5,89±0,21 22,4±0,60 28,29±0,76 141 
 

Як свідчать дані табл. 2, білки фаршу характеризуються високим 

ступенем перетравлення. Аналіз отриманих даних підтверджує фізіологічний 

феномен, відкритий А.А. Покровським: при поєднанні різнорідних за 
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походженням білків у складі харчових раціонів їхня перетравлюваність 

майже завжди поліпшується. 

Аналіз досліджень ВБЦ розроблених продуктів, проведений за 

допомогою інфузорії Tetrahymenа pеriformis, показує, що досліджуваний 

зразок перевершує контроль (казеїн) за цим показником в 1,41 рази. Причому 

інфузорії, що виросли на витяжках з досліджуваного продукту, були більш 

великі і рухливі, ніж ті, що вирослі на казеїні.  

 

18. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЖУРАВЛИНИ ПРИ 

ПРИГОТУВАННЯ ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ ДЛЯ 

БОРОШНЯНИХ ВИРОБІВ 

 

І.І.Сивній, В.І.Оболкіна, С.Г. Кияниця 

Національний університет харчових технологій 

Однією з груп борошняних кондитерських виробів, що користуються 

підвищеним попитом на ринку є торти, тістечка. Відомо, що для подовження 

термінів зберігання кондитерських виробів використаються консерванти – 

сорбінова та бензойна кислоти або їх солі.   

З літературних джерел відомо, що бензойна кислота міститься у деяких 

ягодах, наприклад, у суниці, журавлині, брусниці.  

При розроблені нових видів оздоблювальних напівфабрикатів з 

підвищеною біологічною цінністю та з подовженим терміном зберігання 

доцільно використовувати напівфабрикати з рослинної сировини, які крім 

природних консервантів мають комплекс біологічно-активних речовин.  

Журавлина містить моно- і полісахариди, клітковину, білки, органічні 

кислоти, флаваноїди (гесперидин, кверцетин, рутин), пектинові і дубильні 

речовини, тритерпеноїди, лейкоантоціани, катехіни, філлохінон. З вітамінів, 

окрім вітаміну С, тіаміну, рибофлавіну, нікотинової кислоти і каротину, 

присутні пантотенова кислота (В3), пірідоксин (В6). З органічно зв'язаних 

мінеральних елементів присутні: залізо, марганець, йод, алюміній, мідь, срібло, 
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калій, цинк, хлор, сірка, свинець. Пектинові речовини журавлини утворюють 

нерозчинні з'єднання (хелати) з важкими і радіоактивними металами (свинець, 

стронцій, кобальт), сприяючи їх детоксикації і швидшому і повнішому 

видаленню з кишечнику продуктів розпаду, а також зниженню холестерину. 

Органічні кислоти оздоровлюють внутрішнє середовище організму, 

пригнічують гнильні процеси в кишечнику і підтримують оптимальні умови 

для розвитку в ньому мікрофлори. 

Метою проведених досліджень було удосконалення технології кремових 

оздоблювальних напівфабрикатів (вершкового та білкового кремів) і створення 

нових виробів з подовженим терміном зберігання, збагачених біологічно-

активними речовинами за рахунок застосування пюре з журавлини.  

Аналіз результатів дослідження мікробіологічних показників вершкових 

кремів показав, що через 60 годин (2,5 діб) з моменту виготовлення вершкового 

крему кількість бактерій МАФАнМ в контрольному зразку досягла 5,4·104 

одиниць в 1 грамі продукту при нормі 5,0·104, що говорить про закінчення його 

терміну зберігання. Гранично - допустиме значення кількості МАФАнМ в кремах 

з журавлиним пюре  було досягнуто через 29 діб, а у вершкових кремах з 

сорбіновою кислотою – через 15 діб. Аналіз результатів дослідження 

мікробіологічних показників білкових кремів типу «Суфле»  показав, що 

допустима кількість МАФАнМ в кремах з журавлиним пюре спостерігалася через 

44 діб. Впродовж всього періоду зберігання зразків, не були виявлені бактерії 

роду сальмонели, бактерій групи кишкової палички (БГКП), плісеневих грибів та 

дріжджів. 

Сповільнений розвиток мікрофлори кремів можна пояснити наявністю в 

журавлиному пюре: бензойної кислоти, що володіє антимікробною дією; 

пектинових речовин та клітковини, які зв’язують вільну вологу у кремах та 

знижують показник активності води; поліфенольних з'єднань, флаваноїдів, 

каротиноїдів; органічних кислот, які збільшують  активну кислотність кремів, що 

перешкоджає активному розмноженню мікроорганізмів. 
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На підставі проведених досліджень зроблено висновок про доцільність 

застосування пюре з журавлини при виробництві оздоблювальних 

напівфабрикатів подовженого терміну зберігання, з підвищеною харчовою та 

біологічною цінністю. 
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19. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ БЕЗПЕКИ НАПІВФАБРИКАТІВ ДЛЯ 

МОЛОЧНИХ КОКТЕЙЛІВ НА ОСНОВІ СКОЛОТИН 

 

Т.І. Юдіна, О.В. Рудоченко 

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського 

Безпечний харчовий продукт - харчовий продукт, який не створює 

шкідливого впливу на здоров'я людини безпосередньо чи опосередковано за 

умов його виробництва та обігу з дотриманням вимог санітарних заходів та 

споживання (використання) за призначенням.  

Державне регулювання якості та безпеки харчових продуктів 

забезпечується нормуванням показників якості та безпеки харчової продукції, 

чинною системою їх сертифікації, дотриманням вимог законодавства у сфері 

захисту прав споживачів тощо. 

На підставі серії попередніх експериментів була розроблена технологія 

напівфабрикатів для молочних коктейлів на основі сколотин та їх УФ 

концентрату (НМКС), з використанням в рецептурі цукру, стабілізаторів 

структури «Хамульсіон» або пектин. 

Особливості технологій НМКС, специфічність сировини, що 

використовується у складі, потребують детального дослідження показників 

безпеки готової продукції. 



 48 

При зберіганні найбільш розповсюдженими причинами псування 

молочних продуктів є мікробіологічні та хімічні фактори. Хімічне псування 

можуть викликати окислювальні процеси, а також небажані хімічні 

перетворення, що відбуваються під дією ферментів. При цьому зміни носять 

характер зниження харчової та біологічної цінності. Тому для виключення 

можливості хімічного псування при зберіганні розроблених напівфабрикатів для 

молочних коктейлів рекомендується виключали каталітичну дію на них світла, 

кисню повітря та підвищеної температури.  

Молочні продукти та напої є сприятливим середовищем для розвитку 

різноманітних мікроорганізмів. Тому були проведені дослідження 

мікробіологічної безпеки розроблених напівфабрикатів. Зразки напівфабрикатів 

досліджували на наявність бактерій групи кишкової палички (БГКП), дріжджів, 

плісеней та кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних 

мікроорганізмів (КМАФАнМ). 

Вивчення мікробіологічної безпеки НМКС поєднували з гігієнічним 

обґрунтуванням термінів їх зберігання, що проводилось в динаміці. 

Дослідження зразків розроблених напівфабрикатів молочних коктейлів 

проводили за температур зберігання в 4..14 ºС.  

Результати досліджень свідчать, що температура зберігання дослідних 

зразків напівфабрикатів впливає на розвиток мікрофлори в продуктах. Так, за 

температури зберігання 4 ºС протягом 36 годин в обох зразках жодного 

показника мікробного псування не виявлено, а при підвищенні температури 

зберігання до 14 ºС через 48 години в зразках розвиваються дріжджі та плісені.  

Одним із показників безпеки напівфабрикатів для молочних коктейлів на 

основі сколотин, що визначає їх нешкідливість для організму, є рівень вмісту 

гранично припустимих концентрацій солей важких металів. 

Досліджено  вміст солей важких металів в розроблених напівфабрикатах 

та визначено, що концентрація солей свинцю, кадмію, ртуті та миш’яку в 

продуктах не перевищує встановлених гранично-припустимих концентрацій та 

відповідає діючим медично-біологічним вимогам до якості сировини та 
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харчових продуктів.    

Враховуючи вищевикладене, можна зазначити, що для дотримання 

мікробіологічної безпеки розроблених напівфабрикатів для молочних коктейлів 

рекомендується їх зберігати за температури 4 ºС протягом не більше 36 годин.  

Для остаточного визначення термінів зберігання розроблених 

напівфабрикатів на наступному етапі планується визначення впливу параметрів 

зберігання на піноутворюючі властивості, які визначають технологічні 

властивості напівфабрикатів для молочних коктейлів на основі сколотин. 

 

20. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИКОРИСТАННЯ ЦУКРУ–ПІСКУ В 

ТЕХНОЛОГІЇ ІГРИСТИХ ВИН 

 

Н.Я. Гречко, І.М. Бабич, Д.В. Євтєєв 

Національний університет харчових технологій 

Однією з найважливіших проблем виноробних підприємств, які готують 

ігристі вина, в умовах ринкової економіки є – конкурентоспроможність, 

стабільність, висока якість випускаємої виноробної продукції і зниження її 

собівартості на основі інтенсифікації виробничих процесів і зниження 

енерговитрат. 

Згідно ДСТУ – 4800:2007 «Шампанське України» - це біле ігристе вино, 

виготовлене насиченням діоксидом вуглецю ендогенного походження при 

вторинному бродінні шампанських виноматеріалів з  використанням сахарози в 

герметично закритих ємностях, міцністю не менше 10,5%. 

Основними складовими ігристого вина є оброблені виноматеріали, 

цукровий лікер, який готується на основі сахарози або кристалічного цукру-

піску та дріжджі. 

Було проведено дослідження впливу використання складу лікерів, 

виготовлених на основі сахарози та цукру-піску, на якість ігристих вин. 

Досліджувався сухий білий виноматеріал з шампанських сортів винограду 
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Аліготе та Шардоне, зразки сахарози і цукру-піску, які безпосередньо 

використовуються на підприємствах виноробної промисловості. 

У роботі прослідковано динаміку зміни основних фізико-хімічних 

показників в процесі вторинного бродіння з використанням  виноматеріалу, 

сахарози та цукру-піску, на якість готового ігристого вина. Під час 

шампанізації були використані, зокрема , активовані сухі дріжджі «Lalvin», які 

випускаються спільно фірмою Lallemand та інститутом енології в Шампані. 

Вторинне бродіння проводили в пляшках місткістю 0,33 дм3, з метою 

дослідження біохімічних перетворень і визначення всіх органолептичних і 

фізико-хімічних показників досліджуваних зразків на основі сахарози та цукру-

піску. 

Таблиця  Фізико-хімічні показники приготованих лікерів 
Лікер, приготовлений на 

основі Показник 
Сахарози Цукру-піску 

Об’ємна частка етилового спирту, %  5,8  5,9  
Масова концентрація  
- титровані кислоти (в перерахунку на винну 
кислоту), г/дм3  
- загальний діоксид сірки, мг/дм3  
- в тому числі вільний, мг/дм3  
- цукру, г/дм3  
- загальні альдегіди, мг/дм3  

 
7,0 

 
123 
23 

732 
45,76 

 
7,1 

 
141 
28 
705 

44,88 
Відновна здатність, с  1,4 1,6 
рН  2,84 2,86 
Моноцукри, мг/дм

3
  

- фруктоза  
- глюкоза  

 
99,3 

107,70 

 
102,76 
453,2 

Сахароза, мг/дм
3
   427,4 453,2 

 

Аналіз експериментальних даних показав, що досліджувані лікери  в 

незначній мірі відрізнялися по фізико-хімічним показникам. Вони 

характеризувалися високим рівнем відновлювальної здатності (1,4-1,6 с) та 

високою активною кислотністю. Деякі відмінності спостерігалися у вмісті 
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моноцукрів: сумарна кількість цукрози і глюкози у лікері, приготованому на 

сахарозі, була більше, ніж у лікері, приготованому на цукрі-піску 

Результати дослідження показали можливість заміни сахарози на цукор-

пісок при приготуванні ігристих вин та створене підгрунтя для використання в 

промислових умовах, що дасть змогу зменшити собівартість продукції без 

погіршення якості 
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21. ХАРЧОВІ ДОБАВКИ ДО САЛАТІВ 

 

С.А. Бажай-Жежерун 

Національний університет харчових технологій 

С.В. Штепа 

ТОВ «СІМЕКС-ПРОМА» 

Аналіз вітчизняного ринку виробництва салатів свідчить про стрімкий 

ріст цього напрямку харчової промисловості. Зростає кількість потенційних 

споживачів – представників середнього класу, які тяжіють до здорового 

харчування, але за браком часу не мають змоги особисто готувати ці страви. 

 Салати завжди привертали до себе увагу як великих кулінарів та 

гурманів, так і початківців. Адже фантазія під час приготування салату досить 

широка: до складу цієї страви можуть входити різноманітні свіжі, відварені, 

мариновані овочі та фрукти, зерна злакових та бобових культур, гриби, 

гідробіонти та продукти їх перероблення, м'ясо, яйця, спеції та прянощі. 

Заправляють салат майонезом, сметаною, або олією. Салати вживають як 

закуску перед гарячими стравами, заміну сніданку чи вечері, чудове 

доповнення до будь-якого святкового столу.  
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Дуже корисні свіжі салати для людей похилого віку, а також для тих, хто 

страждає від надлишкової ваги. Регулярне вживання овочевих салатів сприяє 

більш повному засвоєнню продуктів тваринного походження, збагаченню 

організму важливими макро- та мікроелементами, вітамінами, природними 

харчовими сорбентами.  

У багатьох салатах як регулятор кислотності застосовується оцтова 

кислота (харчова добавка Е 260), у вигляді водних розчинів у пропорції 3 – 9 % 

(оцет). Оцет був відомий дуже давно як продукт бродіння пива або вина. У ХІХ 

ст. було вперше синтезовано оцтову кислоту в лабораторних умовах. У даний 

час у багатьох розвинених країнах діють закони, згідно з якими у харчовій 

промисловості повинна використовуватись лише оцтова кислота біологічного 

походження. Але, нажаль, зараз у світі природним методом отримують лише 10 

% загального обсягу виробництва оцтової кислоти. Найпопулярнішим методом 

синтезування оцтової кислоти в промисловості є карбонілювання метанолу у 

присутності каталізаторів. Столовий оцет, отриманий в результаті розведення 

хімічно синтезованої оцтової кислоти подразнює шлунково-кишковий тракт, 

уповільнює процес розпаду жирів, порушує кислотно-лужний баланс.  

Проаналізовано можливість застосування, як альтернативного регулятора 

кислотності, лимонної кислоти. Лимонна кислота використовується в харчовій 

промисловості як синтетичний антиоксидант, регулятор кислотності, 

стабілізатор забарвлення, синергіст антиокислювачів. У даний час основним 

шляхом промислового виробництва лимонної кислоти є біосинтез з цукру чи 

цукристих речовин (меласи) промисловими штамами плісневого гриба 

Aspergillus niger. У результаті досліджень встановлено кількість лимонної 

кислоти, внесення якої до маси салату, замість оцтової кислоти, дозволяє 

зберегти хорошу органолептику.  

Наявність цукру в деяких салатах звужує коло їх споживачів. 

Запропоновано використання як цукрозамінника згущеного водного екстракту 

стевії. Цей природний підсолоджувач є надзвичайно технологічним 

складником, оскільки він термостабільний та стійкий у кислому середовищі. 
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Завдяки значній солодкості екстракту стевії у порівнянні із цукрозою (1:35) 

внесення цього компоненту рецептури відбувається у значно меншій кількості, 

ніж цукру. Отриманий готовий продукт з додаванням екстракту стевії має 

відмінні має органолептичні показники. 

Досліджено можливість заміни частини спецій, які входять до складу 

рецептур салатів СО2-екстрактами. Використання СО2-екстрактів дозволить 

привабити споживача відчутним приємним пряним ароматом. 

Внесення нових харчових добавок до рецептур салатів дозволить 

розширити коло їх споживачів, поповнити меню в закладах ресторанного 

господарства корисними стравами оздоровчого спрямування, зробити ще один 

крок до впровадження здорового харчування населення. 
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22. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 

ВИГОТОВЛЕННЯ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ З ЧОРНИЧНИМ 

ПОРОШКОМ 

 

Ю.В. Струк, Т.П. Голікова, О.Ю. Супрун-Крестова 

Національний університет харчових технологій 

Значне місце в раціоні харчування займають макаронні вироби – вони 

добре засвоюються, мають високу енергетичну цінність. Проте, їх хімічний 
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склад не відповідає вимогам раціонального харчування: вироби збіднені на 

вітаміни, мінеральні речовини, харчові волокна. 

Одним з перспективних напрямів збагачення продуктів харчуваня є 

дикоросла сировина, яка має цінний хімічний склад і є джерелом природного 

комплексу біологічно активних речовин з широким спектром біологічної дії 

(гіпотензивної та судинозміцнюючої, радіопротекторної,  дезінтоксикаційної та 

ін.) [1]. Ягоди чорниці звичайної містять: вуглеводи (глюкозу, сахарозу, 

фруктозу, пектини), органічні кислоти (лимонну, молочну, яблучну, янтарну, 

щавлеву), вітаміни (А, В, С, РР), макро- та мікроелементи (залізо, селен, 

кобальт, мідь, цинк та ін.), дубильні речовин, рутин, антоціани і феноли. У 

роботі [2] показано, що більшість із них при споживанні зменшують ризик 

серцево-судинних захворювань і попереджують деякі хронічні хвороби. 

У даній роботі пропонується використання порошку чорниці для 

збагачення макаронних виробів та урізноманітнення асортименту, зокрема 

групи десертних виробів. У роботі використовували чорничний порошок, 

отриманий подрібненням висушених ягід чорниці. При виготовленні 

макаронних виробів чорниця раніше не використовувалась.  

Метою даної роботи було дослідження технологічних параметрів 

виготовлення макаронних виробів з чорничним порошком (зокрема, структуру 

макаронного тіста, продуктивність пресу та швидкість пресування, дозування 

додаткової сировини) з метою обґрунтування технологічних режимів. 

Оптимальне дозування чорничного порошку визначали шляхом 

здійснення оптимізації процесу замішування та пресування макаронного тіста 

методом Бокса-Уїлсона. Експеримент проводили за планом ПФЕ 22, в якості 

оптимізувальних факторів обрано кількість чорничного порошку та 

температуру води для  приготування водозбагачувальної суміші. За критерій 

оптимальності обрано комплексний показник якості (КПЯ) макаронних 

виробів. У результаті встановлено оптимальні параметри приготування 

макаронних виробів: дозування чорничного порошку – 4%, температура води 

на заміс – 37 °С, які забезпечують максимальне значення КПЯ – 94,5 бала. 
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Структуру макаронного тіста досліджували шляхом визначення 

крихтуватості макаронного тіста розсівом на системі металевих сит. 

Встановлено, що чорничний порошок сприяє утворенню більш 

дрібнокрихтуватої структури тіста, зростає залишок на ситах №3 і №1. Така 

структура призводить дор підвищення параметрів пресування макаронних 

виробів – продуктивності пресу і швидкості пресування. 

Дослідження крихтуватості макаронного тіста показало, що чорничний 

порошок сприяє утворенню дрібнокрихтуватого тіста, що призводить до 

підвищення швидкості пресування та продуктивності пресу.  

Вивчення структури тіста на фаринографі показало, що внесення 

порошку чорниці практично не впливає на водопоглинальну здатність тіста. 

Час утворення та розрідження тіста зростає з внесенням порошку чорниці, 

стійкість тіста зменшується. це свідчить про те, шо чорничний порошок не є 

структуро утворювальним компонентом тіста.  

Таким чином, у роботі обґрунтовано технологічні параметри 

виготовлення макаронних виробів, збагачених чорничним порошком, які стали 

основою для розроблення нормативної документації на виробництво нових 

виробів. 
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23. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФЕРМЕНТАЦІЇ КАПУСТИ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ДИКОРОСЛОЇ СИРОВИНИ 

 

Г.М.Бандуренко, О.В Бендерська, О.О.Сахаренко  

Національний університет харчових технологій 

Солено-квашені овочі та мочені плоди завжди користувались попитом у 

населення завдяки їх високим смаковим, дієтичним  якостям. Не зважаючи на 

наявність свіжих овочів, в супермаркетах протягом року успішно реалізуються 

мочені яблука, солоні томати, огірки та квашена капуста. Сьогодні активно 

впроваджуються нові технології виробництва і зберігання квашеної, моченої, 

соленої продукції у великих ємностях, впровадження сучасних технологій 

фасування готової продукції в полімерну тару. Недоліком цих технологій є те, 

що в умовах масового виробництва неможливо досягти високої харчової 

цінності та надати готовому продукту функціональних властивостей. Але це 

можливо впровадити в умовах невеликих підприємств, здатних освоїти складні 

рецептури та дотримувати строгий контроль технологічного процесу. 

Відомо, що потужні антиоксиданти містяться у забарвлених плодах 

чорниці, глоду, шипшини, журавлини, аронії. Їх дія на організм людини м’яка 

та заспокійлива. Але слід звернути увагу на індивідуальність кожної пряно-

ароматичної рослини. Так, гіркоти мають позитивну дію на організм людини, 

але часто негативно позначаються на органолептичних показниках продукту. 

Деякі прянощі, наприклад імбир та кориця, діють збудливо, натомість 

мускатний горіх – заспокійливо. Перець червоний гіркий протипоказаний 

особам з проблемами шлунково-кишкового тракту (ШКТ), так як може 

спровокувати сильне подразнення стравоходу, шлунку і підшлункової залози. 

Перець чорний пригнічує розвиток бактерії хеліобактер пілорі, нормалізує 

діяльність ШКТ, зменшує метеоризм. Імбир має виражену здатність виводити 

солі з організму та знижує згортання крові. Коріандр, навпаки, підвищує 

згортання крові, покращує травлення. Гвоздика має виражену жовчогінну дію. 
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Але й досі невідомим лишається вплив перерахованих об’єктів на процес 

ферментації.  

Біологічні та фізико-хімічні процеси, що відбуваються при ферментації 

плодів та овочів не такі прості, як це здається з першого погляду. Кожна 

технологія вимагає наукового обґрунтування, експериментальних досліджень у 

питаннях оптимальних режимів підготовки сировини, ферментації та 

зберігання готової продукції. Основною причиною цього є недооцінювання 

ряду чинників, найбільш важливими з яких є стан і сортова належність вихідної 

сировини та умови ферментації. Особливо це стосується такої культури як 

капуста.  

Метою роботи є використання дикорослої сировини у технологіях 

квашеної капусти для посилення її антиоксидантних властивостей. 

Для проведення експерименту підготовлену капусту сорту Харківська 

зимня пересипали сіллю, потім трамбували з додаванням 1-3% дикорослої 

сировини і створювали анаеробні умови. Ферментацію здійснювали при різних 

температурах – від +25 ºС до +32 ºС до моменту накопичення молочної кислоти 

в розсолі 0,6 % (рН=3,8). Після закінчення ферментації температуру знижували 

до +4 ºС.  

У результаті проведених досліджень була встановлена сумісність 

перерахованих інгредієнтів. Досліджено протікання процесу ферментації 

залежно від рецептури та встановлено оптимальні температурні режими. 

Встановлено, що додавання пряно-ароматичної сировини приводить до 

уповільнення процесу на 2-3 доби порівняно з контрольним зразком. Оцінку 

отриманих зразків проводили за органолептичними та фізико-хімічними 

показниками. Встановлено, що у присутності дикорослої сировини втрати 

вітаміну С  при ферментації на 10-15% менші порівняно з контрольним 

зразком. Натомість продукт збагачується флавоноїдами і, порівняно з 

контрольним зразком, має більш виражені смакові якості, яскравий колір. 

Таким чином, на основі експериментальних досліджень, встановлено, що 

додавання дикорослої сировини в технологіях квашеної капусти дають 



 58 

можливість покращити харчову цінність та надати антиоксидантних 

властивостей. 

 

24. ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ 

ПЕРЕРОБКИ СКОРЦОНЕРИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА МОРОЗИВА 

ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

А.О. Башта, Н.П. Івчук, Ю.С. Остролуцька 

Національний університет харчових технологій 

Харчування – один з основних факторів, що визначають здоров'я і 

тривалість життя людини. Структура харчування населення України 

характеризується недостатністю споживання найбільш цінних у біологічному 

відношенні їжі продуктів. На сьогоднішній день існує проблема дефіциту 

полісахаридів в раціоні людей, що спричинює ряд аліментарних захворювань. 

Оскільки морозиво є одним з найулюбленіших ласощів не тільки дітей, а 

й дорослих і користується великим попитом, то є актуальним розширення 

асортименту морозива оздоровчого призначення за рахунок його збагачення 

полісахаридами. 

Тому метою цієї роботи є є удосконалення способу виробництва морозива 

шляхом збагачення його біологічно активними речовинами кореня скорцонери.  

Вибір даної сировини в якості збагачувача грунтується на тому, що 

включення в раціон продуктів переробки кореня скорцонери, що містять інулін, 

пектин і клітковину, буде сприяти покращенню функції шлунково-кишкового 

тракту та зниженню ризику виникнення серцево-судинних захворювань. 

Скорцонера – досить цінний коренеплід за своїми харчовими і 

біологічними властивостями. Хімічний склад цієї рослини багатий на 

біологічно активні речовини, які представлені полісахаридами, макро- і 

мікроелементами, вітамінами. Особливо коренеплоди цінні вмістом 

полісахаридів в кількості 17,3 %, які представлені інуліном – 14,8 %, пектином 

– 3,7 % та клітковиною – 1,8 % [1]. 
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Цінність інуліну – в його фундаментальному впливі на обмін речовин 

протягом усього часу перебування в організмі людини. Інулін знижує рівень 

цукру, запобігає ускладненням при цукровому діабеті, застосовується при 

ожирінні, хворобах нирок, артриті, захворюваннях серцево-судинної системи.  

Ще одними важливими сполуками, які представлені у достатній кількості 

у скорцонері є пектинові речовини. Одним з основних ефектів терапевтичного 

впливу пектинових речовин є їх детоксикуюча дія щодо катіонів важких і 

радіоактивних металів. 

Також важливою речовиною, яка входить до складу скорцонери є 

клітковина. Клітковина покращує процес травлення, стимулює перистальтику, 

збільшує швидкість проходження їжі через шлунково-кишковий тракт [2].  

В даній роботі ми досліджували такі продукти переробки кореня 

скорцонери як пюре і порошок. Експериментальним шляхом визначено вміст 

основних біологічно активних речовин продуктів переробки скорцонери. Вміст 

інуліну в пюре скорцонери складає 11 %, в порошку – 38,2%, клітковини в 

пюре міститься 1,1%, в порошку – 3,1%, пектинові речовини становлять в пюре 

скорцонери 2,8%, а в порошку – 5,2%. 

Розроблено рецептуру морозива оздоровчого призначення та науково 

обґрунтовано вміст основних складників. По результатах експериментальних 

досліджень встановлено, що оптимальні кількості внесення збагачувача –  10- 

15 % у вигляді пюре і 1,5-2,0 % у вигляді порошку скорцонери, забезпечують 

високі фізико-хімічні та органолептичні показники готового продукту, а також 

дозволяють підвищити харчову цінність морозива. Зокрема, готове морозиво з 

даними збагачувачами характеризується підвищеним вмістом клітковини, 

пектину, інуліну, що дозволяє зменшити ризик аліментарних захворювань та 

підвищити ефективність їх профілактики. 
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25. ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ВІТАМІНУ D У 

ТЕХНОЛОГІЯХ ВИРОБНИЦТВА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ 

ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

О.В. Бортнічук, В.Ф. Доценко 

Національний університет харчових технологій 

В.Н. Поворознюк, Н.І. Балацька,  

ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова»  

НАМН України 

Динамічний розвиток усіх органів і систем - характерна риса дитячого 

організму. За даними вчених, які займаються проблемами остеопорозу в 

Україні, за останній час виявлена тенденція до збільшення кількості дітей з 

затримкою формування кісткової тканини, тобто відзначається приріст 

остеопенії - фактора, що відображає затримку формування кістки. Це 

пояснюється не тільки екологічними причинами (підвищення радіаційного та 

хімічного забруднення навколишнього середовища), збільшенням кількості 

генетично обумовлених захворювань, пов'язаних з порушенням обміну, 

недостатнім харчуванням, хронічними захворюваннями, зростанням шкідливих 

звичок серед дітей та підлітків. Слід відмітити, що на формування кісткового 

матриксу суттєво впливає концентрація вітаміну D у плазмі крові, якщо ж рівень 

вітаміну недостатній, адекватна мінералізація стає неможливою, що спричинює 

рахіт у дітей та остеомаляцію у дорослих. Вивчення даного питання є 

пріоритетним для науковців України, адже встановлено, що лише 4,6 % жителів 
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нашої держави мають в нормі концентрацію вітаміну D, у 13,6 % відмічена 

недостатність, а в 81,8 % - дефіцит вітаміну D. 

Основою формування здоров'я і необхідною умовою гармонійного росту, 

фізичного і нервово-психічного розвитку, успішного навчання є повноцінне 

збалансоване харчування.  

Харчування суттєво впливає на стан здоров’я, працездатність та 

тривалість життя людини. Більшість населення України споживає дешеві 

продукти з низькою біологічною цінністю, але великою енергомісткістю. За 

дослідженнями останніх років встановлено, що в структурі харчування 

визначається збільшення на 38-40% жирового компоненту раціону, переважно 

за рахунок жирів тваринного походження. Більша частина вуглеводів (головного 

постачальника енергії дорослого та дитячого населення) надходить із 

хлібобулочними та борошняними виробами, а також, із картоплею, 17% раціону 

забезпечується за рахунок цукру. Крім того, у населення України 

спостерігається так званий “прихований голод” за рахунок дефіциту в 

харчовому раціоні мікронутрієнтів: вітамінів, особливо вітамінів А, Е, С, D, 

макро- і мікроелементів (йоду, заліза, кальцію, фтору, селену) 

Показано, що сучасні світові тенденції в галузі харчування пов’язані зі 

створенням функціональних продуктів широкого асортименту, які при 

щоденному використанні у складі раціону сприяють відновленню здоров’я та 

підтримання його на належному рівні. Такими продуктами мають бути 

хлібобулочні вироби, адже саме ця група продуктів щоденно входить до 

раціону харчування переважної більшості населення нашої країни.  

Порівняно з іншими сегментами харчової промисловості виробництво 

хлібобулочної продукції є прогресивним та динамічно зростаючим напрямком 

в галузі виробництва продуктів харчування. У зв'язку з цим виникла 

необхідність в розробці нових видів хлібобулочних виробів/ адаптованих до 

потреб організму. Створення технологій хлібобулочних виробів для населення 

України з використанням вітаміну D, що матиме високу ефективність при 

профілактиці та лікуванні захворювань кісткових тканин є актуальним 
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завданням і має практичне значення в умовах сьогодення. У зв’язку з цим нами 

проводяться попередні дослідження пов’язані з розробкою технологій 

хлібобулочних виробів, збагачених вітаміном D. 

 

 

26. ТЕХНОЛОГІЯ БІСКВІТНОГО НАПІВФАБРИКАТУ 

ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

І.Ю. Антонюк, А.О. Медведєва 

Київський національний торговельно-економічний університет 

 На сьогодні у промисловорозвинених країнах в цілому смертність, 

інвалідність та захворюваність обумовлена, перш за все, неінфекційними 

захворюваннями: хвороби серцево-судинної системи, рак, інсульти, діабет, 

хвороби легенів і печінки, розвиток яких пов’язують, в основному, з 

неправильним харчуванням.  

Результати численних досліджень за останні роки доводять, що дієтичні 

харчові добавки багаті на білки, полісахариди (альгінати, пектини), вітаміни 

(токоферол, цианкобаламін, тіамін, рибофлавін, аскорбінова кислота й ін.), 

макро- і мікроелементи (кальцій, фосфор, сірка, йод, селен, залізо, мідь та ін.), 

позитивно впливають на обмін речовин в організмі, зменшують накопичення 

радіонуклідів стронцію і цезію, солей важких металів (свинцю, ртуті, кадмію), 

нормалізують стан травної, кровотворної, імунної й ендокринної систем. Крім 

того, очевидним є те, що традиційні продукти харчування сьогодні не здатні 

компенсувати потребу сучасної людини у вітамінах, мікроелементах та інших 

харчових компонентах, враховуючи фізичні і емоційні навантаження, відчуття 

прискорення часу, зростання тривоги, які характерні для техногенного 

суспільства, що призводить до хронічних стресів та зриву адаптації [1]. 

Під час виробництва нового бісквітного напівфабрикату «Улюблений 

празький» було використано біологічно цінну рослинну сировину, зокрема 

водоростеву (порошок зостери (ТУ 0265 – 001 – 53246793 – 00)), яка містить 



 63 

підвищену кількість вітамінів і мінеральних речовин. Завдяки високому вмісту 

біологічно цінних речовин у водоростевій сировині, вона знайшла широке 

застосування при виробництві харчових продуктів лікувально-профілактичного 

призначення.   

Крім того, у виробництві нового бісквітного напівфабрикату було 

використано фосфоліпідний концентрат із насіння гарбуза, амаранту і зародків 

пшениці (ТУ У 15.8–3206796–001:2007), який проявляє виражену 

антиоксидантну активність по відношенню до неферментативного перекисного 

окислення ліпідів (подібно до вітаміну Е), а також шрот насіння гарбуза (ТУ У 

15.8 – 32062796 – 003:2008) і олію з зародків пшениці ( ТУ У 15.8 – 32062796 – 

001:2007). 

Порошок зостери, змішаний з какао-порошком, та шрот насіння гарбуза, 

змішаний з борошном пшеничним, додають під час замішування тіста; олію з 

зародків пшениці під час збивання попередньо нагрітого вершкового масла, 

фосфоліпідний концентрат додають під час розтирання яєчних жовтків із 

цукром, що сприяє рівномірному розподіленню добавок у готовому виробі. 

Завдяки комплексному використанню  порошку зостери, шроту насіння 

гарбуза, олії з зародків пшениці, фосфоліпідного концентрату в технології 

виробництва бісквітного напівфабрикату зростає його біологічна цінність (із 

збереженням високих смакових якостей), внаслідок підвищення вмісту 

вітамінів, макро- та мікроелементів, особливо, вітамінів групи В,  заліза, цинку, 

йоду та селену. Достатньо зазначити, що в розробленому бісквітному 

напівфабрикаті вміст йод становить 150 мкг/ 100 г, селену – 61,6 мкг/100г; 

також суттєво зростає вміст заліза – у 3 рази порівняно з контрольним зразком.  

На розроблений бісквітний напівфабрикат отримано Патент на корисну 

модель «Спосіб виробництва бісквітного напівфабрикату «Улюблений 

празький» з використанням дієтичних добавок» № 64433. 

Соціальний ефект від впровадження розробленого нового бісквітного 

напівфабрикату полягає у забезпеченні населення продуктами оздоровчого 

харчування підвищеної біологічної цінності. 
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27. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ НАПІВФАБРИКАТУ 

НА ОСНОВІ ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА З ЕКСТРАКТОМ КОРЕНЯ 

СОЛОДКИ ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ 

 

В.А. Гніцевич, О.В. Сабіров, Н.В. Кравченко  

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського 

Механізм формування піноутворювальної здатності (ПУЗ) та стійкості 

молочних пін (СП) пов´язаний з технологічними факторами. Для реалізації ПУЗ 

та СП необхідно оптимізувати технологічні режими їх отримання.  

Метою досліджень є визначення впливу параметрів рН середовища й 

температури на піноутворювальну здатність та стійкість піни, їх оптимізація. 

Дослідження проводили на модельних системах: яєчний білок та екстракт кореня 

солодки з концентрацією 3% водного екстракту та 5% - молочного. Діапазон рН 

обрано від 3 до 9, як той, що притаманний харчовим системам, температура від 0 

до 140 С. В якості еталону ПУЗ та СП обрано показники яєчного білка.  

Для визначення оптимальних параметрів ПУЗ та СП від технологічних 

факторів було застосовано метод планування експерименту. 
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Рис. 1  – Залежність ПУЗ від температури та рН середовища 

Планування експерименту виконано за ортогональним симетричним планом 

Бокса-Бенкіна. ПУЗ визначали, як відношення об’єму системи після збивання до 

об’єму системи до збивання. Результати досліджень залежності ПУЗ від 

температури та рН середовища представлено на рисунку 1. 

Виходячи з отриманих даних, було встановлено, що при зростанні рН до 6, 

ПУЗ збільшується, що пов’язано з флотацією в міжфазні плівки піни з’єднань, що 

обумовлюють кислий характер продукту. Зниження ПУЗ при підвищенні 

температури до 140С обумовлено зменшенням міцності плівок піни, відповідно 

підвищенню поверхневого натягу, що призвело до зниження механічної стійкості 

поверхневого шару плівок.  

СП визначали, як відношення висоти піни після вистоювання до 

початкової висоти піни. Залежність СП від впливу температури та рН середовища 

показано на рисунку 2. 

 
Рис. 2. – Залежність СП від температури та рН середовища 
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Вищезазначені дані свідчать про те, що температура істотно впливає на 

в’язкість системи, що збільшує  швидкість витікання рідини з піни, а також 

призводить до зменшення СП. 

З метою математичного обґрунтування оптимальної температури та рН 

середовища використовували спосіб рішення компромісних задач 

багатопараметричної оптимізації методом сполучених градієнтів.  

Враховуючи похибку, для максимальної ПУЗ та СП системи, 

оптимальною є температура в інтервалі 4,5…50С та рН середовище в інтервалі 

5,5…6.  

 

28. РОЗРОБЛЕННЯ НОВИХ ВИДІВ КИСЛОМОЛОЧНИХ НАПОЇВ, 

ЗБАГАЧЕНИХ РОСЛИННОЮ СИРОВИНОЮ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У 

ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

І.Ю.Гойко, Т. Бербушенко   

Національний університет харчових технологій 
 

Тенденції формування здорового раціону харчування диктують 

необхідність створення нових продуктів з підвищеною фізіологічною і 

біологічною цінністю, до складу яких входили б комплекси біологічно 

активних речовин природного походження.  

Кисломолочні напої мають високі харчові, дієтичні, лікувально-

профілактичні властивості та містять “живу” корисну мікрофлору. 

Систематичне вживання їх покращує здоров'я людини, підвищує стійкість до 

інфекцій, тому актуальним є розширення асортименту кисломолочних напоїв. 

Кисломолочні напої належать до найбільш цінних продуктів у харчовому і 

біологічному відношенні та рекомендовані для щоденного споживання 

людиною. Особливо перспективним напрямком є комбінування молочної 

продукції із сировиною рослинного походження.   
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Наша країна має велику сировинну, виробничу та унікальну наукову базу в 

області кваліфікованого використання сировини рослинного походження в 

лікуванні численних захворювань і оздоровленні нації в цілому. Відомо, що 

рослини містять комплекс біологічно активних сполук в їх природному 

співвідношенні, що сприяє нормалізації обміну речовин, сприяють виведенню з 

організму токсичних метаболітів, уповільнюють розвиток атеросклерозу і 

пов'язаних з ним ускладнень тощо.  

Для збагачення кисломолочних напоїв була обрана рослинна сировина – 

шипшина (Rosa cinnamomea), глід криваво-червоний (Crataegus sanguinea 

Pall.), лимонник китайського (Schizandra chinensis), облепіха крушиновидна 

(Hyppophae rhamnoides), горіх волоський (Juglans regia). Всі зразки було 

зібрано у Київській області та висушено за температури 40 ºС.  

Досліджували антиокислювальні властивості даної рослинної сировини 

методом, який ґрунтується на різниці окисно-відновлювального потенціалу в 

неактивованих неорганічних розчинах та складних біохімічних середовищах.  

За отриманою величиною відновної здатності досліджуваного об’єкта 

його можна віднести до однієї з груп залежно від антиокислювальної  

активності: низька активність (до 120 мВ);  середня активність (120-160 мВ);  

висока активність (більше 160 мВ). 

Встановлено, що величина відновної здатності всіх досліджуваних 

екстрактів є позитивною і знаходиться в межах від 101,1 до 232,0 мВ. Високою 

активністю володіє лимонник, обліпиха, горіх. Середню активність показали 

шипшина і глід. Враховуючи отримані результати, можна зробити висновок, що 

збагачення кисломолочних напоїв даними інгредієнтами дає змогу отримати 

напої антиоксидантної дії.  

Розроблена рецептура нових видів напоїв, проведена органолептична 

оцінка та досліджено термін придатності. 

Таким чином, використання запропонованих інгредієнтів дає можливість 

розширити асортимент оздоровчих продуктів, ринки збуту продукції, а 
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закладам ресторанного господарства  – розширити асортимент кисломолочних 

напоїв.  

 

29. ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗБЕРІГАННЯ 

НАПІВФАБРИКАТІВ ДЛЯ СТРУКТУРОВАНОЇ ДЕСЕРТНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ 

 

Г.В. Дейниченко, В.М. Ветров  

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені  

Михайла Туган-Барановського  

Розроблена технологія молочно-білкового напівфабрикату зі сколотин 

(МБНС) для структурованої десертної продукції. Основними компонентами 

рецептури молочно-білкового напівфабрикату прийняті: сколотини, молочно-

білковий концентрат (МБК) зі сколотин, цукор, стабілізатор структури – ксампан. 

Досліджували органолептичні та мікробіологічні показники якості 

напівфабрикатів, що визначають параметри їх зберігання.  

Відомо, що кислотність та органолептичні властивості молочно-білкових 

продуктів за зберігання, можуть погіршуватись в результаті активності 

ферментів різного походження. Тому, домінуючими факторами при зберіганні 

даного виду продукту є тривалість та температура зберігання продукту. Оцінка 

органолептичних властивостей проводилась за методикою балової оцінки.  

Динаміка зміни органолептичних властивостей при зберіганні МБНС 

Кислотність, ºТ 
Оцінка запаху 

та смаку, бали 
Тривалість 

зберігання, годин 
2…4ºС 6…8ºС 2…4ºС 6…8ºС 

Пороки запаху  

та смаку 

Свіжовироблений 62 62 5 5 немає 

24 64 67 4,9 4,9 немає  

36 65 69 4,9 4,6 немає 

48 66 72 4,5 3,9 виникнення недостатньо 
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72 67 75 4,1 3,4 чистих запаху та смаку 

120 70 77 3,8 2,9 

посилення нечистих та 

поява старих дріжджових 

запаху та смаку  

 
Аналіз отриманих результатів показав, зростання температури зберігання 

молочно-білкових напівфабрикатів істотно впливає на показники їх якості.   

При зберіганні найбільш розповсюдженими видами псування молочно-

білкових продуктів є мікробіологічні та хімічні фактори. Хімічне псування 

можуть викликати окислювальні процеси, а також небажані хімічні 

перетворення, що відбуваються під дією ферментів. При цьому зміни носять 

характер зниження харчової та біологічної цінності. Тому, для виключення 

можливості хімічного псування при зберіганні виключали каталітичну дію 

світла, кисню повітря та підвищеної температури.  

Молочні продукти є сприятливим середовищем для розвитку 

різноманітних мікроорганізмів. Тому, вважали необхідним провести вивчення 

мікробіологічної безпеки розробленого МБНС. 

Зразки МБНС досліджували на кількість бактерій групи кишкової палиці 

(БГКП), S.aureus, дріжджів, плісеней та патогенних мікроорганізмів. 

Вивчення мікробіологічної безпеки МБНС поєднано з гігієнічним 

обґрунтуванням термінів його зберігання, що проводилось в динаміці. 

Проводились паралельні дослідження зразків при температурах зберігання 

2…4ºС та 6…8ºС, що дозволяють визначити вплив можливих порушень 

холодильного ланцюжку технологічного процесу, на показники якості МБНС.  

Аналіз отриманих свідчить, що температура зберігання досліджуваних 

зразків МБН впливає на розвиток мікрофлори продуктів. Так, при температурі 

зберігання 2…4ºС протягом 48 годин в обох зразках жодного показника 

мікробного псування не виявлено, а при підвищенні температури зберігання до 

4…6ºС вже через 48 годин в зразках незначно розвиваються мікроорганизми.  

Таким чином, можна зазначити, що для збереження мікробіологічної 
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безпеки МБНС рекомендується його зберігати при температурі 2…4ºС 

тривалістю не більше 48 годин.  

 

30. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

МАЙОНЕЗУ, ВИГОТОВЛЕНОГО НА ОСНОВІ МІКРОПАРТИКУЛЯТУ 

 

Г.В. Дідух 

Одеська національна академія харчових технологій 

До відмінних особливостей структури харчування населення розвинутих 

країн, в тому числі і України, відноситься висока енергоємність харчового 

раціону. З урахуванням зниження фізичного навантаження населення, превалює 

тенденція до малорухомого способу життя, збільшення частки розумової праці 

проблема надлишкового споживання харчових нутрієнтів, зокрема жирів і 

вуглеводів, стає особливо актуальною. У відповідності з формулою 

збалансованого харчування добова потреба людського організму в жирах 

складає 102 г, однак, аналіз макронутрієнтного статусу населення свідчить про 

перевищення цього показника більше ніж у 2 рази. За даними Всесвітньої 

організації охорони здоров’я відзначається неухильне зростання чисельності 

населення з прогресуючими хворобами цивілізації: ожиріння, цукровим 

діабетом, серцево-судинними захворюваннями. 

У зв’язку з цим задача зниження калорійності харчових раціонів, зокрема, 

за рахунок зменшення споживання жирів, є актуальною. 

На кафедрі технології ресторанного і оздоровчого харчування для 

виробництва соусів типу майонез в умовах закладах ресторанного господарства 

пропонується виробництво майонезу на основі мікропартикуляту (основи для 

соусу) методом термічної коагуляції сироваткових білків з подальшою 

обробкою отриманого концентрату і внесенням необхідних інгредієнтів за 

рецептурою. 

В результаті мікропартикулювання отримуємо частинки білку розміром 

менше 2 мкм, які надають продукту маслянисту та мастку консистенцію. 
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Частини розміри яких перевищують 2 мкм, надають продукту борошняний 

присмак та консистенцію.  

Дослідження реологічних властивостей отриманого майонезу проводили 

на ротаційному віскозиметрі Реотест-2. 
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Рис. 1. Криві плинності низькокалорійного майонезу на основі 

мікропартикуляту при різних температурах. 

Як видно з рис. 1, криві зміни в’язкості η від градієнта швидкості Dr 

мають однаковий вид, характерний для в’язкопластичних матеріалів. При 

температурах (15, 20, 30 ºС) зі збільшенням швидкості деформації в’язкість 

зменшується, причому особливо швидко в області малих швидкостей 

деформації. 

Зміна реологічних властивостей майонезу зі збільшенням температури 

можливо пояснити перебудовою властивостей суспензії. Так як, при підвищені 

температури, взаємодія між частинками дисперсної системи послабляються і 

в’язкість майонезу зменшується, крім того, відбувається руйнування „фізичної 

сітки”, яка утворилася у водній фазі суспензії молекулами сироваткового білка. 
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Н. Дідик, В.І. Дробот 

Національний університет харчових технологій 

В Україні в структурі ендокринних захворювань цукровий діабет посідає 

друге місце після патології щитовидної залози. Ефективним заходом 

попередження цього захворювання вважається дієтотерапія, в основі якої 

лежить зменшення вживання легкозасвоюваних вуглеводів, надання переваги 

продуктам, що містять в значній кількості харчові волокна різного походження: 

зернові, овочеві, фруктові та інші. 

Зважаючи на те, що харчові волокна мають відмінні від пшеничного 

борошна технологічні властивості використання їх потребує наукового 

обґрунтування, тобто дослідження їх впливу на технологічний процес і якість 

виробів. 

В наших дослідженнях використовували клітковину з насіння гарбуза. В 

рецептурі виробів, в якій цукор замінено фруктозою, замість 10, 15 та 20 % 

борошна вносили гарбузову клітковину фірми «Біоліка». Тісто готували 

безопарним способом з борошна І сорту. 

Встановлено, що гарбузова клітковина має в 4 рази більшу 

водопоглинальну здатність і майже в 2 рази більшу титровану кислотність. 
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В процесі бродіння тіста з клітковиною, порівняно з контролем, 

підвищувалось газоутворення, зростало накопичення кислот. 

Внаслідок зменшення в рецептурі вмісту борошна з тіста, що містило 

харчові волокна, відмивалось менше сирої клейковини, зростала її пружність і 

зменшувалась розтяжність. 

Дослідженнями, проведеними за допомогою фаринографа встановлено, 

що використання гарбузової клітковини потребує подовження тривалості 

замішування тіста, призводить до зменшення еластичності та розрідження тіста. 

Встановлено також, що тісто з гарбузовою клітковиною менше 

розпливається і гірше утримує диоксид вуглецю, що виділяється при бродінні. 

Це призводить до зменшення питомого об’єму хліба, його пористості; впливає 

на структуру м’якушки, що спостерігається більш виразно зі збільшенням 

кількості борошна заміненого клітковиною. 

Найкращі показники має хліб при заміні клітковиною 10 % пшеничного 

борошна. В цьому варіанті питомий об’єм хліба зменшувався на 5 – 7 %, 

пористість на 1 %, хліб мав приємний смак і аромат. 

Вплив гарбузової клітковини на збереження виробами свіжості визначали 

за зміною загальної деформації м’якушки через 24 години їх зберігання, 

порівняно з контрольним зразком без цієї клітковини, яку визначали на 

пенетрометрі АП/1. 

Встановлено, що зважаючи на деяке зменшення об’єму та пористості 

хліба з клітковиною, загальна, пружна та пластична деформація цього хліба 

через 4 години після випікання була дещо нижчою ніж контрольного зразка. 

Очевидно, внаслідок більш товстостінної пористості хліба. 

Проте в процесі зберігання показники структурно-механічних 

властивостей хліба з гарбузовою клітковиною зменшувались повільніше. Через 

24 години зберігання загальна деформація м’якушки цього хліба зменшилась на 

28 %, тоді як контрольного на 32 %, що очевидно пов’язано з більш високими 

гідрофільними властивостями гарбузової клітковини ніж пшеничного борошна. 
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Крихтуватість м’якушки досліджуваного зразка була незначно більшою, 

ніж зразка без клітковини, очевидно внаслідок меншого вмісту в ньому білків, 

що послаблює міцність структури пор м’якушки. 

На основі проведених досліджень встановлено доцільність заміни 

пшеничного борошна гарбузовою клітковиною в кількості до 10 % у 

виробництві діабетичних виробів, що сприятиме зменшенню в цих виробах 

легкозасвоюваних вуглеводів. 

 

32. РОЗРОБЛЕННЯ РЕЦЕПТУР ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ 

З ВИСОКОЮ БІОЛОГІЧНОЮ ЦІННІСТЮ ТА БІОЛОГІЧНОЮ 

ЕФЕКТИВНІСТЮ НА ОСНОВІ НАСІННЯ СОНЯШНИКА 

 

В.В. Дубровський, Н.О. Стеценко 

Національний університет харчових технологій 

На сьогодні пріоритетною проблемою для нашої держави та її харчової 

промисловості є створення принципово нових технологій глибокого 

комплексного перероблення сільськогосподарської сировини на продукти 

високої якості, що забезпечують профілактику аліментарно-залежних станів і 

захворювань, сприяють усуненню дефіциту вітамінів, мікро- і макроелементів, 

незамінних амінокислот, поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) та інших 

ессенціальних речовин. 

Метою роботи було розроблення рецептур функціональних інгредієнтів на 

основі насіння соняшника, які були б збалансовані за амінокислотним складом 

та за вмістом окремих видів жирних кислот. 

Насіння соняшника містить 24% білка з дуже цінними амінокислотами. У 

соняшниковому насінні, за винятком лізину, вміст незамінних амінокислот 

наближений до ідеального білка. Соняшникове насіння є джерелом 

простагландіну, який є стійким протектором слизової оболонки шлунка й 

кишечника та оберігає їх від виразок. У соняшнику близько 30 мг на 100 г 

вітаміну Е, також містяться жиророзчинні вітаміни А і D та вітаміни групи В.  
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Дуже багате насіння соняшнику на макро- та мікроелементи, особливо на 

кальцій, залізо, цинк і калій. Заліза в ньому вдвічі більше, ніж у родзинках, які 

вважаються багатим джерелом цього елемента. У 100 г соняшникових зерен 

міститься 97,98 мг калію, тоді як у тій самій кількості апельсина його 8,7 мг, а в 

бананах – 23 мг. Насіння соняшника належить до найповніших джерел вітаміну 

В6. У 100 г насіння його вміст становить 1250 мг.  

При аналізі амінокислотного складу насіння соняшника було встановлено, 

що першою лімітованою незамінною амінокислотою є лізин, амінокислотний 

скор якого дорівнював 62%, а рівень засвоюваності білка в цілому складав 64%. 

При розробленні рецептури функціонального інгредієнту було вирішено додати 

до насіння соняшнику такі компоненти: сухі вершки, які характеризуються 

високим вмістом лізину, а також насіння льону і гарбуза, які мають високу 

харчову і біологічну цінність, а також забезпечують необхідні органолептичні 

властивості продукту.  

Проведені нами розрахунки дозволили встановити оптимальні 

співвідношення масових часток запропонованих інгредієнтів: насіння 

соняшнику – 60%, насіння льону – 5%, насіння гарбуза – 5%, сухі вершки – 

30%. При такій комбінації значення амінокислотного скору лізину підвищилося 

на 24% , а коефіцієнт утилітарності білка на 16%. Коефіцієнт надлишковості 

зменшився з 20,33 до 9,64%. Це свідчить про значне підвищення біологічної 

цінності білка комбінованого продукту і про краще його засвоєння організмом 

людини. 

Нами розроблено також рецептуру інгредієнту, збалансованого за 

жирокислотним складом:  насіння соняшнику – 40%, какао-масло – 15%, 

фундук – 40%, вершкове масло – 5%. При цьому співвідношення між окремими 

видами жирних кислот наближене до нормативних показників. 

 Створені комбінації можна вважати функціональними за вмістом у них 

білка, ПНЖК, харчових волокон, магнію, кальцію, заліза  та вітамінів В1, В5, РР, 

Е, адже при їх споживанні добова потреба людини у наведених нутрієнтах 

забезпечується на 25–50%. 
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 Розроблені комбінації не можуть вважатися самостійним харчовим 

продуктом, але можуть бути ефективними функціональними інгредієнтами при 

створенні продукції ресторанного господарства та харчових продуктів 

оздоровчого призначення. Запропонований нами функціональний інгредієнт з 

покращеним білковим складом буде ефективною добавкою для хлібобулочних 

виробів, оскільки покращить співвідношення між поживними речовинами 

продукту. Функціональний інгредієнт з поліпшеним жирокислотним складом  

можна використовувати  як добавку до кондитерських виробів, кремів, начинок 

тощо. 

 

33. КОНСТРУЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ І РЕЦЕПТУР ВИРОБІВ 

ІЗ ПРІСНОГО ТІСТА ДЛЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ХАРЧУВАННЯ 

 

Є.В. Жуков, О.О. Сикал 

Харківській торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Однією із суттєвих потреб Гостей, які користуються послугами закладів 

індустрії гостинності, є потреба в харчуванні. Для задоволення цієї потреби при 

готелях, аналогічних готелям засобах розміщення і інших колективних засобах 

розміщення створюються заклади ресторанного господарства. В тих випадках, 

коли готельна послуга надається Гостю в зонах рекреації, найчастіше 

реалізується тариф FB. В розглянутих умовах загальноприйнятою належною 

практикою сервісу є не менш як триразове харчування, що об’єктивно вимагає 

від закладу ресторанного господарства організації виробничого процесу за 

моделлю серійного виробництва. При серійному виробництві в життєвий цикл 

напівфабрикатів з необхідністю включаються етапи зберігання і, можливо, 

охолодження з наступним їх розігріванням, що неминуче призводить до дрейфу 

технологічних властивостей об’єктів виробничого процесу. 

Нами досліджувався вплив пшеничних волокон «Витацель®» марки 200 

на властивості млинцевої оболонки (напівфабрикату), яка виготовлена за 

рецептурою № 1081 діючого Збірника рецептур. Використання функціонально-
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фізіологічної добавки «Вітацель®», у визначеній нами за органолептичними 

показниками оптимальній кількості, приводить до позитивних змін показника 

«Розтяжність». Найбільший ефект зафіксовано в діапазоні температур від 25°С 

і нижче. Отриманні експериментальні данні дозволяють вивести наступне: 

1) використання «Вітацель®» дозволяє розглянути питання про 

зменшення закладки яєць, або навіть про повне їх вилучення із рецептури; 

2) використання «Вітацель®» доцільно при виготовленні фаршированих 

млинців при зменшенні температури оболонки перед завертанням млинців до 

кімнатної або після зберігання її в контрольованих умовах. 

Проведенні дослідження дозволили сконструювати технологію і 

рецептуру виробів із прісного тіста для рекреаційного харчування. 

 

34. ПЕРСПЕКТИВИ ОТРИМАННЯ РОСЛИННОГО БІЛКА ІЗ  ЗЕЛЕНОЇ 

МАСИ РОСЛИН ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ОЗДОРОВЧОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Н.О. Стеценко 

Національний університет харчових технологій 

М.Д. Землінська 

Коледж ресторанного господарства 

Національного університету харчових технологій 

 Білки відіграють ключову роль у функціонуванні клітини, оскільки 

складають матеріальну основу її біохімічної діяльності. Найважливішими 

функціями білків є структурна, каталітична, транспортна, регуляторна, захисна, 

запасна, рецепторна. Потреба організму людини в білках залежить від віку, 

статі, кліматичних особливостей, а також від характеру  та інтенсивності праці. 

 На сьогодні в світі існує дефіцит харчового білку. Майже половина 

населення нашої планети страждає від нестачі білку [1]. Традиційний шлях 

збільшення ресурсів харчового білку – це підвищення продуктивності 

рослинництва та тваринництва, а також зменшення втрат при виробництві та 
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зберіганні сировини і харчових продуктів. За рахунок використання досягнень 

генетики виведені нові сорти зернових культур з підвищеним вмістом білка та 

певних амінокислот. Розвивається виробництво харчового та кормового білку, 

отриманого шляхом мікробного синтезу. В промислових масштабах 

культивуються зелені мікроводорості та синьо-зелені водорості, які 

відрізняються високим вмістом білка і прийнятним смаком.   

  Одним з найважливіших напрямів розвитку харчової промисловості, 

направлених на збільшення ресурсів продовольства, є розроблення технологій 

виробництва білкових продуктів і біологічно активних добавок до їжі з 

нетрадиційної рослинної сировини, зокрема з листя та зеленої маси рослин [2]. 

 Новими формами білкового харчування мають стати харчові продукти, 

отримані на основі різних білкових фракцій продовольчої сировини с 

використанням науково обґрунтованих способів перероблення, які будуть мати 

визначений хімічний склад, структуру і властивості, в тому числі і й біологічну 

цінність. 

 Об‘єктивними передумовами створення і розвитку галузі виробництва 

рослинних білкових продуктів або біологічно активних добавок до їжі є 

наявність сільськогосподарської сировини, високопродуктивного обладнання та 

інноваційних конкурентоздатних технологій.  

 До потенційних сировинних ресурсів відносять: зернобобові (соя, горох, 

сочевиця, люпин, квасоля, нут); зернові культури (пшениця, тритікале, жито, 

овес, ячмінь, кукурудза) і побічні продукти їх перероблення (висівки, січка, 

мучка, зародки); олійні культури (соняшник, льон, рапс, кунжут); овочі 

(картопля, гарбуз); продукти перероблення фруктів та ягід (кісточки абрикосів, 

слив, вишні, кизилу, винограду тощо); вегетативну масу рослин (люцерна, 

конюшина, люпин, цукровий буряк тощо). 

 Амінокислотний склад білків вегетативної маси рослинної сировини, а 

також здатність до інтенсивного синтезу білкових речовин спонукали вчених до 

розроблення технологій вилучення білків з рослинної маси з метою їх 

використання на кормові та харчові потреби. Технологія отримання білкових 
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концентратів включає такі етапи: подрібнення рослинної маси; віджимання 

соку; коагуляція соку; розділення коагуляту на сік та білково-вітамінну пасту; 

консервування білково-вітамінної пасти. На сьогодні для отримання білково-

вітамінної пасти використовують листя люцерни, конюшини, цукрового 

буряка. Високий вихід білка спостерігається з листя бобових, картоплі, кропиви 

тощо. 
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35. УДОСКОНАЛЕННЯ  ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБІВ З ДРІЖДЖОВОГО 

ТІСТА З ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ 

 

О.С. Лаврухіна, С.К. Ільдірова  

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені  

Михайла Туган-Барановського  

У наш час при всьому різноманітті продуктів харчування, з’явився 

дефіцит якісної та корисної продукції. Вироби з дріжджового тіста є 

невід'ємною частиною харчування населення України. Асортимент та кількість 

цієї продукції постійно поширюється на ринку. Промислове виробництво цієї 

групи виробів базується на традиційних технологіях. І це виключає можливості 

поширення асортименту, використання цінної вторинної сировини і БАР, 

збалансуванні виробів за основними харчовими речовинами.  
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Хімічний склад сучасних хлібобулочних виробів не збалансовано за 

основними нутрієнтами. Використання нетрадиційної сировини при їх 

виробництві дозволить регулювати їх хімічний склад, поширити асортимент.  

Одним із актуальних напрямків розширення асортименту й підвищення 

харчової цінності дріжджових випічних виробів є використання нетрадиційної 

молочної сировини - сколотини, яку одержують при виробництві вершкового 

масла у комплексі з біологічно активними продуктом бджоловодства - 

квіткового пилку (КП), а також щоб скоротити виробничий процес та отримати 

хлібобулочні вироби підвищеної якості можна використовувати універсальний 

покращувач Тигрис Голд. 

Квітковий пилок – цінний продукт бджільництва. Пилок має багатий і 

складний склад. Містить всі необхідні для росту і розвитку організму поживні 

речовини - білки, ліпіди, вуглеводи, вітаміни, мінеральні речовини, ензими, 

гормони, які позитивно впливають на організм людини.  

 Білки (7,02 – 29,87%) представлені альбумінами, глобулінами та 

пептонами. Іншим важливим поживним компонентом пилку є вуглеводи (18,82 

– 41,20%). У цю групу органічних речовин входять: глюкоза, фруктоза, 

сахароза, арабіноза, галактоза, рибоза, ксилоза, рафіноза, стахіоза, декстрини, 

крохмаль і целюлоза. 

Ліпіди квіткового пилка (0,94 – 11,44%) представлені жирами та 

жироподібними речовинами. У склад жирів входять лауринова, мірістинова, 

стеаринова, арахідонова, олеїнова, линолева та інші жирні кислоти. 

 Сколотини – біологічно активний знежирений продукт, який отримують 

при збиванні вершкового масла. Харчова та біологічна цінність сколотин 

зумовлена такими речовинами, як: білковими азотистими сполученнями, 

вуглеводами, ліпідами, мінеральними речовинами, вітамінами та 

мікроелементами. Загальна кількість амінокислот у сколотинах – 3103 мг %. У 

сколотинах міститься до 5 % молочного цукру. Жир представлений лінолевою, 

ліноленовою та арахідоновою жирними кислотами, загальною кількістю до 5 

%. 
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Сколотин містить велику кількість вітамінів, основними представниками, 

які відіграють важливу роль у формуванні біологічних властивостей є: В1 (300 

мкг/кг), В2(1500 мкг/кг), РР (1400 мкг/кг), С (3000 мкг/кг). 

 Тигрис Голд покращує структурно-механічні властивості тіста, 

забезпечує стабільність при замісі тіста, покращує формостійкість заготовок під 

час розстойки, сприяє утворенню рівномірної пористості м’якуша, та відбілює 

його, а також подовжує м’якість та свіжість виробів. Завдяки цим властивостям 

є можливість використовувати пшеничне борошно другого ґатунку, яке не буде 

впливати на зовнішній вигляд готових виробів, та які будуть мати більш 

оздоровчий ефект, ніж борошно вищого ґатунку.  

Проведено випробування впливу сколотини і КП на кількість і якість 

клейковини. Встановлено, що використовувані сколотини і як добавки 

квітковий пилок практично не впливали  на вміст сирої клейковини. По 

пружних властивостях досліджена проба клейковини вище контролю.  

Наступним етапом дослідження є вивчення впливу покращувача Тигрис 

Голд на основні компоненти тіста та якість готових виробів з дріжджового 

тіста. 

 

36. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕБІГУ КОЛОЇДНИХ ПРОЦЕСІВ  

У МАКАРОННОМУ ТІСТІ ЗІ ЗБІЛЬШЕНИМ  

ВМІСТОМ ХАРЧОВИХ ВОЛОКОН 

Г.В.Карпик, В.Г. Юрчак 

Національний університет харчових технологій 

Авторами розроблені макаронні вироби з цільнозернового борошна та з 

борошна другого сорту з використанням харчових пшеничних висівок [1, 2]. 

Для обґрунтування раціональних режимів приготування тіста та сушіння 

макаронних виробів зі збільшеним вмістом харчових волокон важливе значення 

має перебіг колоїдних процесів у тісті.  

В даній роботі досліджували колоїдні процеси у макаронному тісті з 

цільнозернового борошна та з суміші борошна другого сорту і висівок. Для 
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цього визначали водопоглинальну здатність борошна, висівок та їх сумішей, 

форми зв’язку вологи з матеріалом в сирих макаронних виробах за допомогою 

приладу дериватограф Q-1000, їх сорбційні властивості за ізотермами сорбції-

десорбції вологи макаронними виробами вакуумно-статистичним методом в 

установці Мак-Бена, який дає змогу вивчити вплив досліджуваної сировини на 

стан вологи в тісті та його мікропористу структуру.Тісто готували на 

лабораторному пресі вологістю 35 % з цільнозернового пшеничного борошна 

виробників ВАТ «Добродія» і ЗАТ «Жменька», з борошна другого сорту 

(контроль), борошна другого сорту з додаванням 20 % до маси борошна 

пшеничних висівок. 

Встановлено, що пшеничні висівки мають в 3,7 рази більшу 

водопоглинальну здатність, ніж борошно другого сорту, що, очевидно, 

зумовлено їх капілярною структурою. Використання висівок у кількості 20 % 

до маси борошна збільшує водопоглинальну здатність суміші лише на 16 %, що 

менше за розрахункову середньозважену (42 %).  

Результати оброблення дериваторам підтверджують вплив капілярної 

структури висівок на їх водопоглинання. Встановлено збільшення кількості 

вологи макро- та мікрокапілярів, яка є вільною водою, у тісті з висівками та з 

цільнозернового борошна з 13,7 % до 20,5 % до маси сухих речовин та кількості 

осмотично зв’язаної води на 1,8 – 4,5 %.  

У сформованих макаронних виробах з висівками та з цільнозернового 

борошна зростає сорбційний об’єм пор, їх питома поверхня та зменшується 

середній діаметр пор (див. табл.). Це сприяє збільшенню загальної кількості 

адсорбованої води з  0,22 г/г СР до 0,33 г/г СР. 
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Характеристика пористої структури та адсорбційної здатності 
зразків сирих макаронних виробів 

 
Зразки сирих макаронних виробів з борошна  

другого 
сорту 

цільнозерно-
вого ЗАТ 

«Жменька» 

цільнозерно-
вого ВАТ 

«Добродія» 

другого  
сорту і 20 % 

висівок 
Питома поверхня, м2/г 61 162 161 192 
Сорбційний об’єм пор, см3/г 0,28 0,30 0,32 0,33 
Середній діаметр пор, нм 10,4 7,4 6,9 6,9 
Загальна кількість 
адсорбованої води,   г/г СР 0,220 0,2973 0,3159 0,330 

 

Таким чином, внесення висівок та використання цільнозернового 

борошна збільшує питому поверхню та сорбційний об’єм пор у тісті і зменшує 

їх середній діаметр, сприяє зростанню водопоглинальної здатності тіста, 

збільшенню вмісту вологи макро- і мікрокапілярів та осматично зв’язаної 

вологи. Це вимагає більш високої вологості тіста з висівками та з 

цільнозернового борошна і сприятиме прискоренню процесу сушіння. 
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37. ВИКОРИСТАННЯ ЦУКРОЗАМІННИКІВ НОВОГО 

ПОКОЛІННЯ У ТЕХНОЛОГІЯХ БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ 

ВИРОБІВ 

В.В.Дорохович  

Національний університет харчових технологій 

На теперішній час в зв’язку з низкою причин стрімко збільшується 

кількість хворих на цукровий діабет. Хворі на цукровий діабет не можуть 

споживати традиційні кондитерські вироби, які виготовляють з застосуванням 

цукру. Внаслідок цього постає проблема розроблення кондитерських виробів 

для цієї групи населення. 

Під час розроблення кондитерських виробів для хворих на цукровий 

діабет потрібно застосовувати цукрозамінники з низьким гликемичним 

індексом. До таких речовин відносяться цукрозамінники нового покоління: 

лактитол, изомальтитол, еритритол. Крім того, вони мають меншу, ніж цукор та 

фруктоза, калорійність та  пребіотичні властивості. 

Для визначення можливості застосування цих цукрозамінників у 

технології борошняних кондитерських виробів нами був проведений комплекс 

досліджень.  

Під час визначення в’язкості водних розчинів цукрозамінників та 

поверхневого натягу встановлено, що найбільшу в’язкість мають розчини 

ізомальтитолу, а найменшу еритритолу. Поверхневий натяг поліолів менше ніж 

цукрів (цукру, фруктози), внаслідок чого можна прогнозувати їх позитивний 

вплив на процес піноутворення. Визначено, що лактитол та еритритол менше 

впливають на погіршення ціноутворюючої здатності (ПУЗ) ніж цукриди. 

Ймовірно це можна пояснити їх властивостями як ПАР. Низьку ПУЗ на 

ізомальтитолі можна  пояснити його низькою розчинністю та високою 

в’язкістю розчинів. 

Дослідження впливу цукрозамінників на формування клейковинного 

комплексу показало, що усі цукрозамінники знижують масову частку 



 85 

клейковини, її гідратаційну здатність та розтяжність, укріплюють структуру, 

але в різному ступені. 

Вивчення фізичних властивостей (пружність, розтяжність) та часу 

утворення тіста показали суттєву відмінність структурно-механічні властивості 

модельних тістових мас на цукридах та поліолах. Встановлено існує чітка 

залежність між профілем альвеограм та видом солодких речовин (цукриди, 

поліоли). Проведені дослідження вказують на те, що всі цукрозамінники 

зменшують пружність тістових мас, але у різному ступені.  

Еластичність тістових моделей на поліолах порівняно з моделлю на цукрі 

настільки мала, що визначення її не представляється можливим. Аналізуючи 

результати досліджень, можна зробити висновок, що застосування поліолів при 

виробництві борошняних кондитерських виробів тістові маси яких повинні 

мати ярко виражені еластичні властивості, без істотного коригування 

рецептурного складу, представляється недоцільним. 

Усі отримані дані було використано при розробленні технологій 

борошняних кондитерських виробів з застосуванням цукрозамінників нового 

покоління.  

Під час розроблення здобного печива на цукрозаміниках встановлено, що 

застосування лактитолу не потребує істотного коригування рецептурних 

композицій. Тісто на ізомальтитолі значно міцніше, ніж тісто на цукровій пудрі. 

Так за величиною максимальної деформації це тісто міцніше на 32%. Для 

послаблення структури тіста потрібно використовувати пластифікатори 

структури. Аналогічні дані отримані при розробленні кексів: піддатливість 

тіста до дії навантаження та густина тіста на ізомальтитолі значно вища ніж у 

тіста на цукрі та лактитолі, що відповідно призводить до ущільнення структури 

готових виробів.  

За результатами досліджень щодо доцільності застосування 

цукрозамінників поліолів при розробленні бісквітів встановлено, що лактітол, 

доцільно використовувати при виробництві бісквітів за традиційними 

технологіями. Піноутворююча здатність ізомальтітолу нижче ніж в усіх 
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цукрозамінниках, відповідно питомий об’єм бісквітів також. З метою 

підвищення піноутворюючої здатності та покращення питомого об’єму нами 

запропоновано при виробництві бісквітів на основі ізомальтитолу 

використовувати теплий спосіб приготування тіста. Бісквіти на еритритолі, що 

були виготовлені за традиційними технологіями мали малий питомий об’єм, 

незадовільну пористість, тверду скоринку та явно виражений прохолоджуючий 

ефект. В результаті проведеного комплексу досліджень щодо підбору 

додаткових рецептурних інгредієнтів та встановлення технологічних 

параметрів розроблено бісквіти на еритритолі, які за структурними та 

органолептичними показниками відповідають даному типу виробів. 

 Білково-збивні вироби з застосуванням цукрозамінників в Україні не 

виробляють що обумовило доцільність проведення комплексу досліджень, 

щодо можливості їх використання при виробництві даної групи виробів. 

Встановлено, що піни на поліолах мають більшу стійкість, ніж піни на цукри 

дах. Порівнюючи зафіксовану структуру піноподібних мас можна зробити 

висновок, що поліоли лактитол та ізомальтитол сприяють утворенню більш 

монодисперсної структури, ніж структура піни на цукрі, і це, вірогідно, 

пояснює більшу стійкість їх пін.  

 За результатами досліджень розроблено технології здобного та білково-

збивного печива, кексів, бісквітів з застосуванням цукрозамінників нового 

покоління. Розробки захищено патентами України. 

 

38. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ β-КАРОТИНА 

МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ДЛЯ ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ 

Н.З. Петришин 

Львівська комерційна академія 
Відомо, що для харчування дітей, в тому числі школярів, необхідно 

використовувати продукти збагачені макро- і мікронутрієнтами. Це обумовлено 

тим, що ці речовини необхідні для нормального обміну, росту і розвитку 

організму школяра [1, 3]. 
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Наукою доказана біологічна поліфункціональність β-каротину. Його 

унікальні антиоксидантні властивості дозволяють вважати його 

радіопротектором і має здатність нейтралізувати вільні радикали, що 

попадають в організм з оточуючого середовища з димом, їжею, іонізуючим 

випромінюванням і є причиною багатьох хвороб. По даним багатьох 

дослідників β-каротин має протипухлинну, радіозахистну, антистресову дію. 

На сьогодні актуальним є пошук нових форм -каротину. Застосування їх 

створить можливість збагачувати вироби -каротином на протязі року, 

незалежно від пори року. 

На підприємстві НПП «Вітан» для харчової промисловості виробляють 

розчини -каротину мікробіологічного в олії, а саме: ”Каролін”, ”Каренол”. 

Препарати -каротину мікробіологічного є безпечні, дозволені в ЄС як 

барвник-добавка у відповідності з Директивами 94/34-ЕЕС. 

Проведені дослідження щодо використання соєвого борошна з 

препаратом -каротину мікробіологічного у виробництві здобних булочних 

виробів. Було доведено, що соєве борошно завдяки вмісту антиоксидантів 

підвищує збереження -каротину в булочних виробах з 62% до 70,5%. 

Дослідженнями встановлено, що при виробництві булочних виробів 

доцільно вносити 3-5 % соєвого борошна. При вмісті в соєвому борошні 42 % 

білка ця кількість забезпечує збільшення його в виробах на 10%. У зв’язку з 

тим, що -каротин забарвлює продукцію, його слід вносити не більше 2% до 

маси борошна. Ця кількість дозволяє, щоб забезпечити добову потребу людини 

в -каротині на 58 %, але з врахуванням втрат у технологічному процесі 

(37,9%) це забезпечення складає 47%. Вироби збагачуються білками і -

каротином, підвищується їх амінокислотний скор білків за лізином. Помітно 

підвищується в них вміст вітамінів групи В і Е [2, 3].  

Відомі також комплексні харчові добавки “Пектокари” одержані шляхом 

коагулювання пектину і β-каротину з водного розчину при введені в нього 
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спирту. “Пектокари” – це вододисперстний продукт, що містить 46,5% - β-

каротину і 48,13% - пектину. “Пектокари” представляють собою порошок, в 

якому властивості β-каротину зберігаються завдяки присутності наповнювача – 

пектину, котрий покриває частинки β-каротину і запобігає доступу кисню 

повітря. 

Харчові добавки “Пектокари” застосовуються для збагачення -

каротином різні продукти харчування, зокрема солодкі десерти (желе, муси, 

киселі), що є любимими продуктами харчування дітей шкільного віку. 

Ощадливі режими теплової обробки, які застосовуються при виробництві цих 

страв дозволяють скоротити втрати β-каротину у технологічному процесі і 

отримати солодкі десерти покращеної якості [1]. 
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39. ТЕНДЕНЦІЇ  РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ 

ІЗ ЗАМОРОЖЕНИХ ТІСТОВИХ НАПІВФАБРИКАТІВ 

 

Й.Й. Роглєв, В.Ф. Доценко  

Національний університет харчових технологій 

На заході  заморожені тістові напівфабрикати сьогодні займають близько 

80-90% усього хлібопекарського ринку, тоді як в країнах СНД усього 10-15%.  

Нові технології із застосуванням заморожування в хлібопекарському 

виробництві дозволяють оперативно реагувати на потреби ринку в забезпеченні 

населення свіжими продуктами в широкому асортименті, централізовано 

керувати якість і безпеку продукції на стадії приготування заморожених 

тістових заготовок. 

Існують різні модифікації даної технології в залежності від того, на якому 

етапі приготування хлібобулочних виробів здійснюють їх заморожування. 

При цьому можна виділити 3 основні напрямки: 

- заморожування сформованих тістових заготовок; 

- заморожування частково випечених виробів; 

- заморожування готової продукції.  

Ключовою проблемою в технології заморожування тістових заготовок є 

стабілізація біотехнологічних та ферментативних властивостей дріжджових 

клітин.  

Аналіз рецептур булочних виробів показав, що в переважну більшість їх 

входить цукор і жирові продукти. У науково-технічній літературі містяться 

відомості про вплив цих рецептурних компонентів на властивості заморожених 

тістових заготовок, а також якість продукції з них. Проте ці відомості ніяк не 

можна вважати вичерпними і однозначними. Тому представлялося цікавим 

уточнити вплив цукру і маргарину як рецептурних компонентів тіста на 

технологічні властивості заморожених тістових заготовок. 
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З цією метою проведені дослідження зі встановлення впливу    

низькотемпературного оброблення на життєдіяльність дріжджів у тісті з різним  

вмістом цукру і жиру.  

Встановлено, що штами дріжджів  у тісті з вмістом цукру і жиру по 10% 

до маси борошна забезпечують більш високу і стабільну якість готових виробів 

за питомим об’ємом, пористістю та їх структурою і формостійкістю. 

Метою наступних досліджень було підбір та виявлення кріопротекторних 

властивостей жировмісних продуктів. Для цього була зроблена спроба досягти 

більш високих результатів за рахунок розроблення способу підвищення 

кріорезистентності дріжджових клітин до дії низьких температур, який 

складається з двох стадій приготування тіста, а саме з попереднім оброблянням 

дріжджів жировмісними продуктами: гліцерином, олеїновою кислотою, 

лінолевою кислотою, соняшниковою олією, яєчним жовтком. 

Застосування поверхнево-активних речовин (ефіри гліцерину, 

диацетилвинної і жирних кислот), гліцерину і соняшникової олії призводило до 

зниження газоутворювальної здатності тіста ще до початку процесу 

заморожування. Тому дослідження з вищезазначеними добавками припинили. 

Разом з тим встановлено, що при обробленні дріжджів яєчним жовтком 

газоутворювальна здатність в тісті практично не змінювалась в процесі 

зберігання заморожених напівфабрикатів впродовж 30 діб і залишалась на 

первинному рівні, що підтверджує зміцнення мембран дріжджових клітин і 

відповідно підвищення їх кріорезистентних властивостей. 
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40. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИДИЙНОГО СЫРЬЯ В 

ТЕХНОЛОГИЯХ ПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ МАСЕЛ, КРЕМОВ И 

СОУСОВ ЭМУЛЬСИОННОГО ТИПА 

 

С.Э. Стиборовский, А.А. Симакова 

Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского  

В современном мире проблема неполноценности питания складывается 

из постоянно действующих негативных факторов: дефицита полноценного 

белка, минеральных элементов. Особенно это касается дефицита йода, селена, 

железа, кальция. Рацион человека не может обеспечить рекомендованных 

физиологических норм эссенциальных нутриентов, что снижает физическую и 

умственную работоспособность. 

Путем решения этого вопроса может быть разработка рыбных масел, 

кремов, эмульсионных соусов с повышенной пищевой ценностью. Основными 

компонентами этих продуктов являются мясо рыбы, соленая или мороженая 

икра рыб, мясо черноморских мидий, мороженое мясо криля, сливочное масло 

(или маргарин), пряности.  

Повышения пищевой ценности продуктов питания можно добиться путем 

обогащения их белками, минеральными солями, в основном кальцием и 

фосфором, а также улучшения аминокислотного состава и введения витаминов 

группы В.  

Присутствие фосфатидов повышает усвояемость жиров и обмен веществ, 

снижает накопление холестерина в крови, увеличивает сопротивляемость 

организма заболеваниям. Введение мидийных добавок может обеспечить 

значительное повышение минеральной ценности продукта, особенно по 

содержанию таких важных макроэлементов, как калий, кальций, магний, 

фосфор, и таких жизненно необходимых микроэлементов, как железо, 

марганец, кобальт, медь.  
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Пищевую и биологическую ценность обогащенного мидийным сырьем 

рыбного масла будет дополнять его витаминный состав, включающий в 

частности, ретинол, бетакаротин, токоферол, тинамин, рибофлавин, 

пантатеновую кислоту, фолиевую кислоту. 

Возможно также повышение пищевой ценности водно-жировых эмульсий 

прямого типа (майонезы) путем введения в их состав пищевых мидийных 

фосфолипидов. 

Таким образом, перспективным является создание способа повышения 

пищевой ценности продуктов питания, позволяющего ощутимо улучшить их 

потребительские свойства, путем введения в структуру продуктов питания 

природного комплекса веществ сбалансированного биохимического состава. 
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41. РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ НАТУРАЛЬНИХ 

АРОМАТИЗАТОРІВ ДЛЯ РЕСТОРАННОЇ ПРОДУКЦІЇ 

О. М. Усатюк, К. А. Науменко, Н. Е. Фролова 

Національний університет харчових технологій 

Перспективним напрямом розвитку технологій ресторанної продукції з 

покращеними ароматичними властивостями є розширення її асортименту з 

використанням ароматизаторів природного походження, які мають фізіологічну 

дію, обумовлену вмістом біологічно активних речовин вихідної сировини. 

Як сировину для отримання натуральних ароматизаторів нами 

запропоновано продукти перероблення ефірних олій – фракції та індивідуальні 

ароматичні речовини, комбінування яких дозоляє розроблювати ароматизатори 

зі стабільними ароматичними, фізико-хімічними характеристиками та 

компонентним складом. 

Отже, метою досліджень стало розроблення натуральних композиційних 

ароматизаторів з продуктів перероблення ефірних олій для ароматизації 

ресторанної продукції. Сировиною було обрано фракції ефірних олій кропу, 

кмину, коріандру, шавлії мускатної, м’яти перцевої та ароматичні речовини, 

виділені з них – α-терпінеол, α-пінен, лімонен, ліналоол, α-фелландрен, β-

фелландрен, карвон. 

Розроблення композиційних ароматизаторів передбачало проведення 

таких етапів: планування напряму аромату, підбір фракцій та індивідуальних 

ароматичних речовин та складання рецептури. Встановлено, що оптимальна 

кількість складових композиційних ароматизаторів становить 3 – 4, оскільки зі 

збільшенням ароматичних складників спостерігається тенденція до 

«розшарування» аромату у процесі його зберігання та під час ароматизації 

продукції. 

Розроблені композиційні ароматизатори оцінено за органолептичними 

показниками. Результати оцінювання представлено у таблиці. 
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Таблиця – Органолептичні показники композиційних ароматизаторів 

Назва 

ароматизатору 
Зовнішній вигляд Аромат Смак 

«Зимова хвоя» Рідина світло-

жовтого кольору 

Злагоджений трав’яний 

з хвойним тоном 

Помірно 

гіркуватий 

«Свіжий кріп» Рідина світло-

жовтого кольору 

Аромат свіжої зелені 

кропу з лимонним 

тоном 

Гіркуватий з 

пряним 

присмаком 

«Азіатські 

прянощі» 

Рідина світло- 

коричневого 

кольору 

Аромат азіатських 

квітів з цитрусовими 

тонами 

Гіркуватий з 

пряним 

присмаком 

«Лимонна 

прохолода» 

Рідина світло- 

коричневого 

кольору 

Гармонійний аромат 

кропу з пряно-медовим 

тоном 

Помірно 

гіркуватий 

 
Розроблені натуральні ароматизатори, які є оригінальними варіаціями 

природних ароматів, рекомендуються для впровадження у закладах 

ресторанного господарства з метою розширення асортименту ароматизованої 

ресторанної продукції високої якості. 
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42. ДОСЛІДЖЕННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ НАПІВФАБРИКАТУ 

 З ТОПІНАМБУРУ І ЦИКОРІЮ 
 

С.Е. Стіборовський, Ю.В. Османова 
 

Донецький національний університет економіки і торгівлі 

 імени Михайла Туган – Барановського 

Особливості технології отримання напівфабрикату з використанням 

рослинної сировини: бульб топінамбуру і кореня цикорію потребують 

ретельного дослідження хімічного складу.  

Хімічний склад напівфабрикату з топінамбуру і цикорію, який має 

вологість 5,7% наведено в таблиці. Кількість цільового компоненту інуліну 

складає 11,6%,  білків – 7,4%, пектинових речовин -10,0%, клітковини – 4,2%, 

жиру – 1,0%. 

Харчова цінність напівфабрикату з топінамбуру і цикорію 
 

Найменування показника Масова частка, % 
Волога 5,72±0,01 
Протеїн сирий 7,41±0,02 
Жир сирий 1,00±0,03 
Вуглеводи 54,30±0,01 
Клітковина 4,20±0,02 
Пектинові речовини 10,00±0,12 
Інулін 11,62±0,05 
Зола 5,81±0,17 
Енергетична цінність, ккал/100г 241,11 

На підставі результатів досліджень можна зробити висновок, що 

розроблений напівфабрикат характеризується високим вмістом інуліну, білків, 

пектинових речовин, клітковини та має низький вміст жир.  
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43. ОРГАНІЧНЕ ХАРЧУВАННЯ – НОВИЙ ТРЕНД ХХI СТОЛІТТЯ  

 

О.Б. Шидловська, Т.І. Іщенко, О. Ю. Огороднийчук  

Національний університет харчових технологій 

В епоху технічного прогресу і забруднення навколишнього середовища 

зберегти здоров'я допоможуть екологічно чисті продукти харчування. 

Термін „organic food”, який часто перекладають як „екологічно чисті” 

або „органічні” продукти, застосовується до продуктів харчування, які 

вироблені у відповідності з нормативами «Загальноєвропейської угоди з 

органічного виробництва сільськогосподарської продукції» від 24 червня 1991 

року.  Щоб отримати звання „органічного” продукту, доведеться пройти довгий 

шлях, починаючи від ферми-виробника і закінчуючи прилавком. У першу 

чергу, це органічні методи землеробства і тваринництва, натуральна сировина, 

інгредієнти і, звичайно ж, відповідний технологічний процес.  

Ситуація на світових ринках продовольства свідчить про зростаючу 

зацікавленість споживачів у здоровому та повноцінному харчуванні. У багатьох 

країнах світу давно склалися великі ринки органічних харчових продуктів, у 

тому числі створена і успішно працює система сертифікації, маркетингу і 

реалізації екологічно чистих товарів. Тільки в Європі під органічне сільське 

господарство відводиться більше 5 млн. гектарів, в Північній Америці – 

близько 2 млн., в Австралії –  понад 11 млн. гектарів. В Італії налічується 48509 

біологічних компаній, що є найбільшою кількістю органічних ферм в Європі. 

Згідно з останніми даними Міністерства сільського господарства США 

(USDA), на біопродукти всіх видів припадає 3% від загального обсягу 

американського ринку, а в країнах Європи цей показник коливається від 1% до 

7%. Японія традиційно є лідером ринку органічної продукції серед країн Азії. 

Щорічно збільшується попит на біопродукти в Китаї, Таїланді, Сінгапурі, 

Малайзії та Індії внаслідок збільшення платоспроможності споживачів. Для 

акредитації з сертифікації на відповідність різним стандартам біопродукції 

(включаючи стандарти біопродукції на основних цільових ринках) в світі існує 
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ряд організацій, наприклад Міжнародна служба акредитації в сфері 

екологічного господарювання (англ. IOAS), заснована федерацією IFOAM. На 

сьогодні в IOAS вже акредитовані або знаходяться в процесі акредитації 29 

сертифікаційних установ зі США, Європи, Японії, Австралії, Китаю, країн 

Латинської Америки, на які припадає близько 50-60% світового обсягу 

сертифікаційних послуг. 

У світі, поки що, не існує єдиного міжнародного стандарту виробництва 

органічної продукції. Існуючі відмінності в державному регулюванні 

органічного сільського господарства різних країн, а також у приватних 

стандартах, стримують зростання світових ринків біопродукції і створюють 

перешкоди в торгівлі нею.  

Що стосується ринку органічних продуктів, то за останні роки, він 

досить впевнено зростає. В Україні внутрішнє споживання еко-продуктів у 

2012р. було на рівні 5 млн. євро. Кожного року цей показник, не дивлячись на 

кризу, збільшується у два рази ( у 2008 р. – 600 тис., у 2009 – 1,2 млн. Євро, у 

2010 – 2, 4 млн. євро). Зростанню попиту сприяє погіршення якості „звичайних” 

продуктів харчування і бажання українців харчуватися максимально здоровою 

їжею. Проте, слід відмітити, що пріоритети даному виду продуктів віддають 

громадяни з високим та середнім рівнем достатку.  

Для України (з її високою часткою сільського населення, недостатньо 

працевлаштованого і матеріально забезпеченого) розвиток органічного 

землеробства є перспективним ще і в силу можливості отримання сільськими 

жителями додаткових прибутків від зеленого туризму, базовою концепцією 

якого у всьому світі визнається екологічно орієнтоване фермерство. Органічний 
сектор створює робочі місця і підвищує рівень життя сільського населення з вражаючою 
швидкістю. 
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44. ВИКОРИСТАННЯ ХУРМИ І ШОКОЛАДУ В ТЕХНОЛОГІЇ НАПОЇВ НА 

МОЛОЧНІЙ ОСНОВІ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Т.А. Сопієва, Т.І. Миколів 

Національний університет харчових технологій 

Сьогодні у всьому світі та в Україні формується нова концепція 

харчування, головною вимогою котрої є не тільки приємні смакові якості 

продукту, а його корисність для людського організму. Особлива увага в 

здоровому харчуванні приділяється молочним і молочнокислим продуктам, 

адже при їх споживанні організм отримує повноцінний тваринний білок, 

молочний жир і молочний цукор – лактозу, вітаміни, мінеральні речовини, 

ферменти, імунні тіла. Лактоза сприяє засвоєнню кальцію, фосфору, магнію, 

барію, а також сприяє формуванню в товстому кишечнику нормальної 

мікрофлори з переважанням біфідобактерій, що затримують розвиток гнильних 

процесів. Кориснішим для здоров’я є вживання молока і молочних продуктів з 

низьким вмістом жиру і солі, а також обмежене споживання вершків і сметани, 

в яких багато насичених жирів. 

В галузі готельно-ресторанного господарства на сьогодні значна увага 

приділяється підвищенню якості продукції що випускається, удосконаленню 

форм обслуговування, покращенню культури обслуговування відвідувачів, 

проведенню наукових розробок в технології харчової продукції. Значною 

популярністю користуються бари, розширення асортименту продукції в яких 

відбувається завдяки популярності коктейлів, урізноманітненню асортименту 

гриль-продукції, появі пива різного асортименту, збільшенню видів овочевих і 

фруктових напоїв, готових до вживання. У молочних барах асортимент різко 
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відрізняється від асортименту барів інших типів. Відвідувачам пропонуються 

молочні, вершкові креми, желе, збиті вершки, молоко, гарячі напої на молочній 

основі, вершкові коктейлі, шоколад, соки, фруктові і мінеральні води, 

тонізуючі напої власного виробництва. Молочні продукти є доступною і 

технологічно зручною харчовою основою для створення фортифікованих 

продуктів. Рівень споживання населенням України продуктів на молочній 

основі є недостатнім. А поряд зі значним поширенням авітамінозів, доцільним 

є розроблення харчових продуктів масового споживання з вмістом 

функціональних інгредієнтів у фізіологічно значущих кількостях. Джерелом 

такого функціонального інгредієнту як бета-каротин є хурма. Молочні 

продукти, що містять білки і жири, є об'єктом вітамінізації і використовуються 

в якості основи для збагачення їх бета-каротином, оскільки у жирному 

середовищі каротин краще зберігається, а в поєднанні з ліпідами молока 

засвоюваність його вища. Крім того, наявність бета-каротину в молоці підвищує 

стійкість молочного жиру до окислення.  

Хурма характеризується високим вмістом харчових волокон та 

мікроелементів. Цукри – глюкоза і фруктоза, що містяться в хурмі, позитивно 

впливають на стан серцево-судинної системи організму людини. Хурма є 

дієтичним продуктом, вона незамінна при розладах травлення завдяки 

високому вмісту пектину. Магній, що міститься в хурмі, знижує ймовірність 

утворення каменів у нирках, вітамін А захищає від онкологічних захворювань, а 

вітаміни С і Р підвищують еластичність судин. Хурма має сечогінну і тонізуючу 

дію, заспокоює нервову систему, підвищує працездатність, володіє 

бактерицидними властивостями.  

Чорний шоколад з високим вмістом какао-бобів забезпечує організм 

такими біологічно активними речовинами як вітаміни В1, В2, РР, провітамін А, 

калій, натрій, залізо, кальцій, рослинні протеїни та фітостерини. Флавоноїди, 

які містяться в какао-бобах нормалізують тиск та знижують рівень холестерину 

в крові. Використання шоколаду надає напоям приємних смакових 

властивостей. 
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Виготовлений в лабораторних умовах кисломолочний напій з додаванням 

хурми та шоколаду за органолептичними показниками має такі 

характеристики: смак – чистий, кисломолочний, у міру солодкий, зі смаком 

шоколаду; запах – кисломолочний, без сторонніх запахів; консистенція – ніжна, 

неоднорідна, з шматочками хурми; колір – властивий даному виду продукту, 

коричневий. Жирність напою – 2,5 %; показники титрованої та активної 

кислотності знаходяться в межах норм, передбачених для даного типу напоїв. 

Таким чином, за якісними показниками виготовлений напій відповідає 

вимогам, які передбачені для кисломолочних напоїв, його можна 

рекомендувати для використання в технології продукції ресторанного 

господарства. 

 

45. ВИКОРИСТАННЯ ШРОТУ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ ДЛЯ 

ЗБАГАЧЕННЯ ЖИТНЬОГО ХЛІБА 

 

Д.С. Прокопенко, Т.А.  Мартиненко  

Національний університет харчових технологій 

 В багатьох країнах, в тому числі й в Україні, спостерігається недостатня 

забезпеченість населення білковими харчовими продуктами. Білковий та 

амінокислотний дефіцит на фоні несприятливих екологічних умов негативно 

відбивається на стані здоров’я, працездатності та тривалості життя людей. Тому  

з усіх завдань щодо забезпечення населення раціональним харчуванням 

найважливішою є проблема повноцінного білкового харчування. 

Для компенсації дефіциту білка в рецептуру хлібобулочних виробів 

вносять компоненти з високим вмістом протеїну та дефіцитних амінокислот. 

Перспективним джерелом білкових речовин є вторинні ресурси рослинної 

сировини, значна кількість яких утворюється у масложировій промисловості у 

вигляді шроту насіння соняшнику. Найбільш цінними властивостями 

соняшникового шроту є високий вміст білку, низька собівартість і відсутність в 

ньому токсичних і антихарчових  речовин. 
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Соняшниковий шрот є багатим джерелом протеїну з доступністю 

амінокислот, яку можна порівняти з відповідним показником соєвого шроту. 

Основні якісні показники соняшникового шроту: вміст протеїну – 37% ; масова 

частка жиру – 1,5%; вміст клітковини – 22 %; масова частка вологи та летючих 

речовин – 10,6%; вміст золи – 0,12%. 

Для збагачення житнього хліба було вирішено використовувати білковий 

ізолят з соняшникового шроту та сухе молоко. Відомо, що для отримання 

білкового ізоляту, який містить мінімальну кількість фенольних сполук, можна 

використовувати янтарну кислоту. На вміст білка в готовому продукті в 

більшій мірі впливає гідромодуль, тривалість і температура обробки екстракту 

бурштиновою кислотою. Нами було визначено оптимальні параметри процесу 

осадження білка з соняшникової шроту: гідромодуль «екстракт білка - 

бурштинова кислота» 1:11; оптимальна тривалість обробки екстракту 

бурштиновою кислотою 25 хвилин  і температура обробки екстракту 

бурштиновою кислотою 50 ºС. 

Вплив збагачувачів на хлібопекарські властивості житнього борошна 

оцінювали за зміною реологічних властивостей та зміною газоутворювальної  

здатності борошна. Встановлено, що додавання до борошна білкового ізоляту 

та сухого молока в кількості 10% та 15% відповідно, підвищує біологічну 

цінність хліба в 3 рази. При цьому незначно зменшується газоутворювальна 

здатність житнього борошна, що можливо пояснюється пригнічувальною дією 

кислого середовища ізоляту на дріжджові клітини. 

           Внесення білкового ізоляту  та сухого молока  в хліб житній простий не 

впливає на органолептичні показники готового виробу.  

           Встановлено, що внесення 10% білкового ізоляту приводить до 

покращення фізико-хімічних показників готового виробу. Питомий об’єм хліба 

збільшується на 5-7%, формостійкість подового виробу на 5-7,5%, пористість 

на 4,2-5,5 %, загальна стискаємість м’якушки на 11,3-14,4%. 

Створений харчовий продукт має високу харчову цінність та може 

справляти певний функціональний вплив на організм людини. Внесення 
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обраних інгредієнтів дозволяє збільшити вміст білка в готовому продукті з 

9,2% до 19,85%.  Це  забезпечує  добову потребу дорослої людини в білках на 

42,2%. Вживання денної норми збагаченого хліба дозволяє задовольнити добові 

потреби у калію на 27,5%, кальцію – на 69,1%, магнію – на 41%, цинку і міді – 

на 22%. Отже, запропонований продукт можна віднести до категорії 

функціональних харчових продуктів. 

        Білковий ізолят з соняшникового шроту має позитивний вплив на 

збереження свіжості готових виробів. Хліб, виготовлений з внесенням 

білкового ізоляту та сухого молока залишається свіжим довше, ніж хліб житній 

простий.  

 

46. РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЖИТНЬОГО ХЛІБА З 

ПОКРАЩЕНИМ МІНЕРАЛЬНИМ СКЛАДОМ 

 

Ю.В. Сидоренко, Н.О. Стеценко  

Національний університет харчових технологій 

ХХІ століття висунуло нові вимоги до харчових продуктів. Підвищення 

впливу на психологічний стан людей, зниження фізичного навантаження, 

погіршення екологічного стану, масштабне розширення спектру вживання 

людьми ліків та антибіотиків погіршують стан здоров’я населення. Для 

багатьох негативно склались і соціальні чинники, що спричиняє дисбаланс в 

харчуванні.  Це призводить до зменшення загальної кількості продуктів в 

раціоні і одночасно до зниження кількості біологічно активних речовин в  

споживаній їжі. 

В результаті цього людство направило всі зусилля на повернення 

традиційним продуктам їх первинної якості, а також на розроблення нових 

оздоровчих та функціональних харчових продуктів, збагачених біологічно 

активними речовинами. 
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Одним з дефіцитних мікроелементів в харчуванні більшості українців є 

йод. Спектр йододефіцитних захворювань широкий і залежить від того, в якому 

періоді життя відбувається вплив дефіциту йоду на організм. 

Морські водорості є одним з найефективніших природних джерел 

органічного легкозасвоюваного йоду. Крім йоду водорості багаті на різні 

біологічно активні речовини, серед яких поліненасичені жирні кислоти, похідні 

хлорофілу, полісахариди, фукоїди, глюкани, пектини, галактани, альгінова 

кислота, ферменти, рослинні стерини, каротиноїди. Вони справляють 

антимутагенний та радіопротекторний вплив, а також відрізняються 

протизапальною та імуномоделюючою активністю [2]. 

В даній роботі в якості збагачуючих інгредієнтів були використані 

порошок морської водорості ламінарії, а також пряність – аніс. Ламінарія 

характеризується високим вмістом мінеральних речовин, тому її додавання 

дозволить покращити мінеральний склад житнього хліба. При цьому 

спостерігаються зміни органолептичних показників готових виробів, в першу 

чергу аромату. Тому нами запропоновано вносити пряність аніс, використання 

якого повністю нейтралізує запах водоростей і надає готовому хлібу 

характерного приємного аромату. 

Нами було досліджено вплив кількості внесення анісу на інтенсивність 

бродіння закваски. Встановлено, що внесення 5% анісу до маси борошна  

прискорює процес виброджування закваски на 1 годину. Внесення анісу в 

кількості 1-3% скорочує тривалість процесу на 30 хвилин порівняно з 

контролем. Отже, оптимальна кількість додавання анісу складає 5% до маси 

борошна. 

На наступному етапі досліджень перевіряли вплив порошку ламінарії на 

зміну кислотності закваски. Встановлено, що внесення ламінарії в кількості  

1…10% до маси борошна практично не впливає на кислотність закваски 

порівняно з контрольним зразком. Тому запропоновано вносити порошок 

ламінарії на етапі замішування тіста. 
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Для визначення оптимальної кількості додавання порошку ламінарії було 

проведено пробне випікання шести зразків хліба на рідкій заквасці з анісом, які 

відрізнялися різним вмістом ламінарії. Для кожного з них  ми визначили 

формостійкість, питомий об’єм, а також зовнішній вигляд. Встановлено, що 

додавання 5% порошку ламінарії позитивно впливає на питомий об’єм та 

формостійкість хліба. 

Встановлено, що збагачений хліб з додаванням ламінарії та анісу 

характеризується досить високими показниками ступеня задоволення добових 

потреб за багатьма важливими для людини речовинами. Його вживання 

дозволяє забезпечити добові потреби у натрію  на 11,3 %, у кальції – на 14,5%, 

у магнії – на 26,5%, у залізі – на 49,3% та у йоді – на 45,7%.  

Житній хліб із підвищеним вмістом мінеральних речовин, в першу чергу 

таких дефіцитних для раціону сучасних українців, як йод та залізо, може 

використовуватись в закладах ресторанного господарства, особливо для людей, 

що стежать за станом власного здоров‘я. 

 

47. ДЖЕРЕЛА ОТРИМАННЯ ІНУЛІНО-ФРУКТОЗНОЇ СИРОВИНИ 

ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ В РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

О.І. Сидорченко, Т.М. Захарченко 

Національний університет харчових технологій 

 Ринкові відносини вимагають від виробників продуктів харчування 

розробки ресурсозберігаючих технологій, впровадження широкого асортименту 

конкурентоспроможної продукції з високими поживними властивостями.   

У ресторанному господарстві достатньо широко застосовуються продукти 

рослинного походження, які формують структурно-механічні властивості 

готової продукції, покращують  органолептичні показники, харчову та 

біологічну цінність продуктів. 

До такої сировини належать нетрадиційні рослини, такі як  топінамбур 

цикорій, скорцонера, лопух, дев’ясил, кульбаба тощо. Багатий біологічний 
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склад даних рослин, куди входять інулін, фруктани, білкові речовини, що 

містять незамінні амінокислоти, пектинові та мінеральні речовини, вітаміни, 

поліфеноли та інші речовини пояснюють доцільність введення в раціон 

харчування людей, як безпосередньо даних рослин, так і харчові продукти на їх 

основі.  

Введення в раціон харчування людей даних продуктів буде сприяти 

профілактиці та лікуванню багатьох захворювань, таких як діабет 1 та 11 типу, 

зниженню вмісту холестерину в крові, що обумовлює доцільність використання 

даних продуктів для профілактики атеросклерозу та нормалізації діяльності 

шлунково-кишкового тракту. 

Традиційною сировиною для отримання інуліну вважається топінамбур, 

цикорій і жоржина. Саме їх відносять до технічних інуліноносів. Проте 

останнім часом зріс інтерес і до інших інуліновмісних  рослин, таких як часник, 

кульбаба та інші, які за вмістом інуліну не поступаються “традиційній” 

сировині. 

Вміст інуліну у рослинах 
Рослинне джерело Інулін, % 

Топінамбур 16-20 

Цикорій 15-20 

Кульбаба 17-20 

Часник 9-16 

Лопух справжній 19-23 

Оман 20-25 

 

Вживання свіжих бульб топінамбура, препарати цикорію, кореню 

кульбаби або харчових продуктів  з вмістом даних рослин, сприяють лікуванню 

та профілактиці цукрового діабету, гастриту з підвищеною кислотністю 

шлункового соку, виразкової хвороби шлунку, печії,  ішемічної хвороби серця, 

гіпертонії, туберкульозу, подагри, жовчо-кам’яній та сечо-кам’яній  хвороб, 

захворюваннях селезінки тощо. 
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48. ВЗАЄМОДІЯ УКРАЇНСЬКИХ ТА ІНШОМОВНИХ ЛЕКСЕМ  

У СТВОРЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ 

ДЛЯ РЕСТОРАННОЇ СФЕРИ 

 

Н.В. Науменко 

Національний університет харчових технологій 

З активізацією національного відродження в усіх галузях почалося 

активне наукове словотворення в Україні. Більшість держав світу має свою 

національну термінологію (з елементами інтернаціональної лексики). У 

цивілізованій країні національна мова забезпечує всі галузі життя і, зокрема, 

фахове спілкування. Тому процес створення наукової термінології в українській 

мові є природним і необхідним. Проте пов'язаний він із величезними 

труднощами, адже мова має свої закони. Щоб слово мало довге життя, воно 

повинно бути милозвучним (тобто вписатися в мелодику мови), лаконічним, 

інформативним, не викликати недоречних асоціацій.  

Варто поглянути на правила утворення назв професій фахівців 

ресторанної галузі через загальну систему позначень осіб за родом діяльності 

[див. 1, 22-23]. Ономасіологічним мотивом утворень простих або складних 

іменників-назв професії в ресторанній сфері виступає основа лексеми, яка 

позначає продукт виробництва («шашличник» – від «шашлик», «піццайоло» – 
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від «піца», «сушист» – від «суші»); місце виробництва («бармен» – від «бар», 

«кухар» та «шеф-кухар» – від «кухня»), а також дію («пекар» – від «випікання», 

«кондитер-оформлювач»), спосіб виробництва («розкатник тіста»).   

З XVII ст. слово «піццайоло» (італ. pizzaiolo) закріпилося за людьми, які 

виготовляли та реалізували піцу, притому під час готування вдавалися до 

вигадливих акробатичних трюків, маніпулюючи шматком тіста задля 

швидшого розкачування. Італійське за походженням слово здатне замінити в 

україномовних оголошеннях про прийняття на роботу невдалі складені лексеми 

«піца-майстер» та «піца-мейкер».  

Із появою та розповсюдженням в Україні закладів харчування, 

орієнтованих на східну кухню, в українську мову входить декілька слів 

японського походження. Корінь «суші» породжує чимало складних термінів 

для позначення осіб, які виготовляють цю страву, та пов’язаними з цим 

процесами.  

Наприклад, «головним плюсом суші-роботів було те, що вони від самого 

початку проектувалися суші-кухарями й ураховували всі їхні побажання. Це 

полегшило впровадження установок в уже відкриті суші-бари та суші-

ресторани. Крім того, з’явилося окреме відгалуження в «суші-бізнесі» (за 

матеріалами Вікіпедії, див. 2). Терміни на позначення кухаря, який виробляє 

суші, можуть бути не лише складними іменниками, а й простими, на сьогодні 

не унормованими лексемами, утвореними за допомогою кореня «суші» та 

суфіксів діяча; найбільш поширений – «сушист».  

Інколи нова для ресторанної галузі професія суміщає декілька апріорі 

неспоріднених галузей діяльності. Такою є, наприклад, робота «ресторанного 

критика». Ресторанний критик – фахівець у галузі кулінарії та ресторанного 

бізнесу, який займається професійним рецензуванням закладів громадського 

харчування. Як правило, є журналістом – співробітником періодичного 

друкованого (газета, журнал) або інтернет-видання, що публікує відгуки про 

ресторани, бари та кафе. До сфери його інтересів входить оцінювання кухні, 

винної карти, рівня обслуговування, інтер’єру та загальної атмосфери закладу. 
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Збірник рецензій про ресторани може випускатися окремим виданням у формі 

путівника по ресторанах (ресторанного гіда) [див. 2].  

Відповідно, ресторанний критик має бути фахівцем у кулінарії, 

культурології (зокрема культурі харчування), фізіології харчування, 

журналістиці, мовознавстві та видавничій справі. 
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49. ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НАПІВФАБРИКАТІВ  

З ВИНОГРАДНИХ ВИЧАВОК В ТЕХНОЛОГІЇ  

ПОМАДНО-КРЕМОВИХ ЦУКЕРОК 

 

Т.В. Каліновська, В.І. Оболкіна, С.Г. Кияниця 

Національний університет харчових технологій 

Помадні цукерки є найбільш цукроємною групою кондитерських виробів, 

що займає понад 50% від загального обсягу виробництва цукерок, завдяки 

високому попиту у населення. 

Основним компонентом вуглеводного комплексу помадних цукерок є 

цукор, що виконує роль структуроутворювача, забезпечує виробам відповідні 

органолептичні властивості. Однією з найважливіших задач при виробництві 

помадних цукерок є зниження вмісту цукристості, що досягається шляхом 

зміни вуглеводного складу рецептурної суміші або внесення 

вологовтримуючих  добавок до рецептури помадних цукерок. 

Однак, традиційний спосіб виробництва помади трудомісткий та 

енергоємний. Більш перспективним способом виробництва помадних мас є 



 109 

одностадійний або «холодний» спосіб виробництва, який дозволяє скоротити 

виробничий цикл та енергетичні витрати, а також отримати вироби з певними, 

заздалегідь заданими фізико-хімічними властивостями. 

Помадно-кремові цукерки відрізняються від помадних меншою густиною 

та підвищеною пластичністю.  

Нові технології, засновані на застосуванні фізіологічно функціональних 

інгредієнтів природного походження, дозволяють заповнити дефіцит 

незамінних харчових речовин і розширити асортимент продуктів 

функціонального призначення. 

Однією із сировини яка багата на вітаміни та біологічно активні речовини 

є  виноград. Існує ряд досліджень про те, що вторинні продукти переробки 

винограду за своїм хімічним складом є цінною сировиною. Проблема 

цілеспрямованого використання відходів переробки фруктово-ягідної сировини 

продовжує залишатися актуальним завданням у виробництві харчування 

функціонального призначення. У зв'язку з цим перспективною сировиною є 

відходи виноробства. 

Хімічний склад виноградної ягоди дуже складний і представлений різними 

групами органічних та неорганічних речовин. Шкірочка винограду багата 

харчовими волокнами, лігніном пектиновими речовинами, фенольними 

речовинами, вітамінами, мінеральними речовинами, що дає підставу вважати її 

джерелом біологічно-активних речовин. 

В Національному університеті харчових технологій під керівництвом доцента 

Крапивницької І.О. розроблено нові пектиновмісні продукти на основі вторинної 

рослинної сировини: виноградних вичавок з отриманням дрібнодисперсного 

порошку, пюре та виноградної підварки з підвищеним вмістом пектину, за рахунок 

часткової деструкції протопектину, який міститься в клітинних оболонках і 

міжклітинних стінках виноградної ягоди. 

Особливістю їх отримання є проведення процесу гідролітичного 

розщеплення протопектину рослинної тканини з метою збагачення 

водорозчинним пектином.  
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Низькі температурні режими, помірний механічний вплив, наявність 

пектинових речовин, здатних запобігти окисленню біологічно активних 

добавок при виробництві помадно-кремових цукеркових мас «холодним» 

способом, дозволяють максимально зберегти корисні властивості внесених 

нутрієнтів.  

Тому удосконалення технології помадно-кремових цукерок за рахунок  

раціонального використання традиційних та нетрадиційних видів сировини з 

певними функціональними властивостями, використання нових технологічних 

рішень, оптимізація технологічних параметрів на всіх стадіях технологічного 

процесу є проблемою актуальною та своєчасною.  

ЛІТЕРАТУРА 

1. Зубченко А.В. Физико-химические основы технологии кондитерских 

изделий /А.В. Зубченко.– Воронеж: Воронеж. гос. технол. акад., 2001. – 389 с. 

 

50. ЕКСПРЕС-МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ КОНСИСТЕНЦІЇ ХАРЧОВИХ 
ПРОДУКТІВ 

 
О.А. Коваль., В.С. Гуць 

 
Національний університет харчових технологій 

 
         Більшість інструментальних методів визначення консистенції харчових  

структурованих формуутримуючих продуктів  базуються на вимірюванні 

міцності зразка при його деформуванні або руйнуванні.  Як правило зразок 

руйнується, розпадається на частини в ході дослідження. Використання такого 

підходу цілком можна пояснити прагненням дослідників відтворити умови 

органолептичної оцінки при розкушуванні та пережовуванні продукту і 

порівняти результати з отриманими інструментальними методами. І хоча 

повної відповідності досягти не вдається  внаслідок емпіричного характеру 

отриманих результатів, впливу конструктивних особливостей приладів і умов 

аналізу, руйнівни інструментальні методи досліджень отримали широке 

розповсюдження.                     
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            До них належать методи пенетрації, різання, стискання, розтягування. 

Рідше зустрічаються на практиці методи кручення, дослідження за допомогою 

продавлювання (екструзії), подрібнення. Існуючі методи оцінки консистенції 

твердоподібних  молочних і м’ясних продуктів мають ряд недоліків. Більшість 

з них є трудомісткими, потребують багато часу для підготовки зразка, 

передбачають його руйнування, що небажано для цільнокускових готових 

виробів, особливо коли вони випускаються в широкому асортименті малими 

партіями. В безперерному технологічному потоці при необхідності проведення 

значної кількості  вимірювань, застосовувати такі методи економічно 

недоцільно. Тому запропоновано використовувати неруйнівний 

інструментальний метод визначення консистенції.  

          Такий  підхід має очевидні переваги: можливість використання одного 

зразка для декількох випробувань, а отже, економія досліджуваного матеріалу, 

можливість розробки експрес методів контролю якості продукту, збереження 

його цілісності при контролі. В основу неруйнівного методу визначення 

консистенції покладено ультразвукову діагностику - ультразвуковий 

консистометр випробування якого проведено авторами .  

На рис.1. показано запропонований на основі проведених досліджень 

ультразвуковий  консистометр. За основу даного приладу взято ультразвуковий 

дефектоскоп контролю суцільності і однорідності різних матеріалів.  

 
Рис.1. Ультразвуковий   прилад. 
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Робочі частоти приладу - 1,25; 1,8; 2,5; 5; 10 МГц. Він складається з 

електронного блоку УД2-70, перетворювача  п’єзоелектричного, блоку 

живлення. 

Для визначення структурно-механічних властивостей  м’яса  внесено 

зміни  в програмне забезпечення (ULTRA  UD2-70). Прилад дозволяє 

отримувати  відповідні значення аналога коефіцієнта пористості, а також 

візуальну картину стану структури продукту, яка слугує показником його 

консистенції. 

Запропонована методика потребує навичок і спеціальної підготовки 

персоналу. Незважаючи на це, вона є перспективною і багатообіцяючою. 

Виходячи з доцільності широкого впровадження проводиться патентування 

методики ультразвукового дослідження консистенції м’ясних дисперсних 

систем. 

 

51. ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ 

СИСТЕМИ ЗАМОВЛЕНЬ В СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

Б. Засєкіна 

Національний університет харчових технологій 

Сьогодні нові технології знаходять широке застосування абсолютно у 

всіх сферах життя. Використання останніх розробок у бізнесі гарантує 

зниження витрат, зростання доходів та підвищення якості обслуговування 

клієнтів. eMenu - це яскравий приклад сучасних технологій в індустрії 

гостинності. 

Нова технологія замовлення страв за допомогою сенсорних екранів, 

призвана замінити не завжди ввічливих і, які іноді помиляються, офіціантів. 

Крім того, що електронне меню допомагає знизити витрати, воно привабливе 

для молодих клієнтів, а чарівні фото страв слугують їм наглядною рекламою. 

Багато аналітиків передбачають, що уже скоро величезна доля ресторанів 



 113 

перейде на інтерактивне меню, переваги якого над стандартним просто 

беззаперечні. 

За допомогою eMenu адміністрація закладу може привітати Гостя, 

порекомендувати конкретну страву або направити на столик трансляцію 

мультика для найменших відвідувачів. eMenu надає можливість отримувати з 

перших рук інформацію про ступінь задоволеності Гостей рівнем сервісу. 

Конфігурація eMenu і його установка не зажадають великих витрат часу і 

допомоги IT фахівців, ніяких додаткових комунікацій і змін не потрібно, тому 

eMenu є ідеальним рішенням як для вже існуючих закладів, так і для нових 

кафе і ресторанів. Крім того, в eMenu передбачена можливість не тільки 

самостійно розробити та впровадити в систему декілька варіантів графічного 

оформлення меню, але і легко перемикатися між ними, наприклад, залежно від 

пори роки або часу доби. 

За допомогою eMenu можна рекламувати не тільки сам заклад або мережу 

ресторанів, але і будь-яку продукцію або послуги компаній-партнерів. У 

систему впроваджені спеціальні модулі для проведення повноцінних рекламних 

кампаній, які стануть додатковим джерелом доходу.  

У інтерфейс eMenu можуть бути впроваджені будь-які ігри та інші 

інтерактивні розваги, наприклад прогноз погоди, гороскопи або таблиця матчів 

у спорт-барі. Такий підхід дозволяє істотно урізноманітнить дозвілля гостей. 

Зважаючи на стрімке зростання популярності спілкування через інтернет, 

eMenu повністю взаємодіє з соціальними мережами. Після того, як Гість 

запитує рахунок, йому пропонується оцінити і відзначити заклад або замовлені 

ним страви та напої. 

Результатом покращення якості обслуговування клієнтів, якого можна 

досягнути з eMenu, стане відчутне збільшення кількості та обсягу замовлень. 

Статистика показує, що столики обладнані системою електронного меню 

eMenu в середньому приносять на 20-25% більше доходу, а оборот закладів, що 

використовують eMenu, істотно збільшується, аж до 40% по певних страв і 

напоїв. 
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Основні завдання eMenu : 

 збільшити дохід і підвищити прибутковість бізнесу; 

 підвищити лояльність постійних клієнтів і залучити нових; 

 допомогти створити атмосферу гостинності, що поєднує в собі сучасні 

технології , яскраві враження та комфорт; 

 надати універсальний засіб прямого спілкування з клієнтом , що дозволяє 

найбільш ефективно інформувати гостя про всі новинки в меню і 

додаткових послугах ; 

 підвищити якість і точність , а також прискорити виконання замовлень 

клієнтів, знизивши витрати і навантаження на персонал. 

eMenu надасть  гостям нові можливості: 

 розглянути в деталях будь-яку пропоновану ставу або напій ; 

 миттєво отримати найбільш повну інформацію про страву: високоякісне 

зображення, докладний опис, інгредієнти, спосіб приготування та багато 

іншого; 

 робити і оплачувати замовлення одним кліком , коли це зручно гостю ; 

 скрасити час очікування замовлення захоплюючими іграми та іншими 

інтерактивними розвагами ; 

 вибрати мову спілкування ( Багатомовна підтримка ) ; 

 отримати привітання з днем народження або іншим святом ; 

 отримати засіб зворотного зв'язку з керівництвом закладу, у вигляді 

простої і зручної інтерактивної анкети. 

З eMenu власники закладу отримують  унікальні переваги: 

 середній рахунок у кафе чи ресторані значно збільшиться ; 

 відвідуваність закладу зросте ; 

 унікальне оформлення меню підвищить впізнаваність торгової марки; 

 будь-яка взаємодія з eMenu фіксується системою , і власник може 

відслідковувати переміщення клієнтів по дереву меню , аналізуючи типові 

моделі поведінки. 
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Все це перетворить буденний процес гортання меню, в захоплююче 

заняття, що створює настрій і бажання відвідувати кафе чи ресторан ще і ще. 

При виборі страв, eMenu завжди запропонує гостю в якості рекомендацій 

кілька варіантів закусок і напоїв, які найкращим чином доповнюють його 

замовлення. Це в сукупності з простотою і зручністю eMenu буде стимулювати 

клієнта замовляти більше. 

З eMenu в будь-який момент можна легко додати або виключити з 

асортименту будь-яку страву або напій . В результаті гість ніколи не почує , що 

з певних причин , «сьогодні немає можливості приготувати цю страву ». 

eMenu дає можливість відвідувачу повною мірою відчути гостинність і по 

гідності оцінити унікальність сервісу, роблячи відвідування кафе, ресторану 

або готелю незабутнім. Одного разу побувавши в закладі, обладнаному 

системою eMenu, гість буде повертатися до знову і знову за позитивними 

емоціями і сучасним підходом. 

 

52. РІЗАННЯ БАГАТОШАРОВИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 
 

В.С. Гуць, О.О. Губеня 
 

Національний університет харчових технологій 
 

Значна частина харчових продуктів – багатошарові. З виробничого досвіду, 

а також згідно останніх наукових досліджень відомо, що процес різання таких 

матеріалів має певні особливості порівняно з однорідними матеріалами. 

Основна особливість різання багатошарових матеріалів – залежність зусилля 

різання та якості процесу від: розміщення шарів матеріалу відносно руху леза; 

конструкцій леза та основи, на якій знаходиться матеріал; способу фіксації  

матеріалу при різанні. 

Особливістю різання багатошарових продуктів є те, що на межі контакту 

шарів на лезо діє значне короткочасне (миттєве) зусилля FM , яке направлене 

перш за все на подолання сил тертя. Рівняння руху леза буде таким: 
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отримуємо переміщення (2), швидкість леза (3) та зусилля різання (4). 
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Визначивши швидкість леза і зусилля різання, визначаємо потужність 

різання як добуток зусилля різання на швидкість леза. 

dt
tdyFN rm
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де rmF  - максимальне зусилля різання. 
У випадку, якщо миттєве зусилля 2)(ln tB

M АeF  , рівняння руху леза матиме 
вигляд: 
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Рівняння (5) навіть при використанні сучасних комп’ютерних методів має 

громіздкий розв’язок, включає специфічні математичні функції, які незручні 

для практичного використання.  Можна рекомендувати до використання 

наближені або чисельні методи. Наприклад, отримати розв’язок у вигляді 

збіжного ряду. Зміну середнього питомого зусилля різання багатошарових 

продуктів підтверджено експериментально. Згідно рівняння (1) розраховано 

зусилля різання деяких багатошарових продуктів (ковбасних виробів, сирів). 

Якщо тонкий міцний шар розміщався на вході або виході леза з продукту, то 

при різанні одного шару цього продукту, зусилля різання настільки мале, що не 

фіксувалось приладами. Але, при багатошаровому різанні, коли тонкий міцний 

шар розміщений  на виході леза з матеріалу, середнє зусилля різання зростає.  
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Адекватність запропонованої моделі підтверджено на модельному матеріалі. 

Використано модельний матеріал – пористий пінопласт товщиною 10 мм з 

наклеєною тонуючою полімерною плівкою. При розміщенні плівки на виході 

леза з матеріалу зусилля різання в понад 50 разів більше, ніж при розміщенні 

плівки на вході леза. Схожі результати отримано при різання блістерної 

упаковки (шар слабопластифікованого ПВХ товщиною 0,4 мм і тонкого шару 

алюмінієвої фольги). Отримані результати підтверджують зроблені висновки 

про вибір способу різання багатошарових матеріалів та раціональну орієнтацію 

шарів відносно руху леза. 

При різанні багатошарових продуктів і матеріалів на межі контакту шарів 

зусилля різання збільшується за рахунок стискування матеріалом бокових 

поверхонь леза та сил тертя, які при цьому виникають. Продукт необхідно 

орієнтувати так, щоб спочатку розрізався тонкий міцний шар, а потім інші, 

менш міцні шари. Це забезпечить низькі енерговитрати, високу якість зрізу та 

зносостійкість леза. Розроблені математичні моделі дозволяють визначити 

зусилля та потужність різання багатошарових продуктів і матеріалів. 

 

53. ВИКОРИСТАННЯ ЯДРА НАСІННЯ СОНЯШНИКА У 

ТЕХНОЛОГІЇ ПІСОЧНОГО ПЕЧИВА 

А. В. Ковтун, В.О. Губеня 

Національний університет харчових технологій 

Стан здоров’я людини значною мірою залежить від характеру її 

харчування. Впродовж останніх років спостерігається зниження в раціоні 

частки продуктів з повноцінним білком. Споживання борошняних виробів, 

зокрема кондитерських, які характеризуються низькою харчовою і біологічною 

цінністю, знаходиться на стабільному рівні. Через це постає проблема 

підвищення харчової та біологічної цінності борошняних кондитерських 

виробів. 

Серед  борошняної кондитерської продукції значне місце займають 

вироби із пісочного тіста. Їх популярність пояснюється зручністю використання 
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та низькою вартістю. Одним із традиційних джерел цінних речовин, що 

застосовуються в технологіях виробництва із пісочного тіста, є  горіхова 

сировина. Але вона має високу вартість і в основному експортується з-за 

кордону. Для заміни горіхової сировини можливо використовувати насіння 

олійних культур, наприклад соняшника. Перспективним вважається 

використання ядра насіння соняшника,  в якому міститься велика кількість 

білка (понад 28 %), поліненасичених жирних кислот, вітаміни та баластні 

речовини.  

Використання ядра насіння соняшника під час виробництва пісочного 

напівфабрикату підвищує вміст у готовому продукті таких мінеральних 

речовин як калій, кальцій, магній, натрій, залізо та вітамінів Е, РР, В. 

Розрахунками встановлено, що в 100 г ядра соняшника міститься 45 % добової 

потреби фосфору та кальцію і 80 % норми магнію.  

До складу білків насіння соняшника входить 15 – 48 % глобулінів, 15 – 32 

% альбумінів, 8 – 9 % глютелінів і 8,5 – 13, % нерозчинних білків. За 

засвоюваністю білок насіння соняшника наближається до білка курячого яйця.  

Насіння соняшника містить значну кількість ненасичених жирних кислот, 

які під час термічної обробки зумовлюють швидке окиснення жиру.  

Включення до рецептури пісочного печива порошкоподібної овочевої сировини 

гальмує процес окиснення ліпідного комплексу.  

 В проведених дослідженнях використовували ціле ядро насіння 

соняшника оскільки воно майже не вступає в хімічні реакції з іншими 

складовими тіста. Встановлено, що додавання насіння соняшника у 

порошкоподібному стані скорочує термін зберігання готових виробів внаслідок 

прискорення  окиснення жирних кислот. Під час органолептичної оцінки якості 

готових виробів встановлено, що дозування гасіння соняшника становить 5 – 20 

%. При цьому у пісочному напівфабрикаті майже на 80 % підвищується вміст 

(калію, кальцію, фосфору, заліза).  
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54. РОЗРОБЛЕННЯ РЕЦЕПТУРИ КЕКСІВ ЗІ ЗБАЛАНСОВАНИМ 

БІЛКОВИМ СКЛАДОМ 

 

О. А. Кравченко,  О.М. Соколова  

Національний університет харчових технологій 

На сучасному етапі розвитку знань з медицини, біології, фізіології 

поняття про ідеальну їжу трансформувались у цілком реальне харчування. 

Останнім часом все більшої популярності набувають харчові продукти 

оздоровчого і профілактичного призначення, збагачені вітамінами, 

незамінними амінокислотами, макро- та мікроелементами, іншими біологічно 

активними речовинами. Завдяки таким продуктам людина може зберегти своє 

здоров’я, повністю задовольнити фізіологічні потреби в енергії та харчових 

сполуках, які використовуються організмом для побудови клітин, тканин і 

органів. 

        Тому саме харчова індустрія, а також сфера ресторанного бізнесу сьогодні 

перетворюються на важливу складову охорони здоров’я й посідають особливе 

місце в галузі інтелектуальної та виробничої діяльності людини. Проблему 

майбутнього України, української нації слід розглядати насамперед з позиції 

визначення основних пріоритетів. Майбутнє України має оцінюватись не лише 

за рівнем розвитку економіки країни, а передусім за станом здоров’я кожного 

громадянина і нації в цілому. Головним завданням сучасних харчових 

виробництв, а також закладів ресторанного бізнесу є не тільки заповнення 

харчового дефіциту, а організація виробництва продуктів, корисних для 

здоров‘я, здатних захищати організм від факторів ризику. Такі продукти 

отримали назву харчових продуктів функціонального призначення.  

 Споживачеві давно припали до душі вироби з борошна вищого ґатунку. 

Ринок кондитерських виробів характеризується високою конкуренцією, яка 

примушує виробників шукати шляхи зниження собівартості. При цьому 

підвищуються вимоги до якості продукції і її стабільності. В таких умовах 

виробникам доводиться шукати нові технологічні рішення. 
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Метою даної роботи було вивчення харчової і біологічної цінності кексів 

з родзинками, а також розроблення рецептури кексу «Особливого», 

нутрієнтний склад якого характеризувався б збалансованим вмістом незамінних 

амінокислот.   

Аналіз харчової цінності кексу показав, що він містить значну кількість 

поживних речовин. Співвідношення між вмістом білків, жирів та вуглеводів 

склало  1:2,9:6,58 при нормативному співвідношенні 1:1:4.  Кекс  є  калорійним 

продуктом, вживання 100 г якого забезпечує добові потреби  людини в білках 

на 9,9%, в жирах – на 27,7% і у вуглеводах – на 18,3%. Тому завданням 

конструювання комбінованого продукту було підвищення вмісту білків, та 

зменшення вмісту жирів, в першу чергу насичених, та засвоюваних вуглеводів.  

 Для організму людини  важливим є надходження білків з високою 

біологічною цінністю, оскільки саме з них він може синтезувати власні 

специфічні структури. Встановлено, що найбільш дефіцитними незамінними 

амінокислотами (НАК) кексу були метіонін+цистин (амінокислотний скор 

55%),  лізин (амінокислотний скор 68%),   триптофан (амінокислотний скор 

87%). Кількість білка, що використовується організмом нераціонально, склала 

24,1%.  Співвідношення тріади НАК в білку продукту (триптофан: лізин: 

метіонін 1:2,8:1,4) свідчить про дефіцит  метіоніну.  

 Розрахунковим методом було встановлено, що для покращення 

амінокислотного складу кексів до їх рецептури можна додати грецький горіх в 

кількості 23% та 5% насіння соняшника. При такому співвідношенні 

інгредієнтів рівень засвоюваності білка зростає на 20% і досягає 81%. 

Коефіцієнт надлишковості для створеної комбінації дорівнює 9,05, тобто 

кількість НАК, що використовується в організмі не раціонально зменшилась на 

15%. Це свідчить про значне підвищення біологічної цінності білка 

комбінованого продукту.  Додавання зазначених інгредієнтів збагатило кекси 

такими дефіцитними нутрієнтами, як магній, залізо, вітаміни Е та В1.  

Розроблений продукт можна віднести до категорії функціональних. 
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55. СОУСИ ПІДВИЩЕНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ  

 

Н.М. Кравчук 

Національний університет харчових технологій 

 В Україні  зростає дефіцит білка у харчуванні, а по деяким категоріям 

населення він досягає загрозливих розмірів для здоров’я людини. Очевидно, що 

в Україні в найближчі роки неможливо підвищити виробництво тваринної 

продукції до рівня відміни дефіциту білка у харчуванні.  

 Значний вклад в забезпечення населення України продуктами, які містять 

білок може внести широке включення в раціон населення високобілкових 

рослинних продуктів таких, як горох та соя, для вирощування  яких в Україні 

сприятливі умови. Зерна сої і гороху, в залежності від кліматичних умов 

вирощування,  містять від 23 до 45 % біологічно цінного білку. Крім того, вони 

містять ліпіди, значну кількість мінеральних речовин, вітамінів і харчових 

волокон, що робить ці культури досить цінними продуктами харчування. В 

Україні відмічено поступове збільшення посівних площ цих культур.  

В зв’язку з цим вивчення і розробка технологій і рецептур приготування 

кулінарної продукції з використанням сої та гороху має важливе значення для 

удосконалення структури харчування, більш повного використання харчових 

ресурсів. 

 Нашу увагу привернули соуси, які займають вагоме місце в кулінарії. 

Добре приготовлені і правильно підібрані соуси урізноманітнюють смак і 

зовнішній вигляд їжі, роблять її більш соковитою, що полегшує її 

засвоюваність. Крім того, соуси доповнюють склад страв, підвищують їх 

біологічну цінність. Харчові речовини, які містяться в соусах, легко 

засвоюються організмом. 

  Більшість соусів готують із загусником. Як загусник 

використовують борошно, яке надає соусам густої консистенції. Щоб соус був 

однорідним, без грудочок, борошно попередньо пасерують: нагрівають до 

температури 120 — 150 С. В процесі пасерування білкові речовини зсідаються і 
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частина крохмалю перетворюється на декстрини, тому при розведенні гарячим 

бульйоном або молоком борошно не утворює клейкої маси. 

 Але якість соусів на основі борошна залежить від якості самого 

пасерованого борошна, оскільки при пасеруванні  сухий нагрів    знижує його 

біологічну цінність. А у разі порушення режиму теплової обробки борошно 

набуває, як відомо, різко виражений смак, який “забиває” смак і аромат 

основного продукту, що  значно знижую якість соусів. Використання 

горохового та соєвого борошна, як основи соусів дозволяє усунути ці недоліки. 

Оскільки і соєве, і горохове борошно не утворює клейковини, не має 

необхідності їх пасерувати, досить підсушити перед використанням. 

 Для ресторанного господарства розроблені рецептури соусів червоного і 

білого основних, де 50 % пшеничного борошна замінено на борошно горохове 

або соєве. 

 Органолептичні властивості цих соусів відрізняються в першу чергу 

більш яскраво вираженим ароматом і смаком основних продуктів : бульйонів, 

пасерованих овочів, томатного пюре, більш ніжною і м’якою консистенцією. 

 Аналіз хімічного складу дозволяє зробити висновки про те, що кількість 

білку у цих соусах збільшилась у 2 рази з використанням соєвого борошна, з 

використанням горохового — в 1,5 рази. Кількість вуглеводів знижується за 

рахунок крохмалю, так як вуглеводи в цих продуктах, особливо сої, 

представлені клітковиною, крім того покращується вітамінний склад 

рекомендованих соусів за рахунок токоферолу,  бета каротину, вітамінів групи 

В. Мінеральний склад покращується за рахунок збільшення кількості фосфору, 

калію, натрію, кальцію, заліза. Важливим є те, що при цьому зменшується 

калорійність соусів. 
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56. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ НАСІННЯ ЛЬОНУ 

В ТЕХНОЛОГІЯХ ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

С.П. Краєвська, А.В. Вінк 

Національний університет харчових технологій 

Одним з пріоритетних напрямів розвитку технологій ресторанного 

господарства є створення продукції для системи здорового харчування за 

рахунок розширення асортименту страв, що володіють функціональними 

властивостями. В якості джерел фізіологічно функціональних інгредієнтів 

доцільно використовувати натуральні вторинні ресурси рослинного 

походження, серед яких великий інтерес представляє насіння льону. 

При споживанні насіння льону знижується ймовірність утворення тромбів 

у серці, легенях, мозку, знижується високий кров’яний тиск, зменшується ризик 

виникнення інфарктів, мікроінфарктів, аритмії, захворювань, пов’язаних із 

клапанами серця, коронарними серцевими розладами. Насіння льону володіє 

заспокійливою дією, що важливо при стресових ситуаціях, забезпечує 

нормальний здоровий стан шкіри та волосся, допомагає роботі нирок. 

Ліноленова жирна кислота необхідна для покращення зору, функціонування 

надниркової та щитовидної залоз. 

Насіння льону містить білок з високою біологічною цінністю, який за 

своїм амінокислотним складом кращий, ніж білок більшості рослинних 

культур. Воно є  багатим рослинним джерелом незамінних поліненасичених 

жирних кислот. Це життєво необхідні кислоти, які організм людини не може 

виробляти самостійно, і отримувати їх потрібно лише з їжі, яку ми споживаємо. 

За вмістом ω-3 і ω-6 жирних кислот насіння льону перевершує більшість 

продуктів звичайного раціону людини. Якщо лінолева кислота входить до 

складу інших продуктів, то ліноленова в достатній кількості міститься лише в 
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риб’ячому жирі та в насінні льону. Також до складу насіння льону входять 

вітаміни D, B2, B3, B4, B5, B6, B9, токофероли, бета-каротин, макро- і 

мікроелементи – калій, кальцій, магній, залізо, марганець, мідь, хром, селен, 

алюміній, нікель, йод, бор, цинк. 

Аналіз біохімічного складу насіння льону дозволив зробити висновки, що 

в ньому міститься досить висока кількість природних полісахаридів, а саме 

харчових волокон, клітковини. Відомо, що однією з властивостей таких сполук 

є їхня здатність до адсорбції, зокрема іонів важких металів, радіонуклідів тощо.  

Метою досліджень було визначення адсорбційної здатності насіння 

льону, а також її порівняння з відповідними показниками адсорбційної 

здатності насіння кунжуту, кмину та активованого вугілля, яке застосовується в 

харчовій промисловості як один з найбільш розповсюджених і безпечних 

адсорбентів. 

Аналіз отриманих результатів показав, що досліджені зразки насіння 

володіють адсорбційною здатністю, але вона значно нижча, ніж у активованого 

вугілля. Це не дивно, оскільки активоване вугілля є сильним адсорбентом, а 

зразки насіння не відносяться до відомих в харчовій промисловості 

адсорбентів. Встановлено, що адсорбційна здатність насіння льону є найвищою 

і складає 42% від адсорбційної здатності активного вугілля. Це досить високий 

показник. Адсорбційна здатність за йодом насіння кмину склала 23%, а 

кунжуту – 11% від відповідного показника для активованого вугілля. Всі 

досліджені види насіння можуть використовуватись для видалення з харчових 

продуктів (або з організму людини) певних некорисних речовин, в першу чергу 

іонів важких металів та радіонуклідів. Найбільш ефективним може бути 

використання насіння льону. 

В технологіях продукції ресторанного господарства даний інгредієнт 

може використовуватись як добавка або посипка для борошняних 

кондитерських виробів, як інгредієнт начинок, козинаків, різноманітних соусів, 

заправок, салатів тощо. 
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Насіння льону відрізняється за своїми технологічними та 

функціональними властивостями від більшості традиційної сировини. Тому 

важливо проводити наукові дослідження, спрямовані на впровадження такого 

цінного інгредієнта в технології продукції ресторанного господарства, а також 

в технології харчових продуктів оздоровчої та профілактичної дії. 

 

57. MODERN TECHNOLOGIES IN RESTAURANT BUSINESS 

 

N.Krasnik,  K.Chala 

National University of Food Technologies 

Innovative technologies are nothing new at quick-service restaurant brands, with 

many concepts employing digital menuboards, kiosks, iPads at the table, and other 

ways of letting customers tap into technology while inside the four walls. 

However, many brands and operators are thinking even further outside the box, 

adding innovative technologies in the kitchen and at the front counter to help drive 

profits, smooth operations, and create a top-notch customer experience. 

Cutting-edge technologies can help a quick-serve restaurant not only save 

money, but also create a more efficient business, adding that technology can provide 

a visual representation of this sort of data and quantify these costs. 

One example of this technology in play at many brands is restaurants whose chefs are 

using technology to track recipes and ensure that food costs are in line with company 

expectations. 

In an attempt to keep its kitchen staff from having to memorize recipes and 

food preparation policies, one can add tablets managed by mobile device 

management company AirWatch to push recipes to its line cooks. We can initially 

roll out iPads to the restaurants, and we can use them for checklists for quality 

assurance so we’d be ready for rushes. 

It is very hard to get compliance on paper, so one can decide to have a third 

party build an app that could house the checklists so they can be seen immediately by 

the corporate office with photos and notes. 
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In the past, the quick-service brand would send recipes and manuals out to restaurants 

and operators in hard-copy form, and the materials quickly became outdated. 

Once the AirWatch platform was built and installed, many restaurants chefs added all 

of their recipes to the app, including videos that could be used by kitchen staff to help 

create food in a consistent manner. Kitchen staff tells that having this info at [their] 

fingertips makes a huge difference in the everyday running of the restaurant. The 

system also pushes marketing materials to the tablets that can be printed in the units 

to keep posters and menus up to date. 

The concept uses a proprietary intranet that has all recipes, manuals, and 

specifications on a computer in every kitchen for instant access and updates for staff. 

The productivity of this is extremely inefficient.  

The brand also uses online ordering that is interfaced directly with its systems 

to enable guests to order and pay online. Guests then show up at the restaurant, give 

an employee their name, and collect their food. In terms of operations the process is 

seamless, acting as a typical walk-up, to-go order. 

McAlister’s Deli recently began experimenting with a table-tracking system, 

which enables food runners to know exactly where a guest is seated, replacing the 

less effective table tents it used to employ.The system helps keep track of how much 

time lapses between the point at which the initial order is taken and the time the food 

is delivered to the guest, allowing a franchisee to study each unit’s time management. 

The system can also be used to gather data about what tables are being used most 

frequently, as well as where a guest goes after placing an order at the counter. 

Whether it’s using the iPad-based system to take an elderly customer’s order in lieu 

of making them stand in line behind other guests, or e-mailing a receipt from the 

system to a customer who has placed an order over the phone, we can be sure this 

concept is able to offer guests a better overall experience through the use of those 

programs. 
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58. ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРЕДУМОВ СТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕВАГ 

МІНІ – ВИРОБНИЦТВ ПРИ ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

В.І. Кулініч, О.В. Пасічник 

Національний університет харчових технологій 

В умовах сьогодення під впливом сучасного темпу життя відбуваються 

динамічні зміни у всіх галузях життя. В першу чергу ці зміни пов′язані з тим 

фактором, що сучасна людина прагне за короткий проміжок часу отримати 

максимальний результат, до комплексного розуміння якого включають 

співвідношення якості, матеріальних затрат та позитивного ефекту у тому чи 

іншому його прояві. Ці зміни мають своє відображення і в харчовій 

промисловості та ресторанному бізнесі.  

Беззаперечним є факт зменшення необхідності організації та створення 

харчових підприємств великої потужності через їх обмеженість у варіюванні 

технологічних параметрів для швидкого адаптування до нових технологічних 

підходів. Це, окрім інших факторів, є однією з причин їх нерентабельності.  

Наявність великого різноманіття закладів ресторанного господарства з 

різнонаправленим асортиментом послуг також вимагає від сучасного 

ресторатора пошуку нових підходів до організації господарства та забезпечення 

наявності постійного споживача. 

Як наслідок, на взаємний пошук шляхів до адаптації в умовах наявного 

попиту та взаємозв′язок двох галузей з′явилися комбіновані підприємства – 

заклади ресторанного господарства з міні – виробництвами, особливістю яких є 
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зміна традиційних технологій у напрямку скорочення затрат часу на 

виготовлення готової продукції та наявність можливості варіювати асортимент 

продукції, яка виробляється. Перш за все мова йде про виготовлення пива 

власного виробництва та міні – пекарні. Досвід створення подібних закладів  

існує досить давно. Тут буде доречним є народний вислів: «Все нове – давно 

забуте старе», оскільки подібна практика існувала ще до часів відокремлення 

промислового виробництва від закладів харчування. Можливо саме тому досвід 

наших попередників разом зі знаннями сучасного фахівця у галузі ресторанного 

бізнесу та промислового виробництва дає стабільний показник рентабельності 

подібних підприємств, адже аналізуючи динаміку розвитку подібних закладів в 

Україні, незважаючи на вартісне виробництво, можна стверджувати про 

наявність постійного попиту. Цей аспект, разом с вдалою маркетинговою 

політикою підприємств, гарантує стабільність. До того ж, завжди існує 

можливість реалізації продукції міні – виробництв у роздрібній мережі, що 

також є перевагою і додатковим важелем стабільності. 

Отже, актуальність адаптації класичних технологій до сучасних закладів 

ресторанного господарства є беззаперечною. 

 

59. АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІПШУВАЧІВ У 

ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЖИТНЬО – ПШЕНИЧНОГО ХЛІБА  

В.І. Кулініч, Т.А. Сильчук, В.В. Цирульнікова 

Національний університет харчових технологій 

Житній хліб традиційно є важливим елементом харчування населення. 

На сьогодні зміна структури підприємств (пекарні, міні – виробництва), 

робота їх у дискретному режимі, розвиток функціонального харчування та 

розширення асортименту виробів обумовлює актуальність адаптації 

класичних технологій житнього хліба до сучасних умов. 

Одним із прикладів такої адаптації є удосконалення прискореної 

технології виробництва житньо – пшеничного хліба в умовах міні - 

виробництв на базі сучасних закладів ресторанного господарства. 
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Прискорена технологія виробництва хліба є одним із пріоритетних напрямків 

досліджень, оскільки при її використанні значно скорочується тривалість 

процесу виробництва хліба водночас зі збереженням якості виробу.  

Для прискорення виробництва хліба використовуються різні добавки та 

поліпшувачі, але переважно закордонного виробництва, такі як ІБІС 

(Франція), Форшріт (Німеччина), PS-2 (Бельгія), Біоекс, Цитрасол (Росія) 

тощо. Подібні прискорювачі дозуються у кількості від 0,35 до 3,5 % до маси 

борошна в тісті та мають безпосередній вплив на кислотовмісну складову 

суміші. Використання цих поліпшувачів дозволяє суттєво скоротити 

тривалість виробництва житньо-пшеничних сортів хліба зі збереженням 

належної якості виробів [1, 2].  

Але варто зазначити, що незважаючи на стабільний попит на вироби з 

житнього борошна, прискорювачі вітчизняного виробництва майже відсутні. 

Актуальним є більш глибоке дослідження існуючих закордонних 

поліпшувачів та розроблення вітчизняного поліпшувача для прискореного 

виробництва житньо-пшеничного хліба в умовах закладів ресторанного 

господарства. 

Окрім цього, дуже важливим є надання хлібобулочним виробам 

функціональних властивостей з метою позитивного впливу на організм 

споживача. Це завдання виконує додаткова сировина, яка також розширює 

асортиментний склад виробів. Варто зазначити, що функціональним 

вважається продукт, який містить від 10 до 50 % за нормою добового 

споживання функціонального компоненту, нутрієнту [3]. 

Отже, на даний час є актуальним удосконалення прискореної технології 

виробництва житнього хліба з метою адаптації технологічного процесу до 

сучасних міні – пекарень на базі закладів ресторанного господарства, а також 

збагачення виробів новою сировиною для надання їм функціональних 

властивостей. 
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60. РОЗРОБЛЕННЯ СПОСОБУ ВИРОБНИЦТВА ПШЕНИЧНОГО ХЛІБА 

З ДОДАВАННЯМ  НАСІННЯ СОНЯШНИКУ ТА ПОРОШКУ ІМБИРУ 

 

А.I. Кутна, Т.А. Мартиненко  

Національний університет харчових технологій 

Одним з важливих завдань сьогодення є не лише покращення якості 

хліба та хлібобулочних виробів, але й підвищення їх харчової цінності. 

Біологічно активні компоненти, які використовуються в якості функціональних 

інгредієнтів, повинні поліпшувати проходження фізіологічних процесів в 

організмі людини, підвищувати можливості організму адекватно реагувати на 

несприятливі впливи навколишнього середовища, знижуючи ризик розвитку 

аліментарно залежних захворювань. Для вирішення цих проблем доцільним є 

залучення в технологію екологічно безпечних нетрадиційних сировинних 

ресурсів рослинного походження.  

Для збагачення пшеничного хліба було обрано насіння соняшника та імбир.  

Серед низки корисних властивостей імбиру особливо важливою є його 

здатність підвищувати імунітет. Він дуже багатий вітамінами С, B1, B2 і А, 

солями магнію, фосфору, кальцію і трохи менше - залізом, натрієм, калієм і 

цинком. Цей корінь містить всі незамінні амінокіслоти, включаючи триптофан, 

треонін, лейцин, метіонін, фенілаланін, валін та інші. Пряний, терпкий аромат 

імбиру обумовлений тим, що в ньому містяться ефірні масла (1,2 - 3%), а його 
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пекучий смак залежить від наявності фенолоподібної речовини гінгерола. Імбир 

слід вводити в тісто або в процесі замісу, або в кінці його.  

Було досліджено процес висушування кореню імбиру при різних 

температурах. Встановлено, що для максимального збереження біологічно 

активних речовин сировини можливо застосовувати низький температурний 

режим 40 ºС. Це також дозволить знизити витрати енергоресурсів на 

проведення процесу сушіння. 

При вивченні впливу додавання порошку імбиру на швидкість дозрівання 

пшеничного тіста було встановлено, що при внесенні 5% інгредієнту цей 

процес пришвидшується на 30 хвилин порівняно з контрольним зразком.  

Білок ядра насіння соняшнику має значно кращий амінокислотний склад, 

ніж інші рослинні білки, а також характеризується високим вмістом вітамінів та 

мінеральних речовин. В результаті проведених розрахунків визначено 

рецептуру збагаченого пшеничного хліба, яка передбачає внесення 20% насіння 

соняшника та 5% імбиру до маси борошна. Встановлено, що додавання такої 

кількості інгредієнтів призвело до наступних позитивних змін: підвищився 

загальний вміст білків від 7,98% до 15,03%; збільшився коефіцієнт 

утилітарності, тобто рівень засвоюваності білка в цілому на 13% (від 52 до 

65%); зменшився коефіцієнт надлишковості, тобто кількість НАК, що 

використовується в організмі нераціонально, на 13,22% (від 32,64 до 19,42). 

В збагаченому хлібі спостерігається значно вища кількість вітаміну Е та 

вітамінів групи В. Вміст мінеральних речовин збільшився: калію на 285 мг, 

кальцію на 155,33 мг, магнію на 63,38 мг, фосфору на 159,35 мг, заліза на 1,39 

мг, селену на 11,56 мг. Вживання 100 г збагаченого хліба дозволяє 

задовольнити добові потреби у багатьох мінеральних речовинах на 10-50%. 

Отже,  ми можемо віднести такий продукт до категорії функціональних.  

Результати досліджень показали, що використання імбиру та насіння 

соняшнику приводить до зниження загального виходу сирої клейковини, але в 

той самий час сприяє збільшенню пружності. Також було проведено 

визначення підйомної сили за методом спливання кульки. Підйомна сила 
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контрольного зразку і збагаченого насінням соняшника та порошком імбиру 

однакова. 

Порівняння фізико-хімічних властивостей традиційного та збагаченого 

хліба показало, що пористість зразку з додаванням вища на 4%, а вологість та 

кислотність відповідають нормам. В порівнянні з контролем збагачені  вироби 

мають більш приємний смак та аромат, колір м'якушки виробу жовтуватий. 

Пористість хліба з порошком більш дрібна, рівномірна та тонкостінна, 

м'якушка – більш ніжна, м'яка та еластична. За результатами проведених 

досліджень можна зробити висновок, що насіння соняшника та порошок імбиру  

є перспективними  для використання в хлібопеченні. 

 

61. РОЗРОБЛЕННЯ СПОСОБУ ВИРОБНИЦТВА БУЛОЧОК З 

РОСЛИННОЮ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ДОБАВКОЮ 

 

Ю.В. Лисицина, Т.А. Мартиненко 

Національний університет харчових технологій 

Асортимент хлібобулочних виробів, що випускається в Україні, досить 

широкий, однак виробів дієтичного, лікувально-профілактичного, спеціального 

призначення для різних груп населення недостатньо і їх частка в загальному 

об'ємі виробництва не перевищує 1-2 %.  Впровадження овочевих, плодово-

ягідних, фруктово-овочевих добавок в технології борошняних і кондитерських 

виробів приводить до розширення асортименту та збільшення обсягів 

виробництва продукції за рахунок залучення нетрадиційних видів сировини. На 

сьогоднішній день для виробництва збагачених виробів недостатньо 

використовується один із основних резервів харчової сировини – дикорослі 

плодові та ягідні рослини, що є на відміну від культивованої сировини, 

обробленої в період росту хімічними препаратами, екологічно чистими. 

           Територія України має у своєму розпорядженні багаті масиви 

дикорослих плодів та ягід, які є багатим джерелом біологічно активних 

речовин, що підвищують стійкість організму до негативного впливу 
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забруднення середовища, радіації, стресових чинників. Головними критеріями 

під час вибору рослинної сировини стали її хімічний склад, фізіологічна дія, 

доступність і сумісність при одночасному використанні.  

           Перспективною сировиною рослинного походження, яка 

характеризується комплексною поліфункціональною дією на організм людини, 

є плоди глоду. Вони є джерелом вітамінів, біофлавоноїдів, пектинових речовин, 

макро - і мікроелементів. Застосування їх дозволить не тільки підвищити 

харчову цінність продуктів, інтенсифікувати технологічні процеси 

виробництва, але й істотно розширити сировинну базу для технологій продукції 

ресторанного господарства та для хлібопекарської промисловості.  

Оскільки свіжі плоди є сезонним продуктом, для збагачення булочок ми 

будемо використовувати порошкоподібні напівфабрикати, які більш зручні для 

застосування порівняно з іншими видами харчових збагачувачів, мають високу 

харчову цінність, біохімічну стабільність при зберіганні внаслідок низької 

вологості  і є компактними при транспортуванні.   

Цінність порошків як джерел вітамінів оцінювали за кількістю в них 

фізіологічно функціональних інгредієнтів: β-каротину, вітаміну С, відомих як 

потужні антиоксиданти. Виявлено, що при сушінні забезпечується досить 

висока збереженість β-каротину – 75%. 

При вивченні впливу порошку глоду на хлібопекарські властивості 

борошна та реологічні властивості тіста добавку вносили в дозуванні від 3 до 

12% замість борошна. Встановлено, що введення порошку плодів глоду виявляє  

інтенсифікуючий вплив на процес бродіння – спостерігається підвищення 

кислотності тіста та збільшення  газоутворення в ньому в зв’язку із зростанням 

в поживному середовищі легкозброджуваних вуглеводів, які є додатковим 

харчуванням для мікроорганізмів. Визначено, що найбільш суттєве підвищення 

питомого об‘єму виробів, пористості та загальної деформації м‘якушки 

спостерігалося при внесенні порошку з плодів глоду в кількості 3% до маси 

борошна. При цьому питомий об‘єм зростав на 22%, пористість – на 6 %, а 

загальна деформація м‘якушки – на 38,7% порівняно з контрольним зразком. 
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При подальшому збільшенні дозування добавки знижується питомий 

об‘єм виробів. Це може бути викликано тим, що укріплення клейковини у 

поєднанні із сильним газоутворенням веде до втрат вуглекислого газу. 

Заміна частини борошна на порошок з плодів глоду приводить до 

зменшення вмісту клейковини і зміцнення її структурно-механічних 

властивостей. Зміцненню клейковини можуть сприяти поліфенольні сполуки, 

аскорбінова кислота, перекиси, які чинять інгібуючу дію на протеолітичні 

ферменти борошна і укріплюють внутрішньомолекулярну структуру білка. 

Отже, встановлено, що введення порошку глоду  покращує якість готових 

булочних виробів.  

 

62. ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПОРОШКІВ З ДИКОРОСЛОЇ 

РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ В ТЕХНОЛОГІЇ БОРОШНЯНИХ 

КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 

 

Ю.А. Мирошник, А.В. Гавриш, В.Ф. Доценко 

Національний університет харчових технологій 

В останні роки спостерігається погіршення стану здоров’я населення 

планети, що проявляється не тільки збільшенням кількості різноманітних 

захворювань, а й значним зниженням стійкості організму до впливу 

несприятливих факторів зовнішнього середовища. Ступінь впливу цих факторів 

на організм людини можливо знизити за рахунок введення в щоденний раціон 

харчування продуктів з підвищеною біологічною та харчовою цінністю. 

Перспективною сировиною для виробництва таких виробів є дикоросла 

рослинна сировина. 

Використання плодово-ягідних порошків з дикорослої рослинної 

сировини в технології борошняних кондитерських виробів дає змогу 

забезпечити організм людини вуглеводами, пектиновими і мінеральними 

речовинами, вітамінами та органічними кислотами. 
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Горобина звичайна володіє рядом цінних біологічних цінностей. 

Переваги використання плодів горобини обумовлено їх зимостійкістю, 

стійкістю до пошкоджень шкідниками і хворобами, невибагливістю до 

зовнішніх умов, високою і регулярною урожайністю, високими показними 

харчової цінності. 

Порошок з плодів горобини містить харчові волокна, органічні кислоти 

(винну, яблучну, фолієву та сорбінову), цукри (фруктозу, сахарозу, глюкозу), 

вітаміни (А та його провітамін − β-каротин, В1, В2, В9, Е). Каротиноїди 

горобини представлені α, β, ε-каротином. На долю β-каротина припадає 50-75 % 

суми каротиноїдів. 

Серед макроелементів найбільше в горобиновому борошні міститься 

кальцію – 290 мг/100 г, крім нього в борошні міститься фосфору – 183 мг/100 г, 

магнію – 74,4 мг/100 г та калію – 23мг/100 г. Мікроелементи представлені 

залізом 5,94 мг/100 г,  цинком – 0,313 мг/100 г, міддю – 0,442 мг/100 г та 

марганцем – 3,6 мг/100 г. 

Сорбінова кислота, що міститься в горобиновому борошні, має особливе 

значення − гальмує ріст мікроорганізмів, грибів і плісняви. Її використовують 

як природний консервант харчових продуктів. 

Найпоширенішим видом обліпихи, що росте на території України − 

обліпиха крушиноподібна. Її плоди бурштиново-жовтого кольору з яскравим 

смаком, що нагадує смак ананасу. 

Порошок обліпихи в своєму складі містить близько 5-6 денних норм 

провітаміну А (близько 11 мм), велику кількість вітаміну Е та Р. Крім того 

порошок обліпихи містить вітаміни В1, В2, В6 та РР.  

В плодах обліпихи виявлено 15 різноманітних мікроелементів, серед яких 

марганець, залізо та цинк. Макроелементи представлені в основному калієм, 

кальцієм та магнієм. 

Калину звичайну здавна використовували в якості лікарської рослини. 

Плоди калини мають яскравий червоний колір, незвичний аромат і смак.  
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Продукти переробки плодів калини у своєму складі містять яблучну, 

лимонну та оцтову кислоти. Характеризуються плоди калини і досить великою 

кількістю антоціанів. Калиновий порошок багатий і на мінеральні речовини, 

представлені фосфором, калієм, кальцієм, магнієм, залізом, цинком та міддю. 

З огляду на наведені дані можна стверджувати, що порошки з дикорослої 

рослинної сировини є перспективною сировиною для виробництва борошняних 

кондитерських виробів, які традиційно користуються значним попитом серед 

населення України. 

 

63. БУЛОЧНІ ВИРОБИ З ВИКОРИСТАННЯМ ОВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ 

 

Нєміріч О.В., Петруша О.О., Бончак І.В. 

Національний університет харчових технологій 

У зв’язку з несприятливим станом навколишнього середовища і 

підвищеними психологічними навантаженнями на даний час збільшується 

попит населення на харчову продукцію, що володіє натуральністю та 

лікувально-профілактичними властивостями. Збагачувати біологічно 

активними речовинами доцільно продукти масового споживання, які доступні 

для всіх груп населення і використовуються в щоденному раціоні харчування, 

зокрема булочні вироби.  

Перспективною сировиною для внесення до рецептурного складу 

булочної продукції є овочеві порошки з кабачків та капусти, що отримано 

способом сушіння зі змішаним теплопіведенням, який дозволяє отримати 

високоякісні сушені продукти [1]. Сушені кабачки та капуста – це натуральні, 

збалансовані природні продукти, що містять вітамін К та інші, макро- та 

мікроелементи, пектинові речовини, що виступають де токсикантами, тощо. Ці 

сушені продукти можуть активізувати життєдіяльність мікрофлори в тісті 

завдяки високому вмісту цукрів, сприяти інтенсифікації технологічного 

процесу. Вони зберігають свої корисні властивості протягом року, що дає 
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можливість безперервно забезпечувати виробництво харчових продуктів 

цінним джерелом біологічно активних речовин. 

Метою дослідження було вивчення впливу овочевих порошків на 

споживчі властивості булочних виробів. Проведено експерименти з виявлення 

функціонально-технологічних властивостей овочевих порошків: 

жироутримуючу та емульгуючу здатності, агрегативну стійкість, 

комплексоутворення, а також вибору їх раціональних масових часток в 

рецептурній композиції. 

Показано, що для отримання булочних виробів раціональне дозування 

порошку з кабачків складає 10%, порошку з капусти – 7% до маси борошна за 

показниками питомого об’єму виробів і органолептичними властивостями. 

В задачу подальших досліджень входить обґрунтування технологічних 

параметрів отримання напівфабрикатів і ігрової продукції. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Погожих Н.И. Научные основы теории и техники сушки пищевого 

сырья в массообменных модулях. Дис. докт.: специальность 05.18.12 – 

процессы и оборудование пищевых, микробиологических и 

фармацевтических производств. – Харьков, 2002. – 365 с. 

 

64. ЗДОБНІ БУЛОЧНІ ВИРОБИ АНТИАНЕМІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

ДЛЯ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

В.О. Губеня, Л.Ю. Арсеньєва 

Національний університет харчових технологій 

В останні роки сформувався значний прошарок потенційних споживачів, 

які очікують отримати від ресторанної продукції не лише естетичне 

задоволення, а й певну користь для організму.  

На кафедрі технології харчування та ресторанного бізнесу НУХТ 

проводяться дослідження по збагаченню здобних булочних виробів 

легкозасвоюваним залізом. Новий продукт у формі рогалика з фруктовою 
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начинкою призначений для профілактики залізодефіцитної анемії у дітей, жінок 

і літніх людей. 

У дослідженнях використовуються сульфат заліза, лактат заліза та 

дієтична добавка гемового заліза «Гемовітал», які вносяться так, щоб один 

готовий виріб масою 100-120 г додатково містив 8 мг заліза (50 % добової 

потреби).  

Встановлено, що використані солі заліза покращують структурно-

механічні властивості тіста за рахунок участі заліза в окисно-відновних 

процесах з білками клейковини. Тістові заготовки з сульфатом і лактатом заліза 

краще зберігають форму під час випікання.  

Одночасно з високою фізіологічною доступністю гемового заліза, 

дієтична добавка «Гемовітал» при додаванні в тісто погіршує органолептичні 

показники якості виробів, тому вноситься до складу фруктової начинки. 

Клінічні спостереження довели антианемічну дію рогаликів з лактатом 

заліза і «Гемовіталом», яка виявляється у збільшенні концентрації гемоглобіну 

та покращенні морфометричних параметрів еритроцитів крові дітей. Сульфат 

заліза у складі рогаликів не вплинув на стан крові за період спостережень, що 

означає неефективність цієї сполуки як носія заліза. 

ЛІТЕРАТУРА 
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65. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ОВОЧЕВИХ ПОРОШКІВ В 

ТЕХНОЛОГІЇ БІСКВІТНОГО НАПІВФАБРИКАТУ 

 

Нєміріч О.В., Петруша О.О., Філіпенко В.В. 

Національний університет харчових технологій 

Збільшення зацікавленості населення продуктами оздоровчого 

харчування свідчить про необхідність і актуальність розширення розробки 

оригінальних рецептур і впровадження прогресивних технологій. Збільшення 

обсягу виробництва і споживання бісквітних виробів за останні роки свідчить 

про те, що ця група виробів володіє все більшою популярністю і займає 

важливе місце в структурі харчування населення України. Ця тенденція дає 

можливість розглядати їх як перспективний носій для збагачення раціону 

харчування людини дефіцитними харчовими речовинами, створювати на їх 

основі вироби з традиційними споживчими характеристиками і які мають 

відповідати сучасним положенням науки про оздоровче харчування. 

Бісквіт – це кондитерське тісто, виготовлене з борошна, цукру та яєць. 

Бісквітний напівфабрикат є як основною, так і додатковою частиною багатьох 

борошняних кондитерських виробів. Основа якісного бісквіту – це 

високоякісна сировина, професійне використання якої у технологічному циклі 

дозволяє одержати продукт з високими показниками якості та споживчими 

характеристиками. 

На даний час на ринку сировини для виробництва бісквітних виробів 

пропонуються різноманітні сухі суміші. Суміші для бісквітів – це сухі 

порошкоподібні суміші, які складаються з традиційних компонентів бісквіту та 

інших обґрунтованих з технологічної точки зору інгредієнтів [1–3]. 

Використання сухих сумішей у виробництві бісквітів дозволяє 

максимально спростити та скоротити технологію при одночасному поліпшенні 

органолептичних та підвищенні фізико-хімічних показників якості готових 

виробів. Бісквітне тісто являє собою термодинамічно-нестійку харчову систему 
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– полідисперсоїд і важливе технологічне значення при його виробництві має 

структуроутворювач. 

Перспективним видом сировини є овочеві порошки, що отримані 

способом змішаного теплопідведення і виявляють як відновлювальні, так і 

емульгучі властивості. 

Метою даної роботи було вивчення можливості використання порошків 

кабачків та капусти у якості додаткової сировини до бісквітного тіста. В ході 

досліджень встановлено, що раціональними дозуваннями порошку з капусти є 5 

та 10% до маси борошна, кабачків – 10 та 15% до маси борошна. Упікання та 

усихання напівфабрикату зменшується на 2 та 1,5% відповідно. 

Показано, що завдяки використанню овочевих порошків покращується 

структура тіста, готового напівфабрикату, підвищується харчова. Дана робота є 

актуальною, тому що кабачки та капуста використовуються у дієтичному та 

лікувально-профілактичному харчуванні. 
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66. ВКЛЮЧЕННЯ СМУЗІ У МЕНЮ ЗАКЛАДІВ  

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

О. В. Драненко, О. М. Усатюк 

Національний університет харчових технологій 

Перспективним напрямом розвитку ресторанного бізнесу є включення 

до меню закладів смузі, напою на основі плодово-ягідної та овочевої сировини 
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з підвищеною харчовою та біологічною цінністю. Для технологів харчування 

пріоритетним завданням є удосконалення існуючих та розроблення нових 

технологій смузі, особливо з використанням нетрадиційної рослинної 

сировини, багатої мікронутрієнтами та мінорними біологічно активними 

речовинами, з метою розширення спектру функціональної дії напою. 

Смузі – густий напій, який виготовляється із подрібнених та змішаних у 

блендері свіжих або заморожених овочів, фруктів, ягід із додаванням 

шматочків льоду, соку, сиропу, молока, йогурту. Пропонується напій для 

щоденного споживання як ефективних засіб підтримання життєвого тонусу та 

профілактики захворювань, пов’язаних з порушеннями обміну речовин, та у 

дієтичному харчуванні для заміни сніданку та / або вечері. Смузі є реалізацією 

концепції «рідкої їжі» (від англ. «liquid food»), мода на яку виникла в 90-х роках 

ХХ століття в США разом зі зростанням інтересу американців до здорового 

харчування. Обід зі збитих у блендері овочів і фруктів корисний і не важкий 

для шлунку. Оскільки тривалість ланчу близько 20 хв, а напій готується 

нашвидкуруч і швидко вживається, смузі прийшовся до вподоби офісним 

працівникам, таким чином мережі смузі-барів швидко заполонили Америку, а 

згодом з’явилися і в Європі.  

Класифікації смузі не розроблено, але умовно можна виділити напої, 

виготовлені безпосередньо з овочів та фруктів, та напої з додаванням іншої 

сировини – молока, йогурту, мюслів або горіхів. Використання додаткових 

інгредієнтів обмежується лише фантазією шеф-кухаря та органолептикою 

кінцевого продукту. На перший погляд простий у приготуванні напій, який не 

потребує спеціального устаткування та професійних кулінарних навиків, 

багатий ессенціальними мікронутрієнтами (вітамінами, мінеральними 

речовинами, харчовими волокнами тощо), що визначають його 

загальнозміцнюючі, адаптогенні, імуномоделюючі, радіопротекторні, тонізуючі 

властивості. А психологи стверджують, що смузі має ще й антистресовий 

ефект, оскільки це своєрідний спосіб поринути в дитинство, вживаючи напій 

через трубочку.  
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Існує безліч рецептур смузі, які покликані задовольнити смакові 

уподобання різних категорій споживачів, але при їх розробленні необхідно 

враховувати не лише органолептичні характеристики готового напою, а 

розраховувати харчову та біологічну цінність: конструювати напій залежно від 

вмісту нутрієнтів і мінорних біологічних речовин у вихідній сировині.  

Для закладів ресторанного господарства, які прагнуть організувати 

надання послуг харчування відповідно до принципів здорового харчування, 

впровадження смузі сприятиме зростанню інтересу клієнтів, які притримуються 

здорового способу життя та харчування, як невід’ємної його складової. 

Споживання смузі зростає у весняно-літній період, так як відвідувачі 

сприймають його як освіжаючий сезонний напій, але поза їх увагою 

залишаються оздоровчі властивості, тому варто звернути на них увагу, 

вказавши у меню калорійність напою, підвищений вміст окремих 

мікронутрієнтів та відсоток задоволення потреби у них за рахунок споживання 

порції напою відповідно до Норм фізіологічних потреб населення України в 

основних харчових речовинах та енергії.  
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67. РОЗРОБЛЕННЯ РЕЦЕПТУРИ НОВОГО ВИДУ 

ЗАМОРОЖЕНОГО ДЕСЕРТУ 

Н. М. Кравчук, М. П. Бегаль 

Національний університет харчових технологій 

На сучасному етапі розвитку харчової промисловості в Україні все 

більшої популярності набирають продукти що розраховані на вузькі прошарки 
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суспільства з винятковими потребами, які обумовлені станом здоров’я, 

переконаннями, способом життя. 

Одним з перспективних напрямків у розвитку вітчизняної харчової галузі 

є створення нових продуктів харчування, на основі існуючих, із заміною 

інгредієнтів тваринного походження на рослинні, які збагачені біологічно 

активними речовинами. [1].  

Один з поширених напрямків у житті і харчуванні сучасної людини – 

вегетаріанство. Вегетаріанці не споживають тваринної їжі, що в певній мірі 

обмежує їхній раціон харчування. Також існують люди, що не добровільно 

обмежують раціон, а через непереносимість лактози. Ця проблема набувається 

як при народженні людини, так і виникає у людей похилого і старшого віку. 

Для того, щоб лактоза засвоїлась, її потрібно розщепити на глюкозу та 

галактозу. А це відбувається лише за наявності ферменту – лактази. При нестачі 

чи відсутності цього фермента лактоза не засвоюється організмом. [3]. 

Проаналізувавши продукти харчування і проблеми з їх споживанням ми 

обрали для дослідів морозиво. Бо саме воно належить до групи молочних 

десертів з високою харчовою цінністю й користується значним попитом у всіх 

груп населення. 

Для морозива що виготовляється з коров’ячого молока характерна висока 

харчова, біологічна і енергетична цінність, приємний смак. В цьому продукті 

міститься молочний жир - 3,5 - 15%, білки - 3,5 - 4,5%, вуглеводи від 14 до 25%, 

мінеральні речовини (кальцій, фосфор, магній, залізо) - до 0,7%, вітаміни групи 

A, B, D, E, P. [2].  

Альтернативою коров’ячого молока і продуктів з нього є соєві молоко і 

продукти. 

Соя — найцінніша бобова культура. У насінні сої міститься повноцінний 

білок, частка якого становить 39% (33-52%), 20% жирів і відносно невелика 

кількість вуглеводів[4]. 

За амінокислотним складом соєвий білок наближається до білка 

тваринного походження і добре засвоюється організмом людини. Крім того, у 
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сої містяться жири, вуглеводи, мінеральні речовини, вітаміни. Такі цінні 

компоненти сої дозволяють широко використовувати продукти її переробки у 

харчуванні людини, і вони також мають високу поживну цінність і 

засвоюваність [2]. 

В Україні запатентована технологія одержання «соєвого молока» (Патент 

України    № 40263 А від 08.11.2000 р.), що дозволяє отримати «соєве молоко», 

позбавлене усіх антипоживних речовин, що властиві сирим соєвим бобам. 

Спираючись на вище згадану інформацію та на дослідження, що були 

проведені раніше, нами була розроблена і відпрацьована рецептура нового 

функціонального продукту  замороженого десерту, що не містить продуктів 

тваринництва.  

Основу десерту (70%) складає морозиво з соєвого молока – 

багатокомпонентна система, що складається з безперервного полідисперсного 

середовища та диспергованих у ньому дрібних часток: бульбашок повітря, 

бананового пюре, кристалів льоду. Також значну частину (30%) становить 

суміш пюре ягід. До суміші ягід входять: журавлина звичайна (Vaccinium 

oxycoccos), калина (Viburnum), смородина червона (Ribes rubrum).  

Органолептичні дослідження показали, що десерт відзначається 

перевагою по всіх параметрам в порівнянні з контрольним зразком (контроль – 

морозиво ДСТУ 4735:2007). 

Структура і консистенція нового десерту є дрібнокристалічною і 

гомогенною. Оскільки ягідне пюре являє собою однорідну масу, воно повністю 

розподілене по всій масі. 

Смак і аромат є типовими для морозива з фруктовими добавками — 

вершковий з яскравим, але помірно вираженим солодко-кислуватим ягідним 

присмаком і запахом.  

Колір морозива визначається добавками, і має бути однорідним по всій 

масі, якщо технологією не передбачене інше. Колір даного десерту є 

однорідним світло-червоним. 
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Реологічні властивості даного продукту набули нових показників, в 

порівнянні з контрольним зразком, за рахунок вмісту у доданій суміші ягід зі 

значною кількістю пектинових речовин, які забезпечили стійкість структури, 

збільшився час, за який продукт зберігає структуру і споживчі властивості.  
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68. ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ МЕНЮ В ЗАКЛАДАХ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ПРИ ГОТЕЛЯХ 

 

А. Г. Бровко, О. С. Павлюченко 
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Однією зі складових будь-якого готелю є заклад ресторанного 

господарства. Основними з них є  бари, ресторани та кафе. Вони відрізняються 

площею, кількістю місць, режимом роботи, кулінарним спрямуванням і т.д., 

проте, всі вони є невід’ємною частиною обслуговування гостей та 

інструментом формування в них загального позитивного враження. 

Найважливішим елементом управління процесами обслуговування гостей 

в закладах ресторанного господарства є меню. Меню - це асортиментний 

перелік розташованих у певній послідовності закусок, страв і напоїв, які 

пропонуються закладом ресторанного господарства (рестораном, кафе, баром) 

протягом усього часу роботи залів [1]. 
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Різноманітність страв і кулінарних виробів залежить від характеру попиту 

споживачів, типу закладу і особливостей контингенту споживачів.  

Для  забезпечення послугами харчування в більшості готелів 

використовують декілька основних видів меню.  

"А-ля карт" (a la carte) - меню, в якому вказується індивідуальна ціна на 

кожну порційну страву. Страви, вибрані відвідувачами, повинні готуватися на 

замовлення протягом 15…20 хвилин. Даний вид меню характерний для 

ресторанів, що використовують французький сервіс. Вони працюють при 

готелях вищих категорій   

"Табльдот" (table d`hote) - меню, страви в якому пропонуються за єдиною 

комплексною ціною.  До ціни включені всі складові – від закуски до десерту,  

причому на вибір пропонуються декілька варіантів за різною комплексною 

ціною і з різним асортиментом страв. Система обслуговування "табльдот" 

передбачає обслуговування за єдиним для всіх клієнтів меню без права вибору 

страв [2]. На цей час найбільшого розповсюдження, серед меню даного виду, 

отримали бізнес-ланчі, які надаються переважно ресторанами при готелях 

категорії ***.  

Європейський досвід вказує на ефективність використання в ресторанах 

вищих категорій змішаного меню, в якому вказуються декілька пропозицій з 

різним набором страв і різним ціновим рівнем. Система обслуговування в 

такому випадку передбачає часткове обслуговування за єдиним меню без права 

вибору, як правило, основної страви та вільного вибору закусок та солодких 

страв [3].  

Широкого розповсюдження в більшості готелів отримало обслуговування 

туристів «шведський стіл», коли на сніданок, а іноді й на вечерю пропонується 

широкий асортимент закусок.  

Принцип «шведського столу» полягає у вільному виборі виставлених на 

загальний стіл страв та самообслуговуванні.  Даний метод дозволяє збільшити 

пропускну спроможність зали та прискорити процес обслуговування.  
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Використання даних видів меню в закладах ресторанного господарства 

при готелі сприятиме розширенню контингенту споживачів та  покращенню 

рівня їх обслуговування.   

ЛІТЕРАТУРА 

1. Богушева, В. И. Организация обслуживания посетителей ресторанов и баров. 

Уч. пос. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. - 416 с. 

2. Н. Ходорковская. Ресторан при гостинице: специфика работы [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.food-service.com.ua 

3. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. Уч. 

пос. - М.: Академия, 2006. - 208с. 

 

69. ВИКОРИСТАННЯ КУПАЖОВАНИХ РОСЛИННИХ ОЛІЙ У 

ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

О. С. Задкова, С. І. Усатюк 

Національний університет харчових технологій 

Олії – необхідний компонент харчування населення, основне джерело 

ненасичених жирних кислот, без яких неможливе нормальне функціонування 

людського організму. МНЖК регулюють активність ферментів, ПНЖК родини 

ω-3 зменшують агрегаційну здатність тромбоцитів, знижують рівень 

холестерину в крові. Лінолева кислота в організмі перетворюється на 

арахідонову, яка є попередником простагландинів, що володіють 

протизапальними властивостями.  

Важливим показником біологічної цінності рослинних олій є 

співвідношення жирних кислот. Олії, що реалізуються на ринку України і 

використовуються у закладах ресторанного господарства, не збалансовані за 

жирнокислотним складом, тому актуальним напрямом наукових досліджень є 

розроблення олій оптимального складу купажуванням.  

Табакаєвою О.В. запропоновано такі трьохкомпонентні композиції, 

оптимізовані за жирнокислотним складом: №1 – 60% оливкової, 35% 
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соняшникової, 5% лляної олії; №2 – 60% оливкової, 35% кукурудзяної, 5% 

лляної олії; №3 – 60% оливкової, 35% бавовняної, 5% лляної олії. Науковцями 

МДУХВ запропоновано технологію, що дозволяє отримувати рослинні олії 

заданого складу у вигляді сумішей. Розроблено такі варіанти сумішей: 

соняшникова з лляною, соєва з кукурудзяною, ріпакова з кукурудзяною, 

соняшникова з олією пшеничних зародків.  

Активно розвивається напрям створення емульсійних жирових продуктів, 

в яких в якості жирової фази використовують купажовані олії. Ліпідна 

композиція білкових соусів для функціонального харчування має оптимальне 

співвідношення ПНЖК за рахунок використання купажу соєвої та кукурудзяної 

олій у співвідношенні 7:3.  

Науковцями НДІ харчування РАМН та МДУХВ запропоновано 

використання в якості базових жирових основ у майонезних соусах дво- та 

трикомпонентні купажовані олії, до складу яких входить соняшникова, рижієва, 

ріпакова, соєва та кукурудзяна. Нами проведено серію експериментальних 

досліджень, в результаті яких розроблено купаж високої біологічної цінності на 

основі оливкової, соняшникової та лляної олій у співвідношенні 15:80:5 з 

оптимальним співвідношення ПНЖК родин ω3:ω6 1:5 відповідно.  

Впровадження у закладах ресторанного господарства купажованих 

рослинних олій дозволить розширити асортимент продукції, підвищити 

харчову та біологічну цінність шляхом збагачення страв мікронутрієнтами та 

мінорними біологічно активними речовинами рослинної сировини. 
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70. ВИКОРИСТАННЯ ЕКСТРУДОВАНОГО КВАСОЛЕВОГО 

БОРОШНА ПРИ ВИРОБНИЦТВІ БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ 

ВИРОБІВ 

 

І.А. Буянова, А.В. Гавриш, І.Л. Корецька, В.Ф. Доценко 

Національний університет харчових технологій 

Розширення виробництва харчової продукції, збагачення незамінними 

компонентами, спеціалізація продуктів дитячого і функціонального 

призначення, а також дієтичних (лікувальних і профілактичних) – одне з 

пріоритетних завдань державної політики в сфері здорового харчування. [3] 

Група борошняних кондитерських виробів належить до висококалорійної, 

вона  містить велику кількість таких компонентів як жири та вуглеводи, і 

недостатню кількість білків, вітамінів, харчових волокон та ін. Тому 

виготовлення збалансованих виробів, що містять вітаміни, мікроелементи, 

білки, - актуальна задача. [4] 

Метою даної роботи є розробка сучасних способів збагачення 

борошняних кондитерських виробів білками рослинного походження, 

збільшення поживної та енергетичної цінності, покращення амінокислотного 

складу та розширення асортименту борошняних кондитерських виробів. 
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Вміст білка в бобових досягає 20-30%. Амінокислоти в значній кількості 

представлені лізином, лейцином, аргініном, присутні  аспарагінова і 

глютамінова кислоти. При вживанні сумісно з зерновими культурами та 

іншими продуктами, що містять сірковмісні амінокислоти та триптофан, бобові 

забезпечують добре збалансований набір незамінних амінокислот в готовій 

продукції. Калорійність бобових за рахунок вуглеводів в 2 рази менше, в 

порівнянні із зерновими продуктами. Вміст клітковини залежить  від виду 

квасолі і становить 10-18%. Мінеральні речовини включають широкий спектр 

елементів – залізо, кальцій, магній, селен та ін.  

Квасоля та нут завдяки вмісту білку, більш повноцінному ніж білок 

інших зернових продуктів, є досить цінними культурами для створення 

продуктів функціонального призначення. Але квасоля, як і інші бобові, містить 

також шкідливі речовини (наприклад, лектини і інгібітори трипсину), що 

обмежує її вживання без значної теплової обробки. [2] 

На кафедрі технології зберігання та переробки зерна розроблено новий вид 

борошна - екструдоване квасолеве борошно (ЕКБ). Новий  вид борошнистої 

сировини містить велику кількість білків, вуглеводів і мінеральних речовин. 

Енергетична цінність ЕКБ становить  384 ккал на  100 г [1]. 

На кафедрі технології харчування та ресторанного бізнесу проводяться 

науково-дослідні роботи по вивченню можливості використання ЕКБ борошна 

у виробництві борошняних виробів. 

Досліджено вплів концентрації ЕКБ на клейковинний комплекс 

пшеничного борошна (спільно з фахівцями кафедри кафедри технології 

зберігання та переробки зерна) та визначена його можлива концентрація. 

Подальші дослідження проводили з метою введення ЕКБ в групу борошняних 

кондитерських виробів. 

За дослідженнями маркетологів на сьогодні найбільшим попитом  

користуються кекси. Для подальших досліджень ми обрали рецептуру кексу 

«Столичний». При виготовленні модельних зразків кексів  використовували 
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пшеничне борошна вищого сорту, цукрову пудру, вершковий маргарин, 

меланж, хімічні розрихлювачі і що відповідають вимогам діючих стандартів 

[4]. Кекси мали конічну форму та масу 75 г. 

Виготовлення та дослідження технологічних показників проводили в 

умовах технологічних лабораторій кафедри технології харчування та 

ресторанного бізнесу і кафедри технології хлібопекарських та кондитерських 

виробів. Досліджували органолептичні та фізико-хімічні показники сировини, 

напівфабрикатів та готових виробів, було досліджено вплив ЕКБ на 

клейковинний комплекс, водопоглинальну та газоутворювальну здатності тіста. 

При розробці рецептури тіста для кексів ЕКБ вводили разом з пшеничним 

борошном, одночасно зменшуючи еквівалентну кількість борошна.  

Аналіз готових кексів показав хороші органолептичні та фізико-хімічні 

показники тіста та готових кексів. Аналіз дослідної роботи підтверджує 

можливість на використання ЕКБ при виробництві кондитерських борошняних 

виробів. 
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71. АНАЛІЗ ТА РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПЛАНУВАННЯ 

ЗАКУПІВЕЛЬ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

І.П. Гребенюк, Н.П. Бондар, Л.Г. Загоровська 

Національний університет харчових технологій 

Ресторанна справа є одннм з найбільш розповсюджених видів малого 

бізнесу, всі учасники якого ведуть між собою постійну боротьбу за 

сегментацію ринку, за пошук нових та утримання постійних споживачів своєї 

продукції і послуг. Для завоювання та утримання лідируючих позицій на ринку 

виникає необхідність пошуку шляхів підвищення ефективності діяльності 

вітчизняних підприємств ресторанного бізнесу. Одним з таких шляхів є 

впровадження інновацій в організацію та управління як на рівні всього 

підприємства, так і на рівні окремих бізнес-процесів. Саме процесно-

орієнтований підхід в управлінні спонукає до використання та впровадження 

сучасних методів реінжинірингу бізнес-процесів підприємств. Проведення 

реінжинірингу бізнес-процесів на сьогодні є однією з новітніх концепцій 

розвитку стратегічного управління підприємством, що широко 

використовується провідними компаніями світу [1, 2]. 

Метою даної роботи є проведення аналізу та виявлення особливостей 

діяльності закладів ресторанного господарства  з метою пошуку шляхів 

удосконалення системи планування закупівель. 

Для досягнення поставленої мети вирішуються наступні завдання: 

 1.Дослідження, моделювання та виявлення специфіки роботи закладів 

ресторанного господарства, зокрема задач планування й організації закупівель 

сировини. 

 2. Реінжиніринг бізнес-процесів закупівель. 

Дослідження й аналіз системи планування закупівель з метою виявлення 

недоліків та визначення можливих шляхів її удосконалення проводимо за 

допомогою функціональної моделі, розробленої з використанням CASE-засобу 

AllFusion Process Modeler [3,4]. 
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Дана модель являє собою трирівневу ієрархію упорядкованих і 

взаємозв'язаних діаграм, відображає існуючий порядок бізнес-процесів та має 

статус «AS-IS» - «як є». 

 В процесі аналізу роботи системи планування закупівель закладів 

ресторанного господарства були виявлені наступні проблеми: персонал відділу 

закупівель при обробці заявок на товари від закладу ресторанного господарства 

керується занадто великою кількістю документів та звітів. 

Для того, щоб перевірити доцільність замовлення вказаної кількості 

одиниць продукції, йому необхідно вивчити та проаналізувати звіт про витрати 

сировини за попередні періоди і норми страхових запасів сировини. 

Оскільки кожна заявка від закладу ресторанного господарства 

характеризується великим асортиментом продуктів, а час на обробку заявок 

обмежений, персонал відділу закупівель не встигає перевірити доцільність 

замовлення вказаної кількості одиниць для кожного товару. 

В даній ситуації було б доцільним працівникам відділу закупівель надати 

можливість визначати необхідні обсяги закупівлі сировини для закладів 

ресторанного господарства на основі аналітичних та статистичних методів, які 

використовуватимуть норми страхових запасів сировини та дані про її витрати 

за попередні періоди. 

Дані вимоги реалізовано завдяки проведенню реінжинірингу бізнес-

процесів, результати якого відображені на діаграмі декомпозиції «Визначення 

потреб у сировині на плановий період» функціональної моделі статусу «ТО-

ВЕ» («як має бути») та забезпечують формування звіту про необхідні обсяги 

закупівель і визначення термінів поставок продукції на плановий період. 

В результаті проведення реінжинірингу бізнес-процесів закупівель буде 

послаблено вплив людського фактору на формування замовлень продукції та 

посилено контроль за процесами планування, що забезпечить заклади 

ресторанного господарства надійними та вчасними поставками якісної 

сировини для виробництва продукції та задовольнить смаки і потреби самих 

вибагливих споживачів. 
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72. ОТРИМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ БАРВНИКІВ ІЗ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ 

РОСЛИН ДЛЯ РЕСТОРАННОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Г.О. Сімахіна, Л.М. Солодко 

Національний університет харчових технологій 

Серед харчових добавок барвники посідають особливе місце. В останні 

роки дискусії про необхідність і доцільність їх застосування у виробництві 

харчових продуктів, зокрема при отриманні ресторанної продукції, ведуться як 

фахівцями, так і широкою громадськістю. І які б аргументи не наводили 

супротивники забарвлення харчових продуктів, у свідомості людини смак і 

колір їжі дуже тісно пов’язані. Загальновідомо, що непривабливий за зовнішнім 

виглядом харчовий продукт або напій не збуджує апетиту, в результаті чого 

власники ресторанів ризикують утратити своїх клієнтів.  

В останні десятиліття знову спостерігається збільшення інтересу до 

натуральних харчових барвників. Це пов’язано як із твердою регламентацією 

використання синтетичних барвників, так і з прагненням виробників надати 

харчовим продуктам статусу натуральних. Остання тенденція надзвичайно 
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важлива, оскільки в наш час прагнення до здорового харчування як у домашніх 

умовах, так і у громадських закладах спонукає споживачів віддавати перевагу 

натуральним продуктам, що не містять жодних штучних харчових добавок.  

Провідне місце в обсягах продажів натуральних барвників у Європі 

посідають червоні, зелені, жовті, жовтогарячі барвники. У живій природі 

представлено повний спектр відтінків. Людину постійно оточує різноманіття 

фарб – колір є частиною її повсякденного побуту. Це стосується і харчових 

звичок.  

Важливою групою барвників є хлорофіли, які виконують різнобічні 

біологічні функції, сприяючи покращенню імунітету, несучи 

загальнозміцнюючу дію, тішачи око споживачів, збуджуючи апетит та 

підвищуючи задоволення від їжі. Хлорофіли здатні справляти в організмі 

людини дію, подібну до дії гемоглобіну, тобто підвищувати рівень кисню, 

прискорювати азотистий обмін. Разом із тим, сьогодні виробництву 

натурального пігменту хлорофілу приділяється недостатньо уваги, враховуючи, 

мабуть, той факт, що природний хлорофіл має низьку термостабільність.  

Дешевим і досить розповсюдженим джерелом хлорофільних барвників 

може стати зелена маса буряків – цукрових, столових, кормових. Аналіз 

вітамінного складу і наявність широкого спектру інших біологічно активних 

речовин у зеленому листі буряків дає підстави віднести їх до групи 

високовітамінних природних джерел.  

На кафедрі технології оздоровчих продуктів розроблено спосіб 

отримання хлорофільних барвників із суміші зеленої маси буряків різних 

підвидів. Перед екстрагуванням сировину подрібнювали, що дало можливість 

досягти декількох ефектів – збільшити поверхню дотику рідкої та твердої фаз, 

зменшити шлях дифузії речовин з глибини пор до поверхні твердої фази, 

зруйнувати стінки клітини і мембрани клітин, що відкриває вихід розчинним 

речовинам у екстрагент. Процес отримання барвників проводили, поєднуючи 

стадії замочування (в разі роботи з сухою сировиною) та екстрагування, 

протягом 3…4 год. Показано доцільність введення на стадії концентрування 
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барвників лимонної кислоти у кількості 1 % до маси екстракту або кверцетину 

(0,05 % до маси екстракту). Використання зазначених добавок у якості 

стабілізаторів дозволяє не лише досягти належного кольору барвника, а й 

захистити його від псування. Завдяки введенню стабілізаторів зникає також 

необхідність пастеризувати розчини отриманих барвників і уникнути таким 

чином шкідливої дії високих температур на біологічно активні речовини 

барвників. Барвники, отримані за розробленою технологією, являють собою 

сиропоподібну рідину з вмістом сухих речовин до 60 %, забарвлену в 

інтенсивний зелений колір, із характерним смаком, без стороннього присмаку 

та запаху. Органолептичні показники отриманих барвників цілком придатні для 

надання привабливого забарвлення різним харчовим продуктам будь-якої 

консистенції: плодово-ягідним киселям, желе, мусам, карамелям, коктейлям, 

безалкогольним напоям тощо. Дозування барвників необхідно варіювати в 

кожному конкретному випадку.   

 

73. РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ  

В РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

О.В.Арпуль, В.В.Удовицький  

Національний університет харчових технологій 

Аналіз літературних джерел та вивчення вітчизняного і закордонного 

практичного досвіду з виробництва напівфабрикатів, способів пакування та 

зберігання готової продукції показав, що сучасний стан розвитку 

технологічного забезпечення закладів ресторанного господарства створив 

передумови для розробляння нових ресурсозберігальних технологій переробки 

традиційної сировини у напівфабрикат високого ступеня готовності [1; 3]. 

«Sous Vide» з французької означає «під вакуумом» і описує спосіб 

приготування у вакуумній запакованій пластиковій упаковці з дотриманням 

точно встановлених температурних режимів. «Sous Vide» технологія була 

апробована в кращих світових ресторанах світу в 1970 році, та її детальне 
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вивчення науковцями була розпочато в 1990-х роках, а впровадження в 

домашній кухні розпочалось в кінці 2000-х років. Нині «Sous Vide» молекулярні 

технології починають охоплювати закордонні ресторани та поступово 

розповсюджуватись у вітчизняних закладах ресторанного господарства. 

Використання вакуумних технологій дозволить оптимізувати втрати під 

час термічного оброблення напівфабрикатів, підвищити їх харчову та 

біологічну цінність. Воно полягає в оброблені продукту частковим тиском за 

оптимальних параметрів цього процесу. Це призводить до поліпшення 

органолептичних показників, зменшення мікробіологічних показників, 

зменшення мікробіологічного обсеменіння та, в кінцевому результаті, до 

збільшення терміну зберігання напівфабрикату і готової продукції [2; 3]. 

Вологоутримуюча здатність (ВУЗ) визначає такі показники, як 

соковитість, ніжність продукту. З проведених дослідів випливає тенденція, що 

ВУЗ пропорційна до зміни температурних режимів. Зниження температури 

обробляння сприяє підвищенню ВУЗ. Це можна пояснити тим, що за умов 

температури вище 90о С відбуваються інтенсивні денатураційні процеси, що 

супроводжуються ущільненням білка та впресуванням вологи. Також вакуумна 

плівка запобігає випаровуванню вологи або її переходу до середовища, що гріє.  

Зразки, які пройшли теплове обробляння у вакуумі, за органолептичними 

показниками мають кращий зовнішній вигляд, рівномірне забарвлення по всій 

поверхні харчового продукту, а також кращу консистенцією. 

Отже, «Sous Vide» технології надає можливість як створення нових страв, 

так і ресурсозберігаючий ефект при переробці традиційної сировини у 

напівфабрикат високого ступеня готовності. 
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74. "ЛЕГКІ" ГРЕЧАНІ ЗЕРНА – НОВИЙ ПРОДУКТ, ГОТОВИЙ ДО 

ВЖИВАННЯ 

 

Ю.П.Фурманова, О.І. Шаповаленко 

Національний університет харчових технологій 

Гречка - екологічно чистий продукт. Це чи не єдина рослина, яку не 

вдалося геномодифікувати. Всіляких нітратів, пестицидів і гербіцидів в гречці 

немає. Ця рослина просто не потребує хімікатів. Вона прекрасно розвивається 

без добрив, а з бур'янами та шкідниками справляється без сторонньої допомоги. 

Одним з найважливіших властивостей гречки є захист від раку. Завдяки вмісту 

в її складі флавоноїдів, гречка перешкоджає зростанню пухлин. Це особливо 

важливо при сучасній екологічній обстановці. Крім протиракових 

властивостей, вживання гречки знижує ризик тромбозу, сприяє очищенню 

судин від «поганого» холестерину і перешкоджає розвитку серцево-судинних 

захворювань [1]. 

Тому зерно гречки є цінною харчовою сировиною, яку необхідно 

використовувати для розширення асортименту харчової продукції спеціального 

призначення. При цьому, великою популярністю сьогодні в Україні 

користуються  продукти готові до вживання. Технологія таких продуктів, в 

сучасних умовах,  повинна враховувати промисловий характер їх виробництва, 

тобто  інтенсифікацію технологічних процесів, а це, в свою чергу,  передбачає 

використання нових фізичних методів оброблення. 

Одним із таких методів є оброблення продуктів у електромагнітному полі 

надвисоких частот (ЕМП НВЧ), так зване мікрохвильове оброблення. У побуті 

мікрохвильове оброблення продуктів набуло надзвичайного поширення за 

рахунок високої швидкості, безінерційності і можливості нагрівання одночасно 
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в усьому об’ємі.  Окрім цього, оброблення продуктів ЕМП НВЧ чинить 

стерилізуючу дію і подовжує строк зберігання готового продукту. 

Нами була розроблена технологія виробництва харчового продукту – 

«легких» гречаних зерен. Шляхом нагрівання спеціально підготовленого зерна 

гречки у ЕМП НВЧ протягом кількох секунд було отримано продукт з гарними 

органолептичними показниками, готовий до вживання.  

Механізм процесу нагрівання завжди пов’язаний з рухом молекул. 

Нагрівання ж  продукту в ЕМП НВЧ відбувається в наслідок руху  полярних 

молекул, які називаються диполями. Якщо такий диполь потрапляє в 

електромагнітне поле, то він прагне орієнтуватися уздовж магнітних силових 

ліній і починає рухатися, а при зміні напрямку поля змінюється і напрямок 

руху. Це викликає коливальний рух диполів. При цьому нагрівання продукту 

проходить швидше і в усьому об’ємі одночасно. До того ж, за таких обставин 

повніше зберігаються поживні речовини, значно поліпшуються смакові якості. 

Нами було використано цей фізичний ефект в технології виробництва 

продуктів готових до вживання із гречки. Зерно умовно складається із сухої 

речовини та води. Тому, ЕМП НВЧ-оброблення забезпечує в основному 

нагрівання води, оскільки її діелектричні властивості суттєво вищі. Основна 

частка енергії спрямовується на процес пароутворення в середині капілярів 

зерна. За певних умов процес пароутворення проходить так інтенсивно, що в 

об’ємі  зерна створюється високий тиск пари, який  спричиняє його "вибух".  

Розроблений нами продукт, утворений  в результаті такої теплової дії пари, має 

пористу структуру і повністю готовий до споживання. Оскільки процес 

нагрівання супроводжується не тільки руйнування структури, але й  такими 

змінами  основних макромолекул зерна  (крохмалю та білків), які 

позиціонуються з розумінням і відчуттям продукту як таким, який є готовим до 

споживання [2]. 
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75. ВПЛИВ КАРОТИНОВМІСНОЇ СИРОВИНИ НА КЛЕЙКОВИННИЙ 

КОМПЛЕКС ПІСОЧНОГО ТІСТА 
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Національний університет харчових технологій 

Сучасна наука і технологія тісно пов'язана з вирішенням проблеми 

задоволення потреби людства в нових харчових продуктах. Збільшення потреби 

в харчових продуктах стало причиною пошуку нових потенційних джерел їжі. 

Міське населення вживає значну кількість концентратів, консервованих та 

перероблених продуктів, в яких погано збережені біологічно-активні речовини 

(БАР). Особливу тривогу викликає глибокий дефіцит у населення більшості 

вітамінів, в тому числі антиоксидантного ряду - С, Е, А [1,2]. 

Одними з БАР, які сприяють мобілізації захисних сил організму є 

каротиноїди, яким в останній час приділяється велика увага. Традиційно ß-

каротин розглядали як провітамін А. В останні роки наукою і практикою 

доведено його біологічну активність, в основі якої – унікальні антиоксидантні 

властивості, відсутність в ньому канцерогенних, мутагенних властивостей. 

Метою нашого дослідження є удосконалення технології виготовлення 

пісочного печива для створення виробів підвищеної харчової цінності, 

збагачених ß-каротином, харчовими волокнами та пектиновими речовинами, а 

також порівняння органолептичних, структурно-механічних та фізико-хімічних 

показників отриманого печива з додаванням каротиновмісної сировини (КС). 

В результаті аналізу періодичної та фахової літератури та проведених 

експериментальних досліджень підібрано сировину для розроблення рецептури 
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пісочного печива. Було обрано сировину, з високим вмістом ß-каротину – 

моркву, та каротиновмісний наповнювач «Морквяний мед» [3]. 

КС вносили з розрахунку забезпечення добової потреби організму 

людини ß-каротином на 25%, 35%, 50% та 60%. Пюре з сирої моркви (ПСМ) та 

пюре з вареної моркви (ПВМ) вносили в кількості 9%, 13%, 17%, 

каротиновмісний збагачувач «Морквяний мед» (КЗ) у кількості 6%, 8%, 11% до 

маси тіста, результати порівнювали з контрольним зразком – без додавання КС. 

Досліджували вплив КС на кількість і якість клейковини, відмитої  із 

тіста з нею. Встановлено, що внесення в тісто ПСМ та ПВМ у кількості від 9% 

до 17% дещо зменшує вихід сирої клейковини на 0,4 – 1,4%, при внесенні КЗ 

вихід сирої клейковини зменшується на 2,1 – 2,7%. Кількість сухої клейковини 

також має стійку залежність до її зменшення зі збільшенням дозування КС. Так 

як в КС білки майже відсутні, то при внесенні її в борошно, зменшується 

кількість білків борошна, які приймають участь у формуванні клейковини. Опір 

клейковини стисненню на ІДК зменшується на 1 – 6% відповідно до зменшення 

кількості внесення ПСМ, на 1,2 - 11,5% до зменшення кількості внесення ПВМ 

та на 24 - 30% до зменшення кількості внесення КЗ, що додаються до тіста 

порівняно з контрольним зразком без добавки. Разом з тим зменшується і 

розтяжність клейковини на 2 – 7 см, в залежності від кількості внесеної КС. 

Внесення КС до пісочного тіста призводить до зменшення виходу сирої 

та сухої клейковини. Разом з тим клейковина характеризується більш високими 

показниками пружності.  

Таким чином, КС сприяє утворенню «середньої» за якістю клейковини 

пшеничного борошна і формуванню розсипчастої структури пісочного тіста. 

ЛІТЕРАТУРА: 
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Пищевая технология. – 2000. - №5-6. – С.27-29. 



 162 

3. ТУ У 15.8 – 33901190-00262010 Концентрований каротиновмісний 

наповнювач «Морквяний мед». 

 

76. РОЗРОБЛЕННЯ РЕЦЕПТУР СИРКОВИХ ПАСТ З 

ВИКОРИСТАННЯМ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 

 

А.В.Згурський  

Національний університет харчових технологій 

Нові технології обробки, зміни в сучасному способі життя, а також все 

більше усвідомлення взаємозв’язку між раціоном харчування та здоров’ям 

зумовлюють підвищення попиту споживачів на продукти, які містять 

функціональні інгредієнти та відповідно необхідність удосконалення технології 

виробництва продуктів з підвищеним вмістом біологічно-активних речовин 

(БАР). Пріоритетним напрямом у виробництві таких продуктів є створення паст 

на основі сиру кисломолочного з застосуванням рослинної сировини.  

Для розширення асортименту паст на основі сиру кисломолочного та 

підвищення їх біологічної цінності в лабораторії кафедри технології харчування 

та ресторанного бізнесу Національного університету харчових технологій 

розроблено рецептуру нового продукту з використанням насіння льону. Лляне 

насіння здавна використовували як джерело харчової олії для випічки хліба і в 

медицині. Проте дослідження вчених (Щербакова В.Г., Лисицина А.М., 

Вавилова О.И., Живетина В.В. та ін.) за останні роки виявили більш широку 

гамму властивостей лляного насіння, що значно розширює сферу його 

використання. Насіння льону містить досить високий рівень розчинних 

полісахаридів, камеді або бассорину (слиз насіння льону, 6…8 % на суху 

речовину). Це гідроколоїдна суміш кислих і нейтральних полісахаридів у 

співвідношенні 2:1. Завдяки своїм властивостям полісахариди льону можна 

успішно використовувати як загусник і стабілізатор, аналог гуарової камеді. 

Хімічний склад зрілого насіння льону звичайного включає,%: білкові речовини 

– 18…33, слизі – 5…12, вуглеводи – 12…26, безазотисті екстрактивні речовини 
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– 22, жирні олії – 30…50, багато тригліцеридів жирних кислот: ліноленової 

(30…45), лінолевої (25…59), олеїнової (18…20), гліцерид-стеаринової (8…9), 

пальмітинової, арахінової, міристинової, а також токоферолу (Е), сліди 

холестерину [1, 2].  

Додатково для забезпечення оригінальних органолептичних показників та 

збагачення продукту БАР також використовували: часник, паприку, кріп, 

кукурудзяну олію. Вибір даних компонентів пояснюється їхнім цінним 

біохімічним складом, який позитивно впливає на здоров’я людини. [3].  

На основі проведених досліджень було визначено вплив рецептурних 

компонентів на зміну фізико-хімічних властивостей сиру кисломолочного. 

Розроблено ряд рецептур кисломолочних сиркових паст та визначено 

технологічні параметри виробництва нового продукту. Встановлено, що новий 

продукт має характерний зовнішній вигляд однорідну кремоподібну 

консистенцію, відрізняється гармонійним смаком і приємним запахом, який за 

рахунок високого вмісту БАР та зокрема антиоксидантів володіє подовженим 

терміном зберігання.  
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77. НАТУРАЛЬНІ БАРВНИКИ З ПРЯНО-АРОМАТИЧНОЇ СИРОВИНИ В 

ВИРОБНИЦТВІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

 

Я.В. Зозулінська, І.Л Корецька 

Національний університет харчових технологій 

Натуральні (природні) барвники почали використовуватися дуже давно 

без проведення будь-яких досліджень, у тому числі токсикологічних. У 

більшості своїй вони мають рослинне походження і являють собою суміш 

каротиноїдів, антоціанів, флавоноїдів, хлорофілу і інших натуральних 

компонентів. Всі вони можуть застосовуватися для фарбування харчових 

продуктів.  

Натуральні барвники виробляють з пряних трав, вони, на відміну від 

пряних овочів, у більшості своїй дикорослі, хоча деякі з них (наприклад, аніс, 

коріандр, кмин, м'ята, кріп і лаванда) введені людиною в культуру з 

найдавніших часів.  

Аромат пряних трав, як правило, посилюється після сушіння, але є пряні 

трави, які володіють пряними якостями лише в свіжому вигляді, тому їх не 

піддають сушінню і транспортуванню. У переважної більшості пряних трав так 

чи інакше використовується виключно надземна частина рослини, а у деяких 

навіть тільки самі верхівки-квіти і насіння. І лише у двох-трьох видів пряних 

трав використовують в їжу коріння і кореневища (аїр, гравілат, колюрія і 

дягель, у якого в їжу йдуть всі частини рослини). До пряних трав умовно 

відносять також пряні частини напівчагарникових і чагарникових рослин, 

наприклад, ялівцю, рути та ін. 

На кафедрі технології харчування та ресторанного бізнесу проводиться 

дослідження можливості використання сучасної фітосировини в якості 

рослинних барвників при виробництві кулінарних виробів. 
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78. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАКВАСОК  ПРИ 

ВИРОБНИЦТВІ ХЛІБА 

 

Т.С. Карпенко, Т.А. Сильчук 

Національний університет харчових технологій 

 

Головною метою здорового харчування є збереження та зміцнення 

здоров’я населення, профілактика захворювань, які виникають через 

неповноцінне та незбалансоване харчування. Тому одним з основних напрямків 

досліджень є виробництво продуктів підвищеної харчової цінності, які 

призначені для зниження ризику впливу шкідливих речовин, а також для 

зміцнення захисних функцій організму.  

Провівши літературний огляд було встановлено, що до одного з 

перспективних напрямків створення здорових продуктів харчування 

відноситься виробництво хлібу з біоактивованого зерна, застосування якого у 

закладах ресторанного господарства може стати актуальним у подальшому. До 

продуктів, які призначені для зниження ризику впливу шкідливих речовин, а 

також для попередження різноманітних захворювань, можна віднести 

хлібобулочні вироби з біоактивованого зерна, яке відрізняється підвищеним 

вмістом вітамінів, мінеральних речовин у засвоюваній формі, незамінних 

амінокислот. Проте, активний ферментативний комплекс пророщеного зерна 

негативно впливає на якість хліба. Для зниження активності ферментів і 

підвищення якості готової продукції використовують підкислювачі та закваски. 

За рахунок використання заквасок раптового бродіння відбувається економія 

дріжджів та чистих культур молочнокислих бактерій. Проведений літературний 

огляд показав, що при температурі зброджування закваски 30 і 35оС 

газоутримувальна здатність тіста була найбільшою. Це пов’язано з тим, що 

дана температура є найбільш благополучною для розмноження дріжджових 

клітин, в результаті чого збільшується об’єм тіста. Встановлено, що зі 

збільшенням дозування зерна, яке вноситься в закваску, зменшується 



 166 

газоутримувальна здатність тіста. Тобто, при внесенні 50% зерна в закваску 

необхідно скорочувати час бродіння тіста на 30 хвилин, у порівнянні з 

дозуванням зерна 30%. При дозуванні зерна 30% фахівці відзначили найкращі 

показники хліба, а саме: найбільший питомий об’єм та пористість. 

Таким чином, результати літературного огляду показали, що для 

отримання виробів з біоактивованого зерна пшениці найкращої якості 

рекомендовано готувати тісто на заквасці раптового бродіння вологістю 50%, 

збродженої до 8-10 град при 30 – 35 оС, з додаванням до закваски 30 % зерна [1, 

2]. 

Дану технологію можна використовувати у закладах ресторанного 

господарства, що знизить затрати підприємства на сировину, скоротить час 

виробництва продукції з тіста, а також буде сприяти оздоровленню споживачів. 
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79. АКТУАЛЬНІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ МІНІ-ПИВОВАРЕНЬ В 

ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

О.В. Пасічник, В.Ф. Доценко, В.М. Сидор 

Національний університет харчових технологій 

З року в рік вітчизняний ринок пивоваріння демонструє позитивну 

динаміку зростання: обсяги виготовленого в Україні пива збільшуються в 

середньому на 12% щорічно. Панівне становище в галузі належить чотирьом 

пивним холдингам: ЗАТ "Оболонь", групі Efes, "САН ІнБев Україна" і 
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«Carlsberg Group». Їх виробництво займає близько 94% ринку. Однак галузь 

постійно розвивається, продукуючи нові тренди і  в останні роки зріс інтерес до 

"живого", нефільтрованого, а іншими словами - справжнього пива. Адже з 

кожним днем збільшується кількість людей, які вживають натуральні продукти, 

а в "живому" пиві збережені всі корисні речовини. Йдеться про живі організми, 

вітаміни групи B і PP, білки і амінокислоти. Великі промислові гіганти не 

можуть задовольнити цей запит, так як у виробництві використовуються 

різноманітні добавки, покликані збільшити термін зберігання напою. 

Вітчизняні ж ресторатори можуть встановити міні-пивоварню прямо в барі, 

ресторані або кафе й пропонувати своїм відвідувачам смачне і натуральне пиво 

щодня. 

В умовах жорсткої конкуренції серед сучасних виробників якість пива 

повинна повністю задовольняти вимоги споживача щодо смаку та аромату 

напою, хмельової приємної гіркоти та кольору, пінистості, стійкості піни та 

самого напою під час зберігання, а встановлення міні-броварень в закладах 

ресторанного господарства дозволяє контролювати якість на всіх стадіях його 

виробництва та забезпечувати широкий асортимент сортів пива. Також, при 

виготовленні живого пива не потрібна така операція, як пастеризація і, оскільки 

міні-пивоварня розміщена в ресторані, не треба витрачатися на лінію розливу, 

пляшки, немає й транспортних витрат на доставку пива до споживача, не 

потрібен і численний персонал.  

Для того щоб міні-пивзавод був успішним, він повинен бути частиною 

якої-небудь концепції. Скажімо, можна встановити міні-броварню в 

ресторані, розміщеному в центральному районі столиці, а можна побудувати 

такий же пивзавод за містом і намагатись продавати своє пиво в міських 

барах. Перший варіант обіцяє бути прибутковим, а в другому доведеться 

конкурувати з заводами великої продуктивності, що буде досить складно. У 

випадку, коли обладнання встановлено в закладі ресторанного господарства, 

установа отримує не тільки ексклюзивний продукт, але і вирішує питання 

декору: у залі, на площі 5-10 м2 можна розмістити варочник пивоварні. Пиво 
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власного виробництва додасть закладу ресторанного господарства певного 

колориту і дозволить виробляти смачний і якісний продукт, який не 

залишить клієнтів байдужими і буде викликати позитивні асоціації з їх 

брендом.  

Зважаючи на необхідність підготовки спеціалістів, які б змогли 

забезпечити якісну роботу міні – виробництв в умовах сучасних закладів 

ресторанного господарства, на кафедрі технології харчування та 

ресторанного бізнесу за сприяння ТОВ «Оріон Груп» було відкрито міні – 

пивоварню для забезпечення підготовки кваліфікованих фахівців. 

 

80. ІНТЕНСИВНЕ СОЛІННЯ М’ЯСА  
О.А. Коваль 

 
Національний університет харчових технологій 

       Для отримання якісних м’ясних продуктів важливим є максимальне, 

рівномірне фільтраційне насичення шматка по всій його масі, витримка для 

подальшого дифузійного поширення засолювальних інгредієнтів і біохімічних 

перетворень. Ефективність фільтраційного насичення залежить від розмірів пор 

і капілярів та рушійної сили процесу – різниці тисків в зоні накопичення 

розсолу.    

      Посол м'ясної сировини є одним із самих складних і технологічно 

значущих процесів у виробництві м'ясопродуктів. Грамотно підібрані 

способи, устаткування, параметри технологічних процесів гарантують 

отримання продукції, що відрізняється високими органолептичними 

показниками, виходом і стійкістю при зберіганні. З метою інтенсифікації 

процесу соління використовують різні способи для прискорення 

масообмінних, біохімічних, мікробіологічних процесів, що відбуваються в 

сировині. Одним з універсальних способів засолу м'ясної сировини є 

внутрішньом'язове введення розсільної композиції шприцюванням і 

подальшим масажуванням або тумблюванням з метою забезпечення 

рівномірного розподілу розсола в м'язовій тканині. Найбільш поширеним  є 
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безперервне масажування шприцьованої сировини (56% від загального числа 

способів)  та його модифікації (масажування, витримка в масажері, повторне 

масажування) - 39%.). Найменш вивчений спосіб передбачає поєднання 

масажування і вібраційної обробки - 2%.   

        Запропоновано проводити вібраційну обробку у вакуумі при контакті 

шматка м’яса з  вібруючою пластиною. Порівнюючи відстань відриву, 

швидкості  та траєкторії руху пластини і шматка м’яса, визначені енергетичні 

характеристики процесу масажування. Якщо при контакті шматка м’яса з 

пластиною напрямки руху співпадають, то маємо більш м’яке масажування, 

ніж коли вони рухаються у зустрічному напрямку. Врахувавши структурно-

механічні властивості (адгезію), швидкість деформування, вакуум можна 

розрахувати режим вібраційного руху пластини, коли м’ясо не буде 

відриватись від неї. Тобто в цьому випадку можна проводити масажування 

кісткової сировини. Для жирної свинини залежність міцності адгезії від 

тривалості t контакту визначають за формулою     kkt
Bt

ot eAF 


 1
 , де A, B, к 

–  емпіричні коефіцієнти. 

        Для розрахунку параметрів коливання пластини, які забезпечать задану 

траекторію руху шматка м’яса необхідно знати відносну швидкість dt
dy

. Її 

знаходять виконавши диференціювання рівняння відносно руху шматка в 

момент відриву від пластини 
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  міцність адгезії, Пас; S - площа контакту шматка з 
пластиною, м2. 
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Схема дії сил на шматок м’яса (1 – шматок м’яса; 2 - пластина). 

Слід мати на увазі, що для різних частот і амплітуд коливання 

пластини буде різна швидкість )(tV1  і ефективність масажування буде залежати 

від енергії удару при зіткненні шматка з пластиною. 

 

81. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПІСОЧНОГО ПЕЧИВА  

З ВИКОРИСТАННЯМ БОРОШНА НУТУ  

В УМОВАХ КАФЕ-КОНДИТЕРСЬКОЇ 
 

В.І. Кулініч, В.В. Цирульнікова, Т.А. Сильчук 

Національний університет харчових технологій 

Кондитерським виробам і солодким стравам відведено належне місце в 

меню сучасного закладу ресторанного господарства. 

Борошняні кондитерські вироби – велика група висококалорійних, з 

низькою біологічною цінністю харчових продуктів, що, незважаючи на дефіцит 

незамінних амінокислот, вітамінів, інших нутрієнтів необхідних для 

функціонування організму, користуються підвищеним попитом у споживачів. 

У структурі асортименту борошняних кондитерських виробів закладів 

ресторанного господарства особливе місце належить печиву, яке з кожним 

роком набуває все більшої популярності серед відвідувачів, зокрема дітей. 

Без печива не обходиться жодне як повсякденне, так і святкове чаювання. На 

сьогоднішній день, в меню деяких кафе-кондитерських можна знайти печиво на 

різні смаки: алкогольне або пивне – для дорослих, овочеве або зі смаком 
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устриць – для гурманів, печиво з цілою низкою корисних речовин – для тих, 

хто турбується про здорове харчування. 

В розвинутих країнах світу печиво з пісочного тіста користується 

найбільшим попитом серед борошняної кондитерської продукції ЗРГ за рахунок 

зручності застосування як продукту харчування, різноманітності форм та смаку, 

відносно тривалого терміну зберігання та низької вартості.  

Печиво, в основному, є джерелом вуглеводів і жирів, тому його надмірне 

споживання порушує збалансованість раціону як за основними харчовими 

речовинами, так і за енергетичною цінністю. Аналіз складу печива з пісочного 

напівфабрикату з позицій нутріціології свідчить про пересиченість його 

вуглеводами і недостатній кількості білка, незначному вмісті ессенціальних 

нутрієнтів. Печиво, як і всі інші борошняні кондитерські вироби, мають низьку 

харчову цінність, тому що білки традиційної сировини для їх виробництва не 

досить збалансовані за амінокислотним складом. У зв’язку з цим, при розробці 

нових рецептур печива необхідно прагнути до зростання кількості білка та до 

поліпшення якісного складу білкових композицій.  

Ефективним напрямком вирішення проблеми дефіциту повноцінних 

харчових білків є пошук нетрадиційної білкововмісної рослинної сировини. 

Перспективною сировиною для покращення борошняних кондитерських 

виробів, зокрема пісочного напівфабрикату, можуть бути продукти 

борошномельно-круп'яного виробництва. До них відносять борошно з бобових, 

рисове, вівсяне, кукурудзяне та інші види борошна. 

З аналізу літературних джерел, очевидно, що використання борошна нуту є 

перспективним напрямом удосконалення виробів з пісочного тіста. Нут багатий 

білком, має високий вміст дієтичної клітковини, незамінних амінокислот, 

вітамінів та мікроелементів, дефіцитних у харчуванні людей. Загальний вміст 

жирних кислот в нуті становить 7 г на 100 г продукту, з яких 13 % – насичені 

жирні кислоти, 20 % – мононенасичені і 67 % – поліненасичені жирні кислоти. 

Нут – джерело марганцю, який є складовою частиною багатьох ферментів 

важливих у захисній здатності організму, фосфору, калію та магнію.  



 172 

Дослідження амінокислотного складу білків нутового та пшеничного 

борошна, засвідчує істотну перевагу білків нуту над білками пшениці, особливо 

по лізину і треоніну. Використання борошна нуту в загальній технології 

приготування пісочного печива дозволить збалансувати співвідношення білки-

вуглеводи до 1:4.  
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82. ВИСОКООЛІЙНА СИРОВИНА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА 

ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

 

О.М. Сидоренко, В.В. Цирульникова  

Національний університет харчових технологій 

На сьогоднішній день все більш популярним є випікання хлібобулочних 

виробів у закладах ресторанного господарства. Випікаючи хліб власник і шеф-

повар можуть бути впевнені в його якості. Крім того, можна виготовляти 

різноманітний асортимент хлібобулочних виробів, який не співпадає з 

асортиментом, який пропонують пекарні. 

Як відомо, у хлібопекарському виробництві використовують жири, що 

виготовляються для харчових цілей: масло коров’яче, маргарин, жир рідкий для 

хлібопекарської промисловості, рослинні олії. Вони гальмують у тісті 

життєдіяльність мікроорганізмів, поліненасичені жирні кислоти утворюють 

комплекси з білками і крохмалем, які суттєво впливають на фізичні властивості 



 173 

тіста, роблять його більш еластичним, а також вони сприяють довшому 

збереженню хлібом свіжості, підвищують його калорійність. 

 Рослинні олії та жири – одна із основних складових здорового харчування. 

Оскільки жири забезпечують організм людини енергією, використовуються в 

створенні мембран клітин і кліткових органел, захищають внутрішні органи і 

нервові закінчення від зовнішньої дії, постачають незамінні біологічно активні 

речовини, то споживання їх повинно бути не менше 1/3 добової калорійності 

раціону харчування. З цією метою намагаються використовувати олійну 

сировину зі збалансованим складом жирних кислот і підвищеним вмістом 

жиророзчинних вітамінів. 

Сучасні дослідження генетики і селекційної науки дозволяють частково 

вирішити цю проблему завдяки створенню сортів і гібридів соняшників нового 

покоління з різним співвідношенням жирних кислот і токоферолів в олії 

насіння, особливо створення високоолеїнової соняшникової олії. Соняшник є 

головною олійною культурою в Україні. Насіння сучасних високоолійних 

сортів містить 50-55% олії (на абсолютно суху масу насіння) і 16% білка. 

Соняшникова олія має високі смакові якості і переваги перед іншими 

рослинними жирами за поживністю та засвоєнням. Особлива цінність 

соняшникової олії як харчового продукту зумовлена високим вмістом у ній 

ненасичених жирних кислот (до 90%), головним чином лінолевої (омега-6) – 

55-60% і олеїнової (омега-9) – 30-35%.  Відселекціоновані сорти можуть мати 

концентрацію олеїнової кислоти в олії – 70-78%, лінолевої – 15-22%. 

Споживання високоолеїнової олії в їжу сприяє омолодженню організму, так як 

містить «вітамін молодості» – Е.  

Високоолеїнова соняшникова олія є ідеальним компонентом для 

виробництва маргаринів, які використовуються у хлібопекарській та 

кондитерській промисловості і є суттєвою противагою маргарину, який 

виготовляють з пальмової олії. 

Необхідно зазначити, що вплив високоолеїнової соняшникової олії на 

в’язкість емульсії і структуроутворення в тісті відрізняється від дії звичайної 
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соняшникової олії. Це пояснюється різноманітним жирнокислотним складом, 

що впливає на реакційну здатність і здатність утворювати комплекси з 

крохмалем і білковими речовинами, що містяться в тісті. 

Для впровадження високоолеїнової олії в закладах ресторанного 

господарства необхідні розробки нових рецептур, але всі затрати окупляться 

тим, що відвідувачам можуть бути запропоновані хлібобулочні вироби зі 

збалансованим жирокислотним складом, більш корисним для здоров’я. 
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83. ВИКОРИСТАННЯ ОЛІЇ З ВИНОГРАДНИХ КІСТОЧОК У 

ТЕХНОЛОГІЯХ РЕСТОРАННОЇ ПРОДУКЦІЇ 

С. С. Шкабура, О. М. Усатюк 

Національний університет харчових технологій 

Використання нетрадиційних рослинних олій є дієвим інструментом 

розширення асортименту ресторанної продукції, покращення її смако-

ароматичних властивостей та підвищення біологічної цінності. Однією з таких 

олій, на яку звертають увагу шеф-кухарі і науковці, є олія з виноградних 

кісточок, біологічно цінний продукт перероблення відходів виноробства. 

Висока харчова цінність, а також широкий спектр лікувально-

профілактичної дії (антиоксидантної, регенеруючої, цитопротекторної) 

виноградної олії визначається вмістом вітамінів (Е, А, B1, B2 , B3, В6, B9, В12, С), 

макро- і мікроелементів (калій, натрій, кальцій, залізо), поліненасичених 

жирних кислот, флавоноїдів, фітостеролів, дубильних речовин, фітонцидів, 

хлорофілу, ензимів.  
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Світло-жовта, із зеленуватим відтінком, ніжним, пряним смаком і злегка 

відчутним горіховим ароматом олія з виноградних кісточок м’яко підкреслює 

ароматичні та смакові якості готових кулінарних страв (м’ясних, рибних, страв 

зі спагеті, запечених або тушкованих овочів). Також використовують олію у 

технологіях майонезів, соусів, дресінгів, у тому числі і для купажування з 

іншими оліями для отримання збалансованої за жирнокислотним складом 

основи. Знаходить застосування виноградна олія в приготуванні маринадів для 

м’яса, птиці або риби, а стійкість до дії високих температур обумовлює її 

придатність для смаження у невеликій кількості жиру та у фритюрі.  

Застосування біологічно цінної виноградної олії, багатої фітонутрієнтами 

рослинної сировини, дозволяє підвищити біологічну цінність кулінарної 

продукції, удосконалити та розробити нові технології функціональної 

ресторанної продукції, підвищити засвоєння страв організмом, поліпшити 

органолептичні показники та споживчі властивості. 

 

84. ФІТОРОСЛИНИ. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ.  

 

О. І. Муляр, В.В.Польовик  

  Національний університет харчових технологій 

Харчування є одним з визначальних чинників, що зумовлюють стан 

здоров’я людини. При цьому не так важлива кількість їжі, як її якісний склад і 

збалансованість в раціонні необхідних для організму речовин. У «Настановах 

програми СІНДІ з харчування», затвердженій на 48-ій сесії Європейського 

регіонального комітету ВООЗ зазначає, що зниження захворюваності та 

смертності від основних неінфекційних захворювань можливе за рахунок 

значного урізноманітнення харчового раціону європейців, у першу чергу 

збільшенням споживання овочів та фруктів. 

Академік А.А. Покровський вказував на 4 причини, з яких споживання 

плодів та овочів має бути суттєво збільшеним: 
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1. Овочі містять багато солей калію, які сприяють виведенню з організму 

надлишкової кількості води, чим поліпшують діяльність серця; 

2. Високий вміст в плодах і овочах вітамінів (особливо вітаміну С) 

сприяє нормалізації холестеринового обміну; 

3. Баластні речовини плодоовочевої сировини сприяють виведенню з 

організму солей важких металів та концерогенних речовин; 

4. В плодах та овочах виявлено велику кількість тартонової кислоти, 

здатної блокувати деякі стадії біохімічних перетворень вуглеводів і за 

рахунок цього перешкоджати відкладенню жиру. 

Варто додати, що харчові волокна цих продуктів позитивно впливають на 

моторику кишково-шлункового тракту людини і сприяють швидшому відчуттю 

насиченості насичення їжею, що убезпечує від переїдання.  

З огляду на всі вище перераховані позитивні властивості плодо-овочевої 

сировини, необхідним є розглянути їх хімічний склад, властивості та вивчити 

вплив на організм людини. 

 

85. УПРАВЛІННЯ ПОПИТОМ НА ОСНОВІ МЕНЮ-ІНЖИНІРИНГ 

 

Н.П. Лазоренко, Г.О.Царегородцева  

Національний університет харчових технологій 

Меню-інжиніринг - це дослідження рентабельності та популярності страв 

у меню та визначення, як ці фактори впливають на розміщення страв в меню. 

Основною метою проведення дослідження -  пошук можливостей збільшити 

рентабельність з розрахунку на одного відвідувача.  

Концепція меню-інжинірингу не може ґрунтуватися на випадкових і 

спонтанних рішеннях; своїм корінням вона йде в роботу, представлену в 1970 

році «Boston Consulting Group», яка була покликана допомогти бізнесу 

розділити їх продукти на групи таким чином, щоб полегшити аналіз і прийняття 

рішень. Ідея була принесена в ресторанну індустрію у 1982 році професором 

Мічиганського університету (Michigan State University) Дональдом Смітом 
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(Donald Smith). Ним було запропоновано схему (рис.1), що складається з 

чотирьох позицій, які оцінюють кожну страву в меню. 

 

 

  

      

 

 

 

 

  Рис. 1. Аналіз меню за методом Д.Сміта 

Зірки - високорентабельні і дуже популярні страви, робочі конячки  - 

низькорентабельні і дуже популярні страви, загадки - високорентабельні і 

непопулярні страви, собаки - низькорентабельні і непопулярні страви.  

У меню кожного підприємства присутні всі чотири позиції страв: від 

"зірок" до "собачок". Власники  прагнуть збільшити число "зірок" і зовсім 

позбутися "собачок". Однак на практиці зробити це дуже важко, оскільки 

трапляється так, що сьогоднішня "зірка" завтра набридає гостям і 

перетворюється на "загадку" або "робочу конячку". І навпаки, 

страва"загадка"перетворюється на чергову "зірку". Мистецтво меню-

інжинірингу ділиться на чотири етапи: оцінка меню, поділ на категорії страв у 

меню згідно з рівнями рентабельності і популярності, розробка меню, перевірка 

нового дизайну меню. 

Початковий етап  меню - інжиніринг займає близько тижня і дозволяє 

збільшити постійні доходи ресторанів на 10 % -15 %. Ефект на цьому не 

повинен припинятися . Деякі ресторанні групи звертаються до консалтингових 

компаній хоча б раз на рік , щоб заробити додатковий прибуток з того ж самого 

меню, і хоча в таких випадках все легкодоступні можливості вже вичерпані, їм, 

як правило, завжди вдавалося домогтися збільшення додаткових доходів, у 

межах 10%. Успіх застосування прийомів меню-інжинірингу не залежить від 

рентабельність 

ІІ. Зірки І. Робочі 
конячки 

ІV.Загадки ІІІ. Собаки 

Кількість    
продаж 
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типу або розміру закладу. Навпаки,визначальними факторами є знання меню 

власником і бажання витратити час і сили, які необхідні для розуміння процесу 

та впровадження змін. 

Оцінка меню - це процес розкладання кожного пункту меню на окремі 

інгредієнти і точного визначення собівартості страв. ЗРГ необхідно зробити 

розрахунок, з точністю до копійок, вартості продуктів у меню, оскільки процес 

інжинірингу сильно залежить від рівня рентабельності кожної страви. На жаль, 

одна з найбільших проблем ресторанної індустрії полягає в тому, що близько 80 

% ресторанів не дають оцінку своєму меню, а ще 5 % оцінюють своє меню 

невірно. Причина того, що 80 % ресторанів не займається оцінкою меню , 

проста: це забирає дуже багато часу.  

Отже, щоб отримати дохід від більш прибуткового меню, власникам ЗРГ 

необхідно спочатку зробити оцінку меню, поділити страви на категорії згідно з 

рівнем рентабельності, провести аналіз та розробити нове меню з новим 

дизайном. 

 

86. МОДЕЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

О.А. Коваль 
Національний університет харчових технологій 

Суттєвий прогрес у технології харчових продуктів безпосередньо 

залежить від технологічних процесів, більш повного використання сировини з 

одночасним підвищенням якості і безпеки готових продуктів, що особливо 

актуально в ринкових умовах.  

Під якістю продуктів розуміють сукупність властивостей, що 

забезпечують фізіологічні потреби людини в харчових і смакових речовинах, 

безпечні для її здоров'я і дають можливість відрізняти продукти один від 

одного. Під час зберігання якість продукту, як правило, погіршується. 

Змінюються його органолептичні властивості: зовнішній вигляд, консистенція, 

колір, запах, смак. Погіршується біологічна цінність: зменшується зміст 

вітамінів, незамінних жирних кислот і ін., накопичуються шкідливі для здоров'я 
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продукти розпаду білка, розкладання вуглеводів, окиснювання жирів, 

утворюються отруйні речовини, хвороботворні мікроби. 

Пріоритетною задачею, яку потрібно вирішувати при виробництві 

продуктів харчування і визначенні їх якості, є відповідність органолептичних, 

біохімічних, мікробіологічних, структурно-механічних і інших показників 

фізіологічним потребам організму людини незалежно від терміну зберігання. 

Для вирішення цієї задачі необхідно розробити модель продукту, 

врахувати необхідний хімічний склад (білки, жири, вуглеводи, вологість і ін.), 

органолептику (смак, аромат, колір, соковитість і ін.), стуктурно-механічні 

властивості, визначити кінетику їхніх змін. Для збереження якості продукту 

важливо оптимізувати співвідношення показників, що впливають на біологічну, 

харчову та енергетичну цінність за різними критеріями відповідності, досягти 

характерних для розроблюваного продукту структурно-механічних 

властивостей. 

Складність моделювання якості продукту полягає в тому, що 

необхідно враховувати можливість його зберігання в різних умовах. 

Практика зберігання багатьох харчових продуктів (м'ясо, молоко, 

риба) показує, що є явно виражений показник псування продукту. Наприклад, 

варена ковбаса стала непридатною в результаті швидкого збільшення кількості 

токсичних речовин, викликаного цвіллю, тоді кінетичну модель можна 

записати її у вигляді диференціального рівняння 

            0)()(
2

2
 ty

dt
daty

dt

dm
ii

  ,                                              (1) 

 де mi і ai –коефіцієнти, що характеризують сировину та технологічні процеси.                                           

Прийнявши початкові умови 
oyo

V
dt
dyyy )0( , одержимо 

             
i

i

i

ioy

a

mV
ty

m

ta

e )1(
)(


                                                      (2)                              



 180 

Виконавши диференціювання останнього рівняння, знайдемо 

швидкість накопичення шкідливих речовин  

                      i
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eVty
dt
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)(                                                   (3)                                   

Методика одержання числових значень коефіцієнтів моделі (1) 

порівняно проста. Вона базується на інтерполяції експериментальних даних і 

їхньому аналізі.  

Розроблена теорія моделювання якості і визначення терміну 

придатності харчових продуктів на базі диференціальних рівнянь другого 

порядку відкриває значно більші, у порівнянні з існуючими сенсорними 

методами, можливості для розробки стандартів кваліметричної оцінки якості 

харчових продуктів.  

 

87. ВИВЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ПРЯНО-АРОМАТИЧНОЇ СИРОВИНИ 

 

Мельничук Г.М., Корецька І.Л.  

Національний університет харчових технологій 

За традиційною класифікацією напій безалкогольний приготовлений на 

пряно-ароматичній (смако-ароматичній) рослинній сировині – безалкогольний 

напій, виготовлений з використанням екстрактів, настоїв, концентрованих 

основ або концентратів пряно-ароматичної рослинної сировини. 

Концентрати напою випускають у вигляді однорідного сипкого порошку, 

таблеток, зволоженої кристалічної або пастоподібної маси і гранул різного 

розміру. А для приготування напоїв пропонують  змішати концентрат з питною 

водою. На основі концентрату напою, який містить бікарбонат натрію, готують 

шипучий напій, а без нього - нешипучий. Зазвичай, концентрат для напоїв може 

складатися з однієї або кількох ароматичних та екстрактивних частин. 
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Популярні сьогодні тонізуючі напої готують на пряно-ароматичній 

сировині. Вони містять речовини, збудливі, тонізуючі нервову систему, 

рекомендовані для вживання дорослим. До групи тонізуючих напоїв відносять 

«Байкал», напої «Пепсі-кола», «Кока-кола», «Спрайт» та «Фанта». Напої типу 

«Кола» містять екстракт з листя рослини кока і горіхів кола. Напій «Байкал» є 

аналогом «Пепсі-коли», але до складу «Байкалу» входять настій евкаліпта, 

лавра благородного. 

Особливістю приготування напоїв з використанням рослинної сировини е 

спільна технологічна стадія – екстракція. Процес вилучення речовин з твердого 

чи рідкого середовища в екстрагент, в якому вони добре розчинні, можливо 

поводити при заданих технологічних умовах. А які саме умови  та технологічні 

параметри сприяють масообмінним процесам вивчається на кафедрі технології 

харчування та ресторанного бізнесу спільно з фахівцями Національного 

ботанічного саду НАН України 

 

88. ЗНИЖЕННЯ КАЛОРІЙНОСТІ ДЕСЕРТІВ ШЛЯХОМ 

ВИКОРИСТАННЯ ГЛЮКОЗО-ФРУКТОЗНИХ СИРОПІВ  

 

М.О. Нінікало, І.Л. Корецька  

Національний університет харчових технологій 

Інтенсивний розвиток нового напряму в науці про харчування – 

функціональне харчування – вимагає створення підсолоджувачів нового 

покоління, які мають не тільки чистий солодкий смак, високі технологічні 

характеристики і безпечні, але й здатні проявляти функціональні властивості. 

Метою  нашої роботи було дослідити піноутворюючу здатність сухого 

яєчного білку з додаванням цукрозамінників. У якості цукрозамінників 

використовували глюкозо-фруктозні сиропи з різним вмістом декстрозного 

еквіваленту (ДЕ), а у якості контролю  – нативний яєчний білок. 

Саме відсоток вмісту вуглеводів (ДЕ) у суміші впливає на функціональні 

властивості сиропів, і відповідно на органолептичні та фізико-хімічні 
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властивості кінцевих продуктів. Таким чином, сиропи з низьким вмістом 

декстрозного еквіваленту мають антикристалізаційну та високу зв’язуючу 

здатність, високу в’язкість водних розчинів та здатність підвищувати 

температуру замерзання продукту. Такі властивості, як солодкість, потемніння 

при нагріванні, здатність до ферментації, прямо пропорційні до збільшення ДЕ. 

З його збільшенням спостерігається також збільшення гігроскопічності і, як 

наслідок, схильність до утворення грудочок. 

Зниження калорійності десертів можливе у разі використання сучасних 

цукрозамінників – глюкозно-фруктозних сиропів (ГФС). Модельні рецептури 

десертів готували, використовуючи яєчний білок, цукор, фруктове пюре. Далі 

окремо додавали глюкозо-фруктозні сиропи з різним вмістом декстрозного 

еквіваленту (ГФС-10, ГФС-30, ГФС-42). 

Під час експерименту визначали такі технологічні властивості, як активну 

кислотність сумішей, вміст в них сухих речовин, стабільність піни та 

піноутворюючу здатність розчину. 

На рис.1 показана зміна активної кислотності модельних сумішей. Цей 

показник майже однаковий у всіх сумішах, але значно відрізняється від 

контрольного зразка (активна кислотність нативного білка прийнятого як  

контроль – 10,14 град К). 
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При дослідженні вмісту сухих речовин у модельних сумішах (рис.2)  

спостерігали той факт, що чим нижчий вміст ДЕ сиропу у суміші, тим вище 

буде значення сухих речовин. Даний показник є більшим у модельних сумішах, 

ніж у контрольному зразку за рахунок присутності в них глюкозно фруктових 

сиропів.  

Наші дослідження показали, що при використанні ГФС важливо 

враховувати не тільки декстрозний еквівалент, але й власне саму кількісну 

закладку сиропу. Тому для подальших досліджень вважаемо доцільно 

використовувати ГФС-42. Саме цей ГФ сироп є оптимальним з технологічного 

боку, адже суміш з його використанням дає найкращі показники піноутворення 

та стійкості, що є дуже важливим для приготування суфле.  

Рис.2 Вміст сухих речовин у модельних сумішах (15 г) 
 

 

      Рис.1 Зміна активної кислотності        

модельних сумішах                      
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Окрім того, його калорійність/100 г складає 287 ккал, у той час як для 

сахарози цей показник складає 395 ккал. 100%-ва заміна цукру на ГФС-42 

знизить калорійність готового продукту, що зробить його споживання більш 

реальним для спортсменів і людей, що слідкують за фігурою. 

 

89. ЗНАЧЕННЯ СОЛІ В РАЦІОНАЛЬНОМУ ХАРЧУВАННІ ЛЮДИНИ І ЇЇ 

АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИДИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В СУЧАСНІЙ КУХНІ 

 

О.О.Дудкіна, О.В.Арпуль  

Національний університет харчових технологій 

Харчова кухонна сіль - це речовина у вигляді кристаликів, яка містить 

93-99 % хлористого натрію і домішки солей кальцію, магнію, калію, які 

надають їй гігроскопічності, жорсткості і гіркуватого присмаку. Проте небагато 

людей знають, що в світі існують й інші види харчової солі з ароматом креветок 

або тухлих яєць, з присмаком Chardonnay або Merlot, чорна, бура, рожева й 

інша найнезвичайніша сіль. 

Наприклад, сіль Merlot опинилася в центрі уваги провідних шеф-

кухарів, які стали додавати її у вишукані страви з меню дорогих ресторанів. 

Перше, що привертає увагу побачивши баночки з сіллю Merlot, це її пурпурно-

рожевий колір. А якщо розтерти щіпку солі пальцями, то можна чітко відчути 

аромат вина Merlot. Найчастіше цю сіль додають в делікатеси з шоколаду. 

Також мелені пурпурно-рожеві кристали солі відмінно доповнюють смак 

морепродуктів або м'ясного стейка. 

Технологія отримання чорної солі була винайдена на Русі: до звичайної 

білої солі додавали квасну гущу, капустяне листя, житнє борошно і дикі трави, 

а потім ставили обпалювати в піч. Як тільки суміш обвуглюється, її товкли і 

просіювали. Так як процес отримання чорною солі був тривалим і 

трудомістким, готували і зарезервували її зазвичай раз на рік перед 

Великоднем, у Чистий четвер. Звідси і пішла її назва - «четверна». Відомо, що 

після випалу сіль збагачується йодом, калієм, кальцієм і цинком. Сьогодні 
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виробництво чорної солі за старовинними рецептами налагоджено в 

Костромській області. 

Японська сіль Amabito No Moshio мало не найдавніша в світі - вперше її 

отримали 2500 років тому. Прямо з водоростями , попередньо висушеними на 

сонці, воду кип'ятили у величезних глиняних баках. Рідина випаровувалася, а 

на дні залишалися кристали солі і попіл з частинками водоростей. Суміш цих 

компонентів і стала прообразом сучасної солі Amabito No Moshio, що має 

специфічний аромат і маслянисту консистенцію. 

Сіль Sugpo Asin виробляється тільки у філіппінській провінції Пангасінан. 

Отримана сіль Sugpo Asin володіє відмінною рисою - яскраво виражений 

креветочний смак і аромат, і видобути її можливо лише кілька місяців на рік. 

На фермах, де виробляють цю сіль, більшу частину року вирощують 

королівських тигрових креветок. І тільки з грудня по травень, коли в Азії 

припиняється сезон дощів, в неглибоких ваннах під прямими сонячними 

променями починають випаровувати сіль. Кристали химерної форми збирають 

вручну в плетені кошики, а потім перемелюють. Природно, що найчастіше 

сіллю Sugpo Asin приправляють страви з морепродуктів. 

Індійська сіль Kala Namak видобувається на сірчаних озерах Індії та 

Пакистану, через що приправа має червоно-бурий відтінок, яєчний смак, а крім 

того, яскраво виражений запах тухлих яєць. Незважаючи на це, саме сіль Kala 

Namak є одним з основних інгредієнтів популярної індійської приправи «чат 

масала», яку в азіатських країнах додають в овочеві та фруктові салати, смажені 

горіхи, йогурти та навіть в лимонад і соки. Лікарі цінують сіль Kala Namak за 

те, що вона легко виводиться з організму. А вегетаріанці Європи та Америки за 

допомогою Kala Namak імітують в стравах смак яєць. Сіль Kala Namak 

застосовується для лікування в аюрведичній медицині, а в індійських сім'ях 

зберігається не тільки в коробці з приправами, але і в домашній аптечці. 
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Рис 1 – Альтернативні види солі, що використовуються в світовій кулінарії 

Отже, асортимент солей в світі є досить різноманітним, кожний вид з яких 

має свій особливий смак, переваги у використанні та корисні властивості для 

організму людини.  
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90. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОРИСТАННЯ 

СОЛОДОВИХ ЕКСТРАКТІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ХЛІБА В ЗАКЛАДАХ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Гребенюк Є.П., Лець Н., Заєць В., Сильчук Т.А. 

Національний університет харчових технологій 

Виготовлення продукції високої якості, підвищеної біологічної цінності, 

розширення асортименту страв – є основними напрямами сучасного 

виробництва продукції ресторанного господарства. Власне виробництво хліба в 

умовах закладів ресторанного господарства є досить актуальним і доцільним, 

оскільки при цьому можливо власноруч регулювати якість готового продукту 

та впроваджувати більш широкий асортимент виробів. 

Для покращення якості хліба та розширення його асортименту були 

проведені дослідження по використанню житньо-солодового екстракту (ЖСЕ) 

та екстракту «Глофа» при виробництві хліба в умовах закладу ресторанного 
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господарства. Житньо-солодовий екстракт – натуральний харчовий продукт, 

виготовлений із солоду житнього ферментованого, неферментованого і 

ячмінного; борошна житнього оббивного, ячмінного, а також ферментних 

препаратів [1]. До складу ЖСЕ входять цінні мікро- і макроелементи, вітаміни, 

він має високу харчову та біологічну цінність.  Екстракт «Глофа» – це густий, 

в’язкий сироп темно-коричневого кольору, кислувато-солодкого смаку з 

незначно вираженою гіркуватістю. Виробляють екстракт «Глофа» в Німеччині, 

тому доцільно було провести порівняльну характеристику цього екстракту з 

виробленим в Україні ЖСЕ. 

 Досліджували вплив ЖСЕ та екстракту «Глофа» на технологічний процес 

виробництва хліба, вплив на біохімічні процеси в тісті, аналізували якість 

готових виробів за питомим об’ємом, пористістю. Вміст ароматичних речовин в 

хлібі визначали за вмістом в м’якушці і скоринці хліба бісульфітзв’язуючих 

речовин. Процес черствіння виробів аналізували за показниками крихкуватості 

і набухання м’якушки хліба, а також за даними отриманими на 

автоматизованому пенетрометрі. 

Проведені дослідження показали, що в зразках тіста, з ЖСЕ та екстрактом 

«Глофа» на 19-20% інтенсифікувалось утворення редукуючих цукрів та 

збільшувалась їх кількість порівняно з контрольним зразком. 

 Кількість збродженого цукру в тісті з ЖСЕ була на 22 % та на 23% 

більша, у тісті з екстрактом «Глофа», ніж у контрольному зразку, завдяки 

інтенсифікації процесу бродіння. Це створює умови для скорочення терміну 

вистоювання виробів.  

Внесення ЖСЕ  та екстракту «Глофа» сприяє зростанню кислотності тіста 

під час бродіння, що є досить важливим при виробництві житньо-пшеничного 

хліба. Додавання солодових екстрактів сприяє інтенсифікації процесу бродіння 

та покращує газоутримувальну здатність тіста, яка в кінцевому результаті 

сприяє збільшенню питомого об’єму хліба та його пористості. Виявлено, що 

кількість ароматичних речовин в хлібі з солодовими екстрактами значно 

перевищує вміст ароматичних речовин в контрольних зразках.  
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Досліджено, що в зразках з екстрактами підвищується гідрофільність 

м’якушки хліба, що подовжує термін зберігання виробів. Це можна пояснити 

тим, що хліб з добавками має велику кількість декстринів, які частково були 

внесені з житньо-солодовим екстрактом та екстрактом «Глофа», і частково 

утворилися в процесі гідролізу крохмалю. 

Таким чином, ЖСЕ та екстракт «Глофа» сприяють прискоренню процесу 

виробництва хліба, покращують якість готової продукції, збільшують вміст 

ароматичних речовин в хлібі. 
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91. ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ БДЖІЛЬНИЦТВА (ПЕРГИ) В 

ТЕХНОЛОГІЇ ПРОДУКЦІЇ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

О.С. Галінська  

Національний університет харчових технологій 

Повноцінне харчування сучасної людини – одна з найважливіших 

складових, що формує її здоров`я. Розробка та впровадження нових харчових 

продуктів, які націлені на оптимізацію кількості та якості споживчих 

властивостей в технології продукції закладів ресторанного господарства, є 

пріоритетним у розвитку науки про харчування.  

В умовах забрудненого довкілля, відсутності установки на здоровий 

спосіб життя провідним чинником  дефіцитів харчування є погіршення його 

якості, зокрема недостатнє надходження вітамінів, амінокислот, мікро-, 

макроелементів та порушення їх оптимального співвідношення. Їх відсутність 

або дефіцит у раціонах харчування призводить до порушення обміну речовин, 
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зниження працездатності, імунологічної реактивності, наслідком чого є 

виникнення хвороб. Тому виникає необхідність у розробці нових 

вітамінізованих продуктів харчування, за допомогою яких можна вирішувати 

виявлені проблеми. 

Дослідження показали, що неабияким попитом в закладах ресторанного 

господарства користуються шоколадні вироби, глазуровані торти та тістечка, 

шоколадні коктейлі тощо.  Дані вироби допомагають споживачам 

поліпшити свій емоційний стан, сприяють зняттю стресу, активізують 

розумову діяльність. Наряду з високими органолептичними показниками та  

поживністю дана продукція має високу калорійність та  низьку біологічну 

цінність. 

У зв’язку з цим, важливим напрямком підвищення харчової та біологічної 

цінності кондитерських глазурованих виробів є застосуванням харчової 

добавки функціонального призначення – перги бджолиної. 

Перга - готовий бджолиний продукт, збалансований високоживильний 

білково-ліпідно-вітамінний комплекс, легкозасвоюваний, з досить тривалим 

терміном зберігання. Це  одна з кращих добавок до раціону сучасної людини з 

того, що відомо на сьогоднішній день. Унікальна і найцінніша речовина з 

усього, що дав Бог бджолі і людині.  

До складу перги входять 16 амінокислот (глютамінова, аспарагінова, 

лейцин, аланін, серин, гліцин, треонін, валін, ізолейцин, пролін, фенілаланін, 

тирозин, лізин, гістидин, аргілін, метіонін); 13 жирних кислот (лауринові, 

міристинова, пальмітинова, пальмітолеіновая, стеаринова, олеїнова, 

ліполевая, ліполеіновая, гадолеіновая, арахідонова, ерукова, клупінодонова) 

та інші сполуки; вуглеводи і молочні кислоти; білки; вітаміни; макро-і 

мікроелементи; ферменти; гормоноподібні речовини, в тому числі стимулятор 

росту – гетероауксин і т.д. 

«Бджолиний хліб» насичений мінеральними елементами - калієм (40%), 

магнієм (25%), залізом (17%), кальцієм (17%) і вітамінами А, С, Р, Е. Так, 

вітаміну С у «бджолиному хлібі» 140-205 мг%, B1 - 0,4-1,5 мг%, B2 - 0,54-1,9 
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мг%, B6 - 0,5-0,9 мг% , P - 60 мг%, А - 50 мг%, Е - 170 мг%, Д - 0,2-0,6 мг%. 

Мінеральні солі в перзі становлять 4-7 мг%, органічні кислоти - 1-5 мг%, 

ферменти і гормони визначаються в дуже малих кількостях.  

Встановлено, що при нагріванні вище 100°С вітамін А в середньому 

руйнується на 35-55%, вітамін С - на 60-90, вітаміни групи В - на 10-45%. 

Фактор росту руйнується при температурі обробки перги понад 40°С. Тому 

при додаванні  перги  температура оздоблювального  напівфабрикату має бути  

не вищою 40°С. 

Кондитерські глазуровані вироби  займають  вагому частку у раціоні 

харчування населення, тому збагачення їх бджолиною пергою є вельми 

актуальним. 

 

92. СУХІ ПРЯНІ СУМІШІ. АКЦЕНТИ ВИКОРИСТАННЯ 

 

О.М. Терлецька, В.В.Польовик  

Національний університет харчових технологій 

При повсякденному приготуванні смачної та поживної їжі, а також при 

консервуванні овочів і фруктів важливим компонентом є пряні рослини. Вони 

поділяються на: 

- пряно-ароматичні (володіють оригінальним запахом); 

- пряно-смакові (зі специфічним смаком). 

При приготуванні смачних страв, кожен фахівець-технолог використовує 

власну «родзинку» - чарівну суміш ароматних прянощів. Кожен орієнтується на 

індивідуальне привабливе поєднання запахів і смаків використовуваних рослин. 

Створюючи власну пряну композицію, бажано вибрати одну-дві рослини, які в 

суміші будуть основними. Потім для їх відтінення (або додання суміші 

своєрідного напряму запаху і смаку) додається до основи ще два-три види 

бажаних рослин. 

Кількість і пропорції пряних рослин в суміші визначаються згідно зі 

смаковими пристрастями. 
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Висушені рослинна сировина повинна бути дуже дрібно розмелена в 

порошок. 

Не треба розмелювати відразу дуже багато: пряні рослини містять ефірні 

масла, які при розмелюванні незабаром швидко випаровуються - через це 

сировина втрачає своєрідний запах. А адже саме наявність ефірних масел цінно 

у пряних рослинах. 

На кафедрі технології харчування та ресторанного бізнесу спільно з 

фахівцями Національного ботанічного саду НАН України проводяться 

дослідження по розробці нових сумішей для використання як в кулінарії та і 

при виробництві іншіх продуктів харчування. Так було визначено, які пряні 

суміші є дуже вдалими: 

  листя базиліка, листя кропу , листя фенхеля , плоди коріандру; 

  трава естрагону, листя і плоди кропу , листя м'яти; 

  листя любистку, листя і плоди фенхелю , плоди коріандру; 

  листя м'яти, листя яглиці, листя базиліка, листя естрагону; 

  плоди кропу, плоди фенхелю, плоди кардамону, листя м'яти; 

  трава материнки, листя м'яти, листя базиліка; 

  трава материнки, листя любистку, плоди фенхелю, плоди кропу; 

  плоди пастернаку, листя чорнобривців, листя любистку  трава естрагону, 

плоди фенхелю; 

  листя яглиці, трава пирію, листя любистку, трава естрагону, листя 

базиліка, трава материнки; 

  трава материнки, листя м'яти, плоди фенхелю, плоди кропу, мускатний 

горіх; 

  листя м'яти, трава материнки, запашний перець, чорний гіркий перець; 

  плоди фенхелю, плоди кропу, плоди коріандру, чорний гіркий перець, 

запашний перець; 

  листя меліси, трава материнки, листя м'яти, плоди коріандру, плоди 

фенхелю; 
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  трава майорану, трава материнки, коріння дягелю, листя м'яти; 

  трава чаберу, трава материнки, плоди кмину, плоди коріандру; 

  трава чебрецю, трава материнки, листя м'яти, плоди кропу; 

  плоди кропу, плоди кмину, плоди коріандру, лист лавра благородного; 

  плоди чорнушки, плоди коріандру, листя меліси. 

Можна змінювати або моделювати популярні пряні суміші на свій смак, 

підбираючи прянощі під різні страви. Залежно від можливостей і пристрастей, 

можна створювати оригінальні рецепти пряних сумішей.  

 

93. СУЧАСНИЙ АСОРТИМЕНТ ШОКОЛАДУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ  

 

О.О. Дудкіна  

Національний університет харчових технологій 

Сьогодні для любителів шоколаду вибір надзвичайно широкий - від 

шоколаду з верблюжого молока до шоколаду із вмістом заборонених 

алкогольних напоїв.  

Незважаючи на те, що в більшості країн настоянка абсенту з екстрактом 

полину під забороною, швейцарська компанія Villars ризикнула випустити 

марку чорного гіркого шоколаду Larmes d'Absinthe. Вміст абсенту в одній 

плитці становить близько 9 відсотків. Особливий смак шоколаду проявляється 

в момент танення в роті, коли полинова настоянка починає гірчити і надавати 

специфічний аромат. Якщо з'їсти кілька плиток цього шоколаду, то 

галюциногенний ефект забезпечений.  

В ОАЕ верблюже молоко - популярний продукт: тут можна поласувати 

морозивом, зробленим на його основі, а з весни 2012 року ще й спробувати 

шість нових смаків верблюжого молока. Але все ж найбільший інтерес у 

споживачів викликає шоколад з верблюжого молока. Незвичайні ласощі 

випускає компанія Al Nassma, представники якої стверджують, що такий 

шоколад корисніше традиційного і завдяки пониженому вмісту жирів підходить 
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навіть діабетикам. В якості добавок в шоколаді Al Nassma виступають 

традиційні східні солодощі: мед, горіхи та спеції.  

Чорні трюфелі - дорогий і рідкісний продукт, а шоколад з ними є ще 

більшою рідкістю. При чому під трюфелями маються на увазі не відомі 

цукерки, а цінні їстівні бульби, ціна яких становить понад $2000 за кілограм. 

Виробництво налагодили два брати - Рік і Майкл Маст, що виробляють 

шоколад під брендом Mast Brothers . Їх фабрика є однією з небагатьох в США, 

де весь шоколад виготовляють вручну, включаючи переробку натуральних 

какао-бобів і упаковку продукції. Крім 74 % шоколаду і дорогого делікатесу в 

плитку шоколаду додають щіпку морської солі. Ласощі володіють властивим 

трюфелям землистим смаком, який розкривається особливим чином, як тільки 

шоколад починає танути в роті.  

Молочний шоколад з додаванням підсмаженого кокоса і гострого каррі 

випустила американська компанія Theo Chocolate. Смак незвичайної плитки 

вийшов вельми екзотичним, і його в першу чергу зможуть оцінити по 

достоїнству любителі індійської кухні. Органічний шоколад від фабрики Theo 

відрізняється коротким терміном зберігання, проте виготовляється він тільки з 

екологічно чистих інгредієнтів. 

Шоколад з пелюстками троянди, жасмину, лаванди і фіалки французька 

компанія Bovetti випускає вже кілька років. Пелюстки квітів стають 

інгредієнтом молочного, гіркого і навіть білого шоколаду. Вони потрапляють в 

плитки Bovetti в засушеному і зацукровані вигляді. Смак пелюсток ледь 

вловимий, але вони видають приємний аромат. 

Їсти солодке і худнути стало можливим завдяки винаходу іспанських 

кондитерів, які придумали і запустили в продаж незвичайний шоколад, що 

дозволяє не набирати зайву вагу, а , навпаки, позбавлятися від нього. Продукт 

від компанії Cocoa Bio, вперше представлений в 2009 році на шоколадній 

виставці в Мадриді, отримав назву Lola, а також ряд нехарактерних для 

солодощів інгредієнтів. Так, до його складу увійшли особливі амінокислоти, що 

пригнічують апетит. На смак шоколад для схуднення, який випускається у 
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вигляді цукерок, нічим не відрізняється від традиційного, а от колір у нього 

незвичайний. Цукерки мають зеленуватий відтінок, який їм надають водорості, 

багаті вітамінами А і В12. Шоколад Lola відрізняється від звичайного ще й тим, 

що його рекомендують їсти не після, а до їжі, після чого бажання з'їсти перше, 

друге і десерт повинно зникати. 

Безумовно, асортимент шоколаду розширюється з розвитком кулінарного 

мистецтва та молекулярних технологій. Особливо важливим моментом є й те, 

що підвищується його рівень якості та харчова цінність. 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Наука кулинарии или молекулярная гастрономия [Електронний 

ресурс]. –  Режим доступу: «http://www.thefatduck.co.uk/». 2. Hervé This. 

Molecular Gastronomy: Exploring the Science of Flavor / This Hervé. – New York: 

Columbia University Press, 2006. – 392 p. 3. Modern Techniques in Kitchen 

Chemistry [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: < http://bit.ly/RagDFa >. 

 

94. КОМПЛІМЕНТ ВІД ШЕФ-КУХАРЯ – ЗНАК ПОВАГИ ДО ГОСТЕЙ 
 

 

К. Біла, В.В.Цирульнікова 

Національний університет харчових технологій 

Шеф-кухарі в ресторанах світу, бажаючи вразити гостей, роблять їм 

комплімент. В ресторанному обігу слово «комплімент» означає маленьке, «на 

один зубок» частування від шеф-кухаря, яке передує замовленим гостем 

стравам. У Франції це називається amuse de bouche, що в перекладі дослівно 

означає «розвага для рота». Прийнято вважати, що комплімент в ресторані – це 

невеликі закуски, які подаються перед основною стравою в якості подарунка 

гостю. Зазвичай, це спеціальні страви, які відсутні в меню. 

Компліменти від шеф-кухаря з’явилися в Європі. Традицією це стало в 

50-ті роки минулого століття, коли в ресторанах класу fine dining перед 

початком обіду гостей пригощали чимось «смачненьким і апетитним». 



 195 

На сьогоднішній день в Європі компліменти від шеф-кухаря є 

невід'ємним атрибутом ресторанів із середнім чеком в $ 40…50. В Україні 

amuse de bouche – це також «фішка» ресторанів класу люкс. Однак є й 

відмінності. Приміром, якщо в Європі для власників дорогих ресторанів 

введення компліментів від шеф-кухарів є такою ж звичною справою, як і міняти 

скатертину, то у нас в країні кожен ресторатор індивідуально вирішує, чи 

будуть в його закладі пропонувати компліменти. Європеєць, приходячи в 

ресторан fine dining, автоматично очікує amuse de bouche; якщо його немає, 

гості залишаються розчарованими і між собою звинувачують господаря закладу 

в елементарній жадібності. Гості українських ресторанів поки що не тільки не 

чекають компліментів, але іноді навіть лякаються їх. 

Головне у компліменті те, що він завжди має бути легким, не жирним і 

не ситним, адже така закуска має не наситити, а збудити апетит. Тому і 

продукти потрібно використовувати некалорійні. Це можуть бути насаджені на 

шпажку маслини, сир, овочі та шинка. В більш дорогому ресторані можна 

зустріти авторський виріб від шеф-кухаря. Вид компліменту залежить і від 

країни, в якій знаходиться заклад. В Італії в якості компліментів поширені міні-

піци або брускетти, в Іспанії - різноманітні тапас, у Німеччині - гарбузовий суп 

і рибний тартар, в Австрії - крихітний віденський шніцель, в Греції і на Кіпрі - 

фета з овочами, в Росії – страви з ікрою. Для України компліментом може бути, 

наприклад, канапе з салом або солоним огірком. Можуть зустрічатися навіть 

серії компліментів, але щоб гості не наїдалися, порції мають бути зовсім 

крихітними: 10-15 грамів кожної страви. 

На перший погляд може здатися, що компліменти не приносять нічого, 

окрім збитків, але це далеко не так. Взагалі, компліменти від шеф-кухаря 

ресторану можуть відігравати декілька важливих ролей, які в цілому мають 

грандіозний ефект. По-перше, комплімент від шеф-кухаря використовується 

для максимального пробудження у гостя апетиту, аби потім він замовив 

якомога більше страв. По-друге, щоб зайняти гостя в перерві між замовленням і 

подаванням страви. В ресторанах «високої кухні» приготування страв займає 
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набагато більше часу, ніж у звичайних кафе. Тому, щоб гість не нервував і не 

сумував, його розважають компліментами. По-третє, компліменти від шеф-

кухаря підкреслюють увагу та особливе ставлення ресторану до гостей. Нових 

гостей вони знайомлять з кухнею ресторану, презентують шеф-кухаря, а у 

постійних гостей такий жест, з точки зору психології, викликає почуття 

комфорту - в цьому закладі вони як рідні. 

На компліментах від шеф-кухаря економити не рекомендується, адже це 

єдина область ресторанної справи, де можна отримати прибуток на витратах. 

Як показують дослідження, введення компліментів від шеф-кухаря в закладі 

сприяє поступовому зростанні суми замовлень на 15…20 %. 
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95. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БОРОШНА ГРЕЧАНОГО 

ЕКСТРУДОВАНОГО В КУЛІНАРНІЙ ПРОДУКЦІЇ 

 

І. В. Тополь, М. М.Єрмоленко, І.Л. Корецька, Ю.П.Фурманова  

Національний університет харчових технологій 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я три чверті населення 

країни страждають на захворювання, поява та розвиток яких пов’язані з 

неправильним харчуванням (захворювання серцево-судинної та ендокринної 

систем, анемія, подагра, порушення обміну речовин та ін.). Однією з основних 

задач вітчизняної харчової промисловості є збагачення товарного ринку країни 
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високоякісними і безпечними харчовими продуктами спеціального 

призначення, які здатні не тільки ліквідувати недолік дефіцитних ессенціальних 

поживних речовин, але й забезпечити потребу в речовинах, що регулюють і 

доповнюють функціональну активність органів і систем людини.  

Тому розробка технологій нових продуктів харчування з використанням 

традиційної і нетрадиційної рослинної сировини, яка має лікувальні властивості 

і широкий спектр використання, є пріоритетним напрямком наукових 

досліджень. Тому актуально розширювати асортимент продукції, з пониженим 

вмістом білків, жирів та вуглеводів. Круп’яний екструдований продукт - один з 

таких продуктів. 

Екструзійна обробка - ефективний метод перетворення натуральної 

сировини в нову, більш придатну до споживання форму. Внаслідок 

комплексної дії тепла, вологи і механічних зусиль компоненти вихідних 

матеріалів зазнають різних змін, що сприяє підвищенню засвоюваності, появі 

аромату, поліпшенню смаку. 

Метод екструзійної обробки, шо використовується для виробництва 

харчових продуктів, має істотні переваги: високий ефект стерилізації, 

можливість використання широкої гамми сировини, збагачення продуктів 

різними добавками (білком, харчовими волокнами, вітамінами); гнучкість і 

безперервність технологічного процесу; малі розміри екструдера; низьку 

собівартість продукції. Термічна обробка продукту в екструдері забезпечує 

знищення практично всієї, навіть спорової, мікрофлори. 

В харчовій промисловості за допомогою методу екструзійної обробки 

отримують такі продукти: кукурудзяні палички; подушечки і трубочки з 

начинкою; хрусткі хлібці і соломку; фігурні сухі сніданки; пластівці з 

кукурудзи та інших злаків; каші швидкого приготування; дитяче харчування; 

фігурні чіпси; екструзійні сухарики; невеликі кульки з рису, кукурудзи, гречки, 

пшениці, для наповнення і обсипання шоколадних виробів, морозива та інших 

кондитерських виробів; харчові висівки; соєві продукти: соєвий текстурат, 

концентрат (застосовуються у виробництві ковбас, сосисок, котлет і т. д.), 
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кускові соєві продукти (фарш, гуляш, біфштекс, тушонка і т. д.); 

модифікований крохмаль. 

На кафедрі технології харчування та ресторанного бізнесу спільно з 

кафедрою технології зберігання і переробки зерна проводяться дослідження 

стосовно введення екструдованого гречаного борошна в борошняні кулінарні 

вироби. 

   Гречка – універсальний компонент здорового харчування. У її складі 

міститься до 16% легкозасвоюваних білків, до 30% вуглеводів і до 3% жирів, 

клітковина, лимонна, яблучна і щавлева кислоти. Продукт переробки гречки – 

борошно – містить значну кількість біологічно активних речовин і харчових 

волокон, має збалансований амінокислотний склад. Характерним для борошна є 

високій вміст вітамінів групи В, Р і РР, а також фосфору, калію, кальцію, 

магнію та заліза.  

Залізо, що міститься у гречці, прискорює утворення червоних кров’яних 

тілець і забезпечує здоровий колір обличчя. Завдяки калію підтримується 

оптимальний кров’яний тиск, а кальцій запобігає ламкості нігтів, крихкості 

кісток, магній допомагає стабілізувати стан нервової системи.  

На думку лікарів, корисні властивості гречки допомагають хворим на 

діабет та ожиріння, адже в ній менше вуглеводів, ніж в інших культурах. У 

медицині гречку цінують за вміст в ній значної кількості рутину – речовини, 

яка сприяє ущільненню стінок кровоносних судин, оберігає від крововиливів і 

скорочує час згортання крові. У сполучних тканинах рутин гречки зміцнює 

мікроскопічні кровоносні судини. Складові гречки сприяють покращенню зору 

та кровообігу, зміцненню імунної системи.  

Оскільки, основою сировини, що використовується в технології 

борошняної кулінарної продукції, є борошно пшеничне, в якому під час 

виробництва втрачаються біологічно активні речовини та харчові волокна, 

перспективним в цьому відношенні є застосування борошна гречаного із 

застосуванням екструзійної технології, що дозволить раціонально 

використовувати весь комплекс функціональних властивостей вихідної 
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сировини. Борошно гречане екструдоване відрізняється від пшеничного 

більшим вмістом вуглеводів і входить в групу продуктів з високим вмістом 

заліза, вітамінів групи В, а також Р і РР, дозволяє збагатити готові продукти 

харчовими волокнами. 

 

96. ПОНЯТТЯ «НАТУРАЛЬНА ЇЖА» НЕ ТОТОЖНЕ ПОНЯТТЮ 

«ОРГАНІЧНА ЇЖА»  

І. І.  Яблонська, І.Л. Корецька  

Національний університет харчових технологій, м. Київ 

Екологічно чисті продукти харчування набирають все більшої 

популярності в Україні. Існує велика кількість магазинів здорового харчування, 

але при виборі продукції, виникає серйозна плутанина, через різномаїття 

спеціального маркування та позначень. Чи дійсно органічні продукти 

корисніші? Чи насправді вони більш поживні? Як розібратись з позначками на 

упаковках? Чи часто у Вас виникає питання, що краще купувати: органічні 

овочі чи такі ж, на перший погляд, конвенційні традиційні овочі. І ті, і інші 

мають схожий вигляд, містять вітаміни, клітковину, не містять жиру та 

холестерину. Проте конвенційні овочі коштують дешевше, а органічні овочі 

мають маркування «сертифікований органічний продукт». Чи означає це, що 

органічні овочі є кращими, безпечнішими і більш поживними?   

 Переважна більшість досліджень органічних продуктів доводить їх 

перевагу над конвенційними. По-перше, вони не містять небезпечних 

пестицидів та хімічних речовин. У конвенційних овочах є загалом залишки 

більше, ніж 20 видів пестицидів. По-друге, вони містять набагато більше 

вітамінів, мінералів та клітковини, а також набагато довше зберігають свої 

поживні властивості. По-третє, органічні овочі смакують набагато краще! 

 Якість і зовнішній вигляд. Різниця полягає у методах вирощування та 

обробці. Купуючи органічні овочі, споживач підтримує природні методи 

землекористування, завдяки яким не забруднюється ґрунт і не знищується 

гумус, на відміну від використання інтенсивних технологій. Не застосовуються 
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і синтетичні пестициди та гербіциди, які вбивають корисні мікроби та 

залишають токсичні речовини у продуктах харчування, а також порушують 

природну екосистему. 

Також варто звернути увагу на відмінності між органічним та 

конвенційним виробництвом овочів 

Можна помітити, що органічні овочі швидше псуються, оскільки вони не 

містять консервантів і не обробляються воском для тривалого зберігання. Не 

дивуйтесь і недосконалому зовнішньому вигляду органічних овочів – вони 

можуть мати неправильну форму, менший розмір та варіювання кольору. 

 Вміст пестицидів. Коли конвенційні фермери розприскують пестициди, 

їхні залишки накопичуються у кінцевій продукції. Тому варто купувати 

органічні овочі для зменшення впливу цих речовин на організм.  

Значення маркування органічних продуктів харчування: Що означає 

маркування  «органічна»,  «натуральна», і «без-ГМО»? Важливо пам’ятати, що 

поняття «натуральна їжа» не тожне поняттю «органічна їжа». Під натуральність 

підпадає великий діапазон продуктів, в той час, як органічна сертифікація, 

означає що встановлені стандарти виробництва були виконані. Маркування 

може відрізнятись один від одного, а залежності від місця виготовлення, так 

розрізнять: 
  
 

 
Американське        

маркування 

 
 

Маркування  
країн ЄС 

 

 
 
 
 

Австрійське 
маркування 

 
 
 

 
 
 

Канадське  
маркування 
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Спеціалісти з усього світу рекомендують споживати лише корисну їжу 

щодня. Органік – саме те, що нам потрібно!Їжте більше справжніх овочів для 

підтримання свого здоров’я! 

 

97. МОЛЕКУЛЯРНІ КОКТЕЙЛІ ЯК НОВІТНІЙ АСОРТИМЕНТ 

БАРІВ 

Є.В. Ворков, Р.В.Матюшенко  

Національний університет харчових технологій 

Прогрес і розвиток науки проникають в усі сфери нашого життя і вже 

увійшли в гастрономію. На сьогоднішній день вже досить широке поширення 

має так звана молекулярна кухня, якою вже мало кого можна здивувати. Кухарі 

так призвичаїлися до цього нововведення, що вже розробили спеціальні страви, 

які відповідають національному колориту - молекулярний борщ, молекулярні 

суші і багато інших. Однак тепер на зміну цьому нововведенню приходить ще 

більш неймовірна подія - виготовлення молекулярних коктейлів. 

«Молекулярний» - це не те слово,  яке може асоціюватися у більшості 

людей з коктейлем. Тим не менш, все більше барменів у світі застосовують 

науковий підхід у пошуках нових смакових відчуттів. 

Перший молекулярний коктейль представили публіці в 2005 році. Він 

називався "П'яне морозиво" - з вигляду нагадував желе, складався із джина з 

тоніком і був приготований за допомогою рідкого азоту. Це настільки 

надихнуло барменів, що молекулярна міксологія стала розвиватися з 

неймовірною швидкістю. За кілька років тут з'явилися справжні гуру - їх імена 

називають в одному ряду з іменами великих шеф-кухарів. Наприклад, Тоні 

Конільяро з лондонського Shochu Lounge прославився тим, що відтворив 

комбінацію парфумів Comme des Garcons, використовуючи лайм, виноград, 

корицю, мускатний горіх і лимонник.  

Отже, молекулярна міксологія - це подача коктейлю в молекулярній 

формі, де змінені форма, текстура, стан напою, це техніка де коктейлі 
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представлені у формі желе, піни, сфери чи сорбету, молекулярна міксологія 

дозволить «з'їсти» ваш коктейль.  

Для приготування «наукових» коктейлів використовуються самі різні 

інструменти. Перш за все, необхідні ваги - причому точні аптекарські на яких 

можна зважувати частки грама оскільки відхилення від рецепту дасть зовсім 

інший смак і консистенцію напою. Зрозуміло, не обійтися і без професійного 

блендера який зможе зробити однорідну масу з будь-яких продуктів. Як і в 

будь-якому барі повинен бути присутнім сифон. Також бажано мати посуд 

незвичайної форми і спеціальні ложки. 

Найпростіший приклад молекулярного коктейлю - шаруватий напій. За 

різної щільності шари не змішуються що виглядає досить незвично. Більш 

складні коктейлі виходять з використанням різної піни. У неї можна 

перетворити і твердий продукт і рідину. Поле для експериментів тут величезне 

- виходить що для створення коктейлю навіть необов'язково використовувати 

напої. Бармени, які роблять молекулярні коктейлі, мають у своєму арсеналі такі 

засоби, як вуглекислий газ, хлорид кальцію, рідкий азот, желатин, і це ще 

далеко не повний список всіх використовуємих матеріалів. 

Молекулярні напої можуть подаватися у вигляді желе або піни, 

кристалів апетитної ікри, сфер і навіть льоду. Зрозуміло, ефект від дії коктейлю 

на людський організм залишиться колишнім, але що стосується смакового та 

естетичного сприйняття, то молекулярний коктейль здатний викликати 

справжню бурю нових відчуттів, завдяки своїй незвичайній текстурі і навіть 

формі. 

Одна з суперечливих тем в молекулярній міксології - це  синтетичний 

склад напою. Багато хто помилково вважають молекулярні коктейлі штучними 

та шкідливими. Це не дивно, враховуючи, що молекулярна міксологія часто 

залежить від колб з рідким азотом, шприців та харчових хімічних речовин. 

Насправді в приготуванні молекулярного коктейлю використовуються 

виключно натуральні інгредієнти біологічного походження, які сприятливо 

впливають на організм людини. Походження сировини, як правило, морське, 
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рослинне або мікроорганізми. Ці добавки використовуються в дуже малих 

кількостях і були схвалені стандартами ЄС. Використання обладнання з 

лабораторії тільки допомагає сучасним міксологам створювати коктейлі. 

Варто відзначити що це нововведення будучи річчю на піку 

популярності і моди завойовує все більше і більше прихильників і хто знає - 

можливо коктейлі старого зразка повністю зникнуть з барів а залишаться тільки 

молекулярні. 
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98. ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННИХ ЕКСТРАКТІВ У ВИРОБНИЦТВІ 

ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

В.Д. Іванова, І.Л. Ясінська 

Національний університет харчових технологій 

Останнім часом серед споживачів постійно зростає інтерес до здорової 

їжі, що у мінімальній кількості містить харчові добавки. Особливо активно 

підтримують та розвивають цю тенденцію сучасні заклади ресторанного 

господарства, пропонуючи своїм клієнтам нові оригінальні харчові продукти. 

Перспективним для виробництва харчової продукції оздоровчого профілю є 

використання рослинних екстрактів. Останні можуть надавати звичним стравам 

нові незвичайні органолептичні властивості, є джерелом широкого спектру 

біологічно активних речовин та можуть замінити ряд харчових добавок. 

Зокрема, деякі з них володіють високою антиокисною здатністю, у зв'язку з чим 
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можуть сприяти кращому зберіганню харчових продуктів. Рослинні екстракти 

зручні для введення в харчовий продукт. 

Розроблено безалкогольний напій з високим вмістом речовин 

антиоксидантної дії. Як функціональні інгредієнти використано водні екстракти 

пагонів чорниці, трави орегано. Для покращення органолептичних 

властивостей до складу напою включено апельсиновий сік в кількості 25 %.  

У готовому напої визначено вміст сполук антиоксидантної дії: фенольних 

речовин (з використанням реактиву Фоліна – Чокальтеу), аскорбінової кислоти 

(з використанням реактиву Тільманса). Загальний вміст фенольних сполук у 

100 мл напою склав 35 мг GAE, вітаміну С - 23 мг.  

Визначено антирадикальну активність напою з використанням 

стабільного хромоген-радикалу 2,2-дифеніл-1-пікрилгідразилу (ДФПГ), яка 

становить 2,96±0,049 мМ-екв аскорбінової кислоти. 

Напій має приємні оригінальні органолептичні показники: жовто-

коричневий колір, слабко виражений цитрусовий аромат з пряними нотами, 

смак гармонійний, кисло-солодкий, освіжаючий.  

Використання екстрактів не ускладнює технологію виготовлення напою, 

дозволяє легко розширити асортимент продукції ресторанного закладу без 

використання штучних харчових добавок. 

 

99. ВИКОРИСТАННЯ ПЛОДОВО - ОВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ 

ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ОРГАНІЧНОГО МОРОЗИВА 

 

В. М. Котенко, І.Л.  Корецька  

Національний університет харчових технологі 

 З кожним роком, відповідно до сучасних тенденцій розвитку суспільства, 

збільшується частка споживання рафінованих харчових продуктів, 

розширюється сфера застосування харчових добавок, зростають обсяги 

виробництва продуктів з подовженим терміном зберігання та продуктів з 

комбінованим складом сировини. 
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До складу морозива сучасного асортименту дозволено вносити харчові 

добавки, віднесені до 10 з 23 існуючих класів: стабілізатори, ароматизатори, 

загущувачі, гелеутворювачі, піноутворювачі, регулятори кислотності, 

барвники, емульгатори та ін. Останнім часом до складу нових видів морозива 

входять також корисні для організму людини рослинні жири як самостійно, так 

і разом з молочним жиром. 

Найбільш прийнятним способом, що дозволяє одержати структуровані 

десерти (а морозиво відносять до саме цієї кулінарної групи), на основі 

натуральної пектиновмісної сировини без додаткового внесення стабілізаторів 

структури, є застосування плодово-ягідних та овочевих напівфабрикатів - пюре 

з гарбуза, моркви, яблучне, грушове, сливове, абрикосове пюре, томати 

перетерті, перець солодкий, шпінат, тощо. 

Для надання продукту статусу «органічний продукт» виробникам 

необхідно мати підтвердження статусу «органічне підприємство» 

Використовуючи новітні рецептури та технології виробництва овочевого 

морозива ми бачимо на прилавках велику групу органічних продуктів під 

назвою «Заморожений сік». 

 

100. СПІЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ  

РОСЛИННОГО ТА ТВАРИННОГО БІЛКІВ 

 

О.М. Гладчук, І.Л. Корецька  

Національний університет харчових технологій 

Різні харчові продукти містять різні білки, кожен зі своїм унікальним 

амінокислотним складом. Співвідношення незамінних амінокислот в їжі може 

змінюватись .  

На нашу думку, існує лише одна можливість отримати весь набір 

необхідних білків без їжі тваринного походження. Це досягається шляхом 

ретельного поєднання рослинних білків. Поєднання обмежених амінокислот 

варіюється у різних білків. Це означає, що, коли два різних продукти 
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харчування об'єднані, амінокислоти в одному білку можуть компенсувати 

відсутність їх в іншому – фахівці називаються таку композицію «повним 

білком».  

Крім того, сам організм також може виробляти повний білок, за умови, 

що білки поставляються з різних рослинних джерел.  

Рослинний білок  має свої переваги в порівнянні з тваринним білком.  

Поєднання рослинних білків, таких як зернових та бобовими призводить 

до отримання високоякісного білка, який засвоюється так само добре, а в 

деяких випадках навіть краще, ніж тваринний білок.  

Гарні джерела рослинного білка - це горіхи і насіннячка, бобові, соєві 

продукти (тофу, соєве молоко, соєвий фарш) та зернові культури. Значна 

кількість рослинного білку міститься в сої, квасолі, горіхах, сочевиці, морських 

водоростях, пророщеної пшениці, вівсяних пластівцях, коричневому рисі, 

гіркому шоколаді та виробах із цільного зерна.  

Це здорова альтернатива для тих, хто не бажає щодня їсти м'ясо, яйця і 

молочні продукти, сумніваючись у їхній якості або боячись пересититися 

організм білком. 

 

101. ВИКОРИСТАННЯ ФІЗАЛІСУ – ЦЕ ПЕРСПЕКТИВНО 

 

О.С. Пушка, Ю. І. Костюченко, І.Л. Корецька  

Національний університет харчових технологій 

       Проблеми “харчування і здоров’я” та “харчування і хвороби” тісно 

взаємопов’язані. Ці проблеми лежать в основі наукового обґрунтування 

широкого спектра практичних заходів з профілактики різних захворювань. 

Тому, на сьогоднішній день, правильне та профілактичне харчування є досить 

актуальним. Знаходить широкого вжитку й нова рослинна сировина, яка багата 

вітамінами, макро- та мікронутрієнтами - однією з яких є фізаліс. 

       Фізаліс порівняно нова, але дуже цінна і перспективна культура. Це самий 

великий представник сімейства пасльонових, часто порівнюваний з томатом. 
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Відмінною особливістю всіх видів фізалісу є плід - ягода, укладена в оболонку - 

чохол, схожий на паперовий китайський ліхтарик.  

На червоно-оранжеві китайські «ліхтарики» декоративного фізаліса, 

фахівці звертали уваги не одноразово: мабуть прикрашали не раз букети чи 

грядки багатьох. А от про те, що плоди фізаліса можна вживати в їжу і готувати 

з них ліки – знали не всі, хоча в Україні давно вже прижилися овочеві та ягідні 

столові сорти цієї рослини, в тому числі суничний, перуанський, родзинковий, 

або ананасний, мексиканський помідор та ін.  

Ягоди овочевих сортів фізаліса мають смак від солодкого до кисло-

солодкого, аж гострого та приємний запах, наприклад, ананасовий, суничний. 

Плоди більшості сортів вкриті клейкою плівкою, якої можна позбутися 

промиванням у гарячій воді. Дрібними ягодами фізаліса люблять ласувати діти 

й дорослі, в їжу їх використовують як свіжими, так і в різних стравах. Всі 

частини фізалісу містять безліч біологічно активних речовин.  

У плодах виявлено вуглеводи, цукри, пектини, органічні кислоти, 

каротиноїди,  мікро- і мікроелементи: мінеральні солі, кальцій, залізо, інші. У 

коренях виявлені алкалоїди, а в насінні - жирна олія. Ягоди фізалісу багаті 

вітамінами A і C, а також кварцетином - антиоксидантом, антигістаміном та 

діуретиком.  

       Ввівши в раціон плоди цієї рослини, можна отримувати багато органічних 

кислот, що нормалізують кислотно - лужний баланс. В організм будуть 

надходити пектин і лікопін, що є хорошими антиоксидантами; клітковина, 

необхідна органам травлення; дубильні речовини і навіть стероїди.  

       Плоди мають здатність виводити з організму токсини і вільні радикали. 

Жителям забруднених міст бажано щодня включати в раціон страви, що мають 

в складі фізаліс, це не лише очистить організм,  але і служитиме профілактикою 

онкологічних захворювань. 

       Проблеми “харчування і здоров’я” та “харчування і хвороби” тісно 

взаємопов’язані. Ці проблеми лежать в основі наукового обґрунтування 

широкого спектра практичних заходів з профілактики різних захворювань. 
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Тому, на сьогоднішній день, правильне та профілактичне харчування є досить 

актуальним. Знаходить широкого вжитку й нова рослинна сировина, яка багата 

вітамінами, макро- та мікронутрієнтами, однією з яких є фізаліс. 

       Фізаліс порівняно нова, але дуже цінна і перспективна культура. Це самий 

великий представник сімейства пасльонових, часто порівнюваний з томатом. 

Відмінною особливістю всіх видів фізалісу є плід - ягода, укладений в оболонку 

- чохол, схожий на паперовий китайський ліхтарик.  

       Фізаліс відомий як декоративна рослина, найчастіше його вирощують з 

метою використання саме в цих цілях. І тільки гурмани знають, що фізаліс 

можна вживати в їжу. Всі частини фізалісу містять безліч біологічно активних 

речовин. У плодах виявлено вуглеводи, цукри, пектини, органічні кислоти, 

каротиноїди, аскорбінова кислота,  мікро- і макроелементи. У коренях виявлені 

алкалоїди, а в насінні - жирна олія. 

       Ягоди фізалісу багаті вітамінами A і C, а також кварцетином - 

антиоксидантом, антигістаміном та діуретиком. Та багато інших не менш 

важливих мікро компонентів 

       Ввівши в раціон плоди цієї рослини, можна отримувати багато органічних 

кислот, що нормалізують кислотно - лужний баланс. В організм будуть 

надходити пектин і лікопін, що є хорошими антиоксидантами; клітковина, 

необхідна органам травлення; дубильні речовини і навіть стероїди.  

       Плоди мають здатність виводити з організму токсини і вільні радикали. 

Жителям забруднених міст бажано щодня включати в раціон страви, що мають 

в складі фізаліс, це не лише очистить організм,  але і служитиме профілактикою 

онкологічних захворювань. 
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102.  ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА  

ЖИТНЬОГО ХЛІБА 

 

І.М. Рубінова, В.І. Кулініч 

Національний університет харчових технологій 

Повноцінне харчування є найважливішим фактором, якому приділяється 

увага при створенні та впровадженні новітній розробок. Особлива увага 

приділяється  раціональному поєднанню всіх компонентів для задоволення 

потреб повноцінного харчування людей. На сьогоднішній день перспективним 

об’єктом для впровадження новітніх розробок є хлібні вироби,а саме з 

житнього борошна. До складу житнього борошна входять необхідні нашому 

організму амінокислоти, ферменти, мінерали, вітаміни. 

При виробництві житнього хліба за традиційною технологією,є 

використання рідких та густих заквасок з заваркою,що робить процес досить 

тривалим і працемістким. В результаті літературного огляду було встановлено, 

що на сьогоднішній день розроблена рецептура поліпшувача житнього хліба, 

який призначений для нормалізації кислотності тіста, покращення еластичності 

м’якишу, смаку і аромату та уповільнення черствіння хліба. Цей поліпшувач 

використовується в сухому вигляді при замісі тіста на біологічних заквасках з 

дозуванням 1-1,5% та на підкислюючих добавках за прискореною технологією 

в дозуванні 0,5-0,7% до загальної маси в борошно. В результаті проведених 

фахівцями досліджень було встановлено, що використання поліпшувача 

підвищує вихід хліба на 1%, скорочуються витрати закваски на 10-15%, 

підвищується якість хліба за фізико хімічними показниками (пористість, 

кислотність), смак,аромат, уповільнюється процес черствіння [1]. 

Також одним із пріоритетних  досліджень  є внесення до рецептури хліба 

екстракту розмарину, до складу якого  входять каронізінова кислота 

(жиророзчинна кислота розмарин) та розмаринова кислота (водорозчинна 

кислота розмарин). Внесений продукт  є джерелом більше ніж 12 видів 

антиоксидантів, в ньому містяться магній,фосфор,натрій,калій,залізо. 
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Варто зазначити, що у технології житнього хліба екстракт розмарину  

вноситься при замісі тіста у рідкому вигляді. 

Екстракт розмарину  отримують за допомогою екстракції при надвисокому 

тиску в атмосфері вуглекислого газу. Таким чином додаючи розмарин в житні 

вироби можна підвищити харчову цінність та смак виробів. Житні вироби 

володіють дієтичними властивостями, покращують травлення та знижують 

утворення жирових бляшанок в сосудах. Використання житніх виробів, а також 

житніх виробів з додаванням екстракту розмарину є доречним в закладах 

ресторанного господарства, тому що це сприяє здоровому та повноцінному 

харчуванню людини [2] . 

ЛІТЕРАТУРА 
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103. ІСТОРІЯ ПОЯВИ ОХОЛОДЖУВАЛЬНИХ ТА МОРОЗИЛЬНИХ  

СТОЛІВ У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Є.В.Мороз,  Р.В.Матюшенко  

 Національний університет харчових технологій     

Ще в прадавні часи людство розуміло, що більшість продуктів потрібно 

зберігати в охолоджуваних приміщеннях. На що тільки не йшли наші предки, 

щоб мати можливість користуватися охолодженими стравами та напоями. 

Імператор  Нерон витрачав великі кошти, щоб заготовлювати на замерзлих 

водоймах сніг і лід. Олександр Македонський винайшов спосіб за допомогою 

якого він підтримував боєздатність своєї армії. Для цього він запасався 

великою кількістю охолодженої води. Знаменитий мандрівник і купець Марко 

Поло, після тривалого перебування в Китаї, написав книгу, в якій описав всі 
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достоїнства льоду і снігу. Як тільки книга побачила світ, заможні римляни і 

венеціанці здобули можливість вживати в їжу свіжі та заморожені фрукти. 

Винахідливий італієць Франсіско Прокопіо в 1686 році відкрив знамените кафе 

«Прокіп» де продавав  заморожені щербети та морозиво.  

У 1803 році американський бізнесмен Томас Мур, що постачав до 

Вашингтона вершкове масло, представив світу прототип  холодильника, який 

зробив сам і втілив у життя свій виріб під назвою рефрижератор, який дозволяв 

зберігати продукти тривалий час.  Багато винахідників намагалися виготовити 

таку холодильну систему, яка дозволяла б обходитися без льоду. Фердинад 

Карре, уродженець Франції, придумав як за рахунок абсорбції аміаку можна 

отримати штучний холод. Це був вдалий спосіб, але про нього забули на кілька 

десятиліть.  

У 1879 році аристократ з Німеччини Карл фон Лінде винайшов пристрій з 

компресором, що працював на аміаку. Завдяки чому ця холодильна машина 

виробляла вулику кількість льоду. Через півтора десятка років після його 

винаходу, з'явився перший електричний холодильник. Уродженець Америки - 

Елайя Томсон був тим першовідкривачем, який оснастив холодильник 

електричним дротом, але агрегат був гучним і не зовсім зручним.  Час йшов і в 

1926 році датський інженер Крістіан Стінструп представив світу безшумний, 

нешкідливий і довговічний холодильник, призначений саме для дому. 

Герметичний ковпак приховував електродвигун холодильника та його 

компресор. Пізніше бельгієць Сварт знайшов новий носій холоду, ним став газ 

під назвою фреон. 

У Росії перші холодильники були виготовлені на заводі Мосхімтреста, 

заправлялися вони сухим льодом. Перед самою війною на Харківському 

тракторному заводі був випущений ХТЗ-120, ємність камери становила 120 

літрів,  однак військові дії перешкодили запустити його в серійне виробництво. 

На початку 50-х років минулого сторіччя автомобільний завод ЗІС випустив 

першу партію вітчизняних холодильників. При невибагливому  зовнішньому 
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вигляді, агрегати  мали дуже високу якість. До цих пір моделі ЗІС,  не 

дивлячись на вік, працюють бездоганно. 

Сьогодні на ряду з різними модифікаціями холодильних шаф, широке 

застосування на практиці набули  охолоджувальні столи.  Це інноваційне 

рішення для розширення робочого простору високо оцінили працівники 

підприємств харчування тому, що в ньому поєднується функціональність двох 

незамінних елементів виробництва - робочої поверхні і охолоджуваний об'єм. В 

таких столах зберігаються продукти та інгредієнти  для салатів і холодних 

закусок, при температурі від +2 до +10 °С. Так зберігають і готові страви. Такі 

столи називають саладетти.  Також існують спеціалізовані  охолоджувальні 

столи такі як холодильний стіл для піци який має мармурову стільницю на якій 

готується краст, вони оснащені полицями та мають відповідну температуру. 

Розроблені і впроваджені в життя спеціалізовані охолоджувальні столи для 

різних типів закладів,  такі як барні столи,  столи для кафе, кафетерій та інші.   

 Наряду з охолоджувальними  столами  існують низькотемпературні 

холодильні столи, які працюють при температурі від -10 до -20°С. Їх називають 

морозильними столами і призначені вони для зберігання заморожених 

продуктів. Кожен охолоджуваний стіл має холодильну установку. Вона являє 

собою замкнуту герметичну систему, заповнену холодоагентом ( фреоном) і 

складається з холодильного агрегату, повітроохолоджувача і капілярної трубки.  

Охолоджувальні та морозильні столи на підприємствах в першу чергу 

поліпшують працю робітників. Вони  дозволяють зберегти час, що витрачається 

на доступ до продуктів і спонукають до швидкого  і якісного обслуговування  

клієнтів, що може стати  візитною карткою  закладу. 
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104. ЕВОЛЮЦІЯ ХОЛОДИЛЬНИХ ПРИЛАДІВ  ДЛЯ 

ОХОЛОДЖУВАННЯ НАПОЇВ У  ЗАКЛАДАХ  

РЕСТОРАННОГО  ГОСПОДАРСТВА 

  

І.В.Жижиян, Р.В.Матюшенко 

Національний університет харчових технологій 

  Знизити температуру напоїв реалізуємих в закладах ресторанного 

господарства можна різними способами. До недавнього часу для цього 

використовувалися звичайні холодильники, або харчовий лід який 

безпосередньо додавали у склянки з різними напоями. Але обидва способи 

вимагають наявності досить громіздкої техніки. У першому випадку потрібні 

самі холодильники, у другому - льодогенератори для виготовлення харчового 

льоду. Окрім того, в літню пору року, попит на охолоджені напої в закладах 

ресторанного господарства збільшується. І в  часи, коли відвідувачів багато,  

бармену щоб встигнути задовольнити їх попит, доводиться працювати в умовах 

підвищенного навантаження. Також  заклади, що торгують напоями на 

відкритому повітрі  влітку, часто не мають просторової можливості  

розташувати таке  обладнання. 

Для того, щоб швидше, зручніше і з меншими енерговитратами 

охолоджувати безалкогольні негазовані напої і зробити можливим їх продаж на 

будь - якому торговельному майданчику, був розроблений особливий вид 

обладнання - сокоохолоджувачі. 

Сокоохолоджувач (охолоджувач напоїв) призначений для охолодження, 

демонстрації та продажу різноманітних негазованих напоїв, у тому числі соків, 

питної води, а також напоїв, розведених із концентратів у закладах 

ресторанного господарства таких як кафе, бари,  ресторани, кафетерії, 

фастфуди тощо. 

За типом конструкції  сокоохолоджувачі розрізняють накопичувальні і 

проточні. Накопичувальні сокоохолоджувачі користується  великою 

популярністю. У його нижній частині знаходиться охолоджуючий компресор. 
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Зверху розташовані ємності з охолоджуваними напоями (від 1 до 4 ємностей). 

У кожній із ємностей для охолодження напоїв потрібно щоб вони постійно 

перемішувалися.  Це є необхідною умовою правильної роботи апарата: таким 

чином у всьому контейнері на заданому рівні підтримується потрібна однакова 

для всіх ділянок температура. Перемішування необхідне у випадку появи осаду 

у ємності або розділення напою на фракції (зокрема, якщо напій виготовлено із    

сухого  концентрату).  Окрім того, тут спрацьовує і фактор маркетингу, адже 

вируючі різнокольорові напої привертають увагу відвідувачів.  

За типом перемішування сокоохолоджувачі бувають фонтанні і 

активаторні. У фонтанних рідини перемішуються потужним насосом, який 

перекачує охолоджену рідину із дна бункера нагору. Фонтанні 

сокоохолоджувачі зручні для освітлених соків та соків, виготовлених із 

концентрату.  

В активаторних моделях на дні бункера із охолоджуваним напоєм 

встановлено спеціальний вентилятор, що перемішує вміст сокоохолоджувача. 

Такі моделі використовуються, для охолодження соків із м’якоттю, так званих 

«важких» соків (сік із, персика, манго), оскільки вентилятор запобігає 

утворенню осаду. 

Окрім цього, існують моделі апаратів для охолодження соку із декількома 

бункерами для напоїв. Такі прилади оснащені окремим регулятором 

температури для кожного із бункерів, що дуже зручно у випадку використання 

декількох типів соків або напоїв. Залежно від моделі, контейнери для рідин 

можуть бути обсягом від 5 до 20 літрів, температура напоїв підтримується у 

діапазоні від +2 до +80С.  

Сокоохолоджувач є найекономнішим пристроєм з усіх, які мають 

функцію охолодження, навіть, незважаючи на те, що охолодження відбувається 

лише до 10 - 15 градусів. Серед марок сокоохолоджувачів найбільшу довіру  на 

українському ринку отримали італійські моделі (Bras, UGOLNI, CAB), на них і 

припадає основна частка продажів. Надійність цих апаратів у процесі 

експлуатації знаходиться на високому рівні. Наступними за попитом  визначені 
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турецьких виробників (Ugur), які роблять ставку на багатолітрові моделі. Потім 

китайські (Donper), які іноді дивують функціоналом і літражем. Останній 

реалізований ними апарат складався з 1 колби на 50 літрів із фунцією не лише 

охолодження, але і нагріву вмісту колби! Функція нагріву може бути доволі 

корисною взимку – наприклад для приготування та реалізації глінтвейну.  

 Попит на це барне холодильне обладнання дуже великий. Воно 

компактне, споживає мало електроенергії, просте в обслуговуванні, приваблює 

відвідувачів і швидко окуповується. 

 

105. ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІНОПОДІБНОГО 

НАПІВФАБРИКАТУ ТИПУ «СУФЛЕ» НА ОСНОВІ ЦУКРОЗАМІННИКА 

НОВОГО ПОКОЛІННЯ ЕРИТРИТОЛУ 

 

А.М. Дорохович, А.В. Мурзін  

Національний університет харчових технологій 

Існуюча технологія і рецептури оздоблювальних піноподібних 

напівфабрикатів типу «суфле» базується на використанні цукру білого 

кристалічного, який має високу калорійність (4 ккал/г) і високий глікемічний 

індекс (68%), тому їх не можна віднести до продуктів здорового харчування.  

ВООЗ для здорового харчування рекомендує розробляти харчові 

продукти (це в першу чергу відноситься до кондитерських виробів) з таким 

складом: 

 без цукру або зі зниженим вмістом цукру, тобто пониженої глікемічності; 

 з пониженим вмістом жиру або без жиру, тобто пониженої калорійності; 

 функціональні продукти, до складу яких входять фізіологічно 

функціональні сировинні інгредієнти, згідно ГОСТ Р 52349-2005 у кількості від 

10 до 50% від добової потреби. 

В останні роки за кордоном при виробництві кондитерських виробів 

пониженої калорійності і глікемічності широко використовуються 

цукрозамінники нового покоління – поліоли з пребіотичними властивостями, 
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низькою калорійністю та глікемічністю. Властивості цукрі та цукрозамінників 

представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Властивості цукрів та поліолів 
Сахара и полиолы Калорийность ккал/г Гликемический индекс, % 

Цукри: 
сахароза 4,1 65±9 
глюкоза  3,4 100 
фруктоза 3,7 20 
Поліоли: 
лактитол 2,4/2,0* 3±2 
изомальтитол 2,4/2,0* 9±3 
мальтитол 2,4/3,0* 30±2 
еритритол 0,5 0 

* – в числителе калорийность принятая в странах ЕС, в знаменателе в США 

Фізико-хімічні показники еритритолу істотно відрізняються, як від 

сахарози так і від поліолів. Найголовніші відмінності, які вигідно відрізняють 

еритритол від інших поліолів і цукрів, це його низька калорійність та 

глікемічність. Еритритол (харчова добавка Е 968) – це єдиний поліол, який 

отримують не каталітичним гідролізом відповідних вуглеводів, а 

мікробіологічним способом.  

Метаболізм еритритолу істотно відрізняється від інших поліолів і цукрі, 

він швидко виводиться з організму людини (з сечею більше 90%), це сприяє 

тому, що дуже невелика частина еритритолу досягає товстого кишечника. Тому 

еритритол не викликає гастроентерологічних ускладнень, які можуть виникати 

при вживанні інших поліолів. 

Використання еритритолу при виробництві піноподібного 

напівфабрикату дозволяє нам виконати рекомендації ВООЗ, які пред'явлені до 

продуктів здорового харчування. 

Одним з основних показників піноподібного напівфабрикату є його 

сорбційно-десорбційні властивості. При виробництві напівфабрикату 

приблизно 90 % сухих речовин його складає цукор білий кристалічний. Тому 

при заміні цукру на еритритол саме еритритол буде відігравати домінуючу роль 

в сорбційно-десорбційних властивостях напівфабрикату (рис. 1). 
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Рис. 1. Ізотерми сорбції: а) цукор, б) еритритом, в) фруктоза, г) напівфабрикат 

на суміші еритритолу і фруктози 

Результати свідчать про те, що напівфабрикат на еритритові буде 

схильний до швидкого усихання. З метою запобігання черствіння 

напівфабрикату запропоновано використовувати еритритол в суміші з 

фруктозою, зважаючи на її високу гігроскопічність. Шляхом математичного 

планування експерименту встановлено оптимальне співвідношення еритритолу 

і фруктози. Досліджено сорбційно-десорбційні властивості напівфабрикату на 

суміші (рис. 1. г.). Аналіз результатів показав, що при Р/Р0=0,75 рівноважна 

вологість напівфабрикату становить 27 %. Вологість напівфабрикату згідно 

рецептури складає 28±2 %, тому при зберіганні не буде ні втрачатися ні 

поглинатися волога. Зважаючи на це такий напівфабрикат доцільно 

використовувати при виробництві різноманітних тортів, маффінів, кексів, 

печива «сендвіч».  

Вироби на еритритолі заслуговують статус: «без цукру (сахарози)», 

«функціональний продукт», «з пониженою калорійністю», «з редукованою 

глікемічністю». 

 

106. ПРОЦЕС ШОКОВОЇ ЗАМОРОЗКИ В ЗАКЛАДАХ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

О.А.Андреева, Р.В.Матюшенко 

Національний університет харчових технологій 

       Ідея шокової заморозки харчових продуктів була запропонована 

Кларенсом Бердсайом. Історія цього відкриття така: в 1912 році Бердсай 

вирішивши зайнятися торгівлею хутром, і відправився на канадський півострів 
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Лабрадор. Одним з основних продуктів харчування на узбережжі була риба. 

Щоб улов не псувався, рибалки викладали спійману рибу на лід, а арктичний 

вітер за кілька хвилин заморожував її.  Бердсай побачив цей спосіб вперше, але 

ще більше його вразило те, що після відтавання риба залишалася свіжою, а її 

смак практично не змінювався.  

         Повернувшись в 1917 році в Нью-Йорк, він почав експериментувати зі 

способами заморозки. У 1922 році він заснував власну компанію Birdseye 

Seafoods, яка намагалася торгувати свіжомороженими морепродуктів. Однак 

покупці не оцінили нововведення. Компанія випередила свій час, адже тоді ще 

не було ні домашніх холодильників, ні охолоджуваних вітрин, ні вагонів-

рефрижераторів, що і привело її до банкрутства. Але Бердсай не опустив рук і 

вже в наступному році заснував нову компанію «General Seafoods», яка за 

допомогою новітнього винаходу Кларенса - подвійного охолоджуваного 

конвеєра - зайнялася заморожуванням м'яса, овочів і фруктів. У 1929 році 

Бердсай продав компанію і залишився головою дослідницького відділу. Так у 

1930 року в вісімнадцяти магазинах міста Спрінгфілда, штат Массачусетс, 

зявилося у продажі  26 товарних позицій під маркою Birds Eye Frosted Foods - 

заморожене м'ясо, риба, овочі і фрукти. 

      У 1934 році компанія розширила  роздрібну торгівлю, запропонувавши 

магазинам недорогі  охолоджувані вітрини, а в 1944-му вперше використала 

вагони - рефрижератори для перевезень на великі відстані. А в 1950-х роках, 

коли в будинках з'явилися побутові холодильники, свіжозаморожені продукти 

остаточно стали повсякденним явищем. 

        Сучасні наукові дослідження підтвердили, що, при повільному 

заморожуванні основа псування продукту відбувається в «зоні максимальної 

кристалізації» при температурі від -1 до -4°С, при якій утворюються великі 

кристали льоду, проколюючі клітинні стінки продуктів. При швидкому 

проходженні даного інтервалу виникають крижані кристали набагато дрібніші, 

тому як смак, так і консистенція продукту змінюються мінімально. Швидка 

заморозка - найкращий спосіб консервування, при якому в продукті 
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максимально зберігаються всі вітаміни, ефірні масла і навіть швидкопсувний 

білок.  

Шокове заморожування - це заморожування продукту в самий короткий 

час в потоці холодного повітря. Технологія «шокової заморозки» була 

розроблена з метою зберігання  продуктами їх  форми, первозданного смаку, 

аромату та  поживних властивостей завдяки тому, що при  температурі  - 30-

40°С зберігаються всі унікальні властивості в замороженій продукції.  

Для дотримання традиційної технології заморожування, потрібна 

температура -18-24°С. Час заморозки становить 2,5 години і більше. В процесі 

заморожування виділяють три діапазони температур в центрі продукту: від +20 

до 0°С, від 0 до -5°С і від -5 до -18°С. На першому етапі відбувається 

охолодження продукту. Другий етап - це перехід рідкої фази продукту в тверду. 

на цій стадії відбувається підморожування: кристалізується приблизно 70% 

рідини в продукті. На третьому етапі відбувається доморожування. Ідея 

шокового  заморожування полягає у форсуванні всіх 3-х режимів: 

охолоджування, підморожування і доморожування продуктів. Воно 

забезпечується зниженням температури середовища, в камерах до -30 -40°С і 

прискореним рухом холодоносія - повітря. 

     Коли застосовується шокова заморозка, скорочується і період 

активності бактеріологічного  середовища. Бактерії різних типів мають 

неоднакові температурні зони життєдіяльності. При повільному заморожуванні 

в продукті з'являються, і залишаються сліди життєдіяльності кожного з типів 

бактерій, в той час коли застосовується шокова заморозка, багато з них просто 

не встигає розвинутися. Ще один аргумент на користь шокової заморозки - 

зменшення в 2-3 рази втрати маси продукту в результаті  усушки. Тому в наш 

час апарати шокової заморозки продуктів широко використовуються в закладах 

ресторанного господарства і користуються  попитом у споживачів. 
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107. ФУНКЦІОНАЛЬНІ  ОСОБЛИВОСТІ ІНДУКЦІЙНИХ ПЛИТ 
 

В.В. Вінніков, Р.В. Матюшенко  
Національний університет харчових технологій 

Давним-давно люди зрозуміли, що їжа яка побула деякий час у воді є 

смачнішою. Люди почали вигадувати нові пристосування для приготування їжі 

а, також експериментувати змішуючи різні продукти. В цей момент наробилась 

кулінарія. Створюючи нові і нові поєднання продуктів під час приготування їжі 

надавало їм особливого смаку і аромату що робило процес харчування не 

тільки необхідним а, ще й приємним.  

З плином часу відкрите багаття змінили печі, дрова поступились місцем 

природному газу а зараз й взагалі  електричній енергії.  

Індукційна плита – це електрична кухонна плита, що розігріває металевий 

посуд індуктивними вихровими струмами, які створюються високочастотним 

магнітним полем. Основним її робочим елементом є магнітна котушка яка на 

відміну від звичайної електричної плити виділяє не тепло а магнітне поле.  На 

даний час існує велика кількість спеціального обладнання яке полегшує процес 

приготування їжі, та робить це краще,  швидше і безпечніше завдяки 

застосуванням новітніх технологій які створюють оптимальний режим для 

кожної страви. Сучасна кухонна техніка далеко відійшла від свого прадіда 

вогнища бо застосовує новітні досягнення науки  - фізики, хімії тощо. 

Явище електромагнітної індукції відкрив у 1831 р. англійський фізик Майкл 

Фарадей. Він провів такий дослід:  на одну і ту ж дерев’яну качалку намотав 

два ізольованих проводи. Кінці одного з них він з’єднав з джерелом струму а 

іншого з гальванометром. При цьому,  стрілка приладу відхилилася, що 

свідчило про наявність струму в провідникові. На основі цього відкриття він 

сформулював один з найважливіших  фізичних законів - закон  

 електромагнітної  індукції 

        Перша індукційна плита з’явилась у 1987 році, але вона не 

здобула популярності оскільки люди з обережністю віднеслись 
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до нового способу  нагріву і коштувала вона набагато дорожче за електричну. 

Зате зараз ці плити є справжнім трендом. Вони мають такі переваги: 

- тепло виділяється на дні посуду, тобто майже немає втрат теплоти так, ККД 

звичайних електричних чи газових плит коливається від 55% до 65% у той 

час як індукційна плита має ККД у межах 90%; 

- з підвищенням коефіцієнту корисної дії знижуються затрати електроенергії. 

Це інтелектуальна плита яка починає функціонувати коли на ній стоїть посуд 

і автоматично вимикається коли  посуд знімають; 

- плита досить безпечна для працівників оскільки її поверхня не нагрівається 

(якщо нагрівається то лише від посуду), а також має захист від нагрівання 

сторонніх предметів які випадково були залишені на ній;  

- за допомогою таких плит можна встановлювати певну температуру нагріву і 

регулювати її відповідно до технологічного процесу. Вони мають кілька 

встановлених температурних режимів, що полегшує роботу; 

- за рахунок того, що сама конфорка не розігрівається і має склокерамічну 

поверхню за нею досить легко доглядати. 

        Посуд для використання на індукційних  плитах позначається 

спеціальним знаком «Induction». Дно в такому посуді повинно бути рівним. 

Втім є спеціальне обладнання і певні режими роботи, що дозволяють 

застосувати використовувані в східній кухні сковорідки з сферичним днищем, 

так звані WOK. Індукційні плити такого типу використовують спеціалізовані 

заклади  азійської кухні. Раніше їх готували на відкритому полум’ї або у 

газових WOK плитах, але на індукційних плитах готують такі страви швидше, 

краще та економніше. 

Також, потреби сучасного обслуговування народжують досить незвичні 

пристрої які значно полегшують та підвищують його якість.  

Візок з індукційною поверхнею IKTS 35 Bartscher має широкі межі 

застосування: в якості додаткової плити, для виїзних бенкетів, швецького столу, 

приготування страв перед гостем ресторану чи готелю. І так, індукційні плити 

мають багато значних переваг і  майбутнє за ними. 
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108. РАЗРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СЛОЕНОГО ТЕСТА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Симакова О.А.  

Донецкий национальный университет экономики и торговли им. 

имени Михаила Туган-Барановського 

В данных тезисах представлен материал о разработке изделий, 

разрабатываемых студентами факультета питания Донецкого национального 

университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского в 

Украине. Актуальность проблемы состоит в том, что для определенной 

категории людей, в частности больных заболеваниями щитовидной железы, а 

также работников, работающих во вредных условиях производства, существует 

необходимость в обеспечении йодом рационов питания. Это связано с 

различного рода заболеваниями, условиями проживания данного контингента. 

Объектом для разработки и исследований являются изделия из слоеного теста. 

Далее подробнее о проделанной работе. 

При исследованиях за основу были взяты изделия из слоеного теста, 

изготовленные по традиционным технологиям. После поисков различного рода 

информации по данной группе продукции были выяснены основные 

направления, в которых ведутся разработки. Также найдена информация о 

пищевых веществах, количество которых в рационе человека необходимо 

повысить. Результатом начала научных исследований стал вывод о том, что для 

разработки следует использовать порошок ламинарии сушеной, которая 

является источником йода и различных других химических веществ, 

необходимых  для нормального функционирования организма. При правильном 

подборе компонентов рецептуры можно добиться  обеспечения суточной 

потребности человека в йоде. Готовое изделие, как было установлено, по 

органолептическим показателям не уступает традиционной продукции из 

слоеного теста. Важность состоит в том, что готовый продукт имеет 

функциональное назначение и предназначен для профилактики дефицита йода 
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в организме, чего нельзя сказать об изделиях полученных по традиционной 

технологии. 

В результате всех исследований мы получаем продукт для определенного 

контингента питающихся, тем самым расширяем рынок продукции 

функционального назначения. Важно учитывать тот факт, что лучше 

усваиваются организмом вещества, имеющие природное происхождение, а не 

химически синтезированные. Также нужно учитывать тот факт, что 

определенные группы питающихся, в зависимости от различных факторов 

(условия и место проживания, традиции и т. д.), вырабатывают генотип 

питания, который сложился исторически. То есть при создании новых изделий 

за основу необходимо брать уже существующие изделия из рациона 

питающихся.  

 

109. «РЕСТОРАН МАЙБУТНЬОГО» – УНІКАЛЬНА ІДЕЯ ДЛЯ БІЗНЕСУ  

А.І. Кравченко, Т.В. Влодарчик 

Національний університет харчових технологій 

Відкриваючи новий ресторан, власник ніколи не знає, чи стане його 

підприємство успішним чи збитковим, не дивлячись на проведені 

маркетологічні дослідження. Що допоможе новому ресторану стати 

прибутковим і популярним? 

У всьому світі надзвичайно важливу роль відіграють інновації. Адже, в 

умовах жорсткої конкуренції, для того щоб утримати постійних відвідувачів та 

залучити нових, стильного інтер'єру та якісної смачної їжі вже недостатньо. 

Сьогодні в ресторанному бізнесі привертають увагу вибагливих клієнтів: 

 IT-технології дозволяють в очікуванні замовлення за допомогою 

безкоштовного wi-fi попрацювати, перевірити пошту, почитати новини 

або поспілкуватися з друзями та близькими. 

 RFID-технології – розміщенні поблизу ресторанів RFID-мітки читаються 

спеціальними портативними пристроями за допомогою Wi-Fi, Bluetooth 

чи мобільного зв'язку, надаючи інформацію про даний заклад.  
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 Муляж-меню – страви на вітрині закладу є привабливим інформаційним 

джерелом для пересічних гостей. Страви виглядають як справжні, 

відвідувачі можуть оцінити розмір і об’єм страви.  

 Електронне меню – інтерактивне електронне меню дозволило 

адміністрації швидко редагувати меню та вносити до нього нові страви, а  

для відвідувачів стало своєрідною розвагою, що дозволяє: 

 підібрати з карти вин закладу напій за ціною, роком, регіоном, 

букетом, а потім до нього – блюдо з місцевого меню; 

 підрахувати калорійність будь-яких страв; 

 при виборі блюд, відразу ж бачити остаточний чек замовлення; 

 в очікуванні замовлення розважитись, погравши в ігри, почитати 

новини та ін. 

 Теплан-шоу  – поряд з робочим місцем кухаря встановлють камери, а по 

монітору в залі за його діями спостерігають лише ті відвідувачі, яким це 

цікаво. Також є інший варіант – це використання спеціального скла, що 

відгороджує кухонний простір від зони відпочинку гостей, щоб 

відвідувачі могли спостерігати за процесом приготування страв. 

Славу справжніх закладів «з майбутнього» вже сьогодні здобули: 

 Ресторан азіатської кухні «Imato» в Лондоні з інтерактивними 

скатертинами, які не потребують офіціанта. Для створення цього 

футуристичного ефекту використаний спеціальний запатентований 

матеріал білого кольору від DuPont, який без спотворень передає будь-які 

зображення: від фотографій страв у натуральну величину, до відео. Будь-

хто може переглянути меню, прочитати необхідну інформацію про страву 

і зробити замовлення одним дотиком, вибравши потрібні опції. Також 

можна змінити колір скатертини, пограти в електронні ігри і навіть 

викликати таксі. 

 Спокійне спілкування стало козирною картою піцерії «Pizza Express» в 

Річмонді. При розробці інтер'єру піцерії, особлива увага приділялася 
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можливості комфортно спілкуватися. У результаті простір кожного 

столика нагадує студію звукозапису. Звук концентрується навколо столу, 

і сторонні шуми не проникають у атмосферу компанії навіть при 

переповненому залі. Відвідувачі можуть не тільки вибрати вподобане 

блюдо, але і створити власну музичну атмосферу: столи оснащені 

пристроєм для виведення звуку з iPod. 

Таким чином, «ресторан майбутнього» – це сукупність інноваційних 

технологій та власних креативних думок, за допомогою яких можна створити 

нове, нетрадиційне, цікаве й популярне місце для відпочинку. 
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110. РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ МАСЛЯНОЇ ПАСТИ З ПОРОШКОМ 

ІЗ ЧЕРВОНОГО СТОЛОВОГО БУРЯКА 

С.В. Іванов, Т.О. Рашевська, О.А. Подковко 

Національний університет харчових технологій 

 Аналіз стану здоров’я населення не тільки України, але і ряду розвинутих 

країн свідчить про постійне зростання хронічних захворювань. Це хвороби 

серця і судин, онкологічні процеси, цукровий діабет, ендокринна патологія. 

Зростання захворюваності призводить до збільшення смертності, тимчасовій 

втраті працездатності або інвалідності ще в молодому працездатному віці. 

Однією з важливих причин зростання кількості хронічних патологічних станів є 

незбалансоване харчування. Харчування повинно не тільки задовольняти 

фізіологічні потреби організму людини в харчових речовинах і енергії, а й 

забезпечувати його усім необхідним спектром мікроінгридієнтів, які сприяють 
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профілактиці аліментрано-залежних захворювань [1]. Враховуючи 

вищесказане, нами розроблено технологію масляної пасти з порошком із 

червоного столового буряка, яка є не тільки смачною, але і харчовим продуктом 

оздоровчого призначення. Паста складається із молочно-рослинної основи [2] 

(високожирні вершки, сухе знежирене молоко, сколотини, інулін та суспензія із 

насіння льону), в яку вноситься порошок із червоного столового буряка, який є 

натуральною харчовою добавкою рослинного походження. Вона проста у 

використанні, технологічна і вдало поєднується з молочною основою, багата на 

вітаміни, вуглеводи, органічні кислоти, мікро- і макроелементи, харчові 

волокна. Відмінною особливістю даної добавки є те, що вона містить бетаїн і 

бетанін, джерелом яких є саме червоний столовий буряк. Ці червоні пігменти 

сприяють зміцненню капілярів, зниженню кров’яного тиску і кількості 

холестерину в крові, поліпшенню жирового обміну, підвищенню 

життєдіяльності печінкових клітин, мають протиракову дію. Бетаїн і бетанін 

надають масляній пасті привабливого рожевого кольору [3]. 

 Особливе фізіологічне і харчове значення мають ліпіди насіння льону, які 

можуть використовуватися як природне джерело фізіологічно активних омега-3 

і  омега-6 поліненасичених жирних кислот. Медиками встановлено, що омега-3 

і омега-6 є чудовим профілактичним засобом проти серцево-судинних 

захворювань, уповільнюють розвиток пухлин, обмежують метастазування 

ракових клітин в організмі, сприяють профілактиці запальних процесів у 

легенях, нирках, шлунково-кишковому тракті, суглобах та хребті, прискорюють 

загоєння ран і рубців, відновлюють еластичність сухої і подразненої шкіри, 

застосовуються при псоріазі та екземі [4]. Насіння льону до складу масляної 

пасти вносимо у вигляді суспензії. Інулін рекомендовано застосовувати для 

профілактики наступних захворювань: ішемічній хворобі серця, цукровому 

діабеті, ожирінні, атеросклерозі, онкології, остеохондрозі, інфекційних 

захворюваннях, при стресових станах. Також він володіє 

комплексоутворюючими властивостями, що є важливим для технології 

виробництва масляної пасти [5]. 
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 На кафедрі молока і молочних продуктів НУХТ нами було виготовлено 

модельні зразки масляної пасти з порошком із червоного столового буряка і 

проведено експериментальні дослідження. Встановлено, що внесений комплекс 

рослинних харчових добавок покращують якість масляної пасти. Така паста має 

добру термостійкість, є міцною, пластичною, краще утримує рідкий жир ніж 

вершкове масло, має вишуканий смак і привабливий рожевий колір. 
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111. ОРГАНОЛЕПТИЧНА ОЦІНКА МАСЛЯНОЇ ПАСТИ З 

МІКРОНУТРІЄНТАМИ ПРОДУКТІВ БДЖІЛЬНИЦТВА 

 С.В. Іванов, Т.О. Рашевська, О.П. Двойнікова 

Національний університет харчових технологій 

Враховуючи вимоги концепції збалансованого і здорового харчування 

сучасної людини, актуальним є питання розроблення продуктів нового покоління, 

аналогів вершкового масла – масляних паст функціонального призначення. У 

Національному університеті харчових технологій розроблено асортимент масляних 

паст із комплексом біологічно активних рослинних мікронутрієнтів (добавка із 

насіння льону, інулін), які мають лікувально-профілактичні властивості. 

Попередніми дослідженнями встановлено, що внесення рослинних харчових добавок 

до масляної пасти покращує її органолептичні показники, структуру та консистенцію 

[1]. За останні десять років в Україні стрімко зростає кількість захворювань серцево-

судинної системи (в середньому 64 % від усіх смертей) [2]. Нині проводиться пошук 

засобів, що сприяли б нормалізації ліпідного профілю крові, попередженню 

атеросклерозу та тромбоутворення, нормалізації тонусу судинної стінки. З огляду на 

це, спостерігається зростання інтересу як області медицини, так і харчової 

промисловості до продуктів бджільництва, що справляють цілющу дію на організм 

людини. Використання їх для збагачення масляних паст функціонального 

призначення є своєчасним вирішенням проблеми попередження виникнення 

серцево-судинних захворювань.  

Метою даної роботи є дослідження впливу комплексу продуктів  

бджільництва, що мають лікувально-профілактичні властивості, а саме меду, 

маточного молочка та прополісу на органолептичні показники масляної пасти. 

Молочною основою для розробки масляної пасти з мікронутрієнтами продуктів 

бджільництва слугували солодковершкове або кисловершкове масло та сухе 

знежирене молоко. Додатково в молочну основу вносили добавку із насіння льону та 

інулін. Насіння льону вносили у вигляді суспензії в знежиреному молоці. Продукти 

бджільництва вносили у співвідношенні 1:0,1:0,01 меду, маточного молочка та 

прополісу відповідно. Добавка із насіння льону та інулін мають здатність 
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поліпшувати консистенцію та структуру масляної пасти, мають широкий спектр 

мікронутрієнтів з фізіологічною дією на організм людини [1]. Мед, маточне молочко, 

прополіс – це продукти природного поєднання активних речовин рослинно-

тваринного походження, що займають важливе місце в профілактиці та терапії 

гіпертонічної хвороби, атеросклерозу, покращують реологічні властивості крові, 

мають здатність розширяти судини і надавати адаптогенної дії на організм. 

Ефективність фізіологічної дії продукти бджільництва проявляють завдяки 

поєднанню наявних у них вільних коротколанцюгових ненасичених жирних кислот 

типу деценових (виробляються мандибулярними залозами бджіл) та стеролів, 

фенольних сполук (речовини рослинного походження) [3, 4]. Дослідження 

органолептичних показників отриманих солодковершкової та кисловершкової 

масляних паст з мікронутрієнтами продуктів бджільництва вказують на деякі 

особливості смаку та запаху кожної з них. Солодковершкова масляна паста має 

вершковий запах з вираженим смаком і ароматом продуктів бджільництва, внесених 

в досліджуваний продукт. Кисловершкова масляна паста має вершковий 

кисломолочний  запах з легким присмаком і ароматом продуктів бджільництва. 

Консистенція та зовнішній вигляд однаково щільні, однорідні. Колір – світло-

жовтий, однорідний за всією масою. Гармонійне поєднання меду, маточного молочка 

та прополісу з молочною основою кисловершкової масляної пасти надають їй 

особливо вишуканого смаку та аромату. Наявність біфідофлори в якості закваски в її 

складі розширює функціональний спектр дії за рахунок позитивного впливу на 

шлунково-кишковий тракт організму. 

Виходячи з даних органолептичних досліджень встановлено, що продукти 

бджільництва добре поєднуються з молочною основою і надають масляній пасті 

вишуканого та приємного кисловершкового смаку і аромату. Масляні пасти з 

комплексом мікронутрієнтів продуктів бджільництва можуть бути використані в 

закладах ресторанного господарства в натуральному вигляді та у складі нових 

вишуканих блюд, що будуть задовольняти вимоги клієнтів з точки зору смакових 

вподобань та концепції здорового харчування.  
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112. МАСЛЯНА ПАСТА З ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОЮ  

ДОБАВКОЮ ЧОРНИЦІ 
С.В. Іванов, Т.О. Рашевська, О.В. Яценко  

Національний університет харчових технологій 

Відповідно до «Глобальної стратегії ВООЗ у сфері харчування, фізичної 

активності і здоров’я» основним вектором розвитку цивілізованого світового 

маркету є поступовий перехід асортименту продуктів харчування від 

традиційного до функціонального. Функціональні продукти харчування 

спрямовані на немедикаментозне регулювання метаболізму людини та 

профілактику хронічних неінфекційних захворювань. Вершкове масло – цінний 

дієтичний харчовий продукт, який традиційно займає важливе місце у раціоні 

українського населення. Проте, останнім часом стрімко набирає обертів 

харчова галузь у сегменті виробництва продуктів зі зниженою енергетичною 

цінністю. Тому поряд із динамічно прогресуючим напрямком розширення 

асортименту вершкового масла функціонального призначення із застосуванням 



 231 

рослинних добавок, все більшої актуальності набувають функціональні 

продукти пониженої жирності. Результати перших фундаментальних 

досліджень, розпочатих в НУХТ по створенню нових видів вершкового масла з 

рослинними добавками функціонального спрямування, довели посилення 

цінних властивостей вершкового масла шляхом збагачення його БАР рослинної 

сировини [1, 2]. Плоди чорниці звичайної (Vaccinum myrtillus L.) містять: 

вуглеводів – до 30% (глюкоза, сахароза, фруктоза, пектин), органічних кислот – 

до 7% (кумаринова, ферулова, хінна, яблучна, лимонна, молочна, янтарна, 

щавелева), вітаміни (А, В, Е, С, РР), макро- та мікроелементи (Fe, Se, Co, Cu, Zn 

та ін.), барвники. Ягоди чорниці мають найбільший спектр антоціанів, які 

складаються з З-О-глюкозидів, З-О-галактозидів і З-О-аробіназидів 

дельфінідину, ціанідину, петуніїдину, пеонідину і мальвідину. Нині  в ряді 

досліджень наводяться дані, що флавоноїди та ізофлавоноїди, зокрема 

антоціани плодів чорниці мають здатність пригнічувати клітини раку шлунку та 

лейкемічні клітини і розглядаються як захисні агенти при канцерогенезі [3, 4]. 

Поряд з цим вони активізують імунорезистентність організму, нормалізують 

рівень гемоглобіну в крові, мають нейропротекторний вплив на центральну та 

периферичну нервову систему, чинять гепатопротекторну, гіпоглікемічну і 

гіпохолестеринемічну дію [4–6].  Нами розроблено рецептуру та технологію 

масляної пасти з мікронутрієнтами чорниці. Мета роботи – створення 

продукту-аналога вершкового масла з пониженою жирністю, підвищеним 

вмістом сухого знежиреного молочного залишку та оптимізованим складом 

біологічно активних речовин, в тому числі клітковини рослинного походження. 

Актуальність роботи полягає у цільовому розширенні асортименту 

маслоробства відповідно до вимог сьогодення. Важливим критерієм вибору 

добавок були їх функціональні властивості та здатність поєднуватися із 

молочно-жировою основою складових продукту. Як відомо, екстрагування 

забезпечує перехід у екстракт лише до 20% від загального вмісту БАР 

рослинної сировини. Також нами було випробувано добавку у вигляді пюре 

ягід чорниці. Виявлено, що використання пюре спричинює виникнення вади 
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консистенції продукту – пісчанистості, пов’язаної з включенням зерен ягід 

чорниці та часточок пюре. Тому добавку чорниці вносили у вигляді сиропу із 

ягід чорниці на фруктозі, виготовленого за низькотемпературною 

нутрієнтозберігаючою технологією. Сироп вводили в молочно-рослинну основу 

пасти, яка готується з додаванням насіння льону та полісахариду інулін. 

Контрольним зразком слугувало вершкове масло «Селянське» з м.ч.ж. 72,5 %. 

За результатами комплексних досліджень модельних зразків розробленої 

масляної пасти встановлено поліпшення її пластичності, термостійкості та 

здатності структури утримувати рідку фазу жиру відносно контрольного зразка. 

Оскільки масляна паста має вишуканий, приємний смак і поліпшені 

показники структури та консистенції, а складові добавок мають 

поліфункціональні профілактичні властивості – доцільним є її використання у 

закладах горомадського харчування, ресторанного господарства та санаторно-

лікувальних закладах. 
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113. ЛЛЯНЕ НАСІННЯ ЯК КОМПОНЕНТ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ МАСЛЯНИХ 

ПАСТ З ГЕПАТОПРОТЕКТОРНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 

С.В. Іванов, Т.О. Рашевська, Ю.А. Ковтун 

Національний університет  харчових технологій 

Патологія печінки займає провідне місце серед хвороб органів травлення. 
За даними ВООЗ, у світі понад 2 млрд. чоловік з патологією печінки, що в 100 
разів перевищує поширеність ВІЛ-інфекції. Виходячи з цих даних, постає 
питання, про створення функціональних продуктів з гепатопротекторними 
властивостями.  

Нами була розроблена експериментальна полікомпонентна рецептура 
масляної пасти з гепатопротекторними властивостями, одним із компонентів 
якої являється насіння льону. Аналізуючи його склад, було виявлено три 
основні компоненти, що мають гепатопротекторний ефект: лігнани, 
поліненасичені жирні кислоти (омега -3 і омега -6) та волокна. 

Лігнани льону, володіють антиоксидантними властивостями. Унікальна 
структура лігнанів, робить їх одним з небагатьох природних сполук у 
продуктах харчування, що функціонують як слабкі або помірні естрогени. 
Серед усіх продуктів, які зазвичай споживають люди, лляне насіння є номером 
один за вмістом лігнанів [1]. За опублікованими даними в виданні журналу 
«Food research» [2], японські дослідники вивчали вплив лігнанів на високий 
рівень холестерину і фактори ризику захворювання печінки у чоловіків з 
помірно високим рівнем холестерину. Високі рівні тригліцеридів і ожиріння, 
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може викликати підвищення активності печінкових ферментів. Дослідники 
встановили, що об'єкти, які споживали лігнани льону, мали зниження в крові 
двох ферментів печінки - ознака того, що запалення і пошкодження клітин в 
печінці зменшилося - у порівнянні з початком дослідження і плацебо [3]. 

Лляне насіння є багатим джерелом альфа-ліноленової кислоти (ALA), яка 
є попередником омега-3 жирних кислот, які допомагають при гіперліпідемії, 
покращуючи співвідношення холестерину. Крім того, омега -3 і ALA допомагає 
зменшити запальні реакції в організмі людини [4]. Оскільки запалення в печінці 
може призвести до пошкодження її клітин, лляне насіння допомагає захистити 
печінку від пошкодження. Найважливіші біологічні властивості цих 
ненасичених кислот, їх участь в якості структурних елементів у таких 
комплексах, як фосфоліпіди, ліпопротеїди та інші. Вони є необхідним 
елементом в утворенні клітинних мембран печінки. Велика кількість 
поліненасичених жирних кислот знаходиться в фосфоліпідному шарі клітинних 
мембран, а їх кількість і співвідношення залежать від характеру споживаної їжі, 
тобто у продуктах харчування вони повинні бути наявні у певному 
співвідношенні, для забезпечення максимального ефекту [5]. Поліненасичені 
жирні кислоти біотрансформуються в ліпоксигенази або циклооксигенази, що 
призводить до появи численних регуляторів клітинних, тканинних і 
організменних функцій. Баланс між омега -6 і омега -3 жирними кислотами в 
організмі є критично важливим у метаболізмі ейкозаноїдів. Оскільки 
простагландини є метаболітами поліненасичених жирних кислот, з'явилася 
впевненість, що отримані з ейкозапентаєнової (ЕПК) і декозагексаєнової (ДГК) 
жирних кислот, природного походження, простагландини третьої серії не 
викликають побічної дії на відміну від синтетичних аналогів простагландинів 
[6]. У вітчизняних роботах показано, що поліненасичені жирні кислоти надають 
позитивну дію на функціональний стан печінки і можуть бути використані в 
лікуванні хворих гіперліпідемією, жировою дистрофією печінки та 
алкогольним гепатитом [7]. 

Лляне насіння унікальне в тому, що воно містить, як розчинні так і 
нерозчинні типи волокон. Розчинні волокна абсорбують воду і утворюють гель, 
який уповільнює травлення, знижує резистентність до інсуліну, допомагає 
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контролювати вагу і зменшує поглинання холестерину. Нерозчинні волокна - 
допомагають запобігти непрохідності кишечника, так як, непрохідність 
кишечника може викликати накопичення токсинів в тілі і підвищує 
детоксикаційне навантаження на печінку – нерозчинні волокон є ключовими в 
дієтичній стратегії для підтримки здоров'я печінки [8]. 

Так, як багато людей страждає ожирінням та хронічними захворюваннями 
печінки лляне насіння набагато безпечніше, ніж хімічні ліки, допомагає 
захистити печінку. Виходячи з його функціональних та технологічних 
властивостей, лляне насіння стає пріоритетною добавкою при виробництві 
масляної пасти з гепатопротекторною дією. 
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1. ЗЕЛЕНА СТРАТЕГІЯ В БУДІВНИЦТВІ ГОТЕЛІВ 

Г. Р. Ашмаріна, 

 Національний університет харчових технологій 

 О. Д. Дмитрієвська 

Національний університет будівництва та архітектури 

Завдання підтримки і зміцнення здоров'я людей, відновлення 

працездатності , створення мотивацій і умов для здорового способу життя є 

одним з найважливіших для держави. У зв'язку з цим розвиток туризму стає 

актуальним завданням і одним з реальних інструментів фізичного і духовного 

оздоровлення нації. 

Туризм грає важливу роль у вирішенні соціальних проблем, забезпечуючи 

створення додаткових робочих місць, зростання зайнятості економічно 

активного населення та підвищення добробуту людей. 

В даний час туризм є одним з важливих напрямків розвитку економіки та 

джерелом наповнення бюджету країни. Туристи мають як прямий, так і 

непрямий вплив на регіон перебування. Прямий вплив - це обсяг витрат 

туристів на придбання товарів і послуг місцевих підприємств і організацій. Не 

менш важливим є його непрямий вплив на суміжні галузі економіки. 

З розвитком туризму безпосередньо пов'язане будівництво готелів. Галузь 

росте швидко, в тому числі і на Україні, що, у свою чергу , призводить до більш 

високого споживання ресурсів. Це і вода, яку готель споживає в значній 

кількості і електроенергія, витрата якої також істотно вище, ніж у інших 

будівель. Все це стає причиною все більшої уваги з боку екологів і тих, хто 

управляє і володіє готелями до питань ресурсозбереження. Ось чому так звана 

«зелена » стратегія перестає бути примхою окремих готелів. «Попит народжує 
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пропозицію» - це твердження має пряме відношення як до зеленої архітектури в 

цілому , так і до зеленого будівництва і зелених технологій.  

Одне з поширених рішень для того, щоб наблизити готель до поняття 

«зеленого » - системи енергозбереження, які націлені на зниження споживання 

енергії, що витрачається на освітлення номера, кондиціонування і інші 

завдання. 

Багато готелів вже зараз тестують і використовують технології, що 

дозволяють використовувати сонячну енергію, світодіодне освітлення , водну 

рециркуляцію, системи , які нагрівають номер до комфортної температури, 

якщо в ньому проживає гість і знижують її для економії , якщо номер значиться 

в системі управління (PMS) як «вільний». Крім того, в якості енергозберігаючої 

технології слід згадати пристрої, що дозволяють швидко нагрівати воду з-під 

крана і не чекати , поки вона досягне потрібної температури. В арсеналі 

багатьох готелів високоефективні каміни, що не допускають витоку повітря, а 

також зливні бачки в санвузлах, що передбачають можливість подвійного 

потоку , що допомагає економити воду. 

Незважаючи на те, що подібні системи є досить витратними, багато хто в 

галузі визнає, що при тривалому використанні « зелених » технологій економія 

виходить істотною. З точки зору економії витрат на комунальне 

обслуговування, вигода приходить не відразу, але в підсумку виявляється 

чималою. 

В якості деяких прикладів, які використовуються готелями, можна 

вибрати кілька основних напрямків «зеленої » стратегії, які вже мають місце 

бути в цій галузі: 

• використання сонячної енергії та енергії вітру для підігріву води і 

підсвічування; 

• використання фотоелементів і регуляторів освітленості для зниження 

енерговитрат в громадських зонах в періоди відсутності гостей; 

• рециркуляція води і збирання дощової води; 
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• переробка паперу і використання матеріалів, що підлягають повній 

переробці, в тому числі для упаковки продуктів, речей і т.д. 

• використання екологічних та природних матеріалів та продуктів взамін 

синтетичних; 

• використання екологічних матеріалів при будівництві. 

 

2. ІННОВАЦІЙНІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В 

ПРОЕКТУВАННІ ЗАКЛАДІВ РОЗМІЩЕННЯ 

К. Безпалько  

Національний університет харчових технологій 

Енергозбереження – це діяльність (організаційна, наукова, практична, 

інформаційна), яка направлена на раціональне використання та економне 

витрачання первинної і перетвореної енергії, природних енергетичних ресурсів 

в національному господарстві, що реалізується з використанням технічних, 

економічних і правових методів. 

Гості готелю платять за комфортний, зручний номер. Вони розраховують 

на гарячу воду, добре освітлене приміщення та можливість відчиняти вікно в 

холодні зимові ночі, якщо їм заманеться. Навіть якщо менеджери готелів 

постійно зацікавлені у зниженні споживання енергії, від цього не повинен 

страждати комфорт мешканців. Сучасні системи менеджменту будівель 

пропонують можливість зниження витрат енергії без шкоди для комфорту 

мешканців. Марним витратам енергії можна запобігти багатьма способами, 

наприклад, шляхом регулювання виробництва та споживання енергії у міру 

потреби. Таким чином можна виявити, який вибір є оптимальним для кожного 

приміщення готелю.  

Способи підвищення ефективності використання енергії: 

 Зниження подачі свіжого повітря (ефективніше регулювання: 

регулювання якості повітря, таймер, сигнальний пристрій присутності людей); 

 Зниження об’ємного потоку повітря  (споживання енергії 

вентиляторів); 
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 Зниження температури впевних зонах (зменшення  втрат тепла); 

 Зменшене споживання та незалежність від традиційних паливних 

матеріалів (альтернативні джерела енергії); 

 Зменшення використання охолоджувальних пристроїв (ефективне 

регулювання, регенерація тепла/холоду, альтернативні системи охолодження); 

 Тривалість експлуатації (ефективніше регулювання, часові 

програми, прив’язування до інших систем автоматизації); 

 Догляд і технічне обслуговування, регулярна чистка теплообмінних 

апаратів та регулярна заміна фільтрів. 

Сприяння «екологічному» встановленню за допомогою якої 

альтернативної енергії можна зменшити витрати на виробництво енергії: 

 Сонячні установки дляобігріву/охолодження; 

 Теплові насоси; 

 Абсорбційне охолодження; 

 «Безкоштовні» джерела енергії, такі як вітер та  вода. 

На даному етапі розвитку енергозберігаючих систем, дедалі частіше 

впроваджують систему «нульовий будинок». Нульовий будинок, або пасивний 

будинок (англ. passivehouse) - енергоефективна будівля, що відповідає найвищим 

стандартам енергозбереження. При цьому тепло втратам запобігають завдяки 

конструктивним особливостям будівлі, в яких використовуються сучасні 

енергозберігаючі технології та високоефективні теплоізоляційні матеріали. 

Систему «Нульовий будинок» в Європі успішно впроваджують на 

готельних підприємствах. Досвід західних колег з уважністю вивчають 

українські компанії, які мають на меті, збільшення попиту на такі системи на 

вітчизняному ринку.   

Для пасивного будинку енергоспоживання складає близько 10% від 

питомої енергії на одиницю об'єму, споживаною більшістю сучасних будівель. 

Незначне опалення потрібно лише в період негативних температур. В ідеалі 

пасивний будинок є незалежною енергосистемою, взагалі не вимагає витрат на 

підтримку комфортної температури повітря і води. Основним принципом 
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проектування енергоефективного будинку є використання всіх можливостей 

збереження тепла. У такому будинку немає необхідності в застосуванні 

традиційних систем опалення, вентиляції, кондиціонування, водопостачання. 

Опалення нульового будинку здійснюватися завдяки теплу, яке виділять люди 

які живуть в ньому, побутовими приладами та альтернативними джерелами 

енергії, гаряче водопостачання - за рахунок установок поновлюваної енергії, 

наприклад, теплових насосів, сонячних батарей і термовіхрових установок. 

Концепція «пасивного будинку»: 

1) Раціоналізація архітектурно – планувального рішення. 

2) Хороша теплоізоляція всіх частин будівлі. Для утеплення стін, покрівлі 

та фундаменту використовуються високоефективні утеплювачі, що по теплових 

властивостях еквівалентно цегляній кладці товщиною шість-вісім метрів. 

3) Використання трикамерних склопакетів з низьким показником 

теплопередачі. 

4) Особлива увага приділяється тонкій роботі з так званими містками 

холоду (стики елементів, металеві частини, кути будівлі), через які тепло 

активно йде.  

5) Герметизація будівлі, і вона дійсно стає термосом, не випускаючи 

повітря. 

Результат: необхідність в опаленні простору різко знижується. Критерієм 

пасивного будинку є споживання теплової енергії - 15 кВт на один квадратний 

метр в рік. Це в 10-15 разів менше, ніж у радянських будинків. Можна 

порахувати і по-іншому: для опалення 30-метрової кімнати пасивного будинку 

достатньо енергії 30 свічок. 
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3. СУЧАСНЕ ІННОВАЦІЙНЕ ОСНАЩЕННЯ В ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 

В. Береза 

Національний університет харчових технологій 

Індустрія гостинності є одною з найбільш динамічних галузей сфери 

обслуговування.  

Управління будь-яким бізнесом сьогодні неможливе без активного 

використання інновацій в сфері інформаційних технологій, менеджменту 

обумовленим стрімким проникненням в усі сфери життя суспільства 

персональних комп’ютерів і Інтернету.  

Для швидкого і безпомилкового контролю операцій повноцінного аналізу 

існуючої ситуації, швидкості і повноти обслуговування гостя на ресепшені, 

тобто для забезпечення високої економічної ефективності та високої якості 

послуг, неминучим і незамінним стає впровадження автоматизованих 

інформаційних систем управління.  

Оптимізація роботи систем вентиляції, кондиціювання, кухонного 

обладнання і обладнання пральні дали можливість скоротити споживання 

електроенергії на 18% і теплової енергії на 9% за перші 5 місяців, в порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року. З цією ціллю була удосконалена 

інженерна програма фірми Johnson Controls. 

Технології зовсім не потребують додаткового персоналу, тільки знань і 

досвіду. Слід відмітити, що економія була отримана, не дивлячись на 

підключення додаткового електроспоживчого обладнання. 

Заходи по зниженню витрат води, перш за все – це перехід з поточного 

охолодження холодильних компресів на циркуляційне, дало можливість 

знизити її споживання на 23%. 

Інколи енергозберігання закладено вже в самих системі - TimeLox 2300 

EMI. Завдяки датчику замка, при виході гостя система ЕМІ автоматично 

відключає освітлення і електроприбори, які були залишені включеними, при 

виписці гостя через систему PMS система отримає команду на відключення 
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кондиціонера в незаселеному номері. В залежності від того, хто зайшов в номер 

- гість або персонал - буде обрана оптимальна система кондиціювання. 

В готелі Peninsula Tokyo кожен номер має безпровідну при ліжку панель 

управління температурою повітря, освітленням, жалюзі, будильником, 

телефоном, аудіосистемою. Також на панелі є кнопка підсвічування вночі 

дороги в ванну. Є можливість переводення дзвінків з мобільного на 

стаціонарний телефон, в номері можна слухати радіо через Інтернет, що 

надається далеко не в усіх готелях. В ванній встановлені манікюрні сушки для 

нігтів і зволожувачі повітря.  

В мережі готелів Fairmont зараз встановлюються подібні безпровідні 

панелі управління, по яким також можна буде зв'язатися з обслуговуючим 

персоналом і ресепшн. 

Також існують електронні системи управління рестораном,де технології 

направленні, переважно, до гостя.  

Почалося все з того, що в Азії відкрився ресторан, який запропонував 

своїм відвідувачам замість звичайного меню інтерактивне. Інтерактивне меню 

представляє собою екран, вбудований в стіл, за яким розміщуються відвідувачі.  

Нова технологія замовлення страв за допомогою сенсорних екранів, 

призвана замінити не завжди ввічливих і, які порою помиляються, офіціантів 

Багато аналітиків передбачають, що уже скоро всі ресторани перейдуть на 

інтерактивне меню, переваги яких перед стандартними просто беззаперечні. 

Корпорація Microsoft анонсувала систему Microsoft Surface, яка обертає 

весь стіл в великий сенсорний екран. Система вже з'явилася в деяких готелях і 

казино США. З її допомогою клієнти можуть замовляти страви, слухати музику 

і грати в ігри. 

В березні 2009 Renaissance Moskow Hotel першим з російських крупних 

готелів встановив у себе в холі інтерактивну новинку в індустрії гостинності - 

сенсорні дисплеї меню eMenuBoard.  

Зовсім недавно новинкою вважаєтья комп'ютер в формі журнальних 

столиків компанії Microsoft. Пристрій оснащений 30-дюймовим сенсорним 
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екраном, працювати з яким одночасно можуть декілька чоловік і включає в себе 

вбудовані безпровідні інтерфейси Bluetooth i Wi-Fi.  

Популярна «відкрита кухня», де страви готуються прямо на очах у гостей. 

Щоб приготовані страви зберігали потрібну температуру, використовуються 

спеціальні теплові лампи і індукційні конфорки, які не тільки функціональні, 

але і вписуються в інтер'єр. 

Застосування інноваційних технологій в роботі готелю, підвищує його 

конкурентноздатність, якість надаваних послуг, що позитивно впливає на імідж 

підприємства, збільшуючи потік постійних клієнтів, що відповідно гарантує 

отримання прибутку підприємством. 

 

4. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНГРЕС - ГОТЕЛІВ В УКРАЇНІ 

 

А. Г. Бровко, О. С. Павлюченко 

Національний університет харчових технологій 

Одним  з перспективних напрямів розвитку туристичної галузі є діловий 

туризм. У відсотковому відношенні загальна світова структура ділових поїздок 

має такий вигляд: на індивідуальні відрядження припадає 70,8 %, на участь у 

конгресах і конференціях – 15,9 %, на відвідування виставок – 10,9 %, на 

інсентив-туризм – 2,4 % від загального обсягу [3].  

Необхідною передумовою активного та успішного просування ділового 

туризму є розвиток готельного господарства. Як показує європейський досвід, 

значна частка ділових туристів віддають перевагу конгрес-готелями. 

Конгрес - готель – це різновид бізнес - готелю високого рівня комфорту, 

що для надання послуг має розвинутий набір приміщень: зали для проведення 

конгресів, приміщення для нарад, конференцій, різні заклади ресторанного 

господарства, відділення зв´язку, банків та інше. У готелях для ділових людей 

передбачають також приміщення для роботи та проведення невеликих нарад, 

торговельних операцій, для влаштування виставок зразків товарів, для 

організації представництва фірм, у ряді випадків влаштовують номери, які 
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здатні трансформуватися, і дозволяють приймати в них відвідувачів, проводити 

невеликі переговори [2, с. 16]. 

В Європі немає єдиних стандартів класифікації конгрес-готелю. Деякі 

країни вводять зіркову класифікацію, інші поділяють такі готелі за діапазоном 

цін. За даними Всесвітньої туристичної організації, добові витрати делегатів 

різноманітних ділових зустрічей, конгресів, симпозіумів становлять близько 

350 $. А звичайний турист витрачає за день в середньому 100… 200 $, що 

позитивно впливає не лише на доходи власників, але сприяє додатковим 

надходженням до місцевих бюджетів.  

На цей час рівень розвитку ділового туризму в нашій державі знаходиться 

на недостатньо високому рівні. Проте, входження нашої держави до дедалі 

більшої кількості міжнародних організацій, проведення на території України 

різних європейських і світових форумів, спортивних змагань і чемпіонатів 

змінюють ситуацію на краще. Зокрема, частка конгрес-туризму в Україні 

становить близько 10 %, це третє місце після бізнес-поїздок і виставкових турів 

[1, с.124]. 

Основні потоки конгрес-туристів, що відвідують нашу державу 

зосереджені в найбільших містах України:  Києві, Одесі, Дніпропетровську, 

Харкові та Львові. 

Проте, останнім часом спостерігається збільшення кількості ділових 

туристів і в інших регіонах. Так, все частіше конгреси проводяться в Конча-

Заспі, Пуща-Водиці, Яремчі та на узбережжі Чорного моря. Це вказує на 

доцільність розвитку конгрес - готелів різних категорій на всій території  

України.  
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5. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ТА 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДВОДНИХ ГОТЕЛІВ 

 

Д. С. Виноградова, О. Г. Розметова 

Національний університет харчових технологій 

Індустрія туризму є одним з перспективних напрямів розвитку, яка 

пропонує все більше розваг і місць відпочинку. Підвищення ефективності 

функціонування цієї галузі набуває особливої актуальності. Подорожі вже 

давно стали модним захопленням. Проте не можна не відзначити той факт, що 

чим більший попит, тим вишуканіші пропозиції, а на ринку елітного туризму 

виживають тільки ті, хто може запропонувати своїм клієнтам щось 

екстраординарне.  

Науково-технологічний переворот у готельному бізнесі супроводжується 

хвилею базисних інновацій в авангардних країнах світу. Власники готелів 

починають будувати справжні чудеса готельного бізнесу — розкішні і, головне, 

незвичайні готелі. Такою інноваційною розробкою у сфері готельного бізнесу 

виступають готелі під водою, які вже побудовані або з’являться в недалекому 

майбутньому. Для них характерний виключний динамізм та тотальне 

заперечення усьому тому, що розроблялось до цього.Родзинкою підводних 

готелів є те, що вони являють собою «акваріум навпаки»: не ми милуємося 

рибами, а вони видивляються з свого світу на наше приватне життя. Саме так: 

прямо з номерів готелю постояльцям відкриється дивовижна панорама 

підводного світу, яка є їх незмінним «за віконним» пейзажем. 

Структуру готелів утворюють два рівні – підводний і надводний, які в 

свою чергу поділяються на корпуси, поєднані між собою вертикальними 

опорами з спеціальними ліфтами та сходами. Головною особливістю 

конструкції є її підвищена безпека навіть у найжорсткіших погодних умовах, 

включаючи цунамі. Дорога до готелю  пролягає або через спеціальний 

підводний тунель, що бере початок на пляжі, або через борт справжнього 

підводного човна, або завдяки дайвінгу.Оскільки кожен підводний готель 
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зводиться поблизу коралового рифу, дуже серйозну увагу приділено 

екологічним наслідкам його експлуатації.Щодо проблеми спокою і безпеки 

гостей, то готелі охороняються за допомогою сучасного протиракетного 

радарного комплексу. 

У світі існує декілька таких незвичайних готелів, наприклад: 

- UtterInn, розташований в Швеції під озером.Входом в готель 

служить плаваюча платформа над водою.  

- Підводний готель JULE’S UNDERSEA LODGE у Флориді, США 

розташований на глибині більше 6 м під водою. Вхід в готель розташований під 

водою і потрапити туди можна тільки з аквалангом.  

- Підводний готель Poseidonна Фіджі, розташований на глибині 12 м і 

площа якого складає 99 000 кв.м. Споруда складається  з двох частин. В одній 

побудовані номери загальною площею 2280 кв.м, ресторан і бар. Помилуватися 

підводними видами можна буде на підводних терасах, закритих прозорим орг 

склом.  

Як завжди, в плані архітектурних проектів не відстають Дубаї з проектом 

«Hydropolis».У підводній частині готелю на глибині 20 м розмістяться 230 

просторих номерів та інших додаткових структур під прозорим куполом. Всі 

прозорі частини будівлі будуть зроблені з акрилового плексигласу підвищеної 

міцності. До того ж за допомогою спеціальних датчиків вночі вікна повинні 

будуть самі собою «затуманюватися».  

Отже, інтенсифікація розвитку готельного бізнесу вимагає швидких але 

високоефективних рішень. Пошук можливостей здивувати та привернути увагу 

сучасного вибагливого споживача призвів до появи багатьох футуристичних, 

неординарних проектів, не останнє місце серед яких займає створення 

підводних готелів. Подібні концептуальні інновації можуть стати одним з 

найперспективніших напрямів в готельному бізнесі, спроможних привернути 

увагу та утримати значний сегмент заможніх клієнтів. 
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6. IMPLEMENTING THE ECOLOGICAL TECHNOLOGY OF 

ENERGY GENERATION THROUGH VIBRATIONS AND MOVES IN 

HOTELS  

А. Vytrishchak, O. Pavluchenko 

National University of Food Technologies 

Embedding the newest innovations and inventions from the field of science and 

technology, their development, emergence of new sources of energy and materials 

created a revolution in the society. Humanity entered the era of tech revolution which 

increased man-induces influence on the nature. This influence has a very 

controversial appearance. On one hand the development of technology and 

production growth have a positive effect on the satisfaction of human needs, usage of 

natural resources, food supply growth etc. On another hand – environmental 

pollution, destruction of the forests, boring out the soil, acid rains, destruction of 

ozone layer and general health issues amount the population of Earth. 

Development of the society dictates the emergence of new creative ideas, their 

implementing. Every person who gets to know about his kind of innovation rushes to 

understand how it works. Innovation as a modern pattern of being constantly draws 

attention but this attention should be drawn by its benefits rather that technical specs 

of the innovational product.  

Innovational technology of generating electricity from vibrations moves and 

sound is absolutely novel for the Ukrainian market. This technology is generating 

energy via special modules that are mounted in the floor and using the human weight, 

vibrations or sounds it transforms the energy into electricity. There are two 

companies in the world who are working with this innovation. First of them is a 
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Japanese company and another one is located in Netherlands (with the support of 

Kanses voor West and Gemeente Delft). Inventions of these companies have few 

differences (engineering-wise) but both work for the same purposes.  

Usage of modules mounted in the floors on the territory of a hotel (hall, lobby) 

restaurant or night club would draw a lot of attention from the customers because 

they would be key players in saving the environment and more specific – generating 

energy. This technological device would not only bring a lot of attention but also 

affect the consciousness of people when it comes to global operations towards 

environment saving. 

 Modules can be relocated; they can be put in different areas of the building 

changing the atmosphere there. It can be used in different events that could be help in 

the hotel or the restaurant. The other big advantage for the institution that uses this 

innovation is that it can be call ecological or “green” as it would use the newest eco-

technologies. 

 Using this kind of the floor on the dance floor in the restaurant, night club of 

the hotel or the most busy walking areas one can ensure having “free” energy for the 

lights in specific areas and the energy generated can be kept in the special batteries 

and later used to partially cover the electric supply of the building.  

 Development of such a technology bring a huge “green” factor and also draws 

a lot of attentions and interest from public as no one can ignore the installation where 

one uses the floor that generates energy.  

  Technologies aimed to save the Earth are developing more and more, and even 

though some of these inventions are invisible so not everyone could participate in the 

implementing of the idea of nature saving, this kind of a floor is generating a lot of 

attention and reaction not only among adults but also among youth that is our future.  
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7. ГОСТИННІСТЬ – КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР УСПІХУ ГОТЕЛЮ 

 

Д. С. Волкова, Т. В. Влодарчик 

Національний університет харчових технологій 

Потреба виживання малих і середніх підприємств готельного типу 

визначила нову тенденцію в спеціалізації, диверсифікації, концептуалізації та 

екологізації готельних послуг. «Готель майбутнього – це спеціалізований 

готель», – стверджують дослідники перспектив розвитку швейцарського 

туризму. 

Так, в готелі «Grand Hotel Excelsior» у Монтре (Швейцарія), що 

складається з 22 номерів, в набір послуг входить клінічне обслуговування: 

курси реабілітації після інфарктів, лікування депресії, профілактика стресів, 

послуги спортивної медицини, лікувальне голодування, курси вітамінного 

лікування, лікування морською водою і водоростями. 

Готель «Lasurus Hof» (Німеччина) спеціалізується на обслуговуванні 

інвалідів з фізичними або розумовими відхиленнями і обладнаний 

спеціальними ліфтами і туалетами, широкими проходами для колясок, гаражем 

для електроколясок, персонал має відповідну підготовку.  

Спеціалізація і диверсифікація підприємства знаходить вираження у 

концептуалізації діяльності у формі цілісної концепції, яка пронизує всі види 

діяльності – від стратегічних завдань до кольорової гами приміщень і форми 

меблів. 

Однак, саме якість обслуговування є основною умовою високої 

конкурентоспроможності запропонованих послуг на світовому готельному 

ринку. І особливе місце займає гостинність. Цей термін має на увазі 

виробництво послуг з проявом персональної уваги стосовно гостя, здатністю 

персоналу відчувати його потреби. На жаль, сьогодні гостинність, як добрі 

особисті стосунки персоналу до клієнтів, часто забувається і стає втраченим 

мистецтвом. Пояснення в цьому шукають або в поведінці обслуговуючого 
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персоналу, або в ігноруванні потреб клієнтів, або у зацікавлені керівників 

готелю у збільшенні прибутку. 

Зовнішня очевидність такої помилки приводить до скорочення у готелі 

контактів відвідувачів з обслуговуючим персоналом. Стратегія здавалася 

простою: якщо гість скаржиться на відсутність люб'язності з боку персоналу, 

потрібно скоротити ці контакти. Так почалася ера самообслуговування, яка 

викликала тенденції заміну персоналу машинами. Завдяки новим технологіям 

з'явилася можливість нагодувати тисячі людей, за кілька хвилин зробити 

бронювання у готелі або на транспорті тощо. Захопленість технологічними 

нововведеннями приводить до переконання, що всі контакти між персоналом і 

клієнтами можна звести до мінімуму і таким чином вирішити проблему 

ввічливості і гостинності. 

Однак гості не приймають цю тенденцію, і є багато доказів того, що 

готельна індустрія переглядає свої позиції в цьому питанні. Вона все більше 

починає демонструвати нове розуміння машин як помічників людини, а не як її 

замінника або конкурента. 

Так, концепція готелю «Frankfurter Hof» – «Ми повертаємося до стратегії» 

стародавнього «Гранд-готелю», де сучасний комфорт повинен поєднуватися з 

принципом «служба сервісу виконає будь-які бажання клієнта». Тут  

відмовилися від будь-яких форм самообслуговування: замість автоматів для 

чищення взуття – нічні чистильники; в ліфтах – хлопчики-ліфтери; номерні 

міні-бари замінені на «кімнатний сервіс» – доставку в номер за бажанням 

клієнтів напоїв, сніданку; сервірування вечері, послуги офіціантів. 

У німецьких «Ренесанс-готелях» привітання гостя починається з 

коктейлю «Ласкаво просимо»; кожен гість має свого куратора серед 

співробітників, який вирішує всі проблеми клієнта. 

Результати гостинності проявляються в збільшенні постійних клієнтів 

готелю та розширенні його визнання на ринку. 
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8. АРОМАМАРКЕТИНГ В ГОТЕЛЯХ ЯК СПОСІБ ЗАЛУЧЕННЯ 

КЛІЄНТІВ 

О. М. Гейко 

Національний університет харчових технологій 

Сучасні вчені встановили, що «образ запаху» зберігається в пам'яті довше 

і міцніше, ніж зорові і слухові спогади.  

Людство споконвіку застосовувало магічну силу ароматів у різних сферах 

своєї життєдіяльності. У сучасному світі, де панує бізнес, конкуренція та 

реклама, з'явилися нові бізнес-напрямки, успішно використовують вплив 

запахів на поведінку і настрій людини. 

Аромамаркетинг і аромадизайн - це слова, які міцно входять в наш побут.  

Запах, за оцінками прихильників сенсорного (чуттєвого) маркетингу, є одним з 

найефективніших засоби впливу на споживача, а області застосування ароматів 

у бізнесі практично безмежні. 

Особливе місце аромамаркетинг і аромадизайн займають в сфері 

гостинності. 

Жорстка конкуренція у світовому готельному бізнесі змушує учасників 

ринку шукати нові, нестандартні способи залучення клієнтів.  

Приємний запах, покликаний заспокоювати і розслабляти, повинен 

радувати постояльців ще на вході у фойє. Дизайн готелю визначає її особливий, 

ексклюзивний аромат не менше ніж сама обстановка. Розкішні меблі та інші 

предмети інтер'єру - ще не все у формуванні іміджу та образу готелю. 

Підкреслити респектабельність і гостинність допоможе хороший аромат. 
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Для досягнення максимального успіху до питання треба підходити 

комплексно, причому рухатися від загального до приватного: від створення 

брендового, індивідуального аромату готелю через впровадження запахів в 

різні готельні зони до ароматизації проспектів, буклетів, візиток. 

Саме такий продуманий підхід до використання ароматів у готельному 

бізнесі дозволить виділитися серед конкурентів, підкреслити свій неповторний 

стиль, створити привабливий, надовго запам'ятовується образ. 

Саме за допомогою аромату можна надати готелю додатковий рівень 

статусності. Причому ароматична складова бренду може виявитися дуже 

потужною. Не тільки рівень обслуговування і зручностей, інтер'єрні рішення і 

вишукана кухня, а й свій власний аромат, притаманний саме цьому готелі, 

відповідний її концепції та філософії, може вивести комунікацію з гостями на 

абсолютно новий рівень.  

При виборі аромату слід знати про переваги цільової аудиторії, 

враховувати сезон і специфіку конкретного приміщення. У зоні ресепшн 

доречно використовувати аромати дорогих порід дерева, квітів, а також 

благородних напоїв: бурбона, віскі, амаретто. Холи готелів рекомендується 

заповнити легкими, неконфліктними ароматами цитрусових або зеленого 

яблука. У спортзалі гарні запахи м'яти, лимона, лайма, а в офісі - кипариса або 

евкаліпта. У номерах можна використовувати прилади, які одночасно іонізують 

і ароматизують повітря. Що стосується номерів, то в них бажано не 

застосовувати екзотичні аромати спецій, а зупинитися на класичних - запахах 

апельсина, грейпфрута, лимона, м'яти, пачулі, ялиці, розмарину або чайного 

дерева.  

Необхідно відзначити, що в Україні можливості аромамаркетингу 

використовуються ще недостатньо, і це навіть добре, оскільки наступні кілька 

років застосування його технологій буде давати виключну конкурентну 

перевагу тим, хто оцінить великі можливості «ароматних посилань» сьогодні. 
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9. BOUTIQUE HOTELS: THE HISTORY OF BECOMING POPULAR 

 

O. S. Hidzhelitska 

National University of Food Technology 

Today, a traveler needs a place to work comfortably and get a good night's 

sleep. As a result, hotels are becoming domestic, and the more historic a property is, 

the better suited it is to become intimate and cozy. Besides, travelers nowadays 

expect more than simply comfort and convenience. An increasing number of travelers 

prefer to be positively "surprised". When planning trips, they seek properties that are 

noticeably different in look and feel like branded hotels. That’s why boutique hotels 

are becoming more and more popular all over the world. 

The "boutique" style was created in New York in 1984, when the entrepreneur 

Ian Schrager and Steve Rubell opened Morgans on Madison Avenue. It was quirky 

and individual, unlike the big brand-name hotels that were dominant at the time. The 

term "boutique hotel" was coined by Rubell, who described their new venture as 

being like a boutique as opposed to a department store [1]. 

In order to define the concept of boutique hotel, we need to define these two 

separate terms. Thus, boutique is the name given to the small and luxurious stores 

that sell goods on small series and the hotel is the building with furnished rooms that 

offer the possibility of hiring on short-term, especially to travelers. 

The concept of boutique hotel is strongly opposed to big chain hotels as it 

describes hotels reduced in size, located in prestigious areas, furnished with unusual 

furniture, and designed to offer an intimate and/or family atmosphere. Unlike big 

chain hotels, boutique hotels offer a unique experience. Certainly their small size can 

offer privacy and discretion to customers. Boutique hotels are able get to know 
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customers very well and offer services tailored to their needs and preferences that 

large hotels cannot [2]. 

The idea of the boutique hotels was soon taken up in Europe and, ever since, 

the growth of boutique hotels has continued unhampered.  

Two of the first boutique hotels in the world opened their doors to the public in 

1981: The Blakes Hotel in South Kensington, London (designed by celebrity stylist 

Anouska Hempel) and the Bedford Hotel in San Francisco. In 1983 the hotel with a 

theme – „Hotel Vintage Court” in San Francisco establishes wine-related focus.  

The first boutique hotel in England, was '42 The Calls', which was situated in 

Leeds, London. It was made from the building that was an old corn mill previously, 

but still retained the machines which were used, and still has some features of its 

history, such as the handmade beds.  

However, strangeness and uniqueness aren't always the main features of 

boutique hotels nowadays. All around the world, the term 'boutique hotels' is used for 

hotels which come in various sizes and looks: small luxury hotels which have a more 

modern style and really good service; accommodation with unique looks; and hotels 

which call themselves 'lifestyle' hotels, which mainly emphasize on a type of 

elegance which doesn't seem to be too obvious. 

All of these are common in the sense that they are all small, generally with a 

capacity from 20 to 150 rooms. Most of these don't have the feel of a boxy hotel, and 

all the rooms are individually crafted, which adds to the sense of uniqueness [3]. 

Top 3 Boutique Hotels Worldwide published by Gayot.com (2012) 
Nr Name Country Rooms Features 

1 Maison 140 United 

States, 

California 

44 Four-poster beds, vintage furniture with vibrant colors, unique 

decorative touches. Deluxe Italian linen. Redesigned by Kelly 

Wearstler. 

2 Amandari Bali 

Indonesia 

30 With the artist community of Ubud so close by, it's no wonder this 

hotel feels like a living gallery. The property has been designed to 

reflect nearby villages, while at the same time offering such resort 

pleasures as a luxurious spa, pool and tennis court.  

3 Royce 

Hotel 

 

Australia, 

Melbourne 

 

100 Italian marble, SPA, sophisticated upholstery. The hotel offers a 

surprising wealth of amenities, including a business center, grand 

ballroom, banquet and meeting facilities, gym, library and massage. 
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Guest of boutique hotels are those who are seeking for unique experience 

instead of standard hotel room. Nevertheless, smart boutique hotels must continue to 

adapt to the incessantly changing needs, tastes, preferences, and fashions in order to 

remain competitive in the flourishing boutique hotel market. 

References 

1. Hotel History 101: Boutique Hotels. – Official site of HotelChatter. Available 

at: http://www.hotelchatter.com/story/2006/3/13/115839/107/hotels. 

2. Migle Polikeviciute. Boutique hotels evolution. Available at: 

https://ojs.kauko.lt. 

3. The History of Boutique Hotels. – Official site of Bizymoms. Available at: 

http://www.bizymoms.com/besthotels/boutique-hotel.html 

 

10. ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ МІНІ-БАРІВ В ГОТЕЛЯХ 

 

І. Р. Гільфанова  

Національний університет харчових технологій 

Давно відомо, що міні бар в готелі - це не розкіш, а в першу чергу 

можливість отримання додаткового доходу. Готельні міні-бари відрізняються 

від міні-холодильників тим, що мають невеликий розмір і спеціальну 

конструкцію, що дозволяє монтувати їх в меблі, а також споживання 

електроенергії в них зведено до мінімуму. Ця економія досягається завдяки 

технології абсорбції, яка (на відміну від термоелектричної технології, що 

присутня в більшості міні-холодильниках) дозволяє при мінімальних витратах 

електроенергії утримувати постійно низьку робочу температуру.  Однієї з 

основних характеристик міні-барів для готелів є їх абсолютно безшумна робота, 

в той час, як будь-який міні-холодильник оснащений компресором і тому не 

може працювати тихо.          

 Сьогодні на ринку існує неймовірна кількість виробників міні-барів для 

готелів (PolarBar, ISM, Siegas та ін.). При виборі такого устаткування слід 

звертати увагу саме на його технічні характеристики, функціональність та 
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зовнішній вигляд. Розглянемо найсучасніші розробки міні-барів на прикладі 

декількох виробників.          

 Фабрика Omnitec Systems випустила нову модель міні-барів Omnibar A 

Glass зі скляними дверцятами, різних кольорів, який  гармонійно вписується в 

інтер'єр готельного номеру. Вони абсолютно безшумні, споживають від 0,7 кВт 

енергії на добу, його можливі об'єми - 28/30/40 л, і напруга - 110/240 В.

 Інша модель міні-бару Оmnibar А Glass Plus зі скляними дверцятами 

оснащена потрійним жароміцним тонованим склом, яке підтримує більш 

низьку робочу температуру міні-бару, а саме дозволяє утримувати холодне 

повітря в міні-барі довше, ніж у попередній моделі зі скляними дверцятами. 

Завдяки новій конструкції для підтримки перегрівання електроенергія 

витрачається менше (0,5 кВт на добу). У комплекті є полиці, які регулюються 

по висоті. Існує ще модель міні-барів Omnibar A plus особливість якої полягає в 

можливості зміни передньої панелі. У всіх міні-барах Оmnibar є функція 

контролю відкривання дверей, яка дозволяє на відстані зрозуміти чи 

відкривався міні-бар. Така система заснована на вбудованих інфрачервоних 

сенсорах, які реагують на тяжкість предмета і на відкривання дверей міні-бару.

 Модель «висувного міні-бару» Dometic DM50 об’ємом 40/45/50 л на 

основі безшумного абсорбційного охолодження і системи управління 

температури Fuzzy Logic (підтримує встановлену температуру всередині шафи 

на незмінному рівні, запобігає неконтрольованому надлишковому або 

недостатньому охолодженню) має регульовані полиці для демонстрації 

широкого асортименту товарів, світлодіодне внутрішнє освітлення, кероване 

інфрачервоним сенсором, систему сенсорного контролю охолоджуючої 

установки CUC,  і споживає електроенергію від 0,38 кВт на добу.  

 Міні-бари серії HiPro також мають систему Fuzzy Logic, проте ІІ-го 

покоління. Така система регулює автоматичний цикл розморожування і посилає 

видимі сигнали в разі необхідності обслуговування.  Модель HiPro 4000 Vision 

на 40 л завдяки своєму принципу «фантастичної дверцяти» приваблює своїм 

виглядом, проте споживає від 1,1 кВт в добу. Стандартна версія комплектується 
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однією полкою, акрилові скляні дверцята є в різних кольорах. Цей міні-бар 

може вмонтовуватись в будь-який предмет меблів.       

 Отже, на ринку представлений багатий вибір сучасних міні-барів, що в 

свою чергу полегшує зробити вибір економічного, функціонального і 

продуктивного устаткування для готелів, а також свідчить про постійний і 

динамічний розвиток науки в напрямку матеріально-технічного забезпечення 

готелів та ресторанів.  

ЛІТЕРАТУРА 

1. http://www.omnitec.com.ua/page2/tovar19.html      

2. http://www.miko-hotelservices.com/katalog_minibars.html   

 3. http://www.dometic.com/ru/Europe/Russia/Products/hotel/hotel-miniBars 

 

11. ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 

ПОСЛУГ МІНІ-БАРУ В ГОТЕЛІ 

 

І. Р. Гільфанова, О. Г. Розметова 

Національний університет харчових технологій 

У часи ринкової економіки основною метою діяльності будь-якого 

підприємства є здобуття максимальних прибутків при мінімальних затратах. Не 

є виключеннями і готельні підприємства, які отримують свій дохід шляхом 

надання різноманітних послуг клієнтам. Власники готелів постійно знаходяться 

в пошуку нових ідей задля залучення більшої кількості гостей, зокрема шляхом 

удосконалення послуг, що вже пропонуються. Не виключенням є і послуга міні-

бару в номері готелю. 

Готельний міні-бар пройшов довгий шлях від початку 60-х років 

минулого століття, коли німецький виробник Siegas випустив на ринок 

«маленький холодильник для маленьких предметів», в якому були мініатюрні 

пляшечки, пакети з горішками, шоколад і дорогі алкогольні напої - все для того, 

щоб спокусити гостяі отримати від цього прибуток. Проте останнім часом  міні-

бар став настільки передбачуваний, що багато гостей навіть не  відкривають 
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його. До того жвмістміні-бару постійно невиправданодорожчає і часто не 

відповідаєсмакам клієнтів. Для подальшого збереження та оптимізації 

такогоджерела доходу необхідно застосовувати ряд інноваційних рішень. 

Наприклад надавати гостю можливість замовити вміст міні-бару заздалегідь, як 

це роблять у готелі CotswoldHouse у Великобританії. Або пропонувати 

«здорові» продукти, що в свою чергу є проявом піклування про хороше 

самопочуття клієнтів. Кілька років тому в п’ятизірковому готелі RoccoForte 

була розроблена концепція GIMI, в якій високо калорійний шоколад і жирні 

чіпси були замінені на сухофрукти, несолоні горішки та кисломолочні 

продукти.  

Багато готельєрів вважають, що міні-бар переживає своєрідний 

«ренесанс». Готелі відходять від звичних пива і вина, додаючи товари, багато з 

яких навіть не відносяться до продуктів харчування або напоїв. Так, наприклад, 

мережа готелів і курортів Westin запропонувала нову концепцію міні-барів, 

створених спеціально для «освіження тіла, розуму і духу». Новий пакет 

«PurificationStation» включає унікальні продукти, такі як кисневі та енергетичні 

коктейлі, спрей-антистрес, екологічно чисте вино і низькокалорійне печиво - 

все для відновлення сил після виснажливої подорожі. Хіт мережі - це 

різноманітні натуральні аромамасла, «антистресові цукерки» та кисневий 

диспенсер, що містить 27 л герметизованого кисню, який постачає енергією 

клітини організму, стимулює і прискорює метаболізм тіла.    

 Іншим варіантом збільшення прибутку є використання «розумного» міні-

бару, які містять вбудовані інфрачервоні або електромагнітні сенсори, що 

реагують на тяжкість предмета. Тобто, коли певний продукт узятий з міні-бару, 

у гостя є близько 30 сек, щоб повернути  його, інакше система відзначить його 

як проданий. Міні-бари на бездротовій основі пов'язані з готельною програмою, 

яка автоматично додає позицію з міні-бару в рахунок клієнта. Є системи, які 

«включають» міні-бар, як тільки гість зареєструвався в готелі і «відключають» 

його при виселенні. Такі системи істотно знижують витрати, виключають 

можливість зловживання з боку персоналу і є переваги для гостя, а саме 
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економія часу при виїзді.Для гостей-гурманів деякі готелі створили нову 

пропозицію, яку негласно називають максі-бар. Все, що готель має за честь 

запропонувати гостям, поміщають в велику красиву шафу з вмонтованим 

холодильником.Всі товари, які є в ньому якби надаються відвідувачам 

безкоштовно, хоча й вартість запропонованих продуктів попередньо 

включається у вартість номеру, тож готель залишається у виграші. 

Отже, такими простими і мало витратними  методами вдосконалення 

давно відомої послуги «міні-бар»можна привернути увагу клієнтів і 

примножити свої прибутки. 
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12. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Т. В. Гукалова, Н. П. Бондар 

Національний університет харчових технологій 

Останнім часом спостерігається суттєве пожвавлення розвитку туризму в 

Івано-Франківській області, що в першу чергу пояснюється вдалим 

географічним розташуванням, а саме розміщенням в зоні рекреації -  

Карпатських гір. Варто відзначити, що  останнім часом в Івано-Франківській 

області приділяється чимала увага покращенню стану і розвитку рекреаційних і 

туристичних ресурсів. Також в області пожвавився розвиток готельного 

господарства, що пов’язано з унікальністю географічного положення 

Українських Карпат, оскільки клімат сприятливий для оздоровлення та 

лікування захворювань опорно-рухового апарату, нервової, серцеве-судинної 

системи, органів дихання та ін. На сьогодні стан готельного господарства 

області залишає бажати кращого, оскільки він не за всіма критеріями відповідає 
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загальним вимогам і здебільшого номери мають застарілу матеріально-технічну 

базу. 

В останні роки спостерігається повільне зростання завантаженості готелів 

Івано-Франківської області. Згідно головного управління статистики з Івано-

Франківську за 2010 рік, кількість підприємств готельного типу на території 

області становила 42 одиниці з одночасною місткістю 2074 місці (1180 

номерів). Із загальної кількості підприємств готельного типу безпосередньо на 

готелі припадає 75%, з них 2 категорійних (надають сервіс рівня три «зірки»), є 

молодіжна база та гірський притулок (26 номерів на 82 місць), 2 гуртожитки 

для приїжджих (116 номерів на 207 місць) та 3 інших місця для 

короткотермінового проживання (121 номер на 198 місць). 

Приблизно 20% гостей Івано-Франківщини користуються послугами 

готельного сектору. Це переважно вітчизняні туристи. У 2010 році послугами 

42 готельних закладів  області  скористувалося 59 136 осіб, з них 7247 – 

іноземці із 71 країн світу (переважно жителі сусідніх  держав – Польщі, Росії, 

Молдови, Словаччини, а також – Німеччини, Канади, США, Італії та ін.).  

На території міста розташовано 13 санаторно-профілактичних закладів 

(місткістю переважно на 100 ліжко-місць), 3 лікувально – оздоровчих 

комплекси та лише 1 пансіонат «Синьогора», що є стаціонарно – медичною 

установою загального типу на 200 ліжко-місць, в якому послуги отримують 

громадяни похилого віку, ветерани війни та праці, інваліди, які потребують 

стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування.  

Варто відзначити, що останнім часом в Івано-Франківську приділяється 

чимала увага покращенню стану розвитку рекреаційних і туристичних ресурсі. 

Так, як за останні роки була проведена робота з масштабної реконструкції  

найвизначніших пам’яток історії і культури, а також інфраструктури міста і 

області. В даному регіоні спостерігається зростання туристичних фірм і з року в 

рік збільшується кількість туристів. 

Таким чином, у Івано-Франківську наявна достатня кількість готельних 

комплексів,в тому числі для ділових людей, курортні, спортивні готелі, 
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транзитні мотелі та готелі, як розташовані поруч з основними трасами міста та є 

лише один пансіонат для громадян похилого віку. 

Аналітичний огляд дає підставу вважати, що будівництво нового 

спеціалізованого пансіонату буде доречним та перспективним, адже обрана 

місцевість ідеально підходить для оздоровлення та відпочинку в цілому. 
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13. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСУ 

 

О. П. Слободян, В. А. Заєць,  Л. П. Нещадим 

Національний університет харчових технологій 

Головні причини пожеж  на підприємствах готельно-ресторанного 

комплексу можна розділити на дисциплінарні, обумовлені електрикою, 

відсутністю або несвоєчасністю контролю. 

До дисциплінарних причин пожеж відносяться порушення вимог 

проектування промислових і допоміжних будівель і споруд, вибору 

будівельних матеріалів і конструкцій, планування приміщень, розташування   

устаткування і комунікацій; відхилення від правил експлуатації і ремонту 

устаткування; порушення посадових інструкцій  з пожежної безпеки; 

порушення правил безпеки при веденні вогневих робіт; необережне 

поводження з джерелами відкритого вогню; паління в приміщеннях; 
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неправильне поводження з легкозаймистими  речовинами; неправильне 

зберігання промаслених   матеріалів, бавовняного спецодягу.   

Головними причинами пожеж, пов'язаних з електрикою, є застосування 

електроустаткування, що не відповідає категорії пожежо- і вибухо- безпечного 

виробництва; перевантаження технологічних транспортних  магістралей з 

електроприводом;  поганий електричний контакт в місцях приєднання 

провідників; порушення цілісності ізоляції;   відсутність засобів захисту від 

статичної електрики на технологічному устаткуванні; відсутність або 

порушення цілісності громовідводів, а також засобів захисту від вторинних 

проявів лінійних розрядів атмосферної електрики.  

Головними недоліками контрольних заходів, які можуть стати причиною 

пожежі, є порушення термінів проведення технічного огляду, поточних 

профілактичних ремонтів устаткування автоматики.   

Найважливішим завданням всіх систем пожежної безпеки є забезпечення 

захисту людей від небезпечних факторів пожежі, якими супроводжується 

горіння, та рятування людей у разі пожежі.   

Необхідним завданням в процесі експлуатації підприємств готельно-

ресторанного комплексу є забезпечення у разі пожежі повної евакуації усього 

персоналу   до настання критичних значень небезпечних факторів пожежі. 

 На дверях евакуаційних виходів слід вивішувати знаки пожежної безпеки 

із зображенням людини, що біжить у напрямку виходу. Основними причинами 

виникнення пожеж, на яких гинуть люди є необережне поводження з вогнем  

під час  порушення правил експлуатації електроустановок і обладнання та інші 

(рис.1). 
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Рис.1. Розподіл пожеж та загорань за причинами їх виникнення. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Про пожежну безпеку: (Довідково-інформ.матеріали). Добр.пожеж. т-

во України. - К.: Вид. дім «Альтернатива»: Арт ЕК, 2002.-224с. 

2. Основи охорони праці. /Під ред.. М.П.Купчика, М.П.Гандзюка – К.: 

Основа, 2000.-416с.  

 

14. АКТУАЛЬНІСТЬ АРТ-ГОТЕЛІВ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ 

 

Т. Засенко, Ю. П. Фурманова 

Національний університет харчових технологій 

Сьогодні гуру готельного бізнесу – готельєри, помітивши інтерес 

постояльців до слова «арт», викладають за мистецтво чималі гроші і 

перетворюють готелі у виставкові зали. Що ж є такого в цій приставці, а саме 

концепції закладу з нею? Чи можуть такі готелі скласти конкуренцію на 

готельному ринку України і чи будуть вони мати попит – ось мета нашого 

дослідження. Об'єктами дослідження даної теми є арт-готелі світу, як приклади 

вдалої творчої та конкурентоспроможної розробки готельного бізнесу.  

 Розробка концепції «art'otel» належить Дірку Гадеке, меценату і 
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колекціонеру.  Методика його роботи була направлена на поєднання в кожному 

такому готелі цікавих архітектурно–дизайнерських рішень, і як результат, 

організація мережі готелів, серед яких не знайдеш і двох схожих [1]. Дірк 

Гадеке створив власну нішу в готельному бізнесі. Звісно, ця праця не могла 

реалізуватися без розробок відомих архітекторів та робіт художників, які і 

втілювали арт-стиль у готелі.         

 Принципи та концепції, якими керуються західні архітектори, дизайнери 

та бізнесмени, можуть наштовхнути і нас на сміливі та неординарні рішення. 

Наприклад, чому б нам не використовувати при створенні інтер'єру готелю 

живопис Олександра Ройтбурда, на рахунку якого участь у Венеціанській 

бієнале, а також у десятках групових та персональних виставок у Москві, 

Парижі, Мюнхені і Нью-Йорку [2]. Також Павло Маков – найвідоміший в 

Україні майстер графіки та офорту, твори якого зберігаються в Державній 

Третьяковській галереї, Pinchuk Art Centre, Метрополітен – музеї в Нью-Йорку, 

бібліотеці конгресу у Вашингтоні. Непогано було б втілити в інтер'єрі готелів 

сміливі ідеї і пошуки наших сучасних художників, таких як Леся Хоменко. Яка 

у своїх роботах використовує сюжети в дусі класичного соцарту. Роботи 

Л. Хоменко брали участь в останній Венеціанській бієнале [3]. І це далеко не 

всі творчі особистості працю яких можна використати для створення дійсно 

культурно-пізнавального арт-готелю для України, який би розкривав високий 

творчий потенціал наших земляків, нашої держави.   

 Крім естетичної складової, готель у стилі «арт» має функціональну 

особливість об'єднувати людей в клуб за інтересами. У деяких арт-готелях 

практикуються закриті кіно-і фешн-покази, перфоманси, театральні вистави, 

проходять вечірки на честь якого-небудь іменитого гостя з презентацією його 

робіт. Вище перераховані можливості даної групи готелів показують наскільки 

може бути цікава та пізнавальна сфера гостинності. На сьогодні в нашій 

державі уже існують подекуди готелі, які працюють у даному напрямку, але 

потрібно більш ґрунтовно підходити до відкриття саме таких закладів 

розміщення, бо вони зможуть розкрити таланти наших архітекторів, дизайнерів, 
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художників, фотографів та інших творчих людей, а також показати споживачеві 

готельних послуг всю самобутню культуру нашої України.  
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15. CLV ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД ПЕРСОНІФІКОВАНОГО 

ПРОГНОЗУВАННЯ ДОХОДІВ ГОТЕЛЮ ВІД КОЖНОГО КЛІЄНТА 

 

А. А. Іванова,  О. Г. Розметова 

Національний університет харчових технологій 

Для багатьох готельних підприємств весь їхній бізнес обертається 

навколо спроб зрозуміти, яких клієнтів варто утримувати, а яких ні. Тому не 

дивно,що топ-менеджери та маркетологи намагаються різноманітними 

способами виміряти CustomerLifetimeValue(довічну цінність клієнта), щоб 

виділити найбільш перспективних клієнтів з точки зору майбутніх замовлень 

ними послуг готелю. У спрощеному розумінні – це загальний маржинальний 

дохід, отриманий від клієнта протягом певного періоду часу в результаті енної 

кількості повторних продажів  цьому клієнтові, за вирахуванням витрат. 

 Будь-яких гість, який вперше переступає поріг готелю, має свою певну 

“вартістьзалучення”. Вартість залучення клієнтів,  які потрапляють в готель за 

допомогою партнерських веб-сайтів та альтернативних систем бронювання 

визначається розміром комісійних, що виплачуються посередникам.  Гості, які 

потрапляють в готель безпосередньо через його власний веб-сайт, теж  мають 

свою вартість залучення: витрати на створення  і підтримку сайту готелю, 

маркетингову компанію в Інтернеті, оффлайн маркетинг, комісія за бронювання 



 267 

і т.д. На підставі всього цього розраховується середнє значення Вартості 

Одного Нового Клієнта (CPNC) для конкретного готелю. У більшості випадків 

ретельний розрахунок CPNC показує, що прибуток від одного перебування 

клієнта рідко перевищує вартість його залучення. Тому тільки у випадку 

багаторазового перебування  клієнта в готелі, або зменшення вартості 

йогозалучення, можна говорити про збільшення доходів і рентабельності 

готельного підприємства. 

 Розрахунок CPNC і CLV – це досить трудомісткий процес, який вимагає 

серйозного професійного підходу і достовірних даних  про клієнтів готелю. В 

той же час CLV – це фундамент програм лояльності та можливість 

індивідуалізації обслуговування для клієнтів готелю. І саме завдяки CLV стає 

зрозуміло, що маркетинговий бюджет на залучення і утримання клієнта – це 

інвестиції в майбутні покупки клієнта,які з часом окупляться. 

Отже, для сучасних підприємств готельного господарства важливо 

дотримуватись наступних принципів при організації процесу обслуговування з 

метою його персоніфікації: 

1.  Приділяти увагу рівню обслуговування. 

2. Вкладати інвестиції в персонал, так як навчання кадрів – відносно 

недорога програма в порівнянні з вартістюоффлайнового  і онлайнового 

маркетингу. 

3.  Прагнути до якісних онлайн послуг. 

4. Впроваджувати індивідуальний підхід до обслуговування клієнтів з 

метою переведення їх у статус «постійного гостя». 

Таким чином, розглянуті принципи є базовою платформою для створення 

своєрідного клубу постійних клієнтів, зміцнення їх лояльності, збільшення 

кількості повторних відвідувань готелю та зменшення витрат на залучення 

нових гостей. 
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16. THE DEVELOPMENT OF HOTEL BUSINESS IN UKRAINE 

 

V. Kinder, K. Chala 

National University of Food Technologies 

Hotel business is one of the most promising and successful business areas in 

Ukraine. Orientation toward European service standards and vigorous transition to 

such standards make up the distinctive feature of this sector. Similarly to any other 

economic activities, the hotel business aims at increasing its income and looks for 

tools and efficient ways to achieve the desired financial results. 

In general, foreign capital representatives consider the Ukrainian market of 

hotel services as complicated but promising for investors and pay more attention to 

implementation of projects in other regions of the country. In regions the land sites 

are much cheaper now than they will be in future and land privatization issues as well 

as many other problems are easier to solve. The Crimea and the cities of Kharkov, 

Donetsk, Dnepropetrovsk and Odessa are the most attractive now for hotel projects. 

The tourist industry as an independent sector of economy is only springing up 

in Ukraine. 

In the process of establishment the hotel market of Ukraine has encountered a 

number of problems. One of them is a weak interior competition caused by the lack 

of free means and a high tax rate which makes it difficult to ensure economic 

stability, maximize profits and increase competitive capability of hosting companies 



 269 

on the hotel services market. Another one is the absence of powerful international 

hotel chains. The low competitive ability index of hotel services is formed by a price 

level and services quality. Because of high tax rates (hotel fees) hotels have to keep 

high prices. The hotel fee levels are different for different hotel categories in Ukraine. 

The prices are specified by conditions of competition, state and interaction of the 

demand and supply. 

Currently Ukrainian hotel market is dynamically developing. Real estate 

businessmen prefer to invest into small and medium hotels for 200-400 rooms able to 

provide elite class accommodations. The presence of major international hotel chains 

on the Ukrainian market has considerably increased. Previously such major world 

chains as Hilton, Mariott, Sheraton, Radisson, Kempinski or Accor used to pay no 

attention to Ukraine preferring to invest into building hotels in Turkey and Egypt. 

Now the situation is different. According to researches, everywhere investors have 

become more active in the hotel segment of commercial real estate, and first of all 

this is true for the hotel market of Ukraine.  

Ukrainian hotel market has attractive prospects and is one of the most 

promising in Eastern Europe. The number of existing hotels in Ukraine is far from 

being enough to satisfy the demands of the country with high investment 

attractiveness, rich history and diversified tourist opportunities. The hotel business in 

Ukraine is a promising challenge for at least four reasons: 

    Firstly, business activity in the country is increasing which inevitably causes 

extension of so-called ‘business traveling’ both inside the country and from abroad. 

    Secondly, according to world practices, higher incomes (population’s 

incomes are increasing now in Ukraine) make people travel more and subsequently 

stay more in hotels. 

    Thirdly, having declared its intention to integrate into European structures 

Ukraine is becoming more attractive for Europeans (in this particular case for 

European tourists). 

And finally the fourth, the hotel fees are expected to be reduced and unified. 

Thus, the compulsory payments by hotels to the budget are going to decrease. 
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17. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛІВ НА ВОДІ З 

АЛЬТЕРНАТИВНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ 

 

О. Д. Коломієць, Н. М. Кривчун  

Національний університет харчових технологій 

 Сучасний світ став настільки неспокійним, що на землі практично 

неможливо знайти тихий куточок. Тому деякі вважають за краще переселятися 

на безтурботну, штильову поверхню моря. Вдалині від натовпів людей та 

електронних машин - саме таке життя вибирають ті, чиї можливості найбільш 

широкі. 

 Будівництво комерційної і житлової нерухомості у великих містах 

пов'язане з рядом проблем, які гостро стоять перед усіма підприємцями 

незалежно від країни. Інвестування в готель на воді в порівнянні з витратами на 

будівництво звичайного готелю набагато менше, а віддача може перевершити 

навіть найсміливіші очікування. Будівництво житла на воді налічує багаторічну 

історію в багатьох країнах західної Європи і Америки. Основними причинами, 

за якими багато хто відмовлявся від наземного способу життя, були висока 

вартість земельних ділянок або і зовсім відсутність місця для будівництва 

повноцінного житла на суші у великих містах [3, c.21] . 

 Основні переваги розвитку готелів на воді полягають в наступному : 
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1. Близькість до природи і відпочинок від повсякденної міської суєти і 

стресів добре впливають на емоційний стан людини. 

2. Місце проживання одночасно є і джерелом розваг, що дозволяє вести 

істотну економію. 

3. Навіть короткочасне проживання в подібному місці є способом 

кардинальної зміни обстановки, навіть знаходячись безпосередньо у великому 

місті [4].  

 Впровадження готелю на воді з альтернативними джерелами енергії є 

досить цікавий та прогресивний метод привертання туристів, адже такий вид 

готелю є інноваційним не тільки для України, але й для всього світу. На даний 

час існує лише декілька готелів на воді, які самостійно забезпечують себе 

енергетичними ресурсами, використовуючи  енергію природи.  

 Використання енергії сонця потребує вкладання витрат тільки на 

установку. Надалі готель отримуватиме лише безкоштовну енергію. Ніяких 

спеціальних профілактичних робіт для сонячних панелей не потрібно. Якщо 

встановити панелі під кутом 70 градусів, то це сприяє тому, що на панелях не 

накопичується сніг взимку [1, c. 243]. Сонячна система регулюється 

автоматично. У системах автономного електропостачання на сонячних батареях 

електроенергія запасається на спеціальних акумуляторах. Тому енергія 

доступна для використання і вдень, і вночі.  

 Енергія води за допомогою хвилевої електростанція – це станція, що 

використовує кінетичну енергію морських хвиль для вироблення 

електроенергії. Природньо, кількість енергії, яка виробляється, залежить від 

сили хвиль, які, як відомо, непостійні від години до години і від сезону до 

сезону. Але ресурс, що використовується хвильовою електростанцією, 

абсолютно відновлюваний, а це робить Землю чистішою, а енергію значно 

дешевшою.  

 Вітряні станції, згідно з дослідженнями американських науковців з 

університету Вілсон-Медісон, виробляють у 17-40 разів більше енергії, аніж 
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споживають за той самий час. Нові інженерні рішення у конструкціях вітрових 

турбін допомогли подолати проблему шумності [2, c. 188].  

 Саме тому побудова готелю на воді з альтернативними джерелами енергії 

є досить актуальною та успішною темою. Поєднання різних видів 

енергозбереження допоможе створити екологічний та незвичайний готель, який 

буде не тільки привертати увагу українців, а і жителів з усього світу. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Зеркалов Д. В. Правова основа енергозбереження: Довідник. — К.: КТН, 

2007. — 400 с. — Серія: «Енергозбереження в Україні» 

2. "Енергозбереження. Міфи та реальність". Практичний посібник, 2010.- 

360 c. 

3.  Газета "БудЕксперт" №40(336) за 28.09.2009. 

4. Отель на воде — проверено, перспективно. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://bizrating.com.ua/17/articles/545/index.html  

 

18. ПРИНЦИПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В ГОТЕЛЯХ ТА ЇХ ПЕРЕВАГИ 

О. Ю.  Кондратенко 

Національний університет харчових технологій 

Індустрія гостинності є одною з найбільш динамічних галузей сфери 

обслуговування. Готельний бізнес багатоплановий, а управління ним – складне 

трудомістке завдання, що вимагає нових технологій управління. Управління 

будь-яким бізнесом сьогодні неможливе без активного використання інновацій 

в сфері інформаційних технологій, менеджменту обумовленим стрімким 

проникненням в усі сфери життя суспільства персональних комп’ютерів і 

Інтернету. 

Принципи впровадження інноваційних технологій, в управлінні готелем, 

мають дуже великий вплив, оскільки прямо пов’язані з підвищенням 

ефективності роботи як кожного менеджера, так і готелю загалом. Інноваційні 

технології  впливають на конкурентоздатність готелю на 
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сьогоднішньому ринку. Використання комп’ютерних мереж, Інтернету та 

інтернет-технологій, програмних продуктів наскрізної автоматизації всіх 

бізнес-процесів готелю сьогодні не просто питання лідерства і конкурентних 

переваг, але і виживання на ринку в найближчому майбутньому. Для швидкого 

і безпомилкового контролю операцій повноцінного аналізу існуючої ситуації, 

швидкості і повноти обслуговування гостя на ресепшені, тобто для 

забезпечення високої економічної ефективності та високої якості послуг, 

неминучим і незамінним стає впровадження автоматизованих інформаційних 

систем управління. 

Впровадження інноваційних технологій в готельній індустрії включає три 

етапи. 

1. Автоматизація бізнес –процесів всередині готелю. 

Інформація про роботу готелю накопичується і зберігається в (базі даних) 

на одному із потужних комп’ютерів, що мають назву сервер. Клієнт-серверна 

технологія побудови інформаційних систем забезпечує доступ до баз даних з 

будь-якого робочого місця у відповідності з правом доступу. 

2. Створення внутрішньої інформаційної системи. 

Дозволяє автоматизувати бізнес-процеси через мережу Інтернет, яка 

пов’язує внутрішню інформаційну систему готелю із її зовнішніми партнерами 

(тур операторами, клієнтами). 

3. Об'єднання Інтернет- і екстернат систем в одне бізнес-середовище. 

Інтегрує всі внутрішні служби готелю і забезпечує відгук на будь-які 

запити із зовні завдяки методам електронного обміну даними, електронній 

комерції. 

Принципи впровадження інноваційних технологій в сферу 

гостинності, мають стати дієвим засобом забезпечення інноваційного розвитку 

в туристичній індустрії. 

В останні декілька років інформаційні технології стрімко трансформують 

транспортну індустрію та індустрію туризму. Доказом чого є активний 

розвиток глобальної системи резервування, яка забезпечує потреби цієї 
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індустрії в області маркетингу, продаж та дистрибуції. Комерційна служба 

готелю поєднує надання послуг по бронюванню місць як у власному готелі, так 

і по замовленню клієнтів в інших готелях, бронювання квитків на проїзд у 

різних видах транспорту, надання додаткових та супутніх послуг тощо. 

Система бронювання в реальному часі, дає можливість клієнту в лічені 

секунди, поки він знаходиться на терміналі системи онлайнового бронювання 

побачити: 

- реальну наявність номерів в готелі та інших пропонованих послуг на 

конкретний період; 

- здійснювати бронювання послуг по всьому технологічному 

ланцюжку (від клієнта через турагента до туроператора і поставнику послуг); 

- отримати підтвердження бронювання в протилежному напрямку; 

- оплатити бронювання послуги; 

- оформити документи на бронювання послуги. 

Система on –line дозволяє: 

- робити запит про наявність номерів у готелі і отримувати запит системи; 

- підтверджувати бронювання і отримувати розрахунок вартості номеру; 

- робити зміни в бронюванні, якщо це необхідно. Бронювання вноситься в 

систему автоматично, тому система показує реальну ситуацію в готелі; 

- дає можливість уникнути витрат на багато вартісні телефонні 

переговори і пересилання факсів між клієнтом і готелем. 

Системи бронювання стали доступними і розповсюдженими завдяки 

Інтернету. 

Слід зазначити, що в сучасних умовах безпека готелю, неможлива без 

системи технічних засобів безпеки. 

- система відео-спостереження всередині і ззовні готелю; 

- система протипожежної безпеки; 

- модуль електронних замків; 

- застосування електронних сейфів; 

- використання системи охоронної сигналізації в готелі. 
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Застосування цих заходів безпеки не лише убезпечує клієнта під час його 

перебування в готелі, але і відгороджує співробітників від необґрунтованих 

звинувачень. 

Отже, виходячи з усього вищесказаного, слід зробити висновок, що 

застосування інноваційних технологій в роботі готелю, підвищує його 

конкурентоздатність, якість надаваних послуг, що позитивно впливає на імідж 

підприємства, збільшуючи потік постійних клієнтів, що відповідно гарантує 

отримання прибутку підприємством. 
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19. ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ В СФЕРІ  

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

 

А. О. Корніяка, Т. П. Голікова, Л.О. Шаран 

Національний університет харчових технологій 

Сьогодні існують різні форми підвищення кваліфікації у сфері 

гостинності та розвинуте його організаційно-методичне забезпечення. Проте, за 

своїми якісними результатами система підготовки кадрів не в повному обсязі 

задовольняє потреби сучасної індустрії туризму і гостинності. 

Актуальними проблемами системи підвищення кваліфікації у сфері 

гостинності є: недостатньо високий рівень організації і методики навчального 

процесу; слабке методичне і програмне диференціювання в навчанні керівників 

і фахівців; обмежене освітлення практичних питань реального виробництва; 

недостатнє застосування сучасних методів навчання, зокрема, соціально-
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тренувальних, з використанням обчислювальної техніки; відсутність 

підручників і навчальних посібників з проблем підприємства і спеціально 

орієнтованих на навчання в системі підвищення кваліфікації, відсутність 

інтересу з боку працівників підприємств до власного розвитку і підвищення 

кваліфікації через відсутність мотивації і неправильну самооцінку, нестачу 

професіонально підготовлених кадрів для проведення внутрішньофірмових 

курсів підвищення кваліфікації у сфері гостинності. 

Сьогодні система вищої освіти з ряду причин не може в масовому 

масштабі випускати фахівців сфери гостинності з необхідним для роботи 

рівнем компетентності і адаптації до практичної діяльності. Наявні численні 

пропозиції в педагогічних дослідженнях з професійної освіти із багатьох 

причин або мало ефективні, або важко реалізовувані. Тому в тій чи іншій мірі 

випускник вузу потребує післядипломної додаткової професійної освіти, яку, в 

принципі, можна здобути на курсах підвищення кваліфікації, організовуваних 

вузами на власній базі або безпосередньо у закладах гостинності. В той же час, 

аналіз показав невелику продуктивність такої системи і такого підходу навіть за 

наявності багатьох пропозицій по вдосконаленню системи. В обох випадках і 

логічним, і практичним результатом для крупних, в першу чергу 

багатопрофільних готельно-ресторанних підприємств, є створення і розвиток 

власної внутрішньо-фірмової (корпоративної) системи підготовки кадрів (далі 

ВСПК), яка вирішувала б не тільки миттєві задачі професійної адаптації 

молодих фахівців і підвищення рівня компетентності досвідчених працівників, 

але і перспективні задачі збереження напрацьованого за роки людського 

капіталу і його оновлення за рахунок постійного моніторингу якості людського 

корпоративного ресурсу, рівня компетентності, професіоналізму, 

конкурентоспроможності кожного відповідального працівника корпорації. 

Можна констатувати, що система безперервної професійної освіти, 

підготовки фахівців у всьому світі має загальні тенденції, і вітчизняна 

професійна освіта знаходиться в руслі цих тенденцій. Відомі дослідження з 

даної тематики і реалізовані вже в готельних закладах проекти свідчать про те, 
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що на шляху створення ВСПК є безліч перешкод і невирішених проблем 

(педагогічних у тому числі), а наявні проекти дозволяють вирішувати лише 

миттєві кадрові задачі. Ці причини і обставини настійно диктують крупним 

туристським багатопрофільним підприємствам (холдингам) для забезпечення 

стійкого положення на ринку підвищення якісного рівня людського 

професійного потенціалу створення таких ВСПК, які б відповідали сучасним і 

навіть випереджаючим вимогам. Чинниками, що впливають на формування 

змісту внутрішньо-фірмового підвищення кваліфікації працівників готельно-

ресторанної сфери, є: розвиток нових технологій, застосування яких необхідне 

для здійснення якісного обслуговування гостей; зміна зовнішніх умов 

функціонування готельного підприємства: конкурентного середовища, 

споживацьких характеристик, взаємостосунків і вимог контактних аудиторій; 

розвиток нових освітніх технологій в зарубіжній і вітчизняній системі 

підготовки кадрів і підвищення кваліфікації працівників; зміна якісного складу 

працівників; зміна моделі виробництва готельних послуг. 

Отже, головним завданням сучасної системи підготовки і підвищення 

кваліфікації робітників є подолання невідповідностей у підготовці кадрів по 

професіях і кваліфікації і збалансованому задоволенні  потреб конкретного 

виробництва в кваліфікованих працівниках. 

 

20. БАСЕЙНИ ДЛЯ ГОТЕЛІВ 

А. Корольчук, В. Ю.  Мельник  

Національний університет харчових технологій 

Басейн слугує показником класу готелю. За призначенням басейни 

поділяють на демонстраційні, спортивні, оздоровчі, лікувальні, комбіновані. 

Плавальний басейн може стати одночасно і цікавим проведенням дозвілля, і 

місцем групової активності, і лікувально-профілактичним заходом. Разом з тим 

басейн – невід'ємний елемент лазень і саун, спа-комплексів, велнес-центрів. 

Сучасні технології – підсвічування, допоміжне обладнання, системи очищення, 
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дизайн – дозволяють одержати від плавального басейну не тільки користь для 

здоров'я, але і масу позитивних емоцій і вражень. 

Для правильного вибору типу, розмірів басейну насамперед необхідно 

визначитись з основним цільовим призначенням майбутнього басейну: 

тренажер для підтримки фізичної форми, місце для відпочинку, куточок розваг, 

розкішний елемент інтер'єру, ознайомитись з сучасними типами басейнів, 

визначити їх особливості, переваги і недоліки.   

Басейн - це складна гідротехнічна споруда, в якій безперервно 

відбуваються процеси фільтрації, обеззараження, нагрівання води. З технічної 

точки зору басейни поділяють за подачею і переливом води на скіммерні і 

переливні. У скіммерних басейнах рівень води буде нижче на 14 сантиметрів 

від краю чаші, технічне приміщення можна зробити далеко від басейну й вище 

його рівня. Переливний бассейн наповнений водою до країв, по всьому 

периметру басейну розташована решітка, яка закриває лоток, куди випливає 

вода з басейну в зливальний бак. Його об’єм повинен становити 4-7% від води у 

басейні, розміщатися в технічному приміщенні в підвалі, нижче рівня води. 

Ціна на будування переливного басейну, як правило, вище ціни скіммерного 

басейну – на 15%-25%. 

Устаткування для басейну умовно можна розділити на групи: основне, 

додаткове й допоміжне.  

Основне обладнання для бассейну: фільтрувальні установки, елементи 

обв’язки басейну – труби й фітинги, елементи забору й подачі води: скиммери, 

форсунки, донні зливи, обладнання обігріву води (проточні електронагрівники 

й теплообмінне обладнання), поручні й сходи. Переливні бассейни 

облаштовано жолобами, переливними решітками, ємностями, що компенсують 

нерівномірність подачі води, обладнанням для регулювання рівня води. 

Сучасне додаткове обладнання  басейнів підвищує зручність 

користування басейном, поліпшує якість і чистоту води: хлоргенератори, 

ультрафіолетові установки, озонатори, автоматичні станції контролю води. Для 

очищення поверхні басейну використовують ручний або автоматичний робот- 
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пилосос. Сучасні системи очищення води  для басейнів (ультрафіолетові 

лампи і озонатори) дозволяють частково або повністю уникати використання 

хлору при знезараженні води. У приміщенні необхідне створення вентиляційної 

системи й установки для осушування повітря.  

Для підтримки чистоти води в басейні організовують 

безперервну фільтрацію спеціальними речовинами: кварцовим піском, 

мінеральними сумішами або діатомітовою землею, які здатні затримувати 

забруднення розмірами від 1 мкм до 50 мкм. Найбільшого поширення набули 

пісочні фільтри, здатні затримувати забруднення розміром від 20 мкм. 

Забруднений пісок очищають зворотнім промиванням. Для фільтрування води, 

забезпечення її якості, відсутності «мертвих» зон, в яких вода може 

застоюватися, з урахуванням кількість циклів водообороту підбирають за 

розрахунком насос.  Нагрівають воду газом, електроенергію, зі збільшенням 

вартості джерел енергії постає необхідність застосування теплових насосів. 

Басейн поступово перестає бути недосяжною розкішшю і стає синонімом 

здорового способу життя і приємного відпочинку.  
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21. ШОКОЛАД І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В ІНДУСТРІЇ 

ГОСТИННОСТІ 

О. В. Курчевська, Т. Є. Литвиненко  

Національний університет харчових технологій 

В останній час спостерігаються тенденції зростання у використанні 

шоколаду в зарубіжній та вітчизняній практиці діяльності підприємств індустрії 

гостинності в цілому і закладів ресторанного господарства зокрема. Історія 

відкриття таємниці смаку шоколаду як напою, лікарського засобу, потім як 

вишуканих солодощів і використання його в наш час в підприємствах індустрії 

гостинності містить багато легенд.  

Найпершими таємницю смаку шоколаду відкрили індійці майя, в них 

навіть був Бог, що відповідав за какао. Зерна божественного плоду носили 

назву «какаксолата», їм приписували різні доброчинні та містичні властивості, 

тому що стародавні мексиканці вже могли виявити стимулюючу дію шоколаду. 

Шоколад довгий час був напоєм. Він використовувався в холодному вигляді – 

обсмажені какао-боби змішували з водою і додавали перець чилі. Шоколад 

вважався елітною стравою та королівським продуктом, а також був дорогий – 

за кілька зерен можна було придбати раба. В той час шоколад був лікувальним 

напоєм та панацеєю від усіх хвороб. В 1659 році француз Давид Шайу відкрив 

найпершу у світі шоколадну фабрику. Сам процес виготовлення шоколаду 

вагомо відрізнявся від сьогоднішнього: зерна очищали вручну, обсмажували, 

розтирали, викладали на кам’яний стіл і вручну розкочували металевим 

валиком. В 1674 році какао почали додавати до кондитерських виробів і таким 

чином з’явився шоколад, але ще не традиційний. В 1700 році з’явилися перші 

шоколадні плитки, де застосовувався процес здобуття з какао-бобів масла 

какао. В середині XVIII століття шоколад був доступний усім верствам 

населення. Це відбулося за рахунок розширення плантацій какао-бобів та 

механізації виробництва, що здешевлювало ціну виготовленого продукту. В 

1659 році француз Давид Шайу відкрив найпершу у світі шоколадну фабрику. 

Сам процес виготовлення шоколаду вагомо відрізнявся від сьогоднішнього: 
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зерна очищали вручну, обсмажували, розтирали, викладали на кам’яний стіл і 

вручну розкочували металевим валиком. В 1674 році какао почали додавати до 

кондитерських виробів і таким чином з’явився шоколад, але ще не традиційний. 

В 1700 році з’явилися перші шоколадні плитки, де застосовувався процес 

здобуття з какао-бобів масла какао. В середині XVIII століття шоколад був 

доступний усім верствам населення. Це відбулося за рахунок розширення 

плантацій какао-бобів та механізації виробництва, що здешевлювало ціну 

виготовленого продукту. Какао-боби ростуть на шоколадному дереві. У 

ботаніці шоколадне дерево одержало назву «Теоброма какао» , що означає «їжа 

богів». Росте в основному в Північній та Південній Америці, Австралії і на 

деяких островах Азії. Висота рослин може досягати  6 – 8 метрів. Урожай 

знімають двічі на рік, одне дерево може давати до 2 кг какао-бобів на рік. 

Лідерами з виготовлення шоколаду є США, Швейцарія та Бразилія.Взагалі, 

шоколад – це кондитерські продукти, що виготовляються з використанням 

плодів какао. Шоколад класифікують на: гіркий, молочний, білий та з 

начинкою. Шоколад – це суцільна користь для організму людини. У какао-

бобах багато антиоксидантних поліфенолів, а їх вживання не тільки скорочує у 

людини ризик серцевих захворювань, а є до того ж профілактикою 

онкологічних захворювань. Шоколад сприяє викиду у кров гормонів радощі – 

ендорфінів, тому і піднімається настрій у людини після вживання шоколаду. 

Також шоколад є джерелом кальцію, марганцю, магнію та багатьох мінералів, а 

саме: фтору і калію. Какао підсилює приплив крові до мозку і кінцівок людини, 

також підвищує рівень серотоніну – гормону щастя. Тому кондитерські вироби 

і десерти з шоколадом в закладах ресторанного господарства завжди 

користуються підвищеним попитом у різних верств населення України. 

Останніми роками в ресторанній індустрії України відкриваються багато 

закладів ресторанного господарства, спеціалізація основного виробництва яких 

має ухил у шоколадне виробництво: ресторани і кафе «Шоколадниця», 

«Львівська майстерня шоколаду», шоколадні бари тощо. Інновацією в СПА-

індустрії, як самостійного бізнесу, так і складової структури готельного 
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господарства, є використання шоколаду в різноманітних оздоровчих 

процедурах, а саме: шоколадне обгортання, маски з шоколаду, шоколадний 

масаж, шоколадний пілінг та шоколадна ванна тощо. Шоколадні косметичні 

процедури допомагають схуднути та повернути шкірі тонус. В шоколаді 

міститься кофеїн, він посилює циркуляцію крові і тим самим нормалізує відтік 

крові і лімфи. До складу шоколаду входять також теобромін і теофлін, вони 

активізують біохімічні реакції в шкірі, тим самим забезпечуючи лістинг-ефект. 

Масло какао також насичене мікроелементами: залізом та міддю без яких 

неможлива нормальна життєдіяльність шкірного покриву.  

Косметичні процедури з шоколаду  користуються великою популярністю 

за кордоном та в останній час і в Україні, адже бути і виглядати доглянутим та 

здоровим було завжди модно і цінувалося у представників професій, що 

належать до групи «людина-людина». Ці процедури  сприяють покращенню 

регенерації фізичного та духовного стану людини, швидкій та ефективній 

релаксації, що є дуже важливим у сучасному темпі життя людини; також 

створюють доглянутий вигляд соціально активних людей, зменшуючи видимі 

ознаки старіння людей зрілого і старшого віку. Особливістю шоколадних 

процедур є надання широкого вибору послуг не лише жінкам, але й чоловікам, 

оскільки слідування здоровому способу життя, піклування про зовнішній  

вигляд  й здоров’я в цілому – є ознакою сучасної ділової людини, яка сповідає 

європейські цінності. 
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22. ХОСТЕЛИ – ЯК СУЧАСНА АЛЬТЕРНАТИВА ДОРОГИМ 

ГОТЕЛЯМ 

Н. П. Лазоренко, В. Д. Плаксієнко  

Національний університет харчових технологій 

   Хостел це один з новомодних для країн СНД об'єкт туристичної 

інфраструктури. Хостел , або «молодіжний готель» , це готель , в якому номери 

розміщені по коридорній або блокової системі, а санітарно - технічні зручності 

знаходяться на поверсі або у блоці. У хостелі обов'язково є умови для 

самостійного приготування їжі.  Віднедавна такі готелі з'явилися і в Україні. 

Більше того, заснована Всеукраїнська молодіжна Асоціація хостелів. 

   Перші хостели з’явилися на початку двадцятого століття в Німеччині, а 

зараз їх більше шести тисяч, розташованих по всьому світу. В Європі 

найчастіше в хостелах  зупиняється молодь та мандрівники, які хочуть 

побачити світ, маючи невеликі кошти. Рентабельність хостелів у нас і в СНД 

поки невисока і складає 15%.  

Подібно до готелів, які за рівнем комфортності різняться кількістю 

«зірок», хостели класифікують за кількістю «ялинок». Найкращими та 

найдорожчими є «чотирьохялинкові» хостели, в яких є власна їдальня (сніданок 

входить у вартість проживання), душ на поверсі, камери зберігання, кімната 

побуту, іноді навіть бар, а також послуги Інтернету. У номерах такого хостелу 

звичайно розміщуються не більше шести осіб.  

   Із зменшенням «ялинковості» хостели надають менше послуг своїм 

відвідувачам. У найдешевших, позначених однією «ялинкою», може бути до 40 

ліжок в одній кімнаті, наявність їдальні не обов’язкова. Такі будинки 

«пониженого рівня комфортності» зазвичай заселяють влітку, а одне спальне 

місце на добу коштує трохи більше долара. У деяких хостелах під спальним 

місцем мається на увазі власне місце (матрац, подушку і постільну білизну 

можна отримати лише за додаткову оплату).  

У Європі виділяють два типи хостелів. Одні — аналоги наших 

гуртожитків, забезпечують довгострокове проживання певних категорій людей. 
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Інші є спрощеним варіантом готелю, де туристи можуть орендувати ненадовго 

кімнату. 

   Головна перевага хостела — це ціна. Вони значно дешевші за готелі. 

Тут прекрасні умови для знайомства і спілкування з іншими мандрівниками з 

різних країн світу. До того ж послуги, пропоновані хостелами, здатні 

забезпечити гідне проживання. 

Наступною перевагою, яку важко переоцінити, є особлива атмосфера в 

хостелах, яка носить інтернаціональний об'єднуючий характер. Адже хостел - 

це унікальна можливість культурного обміну, що проходить природним чином 

завдяки менш офіційній та формальній атмосфері в порівнянні з традиційними 

готелями. 

Також важливою перевагою столичних хостелів є їх місце розташування. 

Як правило, вони розташовуються неподалік до  основних транспортних 

розв'язок, а саме автобусних станцій, ліній метро і вокзалів. Цей факт дозволяє 

заощадити дорогоцінний час і, що немало важливо, гроші. 

Таким чином, мандрівники, які зупиняються в сучасних хостелах, 

отримують багато переваг: прийнятна ціна, можливість самим організовувати 

собі харчування, а також багато цікавого спілкування і нових друзів. 

 

23. СТОЛІТТЯ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГОТЕЛЬНОМУ 

БІЗНЕСІ 

 

Н. С. Любачевська, Т. В. Влодарчик 

Національний університет харчових технологій 

Двадцять перше століття – ера стрімкого наукового прогресу. Ми вже не 

можемо уявити своє життя без мобільного телефону, бездротового інтернету та 

інших новинок hi-tech. 

Iнноваційні технологічні рішення все частіше застосовуються у сфері 

гостинності – сучасним постояльцям готелів необхідна більш довершена 

техніка, ніж будильники та чайники. З предметів розкоші ці винаходи стають 
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необхідним мінімумом. Природно, такі тенденції не можуть не знайти 

відображення в готельному бізнесі.  

Завдяки наявності «розумної» побутової техніки обслуговування гостей 

здійснюється на найвищому рівні: постояльцям доступно обслуговування в 

номер, бездротовий доступ до мережі Інтернет, зарядний пристрій для iPоd, 

системи супутникового телебачення, сейфи найрізноманітніших конструкцій, 

призначені для зберігання цінних речей і паперів, оренда конференц-залу, 

бізнес-центри, мінібари, системи вентиляції і кондиціонування з пультом 

управління, сауни з басейном, сучасні душові кабіни, функціональні, комфортні 

меблі у кожному номері і, звичайно, наявність розваг.  

Важливим пунктом роботи європейських готелів стає інклюзивний підхід 

до кожного гостя, тому останнім часом з'являються «інтелектуальні» готелі. У 

таких готелях спеціальні системи запам'ятовують переваги клієнта, до 

найменших дрібниць, наприклад, які канали телебачення він переглядає, яку 

музику любить слухати, який мікроклімат кімнати для нього більш 

комфортний, також фіксується температура води в джакузі, температура 

повітря в номері, тип освітлення та багато іншого.  

Так готель Blow Up Hall (Познань, Польща) отримав назву «готель 

електронного мистецтва». Відомий художник Рафаель Лозано-Хеммер створив 

захоплюючу відео інсталяцію, навколо якої побудовано увесь дизайн готелю. 

Як тільки людина входить до приміщення, вона стає одним з персонажів відео, 

що транслюється у вестибюлі і містить кадри з 2400 встановлених в готелі 

камер. Тут немає ключів і номерів на дверях, тільки iPhone. Кожному 

відвідувачеві видається телефон від Apple з технологією розпізнавання, за 

допомогою якого постоялець може потрапити у свій номер. З iPhone можна 

зателефонувати консьєржу, вийти в мережу Інтернет і проглянути заздалегідь 

завантажену туристичну інформацію.  

У Peninsula Hotel в Токіо до високих технологій підійшли настільки 

серйозно, що створили департамент "електронних" послуг. У номерах готелю 

присутнє інтернет-радіо, яке транслює 3000 станцій, амбієнтне освітлення, що 
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дозволяє змінювати стиль і атмосферу приміщення, бездротові телефони Skype, 

якими можна користуватися на всій території готелю, і, навіть – сушарки для 

нігтів.  

Високі технології використовуються в готелях не тільки для залучення 

клієнтів і створення для них найбільш комфортних умов, але і в роботі 

керівного складу та обслуговуючого персоналу. Яскравим прикладом є 

спеціальний сканер у готелі Hotel 1000 в Сіетлі, який при натисканні кнопки 

аналізує простір кімнати на наявність руху і видає обслуговуючому персоналу 

сигнал про наявність гостя у номері. 

Широкого поширення набувають високотехнологічні екологічні рішення, 

тепло- і енергозберігаючі системи. Одним із перших у світі отримав золотий 

сертифікат LEED (Leadership in Energy and Environmental Design - Лідерство в 

екологічному і енергетичному проектуванні) готель Montage в Беверлі-Хіллс. У 

готелі Helix Hotel в Абу-Дабі застосовуються новітні панелі Grow, які 

кріпляться на зовнішній стороні фасаду і акумулюють енергію сонця та вітру. 

Сучасні готельєри використовують кожну можливість, щоб привабити 

гостей та підвищити свій кокурентний статус на ринку готельного бізнесу. 
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24. ЕЛЕКТРОННІ КЛЮЧІ – СУЧАСНИЙ ТА НАДІЙНИЙ МЕТОД  

БЕЗПЕКИ  ГОТЕЛЮ 

Г. В. Макушенко, Т. А. Сильчук  

Національний університет харчових технологій 

Основна складність при розробці системи безпеки сучасних готелів 

пов'язана з хаотичним пересуванням великої кількості відвідувачів. При цьому 
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комплекс заходів безпеки повинен не тільки забезпечити клієнтам готелю 

захист від можливих надзвичайних подій, але і дозволити їм почуватися 

впевнено, спокійно і комфортно. 

Останнім часом все більше готелів вибирають електронні карткові замки 

в якості системи контролю доступу в готель та безпосередньо в номери. 

Механічні ключі відходять у минуле, поступаючись місцем маленьким 

пластиковим карткам, браслетам тощо. Співвідношення між електронними і 

традиційними механічними замками в готелях і санаторіях поки має значну 

перевагу на користь останніх. Системи електронних замків уже близько двох 

десятків років є стандартом і обов'язковим інструментом забезпечення безпеки 

у світовій готельній індустрії. Практично всі готелі, що відкриваються, 

обладнуються системами електронних замків. Активно йде процес 

реконструкції та оновлення існуючих готелів, санаторіїв, пансіонатів, які були 

побудовані ще в радянські часи.  

До переваг електронних замків  належить те, що адміністрація отримує 

повну інформацію про пересування відвідувачів в готелі, на власний розсуд 

може надавати різні ступені доступу до приміщень готелю. Наприклад, клієнт, 

який вперше зупинився в готелі і не має так званої «історії гостя», отримує 

доступ з холу лише до ліфта готелю, може піднятися тільки до свого поверху і 

увійти в номер, а також пройти через центральні двері готелю в нічний час. А 

особливо важливий гість одержує картку з можливістю доступу на будь-який 

поверх готелю, в сауну і оздоровчий центр, до того ж, може використовувати 

картку для розрахунків в барах і ресторанах готелю, при користуванні гаражем.  

До переваг належить й те, що вже немає  необхідності здавати ключ 

портьє, коли гості залишають номер. Якщо в номері проживає кілька людей, 

кожен з них може отримати свій персональний ключ. Ключ-карта може 

служити універсальним платіжним засобом на території готелю і, тим самим, 

позбавляє гостей від необхідності постійно мати з собою готівку. 

Сучасні системи замків для готелів уже не є лише системами контролю за 

доступом до приміщень. До цих їх функцій додалися такі, як управління 
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різними електропристроями - ліфтами, воротами гаражів, шлагбаумами, 

кондиціонерами і освітленням усередині номерів, також це ще й можливість 

безготівкових розрахунків усередині готелю.  

Таким чином,  необхідно зазначити, що використання електронних замків 

є надзвичайно популярним і надійним методом забезпечення безпеки під час 

перебування гостей в готелі. В Україні зараз спостерігається тенденція до 

заміни механічних замків на електронні, що підвищує рівень комфорту самого 

готелю. 
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25. ГОТЕЛЬНА АНІМАЦІЯ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Т. В. Митенко 

Національний університет харчових технологій 

Необхідність відновлення фізичних і духовних сил, які людина втрачає в 

процесі трудової діяльності і повсякденного спілкування, сприяє активному 

зростанню поїздок з метою відпочинку. Цей сегмент досить перспективний для 

відродження та стабілізації внутрішнього і в’їзного туризму в Україні.    За 

оцінками фахівців, в даний час включення анімаційних програм культурно-

пізнавального, спортивно-туристського, розважального характеру у зміст 
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туристських маршрутів і поїздок, в роботу готелів підвищує їхній престиж і 

затребуваність на ринку туристських послуг. [1, с.171] У сучасному світі в 

умовах жорсткої конкуренції на ринку туристичних послуг неможливо уявити 

туризм без організації в анімаційної діяльності.   Готельна анімація вносить 

вагомий вклад у виконання всіх умов позитивного перетворення потреб туриста 

(гостя) у його задоволеність. Актуальність дослідження цього аспекту 

підтверджується оцінкою експертів – працівників готелей та турфірм: 82% 

туристів пред'являють високі вимоги до рівня проведення анімаційних програм, 

68% вважають анімацію видовищним видом мистецтва, 73 % споживачів 

туристських послуг очікують на культурно - пізнавальні анімаційні програми у 

туристському дозвіллі.                  

Туристська анімація – це своєрідна послуга, метою якої є підвищення 

якості обслуговування, залучення туристів у різноманітні дозвільні заходи 

туристичного комплексу. Зародження туристської анімації пов’язано з 

організацією дозвілля у давні часи – проведенням культових фольклорних свят 

і обрядів, Олімпійськими іграми, лицарськими турнірами тощо.                          

 Це – діяльність, спрямована на задоволення анімаційних потреб туриста. 

Програмний анімаційний вплив на людину під час його відпочинку в тій чи 

іншій мірі сприяє збереженню та відновленню його здоров’я: соматичного, 

фізичного, психічного, морального. В даний час включення анімаційних 

програм культурно-пізнавального, спортивно-оздоровчого, видовищно-

розважального, спортивно-розважального, пригодницько-ігрового характеру у 

зміст туристських маршрутів і поїздок, в роботу туркомплексів підвищує їхній 

престиж і затребуваність на ринку туристських послуг. [2, с.84]  Розважаючись, 

людина задовольняє свої духовні потреби, оцінює власну особистість, аналізує 

свою роль у масштабах різних підсистем. Процеси розваги здійснюються як у 

природному середовищі, так і у штучно створеній обстановці.         Анімаційна 

діяльність на туристському підприємстві повинна бути ретельно спланованою, 

регламентованою та організованою фінансово, методично і технічно 

забезпеченою. Стратегічне планування в анімаційній діяльності це: розробка 
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анімаційної стратегії та концепції туристського комплексу, погоджених з його 

маркетинговою стратегією; розробка типових анімаційних програм та 

алгоритмів (методик) їх адаптації до реальних груп і туристів; аналіз факторів, 

що впливають на повноту і ефективність здійснення менеджменту та на 

кон’юнктуру готельного ринку району, регіону, країни з точки зору анімаційної 

діяльності; участь у формуванні цінової політики з урахуванням комплексу 

питань анімаційних послуг та анімаційного менеджменту туристського 

комплексу; довгострокове і короткострокове планування анімаційної 

діяльності, включення в бізнес-план туристського комплексу заходів щодо її 

вдосконалення. [3, с.128] Анімація грає велике значення у створенні 

сприятливого психологічного клімату в туристичних закладах, тим самим 

створює передумови для повторного приїзду гостей, що помітно сприяє 

збільшенню іміджу і доходу даного закладу.                                    
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26. АНАЛІЗ РИНКУ КОМПАНІЙ-ІНСТАЛЯТОРІВ ТЕХНОЛОГІЇ 

«РОЗУМНИЙ ГОТЕЛЬ» 

Ю. В. Миць, В.В. Цирульнікова 

Національний університет харчових технологій 

Український ринок з надання послуг у інсталяції технології «Розумний 

готель» не є забезпеченим, всього чотирнадцять конкурентоспроможних фірм 

заповнюють дану нішу, а компанії, які абсолютно точно відповідають 

впровадженню технологій в готельному господарстві всього п’ять. 
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Згідно з результатами дослідження, проведеного фахівцями Агентства 

Промислової Інформації ринок інтелектуальних систем «Розумний готель» 

склав близько 10 млн. дол. Основна маса інтелектуальних будівель зосереджена 

в Києві. За оцінкою аналітиків ринку, сьогодні «розумними» системами 

користуються, в основному, власники комерційної нерухомості: за різними 

оцінками, від 80 % до 90 % українських «інтелектуальних» проектів припадає 

на корпоративний сектор. В цілому основні тенденції розвитку ринку 

інтелектуальних систем в Україні наступні: 

• зростання доступності «розумних» технологій, їх здешевлення; 

• зростання попиту на системи автоматизації; 

• зміна структури замовників; 

• збільшення спектру технологій, які пропонуються замовникам; 

• перехід від закритих протоколів до відкритих; 

• збільшення ролі Інтернету; 

• точкою розвитку інтелектуальних систем стає енергоаудит; 

• розвиток напряму «енергоефективні будинки». 

За прогнозами аналітиків в середньостроковій перспективі (4-5 років) 

ринок зростатиме на рівні 15 % -17 % щорічно. 

Провідною європейськоютехнологією автоматизації будівель є KNX / 

EIB. Обладнання на її основі пропонують такі виробники, як ABB, Siemens, 

Gira, Jung, Merten та Berker. Постачання устаткування технології - C-bus - 

можуть бути оцінені в 1 млн. євро. Продажі більш простого устаткування на 

основі технологій My Home і In One в сумі склали близько 0,5 млн. євро. 

Окремо варто розглянути технології X10, AMX, Crestron і Lutron. 

Сумарний обсяг продажів цієї продукції (з цільовим призначенням в рамках 

АСУЗ) склав 0,5-1,5 млн. євро.  

У таблиці 1. наведена загальна таблиця постачальників послуг з 

технології «Розумний готель» з узагальненою характеристикою. 
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Аналіз ринку компаній-інсталяторів технології «Розумний готель» 
Назва 

компанії 
Спеціаліза

ція на 
системах 
«Розумний 

готель» 

Висока 
гнучкість 

і 
масштаб

и 
вирішенн

я 

Продаж 
«Розумного 
обладнання

» 

Обов’язков
е навчання 
споживачі

в 

Відповідніст
ь технологій 
міжнародни

м 
стандартам 

Повний 
комплек
с послуг 

1 2 3 4 5 6 7 
ABB +  +  +  
Berker   +  +  
Inteldome  + + + +  
INTELCITY + + + + + + 
Hi-tech-house  + + + + + 
MimiSystems + + + + + + 
SMART-LIFE + +  + + + 
Siemens  + +  +  
ViP 
Technology 

+ + + + + + 

АвіCат +  +  +  
Атлас    + +  
Інком   +   + 
Інтелсіті + + + + + + 
Мертен + + +  + + 

Ринок інтелектуальних систем управління впевнено крокує вперед. За 

оцінками експертів, цей ринок щорічно збільшується приблизно на 15-20 %. 

При цьому середня вартість замовлення поступово знижується, що пов'язано з 

появою на ринку різних виробників обладнання «розумних готелів» середнього 

цінового діапазону. Спочатку сформувалася тенденція про приналежність 

інтелектуальних технологій тільки елітного клас, на сьогоднішній день 

перетворюється в доступний цивілізований ринок, який розрахований на 

замовника середнього цінного достатку. 

Одним з найбільш істотних факторів, що стримують подальший розвиток 

ринку «розумних» готелів в Україні, є порівняно низька вартість на 

енергоресурси. Це при тому, що саме зниження витрат на них є однією з 

основних цілей застосування інтелектуальних систем. 
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27. ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ІМІДЖУ 

ГОТЕЛЮ 

О. Ю. Мурак, Т. В. Влодарчик 

Національний університет харчових технологій 

Сьогодні коефіцієнт завантаження готелю пропорційний зростанню його 

популярності. Клієнта приваблює характерний, фірмовий стиль готелю, 

основне завдання якого, впливати на емоції споживача, виділяти готель із 

загальної маси, формувати чітку ринкову позицію на ринку готельних послуг. 

Фірмовий стиль – це сукупність кольорових, графічних, словесних, 

друкарських, дизайнерських елементів, що забезпечують візуальну і смислову 

єдність товарів (послуг), її внутрішнього і зовнішнього оформлення. Фірмовий 

стиль виконує дві функції: ідентифікаційну та представницьку, тобто іміджеву. 

У готельному бізнесі фірмовий стиль виражається в архітектурі будівлі 

готелю, у дизайні і оснащенні інтер’єрів готелю, у дизайні рекламних 

елементів, у корпоративній культурі. 

Розробкою стилю можуть займатися фахівців готелю та професіонали 

ззовні, та всі вони повинні враховувати наступні факти: 

1) зорове сприйняття є першим, а часом і останнім при оцінці атрибутики 

готелю; 

2) стиль готелю повинен пізнавано виділятися із загальної маси; 
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3) символи і кольори необхідно обирати із врахуванням позитивного 

емоційного впливу на людей (викликати почуття симпатії і довіри до готелю); 

4) аксесуари фірмового стилю повинні підкреслювати масштаби 

діяльності готелю; 

5)  фірмовий стиль повинен охоплювати всі напрямки діяльності готелю; 

6) витримані в єдиному фірмовому стилі інтер'єр і екстер'єр готелю 

сприятливо впливають на сприйняття й емоційну оцінку готелю, створюють 

позитивний образ готелю серед гостей, співробітників та конкурентів. 

Найважливішими елементами готельного стилю є: 

• товарний знак (ім'я, знак, символ або їхнє поєднання, якими позначають 

готельні послуги, що пропонуються споживачеві. Іноді застосовується 

торговельний знак, що є типом позначення товарної марки, яка юридично 

захищена. Зареєстрований торговельний знак у цьому випадку 

супроводжується спеціальним символом ®); 

• фірмовий шрифтовий напис (логотип) (оригінальне накреслення 

найменування рекламодавця, що використовується як символ готелю, 

найчастіше виконує роль товарної марки); 

• фірмове гасло (салоган, рекламне гасло, девіз, афористично висловлена 

думка, що виконує роль рекламного послання; іноді стає ідеєю цілої рекламної 

кампанії, втягуючи у свою орбіту багато інших видів реклами); 

• фірмовий блок (традиційне або часто уживане поєднання декількох 

елементів фірмового стилю (товарна емблема); 

• фірмовий колір (один з компонентів загального образу готелю, він також 

може мати правовий захист у випадку реєстрації товарного знаку в цьому 

кольорі); 

• інші фірмові константи: листівки, буклети, каталоги, бланки (листи, 

конверти, листівки), прапори і рекламні щити, різні емблеми готелю, що не є 

товарними знаками, оригінальні піктограми (абстрактні графічні символи), 

певні внутрішньоготельні стандарти, формат видань друкованої продукції і 

рекламних матеріалів. Особливу роль у системі фірмового стилю виконує 
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уніформа, основним і ключовим призначенням якої є встановлення єдиних 

правил поведінки. 

Створюючи власний стиль готель забезпечує собі цілий ряд переваг: 

допомагає клієнтам швидко орієнтуватися у потоці інформації, знижує витрати 

на формування комунікацій, забезпечує досягнення необхідної ємності всієї 

реклами та інших засобів маркетингових комунікацій готелю, сприяє 

підвищенню корпоративного духу, об’єднує персонал, позитивно впливає на 

естетичні почуття клієнтів та персоналу і загальний естетичний рівень готелю. 

ЛІТЕРАТУРА 
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28. HOSPITALITY INDUSTRY: INTEGRATING INNOVATIONS  

L. Narezhna, H. Lukianets 

National University of Food Technologies 

With the ever-changing nature of the hospitality industry, hotel operators are 

always seeking ways to improve operations and offer superior services to their guests. 

The hotel technology community recently gathered in Minneapolis, MN, for the 

Hospitality Industry Technology Exposition and Conference (HITEC®). More than 

4800 hospitality professionals from 45 countries attended the conference to network 

and see the most effective ways to streamline business and increase revenue.  

It fast became apparent just how much innovation is related to hotels. The 

exhibition's four sections of travel, design, social and cultural all encompassed 

elements of innovation- as hotels are fast becoming radical laboratories for innovative 

designs and new technologies. 

To begin with, historically hotels existed as trade routes used for business and 

then with advances in travel they became a necessity for said travelers. They still 

fulfill that purpose; however, they are now being associated with arts and culture, 
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both vital elements to any city. Hotels are products of reinvention as a matter of 

necessity. Driven by commercial consideration and consumer desires, they have to 

change and adapt in order to survive - it's this need for survival that can provide 

exciting opportunities to innovate. 

To deal with the labor crunch, hotels have to be more creative in their delivery 

of service. To this end, the hotel industry is fast tracking in the area of service 

innovation, in order to raise productivity and to uphold the level of service. So hotel 

jobs have to be re-designed and enhanced where possible, for example, by enabling 

hotel employees to multi-skill within the same department or to be cross-deployed, 

for those who are keen on acquiring additional skills, to other departments. 

Service innovation calls for a bold shift in mindset to embrace new processes 

that will lead to higher productivity and yet meet the needs of the guests. Guest 

request Management System whereby guests’ requests are centrally managed and 

automatically dispatched to hotel employees via wireless devices Housekeeping 

operations management system which assigns rooms to be cleaned on a priority basis 

Electronic scheduler that optimizes available manpower so as to ensure that service 

level can be maintained 

Guests are no longer content with an iPod dock. We can find some  ways hotels 

are adding new technology to their rooms, and how it can help make your stay more 

enjoyable (or more complicated.) Whether the new technology makes it easier to 

book a room, stay entertained in your room, or makes you more comfortable, all 

investments made by hotels should be applauded, especially when so many chains do 

the opposite and cheapen out. 

Hotels make their money by selling rooms, and the easier it is to book a room, 

the more money they'll make. Many of the large hotels already offer mobile versions 

of their web site, but some have commissioned their own mobile application. Being 

able to open a mobile app, locate the closest hotel and book it right on your device 

saves the hotel the cost of phone agents, and makes for happier guests. 

Moreover, many tourists in love with these new self-service check-in terminals. 

Thanks to these, they walk into the lobby, swipe their card, and get a room key. Other 
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hotels are using the iPad as a way to provide their concierge service with more up to 

date information, mobile maps and other mobile resources. Many hotels are trying 

fixes from the simple to the extravagant to reinvent the service. Everything from in-

house restaurants with top chefs, to internet service to brown bag delivery has 

emerged within the last years. 

To sum up, this question is pretty broad. Innovation could be implemented in 

so many fields.  It could be a new digital program, a booking platform, a CRM 

system via social media, an unexpected partnership, a groundbreaking architecture, 

the use of home automation in a room and so on. 

RECOURSES 

1. Cooper Ch. Tourism: Principles and Practice (3rd ed.). – Harlow: Pearson 

Education. – 2005. – 235 p.  

2. Urry J. Social Networks, Travel and Talk // British Journal of Sociology. – 

2003. – № 54 (2). – P.155–175. 

 

29. МОЖЛИВОСТІ REX ROOM EXPEDITOR –  

СУЧАСНОГО КОМП’ЮТЕРНОГО ДОДАТКУ 

Ю. О. Нещадім, В. В. Цирульнікова 

Національний університет харчових технологій 

Сучасні комп’ютерні технології активно впроваджуються у ресторанну і 

туристичну сферу, їх застосування є невід’ємною складовою успішного бізнесу. 

Якість, точність, швидкість виконання робіт можливе тільки при застосуванні 

комп’ютерних додатків. 

Додаток REX Room Expeditor створено для координації обслуговуючого 

персоналу готелю, а саме поповерхової служби обслуговування. Персонал 

отримує інформацію щодо прибирання номерів і підготовки номерів до заїзду 

гостей на мобільні пристрої в режимі «онлайн». 

За допомогою даного додатку покоївка отримує повідомлення, який 

номер необхідно прибрати та всю інформації про наступного гостя, його 

побажання і примхи. Дана інформації зберігається в системі готелю і 
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відображається при повторному візиті гостя. Робота мобільних пристроїв 

здійснюється через WI-FI готелю, завдяки чому підприємство не несе 

додаткових витрат. 

Даний додаток дозволяє готельєрам правильно організувати процес 

управління персоналом, підвищити якість надаваємих послуг, а також 

збільшити кількість гостей. 

Проаналізувавши літературні джерела, можна зробити висновок, що ідея 

забезпечити персонал мобільними пристроями не є новою. Однак, додаток, 

який створений для постановки цілей, щодо прибирання номерів і контролю  

його виконання в реальному часі розроблений вперше. 

Результати дослідження ринку готельних послуг в Україні свідчать, що на 

даний час обслуговуючий персонал працює лише за паперовим графіком 

обслуговування номерів. Покоївки також мають мобільні пристрої для 

термінового зв’язку, але сучасного додатку REX Room Expeditor не мають. Це 

збільшує час для прибирання номерів, так як, мобільний оператор не гарантує 

ідеального зв’язку.  

Отже, сучасний комп’ютерний додаток REX Room Expeditor, який є 

простим у користуванні і має наочні інструкції, в даний час є необхідним для 

оптимізації роботи обслуговуючого персоналу. Готельєрам для цього необхідно 

лише замінити мобільні пристрої своїх підлеглих і завантажити даний додаток, 

що значно прискорить час обслуговування номерів та прихильність гостей. 
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30. МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ  ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ  

Ю. В. Нікіфоров, І. Л. Корецька  

Національний університет харчових технологій 

Готельний бізнес зараз переживає колосальний готельний бум і готелі 

збільшують свою кількість рік від року. Кожен готель має власну 

індивідуальність. Дехто бере інтер'єром, дехто цінами, дехто промо - 

пропозиціями або ще чим-небудь.  

Але святе місце порожнім не буває і на місце легальних готельних 

підприємств прийшли нові гравці - приватні орендодавці, причому багато і всі 

разом. Вони й продовжили використання схеми продажу готельних послуг 

погодинно. З мінімальною легалізацією або взагалі без такої. Маркетингова 

стратегія продажу погодинно пішла в чорний ринок. Недолік чорного ринку і 

можливості для готелів полягають в тому, що кожен елемент чорного ринку має 

своє уявлення про сервіс. Він не стандартизований і від того має репутацію 

сумнівної афери. 

Причиною цього служить як відсутність в Нормативній документації 

можливості реалізації такої стратегії (мінімальний період продажу номера 

повинен надавати номер для проведення в ньому нічного часу доби, так і 

відсутність бажання платити податки, в тому числі і ті, які з'являються від 

декількох продажів одного номера за добу. 

У стратегії є суттєві переваги перед загальноприйнятим способом 

продажу номерів: 

 Охоплення неохопленого ринку, вихід на ринок, на якому у готелю 

немає конкурентів. Тому перший час навіть без сертифікації підприємство буде 

мати добрий імідж у потенційних клієнтів. Хоча б через те, що від готелю 

чекають завжди більшого, ніж від приватних орендодавців. Попит 

забезпечуватимуть як ті, кому не потрібен номер на тривалий час (доба), так і 

ті, у кого недостатньо фінансів, щоб зняти номер на добу. 

• Спеціалізація – частіше за інші цілі, відвідувачі будуть мати за мету 

відпочити, тому робоче місце і робочі меблі будуть не потрібні, як і робоча зона 
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в номері. А це суттєва економія для готелю. У разі потреби в кількох «робочих» 

номерах, їх можна швидко створити, через те, що їх не потрібно багато. 

Спеціалізувати номера варто по ходу роботи, за результатами аналізу попиту, 

тобто не зупиняючись на довгостроковий ремонт пов'язаний з маркетинговим 

аналізом чи закупівлею цілої партії меблів. 

• Збільшена кількість робочих змін в порівнянні з традиційними 

готелями - якщо готельний номер може звільнитися вночі/пізно ввечері , і тоді 

ж його забажають заселити знову, то його буде потрібно терміново прибрати. 

Тобто необхідно більша кількість покоївок . При заселенні в номері може бути 

потрібно частування (за рішенням готельєрів ), і для цього потрібно , щоб під 

час заселення працював і готельний заклад ресторанного господарства. Всі 

добу повинен бути бадьорим порт’є і адміністратор, тому змінність «щодобово» 

стає неможливою.  

Ну, і зрештою, головна причина впровадження стратегії це підвищення 

доходів порівняно з традиційною схемою. В результаті очікуваного 

мінімального добового (і / або місячного) завантаження варто закласти 

окупність і доходи  які потрібно отримати від номеру. Усі наступні додаткові 

продажі номеру будуть йти в чистий прибуток. Вартість номеру для гостей, які 

жадають отримати номер на кілька годин автоматично буде менша, ніж 

вартість найдешевшого номеру на добу знятого у конкурентів. Це буде ще один 

фактор для обрання «погодинного» готелю. 

Ми вважаємо, що запропонована маркетингова стратегія готельного 

бізнесу, яка передбачає здачу номерів погодинно, буде мати успіх. Це доведено 

і досвідом з минулого і сучасним чорним ринком орендодавців нерухомості. 
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31. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ В ДІЯЛЬНІСТЬ СУЧАСНИХ ГОТЕЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

В. Плаксієнко, О. Г. Розметова 

Національний університет харчових технологій 

На сьогоднішній день в сфері гостинності набули стрімкого розвитку 

різноманітні інноваційні технології. Це пов’язано з тим, що перед готельними 

підприємствами стоять два основних завдання: отримати більше клієнтів і 

зробити їх постійними відвідувачами. Здійснити ці завдання без інноваційних 

рішень неможливо, що потребує від готелів модернізації в технологіях, 

заощадження часу, грошей та енергії.  

Інноваційний підхід в готельному бізнесі може зводитися до 

використання не лише прогресивних інформаційних технологій і випуску нових 

послуг, але і цілого комплексу нововведень, що зачіпають усі сфери в області 

управління (управління якістю, фінансами, персоналом і так далі). При цьому 

найбільш ефективною інноваційна політика підприємства буде у разі 

одночасного впровадження різних типів інновацій.  

На кожному підприємстві існує набір стандартних технологій по 

здійсненню поточних операцій і обслуговуванню гостей. Але їх наявність не 

забезпечує підприємству конкурентних переваг. Тому керівництво кожного 

великого готелю намагається знайти нові технологічні розробки для своїх 

проектів. Якщо ще кілька років тому такі технологічні нововведення були 

пов’язані з можливими змінами в проведенні операції без втручання 

комп’ютерних технологій, то зараз цей процес немислимий без останніх 

новітніх розробок в області інформатики. На ринку з’являється безліч 

автоматизованих систем управління, які дозволяють полегшити роботу 

персоналу і зробити її ефективнішою.  

Таким чином, сучасний готельний бізнес є багатоплановим, а управління 

ним – складне трудомістке завдання, що потребує впровадження нових 

технологічних рішень, прикладами яких є: 
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1. Оснащення готельних номерів новітніми панелями Grow, які 

кріпляться на зовнішній стороні фасаду і акумулюють енергію сонця і вітру. 

Температура і вологість в будівлях регулюється за допомогою водоспаду у 

внутрішньому критому дворику - атріумі.  

2. Технологія "безшумних електронних дверних дзвінків", при якій 

обслуговуючий персонал натискає на кнопку дзвінка біля дверей номеру, 

активізуючи дію інфрачервоного сканера. Якщо він фіксує якийсь рух, 

з'являється електронний сигнал "не турбувати". 

3. Використання iPhone в різноманітних технологічних процесах 

готелю. Наприклад, кожному клієнту видається телефон від Apple з 

технологією розпізнавання, за допомогою якого гість може потрапити у свій 

номер. Окрім цього, з iPhone можна зателефонувати консьєржу, вийти в 

Інтернет і проглянути заздалегідь завантажену туристичну інформацію. 

4. Організація в готелі внутрішнього співтовариства Pod Community 

Blog, відкритого для тих, хто забронював номер. Це дозволяє фактичним та 

потенційним клієнтам обмінюватися інформацією, ставити питання один 

одному та ін. 

Отже, в умовах жорсткої конкуренції готелі змушені шукати нові шляхи 

підвищення привабливості та доступності своїх послуг. Недооцінка 

інноваційного управління в діяльності вітчизняних готельних підприємств 

призвела до зниження рівня їх конкурентоспроможності, порушення принципів 

і методів управління, зниження якості готельних послуг. Інновації виступають в 

якості стимулу для подальшого розвитку готельного бізнесу, дають змогу 

підприємствам не тільки займати лідируючі позиції у своїх ринкових 

сегментах, але й відповідати світовим стандартам готельного обслуговування. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Антонюк Л.Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації : 

монографія / Л.Л. Антонюк, А.М. Поручник, В.С. Савчук. – К. : КНЕУ, 

2003. – 394 с. 

2. http://www.confcontact.com/20111019/4_bortnik.php 



 303 

32. TRENDS IN HOSPITALITY INDUSTRY 

M. Prokopenko, O. Kohan 

National University of Food Technologies 

New trends in the hospitality industry do not happen in a day, a week, or a 

month. They usually begin slowly and then gain popularity. The emerging concepts 

in hotel industry reveal an atmosphere of stiff competition. Hotel owners and 

operators who identify such long-term trends usually benefit the most. Successful 

hotel managers are always interested in techniques and ideas that will make their 

property attractive to guests and improve their financial numbers. Executives keep up 

with the latest trends in the industry by attending trade shows, commissioning 

surveys and listening to feedback from their guests. Analysis from industry insiders, 

based on enormous amounts of research, is pointing to some major trends. In which 

direction is the hotel and hospitality industry heading for 2013 and beyond?  Here is a 

look at a few major issues. 

 Make the hotel stay a part of the entire travel experience. It is no longer 

good enough for hotels to simply provide a clean room with a shower and a 

comfortable bed in which to sleep. While guests may come to town to visit area 

attractions or attend a business function, they also want their hotel to be a part of their 

experience. This can range from such things as providing in-room movies and a bag 

of microwave popcorn to an on  site restaurant where guests can enjoy a fabulous 

steak dinner. Hotel operators need to think creatively and outside of the box to come 

up with little extras that guests will enjoy. 

Is Green better? Amid growing concern over environment friendly services, a 

majority of travelers now prefer Green and Eco lodgings. Recent surveys by trade 

associations such as Partnership Travel Industry revealed that nearly seventy percent 

of the tourists are willing to pay extra when it comes to environmental friendly 

lodgings. These surveys further revealed that these guests will pay anywhere from 

nine to ten percent premium on the already advertised prices. 

 Getting guests to book through the hotel's website. In recent years, the hotel 

industry has relied on independent online travel sites to help them sell their hotel 
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rooms. Consumers know that they can search for the best deals on hotel rooms at 

such online travel sites like Priceline and Expedia. Hotels will focus on improving 

their booking interface so it is simple and more convenient than ever before. They 

can offer a guarantee of the lowest price when people book directly through their site 

and also provide the best customer service. Most travelers already prefer to deal 

directly with the hotel they are staying at, so, the hotel has an advantage from the 

start.  They  need to take advantage of the growing trend. In order to benefit from this 

very real trend, marketing plans must be aimed at mobile device users. Whether it is 

free wireless service, the ability to reserve a room from anywhere around the world or 

enabling a guest to make reservations at the hotel’s restaurant,  should be as easy as 

picking up your smartphone and pressing a button. 

Mega Hotels. The rising cost of construction and a struggling real estate has 

prompted hoteliers to deploy the pre-fabricated and cost effective solution in the 

construction of new hotels. In fact they are fighting back by producing highly 

efficient designs that utilize a greater proportion of space for revenue generating 

purpose. Future trends in the hotel construction will seek to maximize the use of 

building areas by constructing a multi purpose facility that will include Casinos, 

shopping outlets and Theatres. The stand  alone hotel concept is likely to vanish as 

the new properties will be constructed as a mixed use development to provide guests 

with facilities such as Church, Hospitals and Theme Parks. Such a variety will ensure 

that guests remain at one spot which will help generate revenue for the entire hotel 

complex. 

The future for the hotel industry looks bright.  More people will be traveling 

and staying at hotels than last year. Hotels must pay attention to the preferences and 

habits of travelers so they can tailor their properties to them. Those hotels that 

increased their focus on customer service will do the best. 
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33. ІНКЛЮЗИВНИЙ ДИЗАЙН ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ 

СОЦІАЛІЗАЦІЇ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 

О. Г. Розметова 

Національний університет харчових технологій 

У XXI столітті процес розвитку суспільства вимагає створення передумов 

для формування нових нетрадиційних компонентів у соціальній сфері, 

інноваційних засобів соціальної діяльності, а нововведення є формою цього 

суспільного розвитку. Джерелами соціальних інновацій є зміни зовнішнього 

середовища, соціальні проблеми, що повсякчас виникають і які неможливо 

вирішити за допомогою традиційних методів, а також зміни потреб суспільства 

і його членів. 

Значного поширення соціальні інновації набули і в готельній індустрії. В 

сучасних умовах господарювання однією з конкурентних переваг для 

підприємств готельного господарства може бути досягнення 100% «індексу 

задоволеності клієнта» або безвідмовності сервісного обслуговування для 

широкого сегмента споживачів. Дані численних досліджень підтверджують, що 

один незадоволений клієнт призводить до втрати 300 потенційних клієнтів. 

Враховуючи соціальну складову готельного обслуговування, яка базується на 

сприйнятті комплексного продукту в процесі контакту клієнта з організацією 

(вплив на тіло людини, його майно, розум, а також обробка інформації), можна 

значно розширити цільовий ринок підприємства. Одним з варіантів розширення 

цільового ринку може бути вихід на споживачів абсолютно не охоплених 

певним сервісом або обмежених в ньому. До такого сегменту споживачів 

можна віднести людей з обмеженими можливостями або маломобільні групи 

населення (люди з інвалідністю, особи з тимчасовим порушенням здоров’я, 

люди похилого віку, вагітні жінки, діти дошкільного віку, особи з дитячими 

колясками). Враховуючи значне збільшення їх частки в загальній структурі 

світового населення, вони є вагомим сегментом потенційних клієнтів, не 

охоплених різного роду сервісом через низький рівень доступності сервісної 

середовища. 
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Однією з інноваційних тенденцій у сучасному сервісному обслуговуванні, 

здатною вирішити проблему доступності сервісу для клієнтів з обмеженими 

можливостями, є впровадження «Концепції універсального дизайну». 

Універсальний дизайн (дизайн для всіх) або інклюзивний дизайн - стратегія, 

спрямована на проектування та наповнення різних типів середовища, 

продуктів, комунікацій, інформаційних технологій і послуг, для забезпечення 

доступності та розуміння всіма покупцями, відповідно для загального 

використання без необхідності адаптації.   

Практичним прикладом застосування концепції універсального дизайну є 

готелі Тойоко Ін, що використовують інклюзивний дизайн, забезпечуючи  

клієнтам з інвалідністю самостійне проживати в готелях (без необхідності 

сторонньої допомоги) з максимальним комфортом.Наступним прикладом 

соціалізації послуг є готелі мережі Scandic, де впроваджено єдину програму 

підвищення доступності у всіх готелях, яка постійно удосконалюється. У 

співпраці з організаціями, створеними для підтримки людей з обмеженими 

можливостями, а також з гостями та співробітниками готелів було складено 

список із 110 пунктів, який назвали стандартом доступності Scandic. Цей 

стандарт включає всі заходи підтримки таких гостей і є обов'язковим для 

дотримання при підготовці всіх продуктів і послуг Scandic.  

Важливим є те, що універсальний дизайн є концепцією, яка виходить за 

рамки питання доступності та пристосованості будівель, охоплюючи також 

соціальні, економічні, культурні питання, і максимально сприятиме об’єднанню 

людей, а не поділу їх на окремі групи за різним ступенем можливостей. 

Використання універсального дизайну дозволить готельним підприємствам та 

багатьом іншим сервісним організаціям застосовувати в процесі 

обслуговування основні принципи та ідеї рівності і зручності для всіх клієнтів. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. http://www.csrhotel.ru/ 

2. http://www.toyoko-inn.com/russian/info/bfree.html 

 



 307 

34. ДЕЛЬФІНАРІЙ-ГОТЕЛЬ ЯК  СУЧАСНИЙ  

ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС 

Т. Ю. Рябоконь, О. В. Арпуль 

Національний університет харчових технологій 

Сфера туризму розвивається з кожним днем і пропонує все більше і 

більше дивовижних розваг і місць відпочинку. Одним з таких місць 

проживання в подорожі є дельфінарій-готель.  

Дельфінарій-готель – сучасний готель біля моря, який пропонує 

комфортабельне розміщення і проживання, а також красивий і надзвичайний 

відпочинок. Заклад являє собою сучасну будівлю – акваріум, що включає в себе 

дельфінарій, океанаріум, центр-дельфінотерапії, банно–оздоровчий комплекс та 

ін.  

Готель передбачений для клієнтів дельфінотерапії, для молодіжного, 

сімейного відпочинку, для бізнесменів та топ-менеджерів, а також для всіх, 

кому подобається спілкування з дельфінами. 

Номера готельного комплексу, обладнані згідно останнім вимогам до 

міжнародних готельних стандартів: сейфи в номерах, плазмові панелі, 

гідромасажні ванни-джакузі, міні-бари, кабельне TV, телефони, безкоштовний 

доступ до WI-FI інтернет, махрові халати, рушники, міні-парфюмерія і тапочки, 

room-service, а також чудовий вид з усіх номерів тощо.  

Особливістю номерів, даного закладу є те, що вони оснащені скляною 

стіною із прямим виходом до основного дельфінарію, де відвідувачі одержують 

дельфінотерапію (плескіт хвиль, шум моря та спів дельфінів), в такому готелі 

кожен може розслабитися і відсторонитися від зовнішнього світу і його 

антропогенного шуму. 

На мансардному поверсі готелю розташований ресторан-тераса з 

басейном з морською водою, джакузі з теплою водою з гідромасажем, лежаки і 

дивани для релаксації і прийняття сонячних ванн у теплу пору року.  

Дельфінотерапія в дельфінарій-готелі – це метод лікування, який 

базується на спілкуванні з дельфінами (за рахунок ультразвукових хвиль, які 
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виходять від дельфінів), а також можливість вирішити проблеми дітей з 

порушеними вадами розвитку. Цей вид анімалотерапії відомий вже не одну 

тисячу років, але лише недавно, завдяки позитивним результатам досліджень, 

до цього методу звернулася і сучасна медицина.  

Нині дельфінотерапія один з лідируючих методів, визнаний в усьому 

світі, який підсилює захисні сили організму в людей різного віку, які 

страждають фізіологічними розладами, адже після спілкування з дельфіном 

людина заспокоюється, швидко знаходить вихід із кризової ситуації, адже 

дельфін яскраво демонструє інтерес до партнера по спілкуванню, активно 

взаємодіє, привертає до себе увагу, демонструє дружелюбність, щирість 

намірів.  

Спілкування з дельфіном дозволяє досягти:  

 стимулювання розвитоку інтересу до зовнішнього світу, що стає 

передумовою до встановлення, відновлення, коректування, оптимізації 

соціальних відносин;  

 активізування роботи мозкових структур і всього організму в цілому; 

 стимулювання вербальної експресії, яка сприяє мовному й 

сенсомоторному розвитку аутичних дітей і дітей зі зниженим інтелектом;  

 через тактильну стимуляцію емоційного реагування; 

Також у відвідувачів готелю є можливість скористатися послугою 

дайвінга. Адже лише в підводному світі, світі невагомості, тиші і спокою можна 

розслабитися і відпочити від метушні сучасного життя, також в якості 

партнерів будуть дельфіни, що дасть можливість отримати задоволення і 

набути незабутні враження. 

Гості готелю матимуть можливість відвідати океанаріум в самому закладі. 

Унікальний акваріум в готельному комплексі дивовижно відтворюватиме 

морський світ і всіх його численних мешканців. Це цікаве і пізнавальне 

враження захопить і дітей, і дорослих. Різноманітність дивовижних морських 

видів не залишить байдужим нікого. 
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Банно-оздоровчий комплекс у дельфінарій-готелі, допоможе відвідувачам 

закладу відволіктися від міської суєти, звільнитись від зайвих турбот і тривог. 

Персонал закладу зробить для них все можливе, щоб проведений у готелі час 

залишився у їхній пам'яті. Після банних процедур клієнти зможуть відвідати 

масажний кабінет з послугами професійних масажистів, які допоможуть 

визначитися з вибором індивідуального виду масажу, а також врахує його 

побажання.  

Отже, дельфінарій-готель – це сучасний лікувально-оздоровчий комплекс, 

який включає в себе дельфінарій, океанаріум, центр-дельфінотерапії, банно–

оздоровчий комплекс тощо. Спеціалісти закладу будуть розробляти 

результативні оздоровчі програми, із застосуванням інноваційних технологій 

курортології, а також перевірених медичних методик, що дозволяють гостям 

готелю не тільки якісно відпочити, але й оздоровитись. Відвідувач даного 

закладу, зможе одержати від дельфінів любов, увагу, турботу, що залишить в 

його пам’яті незабутні враження.  
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35. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СКЛЯНИХ ФАСАДНИХ 

СИСТЕМ У БУДІВНИЦТВІ ГОТЕЛІВ 
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Національний університет харчових технологій 

Фасад будівлі зі скла вже служить ознакою успішності бізнесу, тому такі 

будівлі займають в першу чергу фінансові структури, торгові центри, офісні 

будівлі і дорогі готелі. Ці будівлі дуже вигідно відрізняються від оточуючих 

цегляних будинків і притягуть клієнтів тільки своїм зовнішнім виглядом. До 
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речі, такі будівлі досить органічно вписуються в будь-який район міста, не 

порушуючи його архітектурної цілісності. 

Висока тепло- і звукоізоляція приміщень, абсолютна екологічність, 

істотне зниження витрат на освітлення, висока швидкість зведення конструк- 

ції - можна скласти досить значний перелік аргументів на користь 

фасадного скління будівель. Крім цього, світлопрозорі конструкції мають 

невелику товщину, що дозволяє збільшити корисну площу приміщень. 

 Як правило, такі світлопрозорі конструкції складаються з двох основних 

складових - скла (склопакета) і каркаса з профілю. 

Вибір самого склопакета залежить від кліматичних особливостей, в яких 

розташовується готель та бажаних функцій, які виконуватиме склопакет. 

У південних готелях, де немає зими, фасади дозволено робити зі 

звичайних скляних перегородок - ефектно, сучасно, максимально практично. 

Однак в умовах холодного клімату скління фасаду вимагає застосування для 

готелів систем теплого профілю та склопакетів. 

Використання скляних фасадних конструкцій при будівництві готелів 

дозволяє поєднувати складні архітектурні рішення з багатофункціональністю 

фасадів. 

По функції склопакети поділяють на: стандартні (однокамерні та 

двокамерні), енергозберігаючі, сонцезахисні, шумозахисні пакети  Однак це 

далеко не всі види склопакетів. На ринку з’являютья нові види, з новими 

функціями, розроблені з використанням інноваційних технологій. Так, відносно 

недавно з’явлись склопакети з самоочисним склом. 

 Самоочисним, бактерицидним або антимікробним склом називають скло 

з покриттям з діоксиду титану. Діоксид титану − прозоре з’єднання, що не 

змінює пропускання світла, але коефіцієнт відбиття скла з 6% збільшується до 

30%. Поверхня покриття має дві найважливіші хімічні властивості, які роблять 

скло самоочисним. Ці властивості отримали назву фотокаталітичного й 

гідролітичного ефектів. 
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По-перше, під впливом ультрафіолетової частини сонячної радіації і 

кисню відбувається хімічна реакція, що  розкладає органічні забруднення на 

поверхні скла. По-друге, вода не збирається в краплі, а розтікається по склу, 

утворюючи тонку плівку, і змочує на поверхні бруд, що зібрався. Плівка легко 

зісковзує з поверхні скла і повністю змиває бруд, а потім швидко висихає, не 

залишаючи розводів. 

До очевидних переваг самоочисного скла можна віднести: 

- фасад тривалий час залишається чистим; 

- звичайних опадів достатньо для утримання фасаду в чистоті; 

- сухі періоди часу можна облити скла водою зі шланга, без 

застосування хімічних засобів очищення; 

- використовує останні розробки в області нано-технологій, працює 

на рівні мікрочастинок; 

- екологічність: площа 1000 м2 самоочисного скла − очищає 

навколишнє середовище так само, як 70 великих дерев. 

Крім того, самоочисне покриття захищає від сонячного перегріву, і є 

сонцезахисним. Ефективно відображає надлишки сонячної енергії в спеку. 

Воно не пропускає шкідливі випромінювання. Це також зменшує витрати на 

охолодження в спеку. 

 

36. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНИХ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

І. В.  Свірська, О. Г.  Розметова 

Національний університет харчових технологій 

Перехід суспільства до нових технологій дає змогу істотно покращити 

якість надання послуг в готелях. До основних завдань діяльності готелю можна 

зарахувати: розселення клієнтів, надання різних послуг, бронювання номерів 

тощо. Такі технології дають можливість виконати ці завдання не тільки якісно, 

але й швидко і з малими витратами ресурсів.Використання комп'ютерних 
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мереж, Інтернету та інтернет-технологій, програмних продуктів наскрізної 

автоматизації всіх бізнес-процесів готелю сьогодні не просто питання лідерства 

і створення конкурентних переваг, але і виживання на ринку в найближчому 

майбутньому.  

Особливої уваги заслуговують сучасні системи бронювання, як перша 

ланка, що пов’язує майбутнього клієнта з готелем. Система бронювання 

дозволяє готелю внести інформацію про себе в довідкову систему, і вона стає 

доступною всім турагентам, що зайняті реалізацією послуг цього готелю, а 

також всім потенційним клієнтам. На сьогодні існують різні глобальні мережні 

системи бронювання (CRS – computerreservationsystems). Усі вони 

відрізняються одна від одної як набором пропонованих послуг, так і 

технологією роботи. Такі системи, як Сирена, Амадеус, Габріель, працюють в 

основному через спеціальні термінали, які необхідно встановити в готелі,дуже 

часто користуються послугою online-бронювання.Глобальні системи 

бронювання дозволяють за декілька хвилин, а іноді й секунд підібрати номери, 

що максимально задовольняють запити клієнтів. Працюючи із системою 

пошуку, клієнт задає регіон, період, ціну, кількість місць, відстань до моря, 

наявність басейну, наявність сауни тощо, а система за поставленими умовами 

підбирає варіант. Клієнтові залишається лише вибрати із запропонованих 

варіантів. Після вибору послуг бронювання здійснюється за кілька 

хвилин.Найвідомішими фірмами, що пропонують комплексні програмні засоби 

автоматизації IT готелів, є: «InterHotel», «LodgingTouchLibica» – (Лібpa 

Інтернешнл), «IntellectService» (Becт Про) «UCS-UKR», «Галактика», «CITEK». 

Ці фірми пропонують свій програмний продукт і сервісне обслуговування. 

Значне місце в автоматизації окремих елементів діяльності готелю 

займають системи управління продажами. Це сучасний підхід до управління 

відділом продажів і вирішення завдань з організації і проведення заходів у 

готелі, що ефективно управляє діяльністю комерційного відділу, здійснює 

групові продажі, аналізує прибутковість заявок, що надходять, формує цінову 

політику, складає контракти і контролює їхнє виконання, здійснює бронювання, 
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продаж і оренду конференц-приміщень, допомагає організовувати банкети і 

заходи. Створення пакета необхідних послуг для клієнтів при організації 

заходів різного характеру відбувається за лічені хвилини – користувач має 

доступ до необмеженої кількості категорій імен, описів, опцій. А інвентарний 

модуль здійснює чіткий контроль за додатковими послугами та обладнанням, 

пропонує інформацію про наявність кожного виду обладнання в будь-який час і 

день. На сьогоднішній день практично кожен готель з ланцюгів «Sheraton», 

«Hyatt», «Inter-Continental», «Kempinski», «BestWestern», «Ramada», 

«ChoiceInternational» та ін. мають виділений канал зв'язку з «GDS» (системи 

Amadeus, Galileo, Sabre, Worldspan). Такий зв'язок дає можливість об'єднати 

систему розподілу номерного фонду із системами управління готелів. 

Отже, впровадження та використання ІТ-технологій є дуже важливим та 

необхідним фактором в роботі готелю,що спрощує процес користування 

послугами і дає можливість покращити їх якість.  

ЛІТЕРАТУРА 

1. http://prohotelia.com.ua 
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3. http://novostimira.com/novosti_mira_25970.html 

 

37. ІННОВАЦІЙНІ  ТЕХНОЛОГІЇ  БЕЗПЕКИ  ГОТЕЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

К. Славута, О.Г. Розмєтова  

Національний університет харчових технологій 

Адміністрація будь-якого готелю зацікавлена в здійсненні найбільш 

сприятливих умов для максимальної кількості гостей, тому на готельному 

підприємстві будь-які прилади безпеки не повинні привертати увагу, але в той 

же час, повинні забезпечувати відчуття особистої безпеки та комфортності. 

Серед напрямків забезпечення безпеки сучасного готелю слід визначити 

контроль доступу на об’єкт, комплекс заходів щодо протипожежного захисту і 

відеонагляд. Досить ефективним є впровадження електронної системи 
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контролю. Системи контролю і управління доступом (СКУД) призначені для 

забезпечення безперешкодного  санкціонованого доступу до приміщень і 

попередження  несанкціонованого доступу. Важливим є те, що їх також можна 

використовувати для вирахування робочого часу співробітників і часу 

перебування відвідувачів.  

Всі системи замків, що використовуються в готельних комплексах можна 

розділити на наступні класи:механічні замки із звичайними ключами 

(«звичайні» замки);механічні замки з майстер-системою ключових 

циліндрів;механічні замки з ключами-перфокартами;кодові механічні або 

електромеханічні замки;електронні замки, що використовують як ключі 

магнітні, «смарт» або «проксіміті» картки, а також ключі TouchMemory, 

інфрачервоні перфоровані ключі, штрих-кодові картки. 

Конкретний вибір залежить від концепції обслуговування і охорони, а 

також фінансування. 

Найбільш розповсюджені в сучасній готельній практиці є використання 

автономних замків з пластиковою карткою. Велика кількість готелів в Україні 

віддають перевагу механічним замкам, оскільки вони дешевші і простіші в 

експлуатації. Але такий тип замків вважається вже застарілим, адже 

відсліджування, хто і в який час заходив в номер, є неможливим. Тому більш 

популярними є електронні системи, які відкривають додаткові можливості: по-

перше, адміністрація завжди зможе перевірити правомірність використання 

того чи іншого електронного ключа, а це означає, що зменшиться кількість 

потрапляння в номер осіб, що не зареєстровані в готелі; по-друге, будуть 

зменшені можливості крадіжки з номерів.  

Паперові картки, мобільні телефони, відбитки пальців і сканування 

райдужної оболонки ока набирають обертів як альтернативні засоби, що 

дозволяють відкрити замок. 

Стандартний пластиковий ключ на зворотному боці має магнітну смугу з 

кодом, який відкриває двері готельного номера. Вартість їх виробництва 

складає близько 10 центів за штуку, а період експлуатації від 20 і більше ночей. 
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Гості часто відвозять такі ключі з собою або втрачають через кілька днів після 

заїзду, тому рекомендується встановлювати замки, які використовують 

радіочастотні технології. 

Відкривання по відбитку пальця. Почали з'являтися замки, що 

використовують для відкривання відбиток пальця. Гостя проводжають до 

дверей його номера, де з його пальця знімають відбиток. Потім гість може 

відкривати двері натиснувши вказівним пальцем на замок і ввівши цифровий 

код, що видається при реєстрації. Код вводиться як додатковий рівень 

захисту.Для дотримання конфіденційності, відбитки видаляються через кожні 

кілька днів.Постійні відвідувачі можуть попросити зберегти свої відбитки у 

файлі, щоб не робити повторного сканування. Такий вид контролю є дуже 

зручним, тому що гості досить часто втрачають свої картки для відкривання 

номеру. Хоча цей спосіб не всім подобається, оскільки багато клієнтів бажають 

зберегти свою конфіденційність. 

Отже, при розробці  системи безпеки потрібно враховувати накопичений 

досвід збудованих систем і комплексів безпеки багаточисленних  вітчизняних 

та зарубіжних об’єктів. Також потрібно аналізувати технічну документацію на 

сучасні комплекси безпеки світових лідерів. Важливим є те, що всі системи 

повинні забезпечувати не тільки безпеку гостей, відвідувачів і персоналу, але й 

підвищувати економічну ефективність роботи готелю. А при творчому підході 

до створення системи безпеки, вона здатна підняти рівень обслуговування 

гостей на новий, більш якісний ступінь. 

 

38. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ 

ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ТУРИСТИЧНИХ 

ОБ’ЄКТІВ УКРАЇНИ 

 В. В.  Софілканич, В.В. Софілканич 

Національний університет харчових технологій 

В умовах зростання туристичної галузі України часто постає питання 

економії енергоресурсів. Так як туристи (в готелях, пансіонатах) 
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використовуючи воду, електроенергію та інше, не задумуються про економію 

цих ресурсів, через те що їх ціна включена в вартість проживання, де включено 

необмежене їх використання. Тому ця місія часто лягає на плечі керівництва 

туристичних комплексів, бо при зменшенні витрат на енергоресурси 

підвищується конкурентоспроможність цін на послуги.  

В першу чергу потрібне застосування системи електро та 

теплопостачання з вітровими та сонячними системами генерації. Для 

зменшення енергоспоживання можливе встановлення енергозберігаючих 

систем типу: рекупераційна вентиляція, світлодіодні лампи, утеплення стін та 

інше.  

Використання систем відновлювальних джерел енергії в будь-яких 

будівлях впливає також на відвідувачів та клієнтів комплексів з позитивної 

сторони. Люди коли бачать, що для енергопостачання використовуються 

альтернативні джерела енергії, розуміють що використання таких систем не 

забруднює навколишнє середовище, а в свою чергу це спонукає їх надати 

перевагу такому комплексу де екологічно чистіше.  

 

39. WELNESS – ТЕНДЕНЦІЯ СУЧАСНОСТІ 

 

І. М. Стоян, Т. І. Іщенко, О. Б.  Шидловська 

Національний університет харчових технологій 

Сьогодні оздоровча сфера бізнесу, а саме wellness, в нашій країні 

розвивається дуже стрімко. Крім спортивних клубів, салонів краси, SPA-

салонів або фітнес-залів все частіше з’являються wellness-студії і wellness-

центри. Не помічати wellness стає неможливо, тому вітчизняні готельєри не 

залишають без уваги цю тенденцію і все частіше збільшують комплекс послуг 

для гостей готелю не тільки за допомогою розширення додаткових послуг та 

розваг, але і за рахунок включання послуг загальнооздоровчого комплексу.  

В межах даних закладів, разом з проведенням певних wellness-програм, 

розвиваються такі напрямки оздоровчого туризму, як: таласо-, вино-, арома-, 



 317 

бальнео-, фанго-, апі-, гало-, стоун-, озоно-, рефлексо-, кріо-, магніто-, електро-, 

кольоро-, кінезіо-, світло- та музикотерапії. Також, окрім фізичного 

навантаження та відновлювальних процедур (іонофорез, лімфодренаж, 

парафінолікування, безліч різновидів масажу тощо) в межах wellness-програм 

підприємствами гостинності передбачаються раціональне харчування та 

збалансована дієта, які представленні різноманітними стравами вегетаріанської, 

wellness та фітнес-кухні. 

Аналіз літературних джерел показав, що асортимент пропонованих 

wellness-послуг дуже широкий і застосовуються вони в різних країнах по-

різному. Так, в Америці філософію wellness використовують, головним чином, 

у сферах фізичної культури та косметології. В Азії, паралельно зі східними 

культурами руху, найбільш помітно розвивається сектор wellness, що 

займається красою та доглядом за тілом. В Європі концепція wellness відіграє 

найбільш помітну роль в туризмі тих країн, де є численні термальні джерела та 

купальні курорти.  

Вважаємо, що закордонний досвід, зокрема Італії, Франції, Ісландії та 

Угорщини, які значною мірою прагнуть до формування для туристів 

програмних пакетів в дусі філософії wellness, для України є дуже корисним, 

оскільки наша держава має всі природні передумови для розвитку wellness-

індустрії. 

Дослідження ринку готельного господарства показали, що в Україні діє 

невелика кількість wellness-готелів, здатних запропонувати гостям всі складові 

системи оздоровлення. Більшість пропонує лише окремі wellness-послуги. 

Гадаємо, що це пов’язано з не належним функціонуванням галузевої асоціації, 

важливою місією якої є гарантування стандартів якості SPA- та wellness-послуг 

через присвоєння знаків якості, сертифікацію та контроль за дотриманням 

сертифікаційних вимог.  

Отже, держава шляхом впровадження стандартів якості надання wellness-

послуг, розробки та затвердження вимог до устаткування для проведення SPA- 

та wellness-процедур, підготовки програм навчання персоналу wellness-
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індустрії повинна допомогти українським готельєрам у відкриті нових сучасних 

wellness-готелів, так як ця ніша залишається незаповненою та затребуваною. 
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40. ЕТАПИ ТА ПРИНЦИПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В ГОТЕЛЯХ 

 

І. А. Терещук, Д. І. Басюк  

Національний університет харчових технологій 

Однією із найбільш динамічних сфер обслуговування є індустрія 

гостинності. Готельний бізнес багатоплановий, а управління ним – складне 

трудомістке завдання, що вимагає нових технологій управління. Управління 

будь-яким бізнесом сьогодні неможливе без активного використання інновацій 

в сфері інформаційних технологій та стрімким проникненням в усі сфери життя 

суспільства, персональних комп’ютерів і Інтернету.  

На сьогоднішньому ринку інноваційні технології прямо впливають на 

конкурентоздатність готельного підприємства. Принципи впровадження 

інноваційних технологій в управління готелем прямо пов’язані з підвищенням 

ефективності роботи як кожного менеджера, так і готелю загалом. 

Використання комп’ютерних мереж, Інтернету та інтернет-технологій, 

програмних продуктів наскрізної автоматизації всіх бізнес-процесів готелю 

сьогодні не просто питання лідерства і конкурентних переваг, але і виживання 

на ринку в найближчому майбутньому. Для швидкого і безпомилкового 

контролю операцій повноцінного аналізу існуючої ситуації, швидкості і 

повноти обслуговування гостя на ресепшені, тобто для забезпечення високої 
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економічної ефективності та високої якості послуг, неминучим і незамінним 

стає впровадження автоматизованих інформаційних систем управління.  

Впровадження інноваційних технологій в готельній індустрії включає три 

етапи. 

1. Автоматизація бізнес –процесів всередині готелю. 

Інформація про роботу готелю накопичується і зберігається в базі даних 

на одному із потужних комп’ютерів, що мають назву сервер. Клієнт-серверна 

технологія побудови інформаційних систем забезпечує доступ до баз даних з 

будь-якого робочого місця у відповідності з правом доступу. 

2. Створення внутрішньої інформаційної системи. 

Дане здобуття дозволяє автоматизувати бізнес-процеси через мережу 

Інтернет, яка повя'зує внутрішню інформаційну систему готелю із її зовнішніми 

партнерами (тур операторами, клієнтами). 

3. Об'єднання Інтернет- і екстернат систем в одне бізнес-середовище. 

Інтегрує всі внутрішні служби готелю і забезпечує відгук на будь-які 

запити із зовні завдяки методам електронного обміну даними, електронній 

комерції. 

В останні декілька років інформаційні технології стрімко трансформують 

транспортну індустрію та індустрію туризму. Доказом є активний розвиток 

глобальної системи резервування, яка забезпечує потреби цієї індустрії в 

області маркетингу, продаж та дистрибуції. Комерційна 

служба готелю поєднує надання послуг по бронюванню місць як у 

власному готелі, так і по замовленню клієнтів в інших готелях, бронювання 

квитків на проїзд у різних видах транспорту, надання додаткових та супутніх 

послуг тощо.  

Система бронювання в реальному часі, дає можливість клієнту в лічені 

секунди, поки він знаходиться на терміналі системи онлайнового бронювання 

побачити: 

- реальну наявність номерів в готелі та інших пропонованих послуг на 

конкретний період; 
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- здійснювати бронювання послуг по всьому технологічному ланцюжку 

(від клієнта через турагента до туроператора і поставнику послуг); 

- отримати підтвердження бронювання в протилежному напрямку; 

- оплатити бронювання послуги; 

- оформити документи на бронювання послуги. 

Система on –line дозволяє: 

- робити запит про наявність номерів у готелі і отримувати запит системи; 

- підтверджувати бронювання і отримувати розрахунок вартості номеру; 

- робити зміни в бронюванні, якщо це необхідно. Бронювання вноситься в 

систему автоматично, тому система показує реальну ситуацію в готелі; 

- дає можливість уникнути витрат на багатовартісні телефонні переговори 

і пересилання факсів між клієнтом і готелем. 

Системи бронювання стали доступними і розповсюдженими завдяки 

Інтернету. 

Слід зазначити, що в сучасних умовах безпека готелю, неможлива без 

системи технічних засобів безпеки: 

- система відео-спостереження всередині і ззовні готелю;  

- система протипожежної безпеки; 

- модуль електронних замків;  

- застосування електронних сейфів;  

- використання системи охоронної сигналізації в готелі.  

До технічних інноваційних технологій слід віднести впровадження 

людиноподібних роботів, які створили японські вчені для зменшення впливу 

людських почуттів на якість організації роботи готелів і ресторанів. Дані 

роботи створюються для вирішення проблем з масовим скупченням людей, що 

дозволятиме продуктивно організовувати роботу. У 2009 році для покращення 

роботи з обслуговуючим персоналом готелів компанією MTech було 

запропоновано додаток REX Room Expeditor для мобільних засобів Apple 

iPhone/iPod. Сюди можна також віднести використання WI-FI - технологій у 

готелях та ресторанах, DVD-плейєри і телевізори з плазмовими панелями. 
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Зокрема, якщо ви прокинулися серед ночі в «Royal Suite» і хочете піти у ванну, 

вам не доведеться блукати в темноті. На краю ліжка є маленька кнопка. 

Натискаючи на неї, стежка у ванну починає неяскраво світитися під ногами. 

Причому ніде не немає жодних дротів - вони надійно заховані під підлогу і в 

ніжки меблів. Наступна технологія - це використання терміналів для 

бронювання місць і різних готелях. Портал Prohotel.ru - це не лише соціальна 

мережа для фахівців сегменту Horeca, але і зручний майданчик бронювання. 

Майданчик бронювання порталу «Prohotel.ru» містить великий, регулярно 

оновлюваний каталог готелів всього світу, завдяки чому у користувача не 

виникає проблем з вибором готельного об'єкту. Забронювати апартаменти 

можна прямо на сайті порталу. Для цього досить перейти в розділ «Готелі» 

(Prohotel Reservation Service). Система бронювання просить користувача ввести 

назву країни і міста, а потім видає всі варіанти. Орієнтуючись на опис і 

фотографії готельних апартаментів, користувач може забронювати 

апартаменти, які йому сподобались. 

Отже, застосування інноваційних технологій в роботі готелю, підвищує 

його конкурентоздатність та  якість надаваних послуг, що позитивно впливає на 

імідж підприємства, збільшуючи потік постійних клієнтів, що відповідно 

гарантує отримання прибутку підприємством. 
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41. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ  РЕКЛАМИ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ  

Н. Ус, О. Г. Розметова 

Національний університет харчових технологій 

Реклама в готельному бізнесі є цілеспрямованим поширенням інформації 

про готельний продукт з метою інформативного впливу на споживача для 

просування й продажу готельного продукту, сприяння появі у покупця 

зацікавленості та бажання купити даний продукт. На сьогоднішній день при 

управлінні рекламною діяльністю використовують системний підхід з 

виділення комплексу взаємопов’язаних цілей реклами (в інтересах об’єкта 

реклами, споживача, рекламного агентства). До таких взаємопов'язаних цілей 

відносять: 

- формування у споживача певного рівня знань про готельний продукт; 

- формування потреби в даному продукті; 

- формування доброзичливого ставлення до готелю; 

- спонукання до придбання конкретного продукту певного готелю; 

- стимулювання продажу готельного продукту; 

- прагнення зробити даного споживача постійним клієнтом готелю; 

- формування у інших фірм образу надійного партнера; 

- допомога споживачеві у виборі готельного продукту. 

Залежно від виконуваних цілей сучасну рекламу в готельному бізнесі 

можна об’єднати в три основні групи: 

1) імідж-реклама в готельному бізнесі — реклама зі створення 

сприятливого образу (іміджу) готелю та його послуги (рекламні ролики на 

телебаченні; рекламні щити; реклама на транспорті, на шпальтах газет і 

журналів; участь у добродійних акціях); 

2) стимулююча реклама в готельному бізнесі — це стимулювання потреби 

в придбанні пропонованого готельного продукту (реклама, що повторюється в 

газетах і журналах; пряма поштова розсилка; реклама по радіо; участь у 

виставках; телереклама); 
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3) реклама стабільності, закріплення досягнутих результатів в готельному 

бізнесі (прихована реклама у вигляді статей про готельні продукти та діяльність 

готелю; участь у готельних виставках; пряма поштова розсилка постійним 

партнерам про діяльність готелю). 

Для підвищення ефективності реклами в готельному бізнесі науковці та 

практики рекомендують дотримуватись наступних принципів: 

- зацікавити клієнтів, вміло використовуючи малюнки, ілюстрації, 

різноманітні  специфічні рекламні засоби, які привертають увагу потрібних 

клієнтів; 

- підтримувати їхню зацікавленість, підкреслюючи вигідність пропозиції; 

- викликати бажання або асоціації, які потенційний клієнт ототожнював 

би зі своєю вигодою; 

- показати переваги: довести, що вартість залежить від кращого 

обслуговування, високої якості, важливо звертатися до відчуттів власної 

гідності клієнта, викликати у нього відповідні асоціації; 

- організувати (полегшити) покупку: необхідно проінформувати клієнтів 

де і як вони можуть реалізувати конкретні пропозиції; 

- дати сигнал до дії: «не витрачай часу», «поквапся», «щасливий 

випадок», тобто зацікавити клієнтів терміновим виконанням пропонованого. 

Отже, сучасна реклама готельного бізнесу представляє собою платне, 

цілеспрямоване і неособисте звертання, що здійснюється через ЗМІ та інші 

види комунікацій, що пропагує конкретний готель, або його окремі послуги. 

Грамотна й ефективна реклама готелю здатна підтримати його добру 

репутацію, сприяти продажам, зробити його відомим для широкого кола 

громадськості. 
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42. ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ РЕЄСТРАЦІЇ КЛІЄНТІВ У СУЧАСНИХ ГОТЕЛЯХ 

Я. С.  Шевела,  О. Г.  Розметова 

Національний університет харчових технологій 

Сьогодні готельне господарство виходить на рівень потужного зростання 

та розвитку і є самостійною галуззю економіки майже в кожній країні світу. 

Змінюється  рівень матеріально-технічного забезпечення, підвищується якість 

обслуговування і надання послуг, з’являються нові заклади готельного 

господарства, застосовуються прогресивні методи управління. 

Важливе місце у формуванні загальних показників якості готельних 

послуг та враження клієнта займає реєстрація. При цьому, ключовим 

підрозділом, що виконує цей процес, є персонал служби прийому та 

розміщення.Зростання обсягів споживачів, яке спостерігається останнім часом, 

прагнення до пришвидшення обслуговування, спрощення формальностей 

призвели до необхідності вдосконалення системи реєстрації клієнта в готелі. Як 

наслідок, з’явилося поняття «самореєстрація» - можливість гостя самостійно 

проводити процедуру вибору номера, реєстрації, оплати та виїзду з нього за 

допомогою спеціальних терміналів та  інтерактивних систем. 

Прикладом першого застосування самореєстрації на практиці є готель 

«HiMatic», що відкрився в Парижі в 2011 році. Його головною родзинкою є 

інтегрована онлайн-система, що дозволяє гостям самостійно проводити 

поселення, замовлення їжі, обмін інформацією з іншими гостями без участі 

персоналу. Реєстрація документів, здача багажу, оплата проходить за 

допомогою сенсорного екрану-терміналу, подібного до кіосків 

самореєстраціїна вокзалах і аеропортах у багатьох європейських містах. Ці 

кіоски дозволяють купувати, бронювати квитки, реєструвати багаж, 

резервувати номери пропонованих аеропортом чи вокзалом готелів (система 

CUSS). 

Ще одним яскравим прикладом стане перша у світі мережа готелів без 

клерків і портьє у вестибюлі, спроектована компанією 
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SilksInternationalHotelGroup в Італії. Гості реєструватимуться за допомогою 

електронної системи, яка одразу ж видасть електронну картку-ключ від номера. 

Щодо способу оплати, припускають, що всю суму за проживання буде знято з 

картки одразу при заїзді в готель. До 2020 року SilksInternationalHotelGroup 

планує збудувати близько 50 італійських готелів такого типу. 

Як, показала практика, кількість користувачів 

технологіїсамореєстраціїневпинно зростає. Позитивний ефект досягається тим, 

що: 

 по-перше, поліпшується якість обслуговування (процес реєстрації 

спрощується, відсутні черги, існують додаткові сервіси); 

 по-друге, процеси стають повністю прозорими (формується більш 

лояльне ставлення відвідувачів, оскількиє можливість наглядно оцінювати 

номери, а також контролювати процес обробки даних); 

 по-третє, скорочується робота персоналу (знімається 

відповідальність за оформлення клієнта, самостійно реєструються як 

індивідуальні, так і групові заявки); 

 по-четверте, при практично повній відсутності персоналу, 

підприємство значно заощаджує час та ресурси. 

Отже, враховуючи переваги та перспективи інноваційних технологій 

реєстрації на світовому ринку готельних послуг, було б доцільним 

впровадження цих  ідей в Україні, насамперед у засобах розміщення, 

середньорічна завантаженість яких складає більше 60%, а також будівництво 

нових із застосуванням цієї технології там, де протікають найбільші потоки 

туристів. 
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43. ВИННІ ГОТЕЛІ – ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ  

У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ 

 

Ю. В. Шолудько, Т. І. Іщенко, О. Б. Шидловська, В. Ф. Доценко 

Національний університет харчових технологій 

Поняття  «винний туризм», що з’явилося ще на початку 90-х років 

минулого століття у Австралії та Каліфорнії, зараз стало новою тенденцією 

серед туристів всіх вікових категорій. На даний час в світі функціонує багато 

готелів такого типу, які розташовані здебільшого біля плантацій винограду та 

винних льохів. За даними організаторів винних турів виявлено, що винні 

туристи за мету ставлять саме дослідження процесу росту винограду, 

виробництва вина та його зберігання, тому в концепцію винного туру 

найчастіше входить відвідання винних плантацій, виноробень, льохів, 

дегустаційних залів та теруарів.  

Аналіз тенденцій розвитку закордонних винних засобів розміщення 

показав, що найкращими в Європі є готелі «Chateau De Bagnols» у Франції, 

«Marques De Riscal» в Іспанії, «L'andana» в Італії та десятки інших, які 

здебільшого розташовані у Франції, Італії, Іспанії та Португалії [3]. 

За статистичними даними в Україні винний туризм знаходиться на 

початковому етапі розвитку, однак за прогнозами деяких спеціалістів в цій 

галузі за сприятливих факторів він через кілька десятків років може досягти 

європейського конкуруючого рівня.   

Дослідники виноробства разом зі знавцями у сфері туризму виділять в 

Україні кілька регіонів, що є сприятливими для розвитку винного туризму: 

Кримський, Причорноморський, Приазовський та Закарпатський [1]. Одним з 

найперспективніших районів для будівництва винних готелів та розвитку 

винного туризму є Причорноморський регіон, до якого входять Миколаївська, 

Одеська та Херсонська області, оскільки площа виноградних насаджень в цих 

областях складає 56 989,1 га, а це майже половина від усієї площі виноградних 
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насаджень України, а також на цій території знаходиться велика кількість 

виноробень, які можуть стати базою для майбутніх винних готелів [2].  

Одним з таких підприємств в Херсонській області є виноробне 

господарство ім. Князя Трубецького, яке знаходиться на мальовничому березі 

Каховського водосховища, поблизу біосферного заповідника «Асканія-Нова». 

Воно функціонує з 2009 року, а його вина вже визнанні як в України, так і за її 

межами. Винні тури на дане підприємство проводяться з 2011 року, але 

готельна інфраструктура поблизу виноробні відсутня. Тому це господарство 

можна сміливо назвати одним з кращих прикладів відсутності повного циклу 

процесу гостинності в межах надання туристичних послуг. 

Отже, недостатня усвідомленість виробників вина у туристичній справі 

гальмує процес розвитку винного туризму в даній місцевості, тому зведення 

винних готелів на основі виноробних господарств може стати значним 

поштовхом для розвитку винного туризму в Причорноморському регіоні. 
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44. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНИХ ГОТЕЛІВ В 

УКРАЇНІ 

 

О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко, В. О. Апанасович  

Національний університет харчових технологій 

Вітчизняна готельна галузь України стає невід'ємною складовою 

частиною світового готельного господарства. Такий швидкий темп інтеграції до 

європейських стандартів пояснюється зручним географічним положенням 
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України, яка розміщена в центрі Європи, та не менш швидким зростанням 

українського бізнесу, що також активізує розвиток ділового туризму.   

         Ринок українських засобів розміщення насичений 4-х та 5-ти 

зірковими готелями, а за кількістю готелів від однієї до трьох зірок Україна 

посідає одне з останніх місць у Європі. Така неоднорідність пропозиції не 

дозволяє розвиватися сектору гостинності в Україні. 

         На думку фахівців, подальший розвиток готелів категорії «luxury» в 

Україні призведе до перенасиченості ринку і жорсткої цінової конкуренції. Так, 

за даними компанії Art Build Hotel Group, за станом на вересень 2012 сегмент 

«midscale» вже збільшився на 94,6%. До кінця року, виходячи із заявлених 

проектів, цей сегмент виросте на 123%. Обсяг номерного фонду в категорії 

«upscale», за умови реалізації всіх заявлених проектів до 2015 року, 

збільшиться на 300%.  

        Якщо брати за приклад країни Євросоюзу,  то слід зазначити, що в 

європейських країнах 75 – 85% загальної кількості готельних підприємств 

припадає якраз на бюджетні готелі . А кількість готельних підприємств високої 

категорійності становить всього 15 – 25%.   

Досвід Великої Британії свідчить, що саме бюджетні підприємства 

готельного господарства можуть дати істотний поштовх до розвитку галузі та 

створення додаткової кількості робочих місць.  

        В середині 2012 року, за даними компанії Art Build Hotel Group, 

забезпеченість Києва готельними номерами склала 3,2 на тисячу жителів, у той 

час як для Берліна цей показник становив 16,8, для Варшави - 7,5, а для 

Бухареста - 5,2. При цьому в столиці акцент зроблено також на розвиток 

«дорогих», висококласних готельних проектів, а не готелів середнього та 

нижчого цінового сегмента.  

          Проведення Євро-2012  ще раз  підтвердило, що для забезпечення 

великих туристичних потоків засобами розміщення  в столиці зовсім не 

вистачає мало бюджетних готельних підприємств.   
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Отже, проаналізувавши ринок готельних послуг, можна зробити 

висновок, що на сьогоднішній день є актуальним створення бюджетних  

готелів, оскільки в Україні даний сегмент ринку мало розвинений. 

Розглянувши проекти для бюджетних засобів розміщення пропонується 

створення  мережі малих модульних готелів розміщених  на транзитних трасах 

країни, оскільки саме тут сконцентрований великий потік «бізнес – споживача».  

Інновацією цього проекту є модульно - мобільна  система готелю, яка в 

залежності від сезонності та завантаженості може трансформуватись до місць, 

що користуються попитом.  

Особливість функціонування майбутніх мобільних готелів — 

регламентована тривалість експлуатації на заданій території, що виражається 

певною мірою в оборотності, яка охоплює процеси транспортування і монтажу, 

експлуатації, демонтажу, в залежності від сезонності та масового скупчення 

туристів. 

Зменшення вартості готельного номера досягається  за рахунок надання 

споживачу мінімальних готельних послуг (проживання, харчування, Інтернет, 

сейф і т.д.) необхідних для короткострокового перебування в засобі 

розміщення.  

Мережа модульних готелів надасть можливість створення  гнучкого 

матеріально-просторового середовища, що задовольнить мінливі потреби  

транзитних та бізнес споживачів. 
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45. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АНІМАЦІЙНИХ 

ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ ГОТЕЛЯХ 

К. В. Яковенко, О. Г. Розметова  

Національний університет харчових технологій 

Готельна анімація – комплексна рекреаційна послуга, заснована на 

особистих людських контактах туристського аніматора з туристом та їх 

спільною участю в розвагах, пропонованих анімаційною программою 

туркомплекса – має свої особливості: проектується, організується і проводиться 

самим готелем, туркомплексом згідно зі споживчим інтересом, що вивчається 

на основі анкетних опитувань і особистого контакту персоналу готелю з 

гостями, наявним досвідом обслуговування гостей тощо. 

Готельна анімація вносить вагомий вклад у виконання всіх умов 

позитивного перетворення потреб туриста (гостя) у його задоволеність. 

Наявність анімаційної служби говорить, свідчить про статус готелю. Бо 

для нормальної і плідної роботи анімаційної команди необхідно мати на його 

території місткий і комфортабельний амфітеатр, дитячий майданчик з усіма 

атрибутами, басейни та інші спортивні споруди. Також потрібним є постійне 

оновлення матеріальної бази – костюмів, декорацій, спортивного і ігрового 

інвентаря. Такі витрати по кишені не кожному готелю, тому анімаційна служба 

обов’язково присутня лише у чотири і п’ятизіркових готелях. 

В практиці анімаційної справи для цільового конструювання анімаційних 

програм виділяють наступні функції туристської анімації: 

• адаптаційна – дозволяє перейти від повсякденної обстановки до вільної; 

• компенсаційна – звільняє людину від фізичної і психічної втоми 

повсякденного життя; 

• стабілізуюча – створює позитивні емоції і стимулює психічну 

стабільність; 

• оздоровча – спрямована на відновлення і розвиток фізичних сил людини, 

ослаблених у повсякденному трудовому житті; 
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• інформаційна – дозволяє одержати нову інформацію про країну, регіон, 

людей і т.д.; 

• освітня – дозволяє придбати і закріпити в результаті яскравих вражень 

нові знання про навколишній світ; 

• вдосконалююча – приносить інтелектуальне і фізичне удосконалення; 

• рекламна – надає можливість через анімаційні програми зробити туриста 

носієм реклами про країну, регіон, туристський комплекс, готель, туристську 

фірму і т.д.  

• холістична – вносить різноманітність та радість в повсякденне життя 

людини, створюючи атмосферу свята. 

За оцінками фахівців, в даний час включення анімаційних програм 

культурно-пізнавального, спортивно-туристського, розважального характеру у 

зміст туристських маршрутів і поїздок, в роботу готелів підвищує їхній 

престиж і затребуваність на ринку туристських послуг. 

Розважаючись, людина або група людей задовольняє свої духовні 

потреби, оцінює власну особистість, аналізує свою роль у масштабах різних 

підсистем. Процеси розваги здійснюються як у природному, так і у штучно 

створеній обстановці. 

Для відпочиваючого, туриста потреба у розвагах стоїть на третьому місці 

після смачної і різноманітної їжі, комфортної кімнати. Тому анімація готельної 

і туристичної діяльності займає одне з головних місць у структурі готеля і 

представляє собою окрему службу, що тісно пов’язана з іншими і має 

конкретне значення у забезпеченні успішного функціонування його на 

туристичному ринку. 

Завдання анімаційної служби – постійний контакт з клієнтом, результат 

якого у значній мірі впливає на загальний відгук про відпочинок. І саме завдяки 

цьому контакту готель може мати певний відсоток постійних клієнтів. Готелі, 

котрі прагнуть збільшити цей відсоток, намагаються не змінювати склад 

анімаційної команди, лише вдосконалювати її роботу. 
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1. АТРАКТИВНІСТЬ НОРВЕГІЇ ЯК СУЧАСНОГО 

ТУРИСТИЧНОГО НАПРЯМКУ 

О. С. Арайс, К. О. Верес  

Національний університет харчових технологій 

 Норвегія займає лідируючі позиції за рівнем і якістю життя у світі. Це 

країна з багатою історією: майже в кожному норвезькому місті можна 

познайомитися з різними визначними  історичними пам'ятками. 

Краса Норвегії притягає тисячі туристів. Відносини людини й природи 

тут вибудувані дуже гармонійно: дивної краси фіорди, гори із крижаними 

ріками охороняються дбайливо й уважно. 

Норвегія офіційно визнана найдорожчою країною в Європі: ціни тут вище 

середньоєвропейських приблизно на 20% [1]. 

В 2011 році обсяг індустрії туризму в Норвегії оцінювалася в 136 млрд. 

крон, у туризмі було зайнято 233 000 чоловік, сума податків становила 55 млрд. 

крон, а витрати на придбання продуктів і послуг склали 98 млрд. крон. 

Кількість гостьових діб, проведених у Норвегії іноземними туристами в 2010 

році, склало 7,9 млн., з яких 21% туристів з Німеччини, 12% – зі Швеції, 12% – 

з Данії, а загальна кількість гостьових діб в 2010 році досягло 28,5 млн. У 

цілому, в 2010 році туристами в Норвегії було витрачено 106 млрд. крон, з 

яких 31 млрд. крон – витрачені іноземними туристами.  

Німці, датчани, шведи, голландці й англійці – найчастіші гості в Норвегії 

– на них доводиться майже дві треті гостьових ночей у Норвегії в 2010 році. 

Оборот готельного бізнесу в 2009 році склав 21 млрд. крон, а з  

харчуванням і напоями – 36 млрд. крон [1]. 
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Середня ціна готельного номера в Осло в 2011 році становила 113 фунтів, 

що набагато менше, ніж у багатьох європейських  містах (наприклад, Парижі, 

Римі, Венеції, Лондоні, Амстердамі, Женеві й Стокгольмі). 

Основною статтею витрат у туристів, що приїжджають у Норвегію на 

короткий строк, є транспорт. 

Країна славитися серед туристів своїми турами для риболовів. Рибалкам 

пропонується на вибір риболовля на морі, або ж прісноводна. 

Славу на весь світ здобули і норвезькі фіорди, які приваблюють туристів 

та дають можливість проводити круїзи цими місцевостями. Два норвезьких 

фіорди: Гейрангер-фіорд та Нэрей-фіорд, включені в Список Всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО [2]. Серед основних дистинацій Норвегії особливої уваги 

заслуговують Гудванген і Гейрангер - два селища в центральній частині 

фіордів – одні із самих популярних у Скандинавії стоянок круїзних теплоходів. 

Містечко Ундредал на березі Аурландс-Фіорду славиться старими традиціями 

виготовлення козячих сирів – коричневих і білих. 

Зимовий відпочинок по праву залишається для скандинавської країни 

провідним. Після Олімпіади 1994 року в м. Ліллехаммері країна посідає одне з 

провідних місць серед своїх конкурентів по рівню сучасного технічного 

оснащення. Серед курортів найбільшим є Трюсиль, Хамседал, Гекло 

(всесвітньо визнаний курорт сноукайтингу) тощо [3]. 

Отже, незважаючи на високу собівартість поїздок та перебування в даній 

країні, Норвегія не втрачає популярності на світовому туристичному ринку. Її 

природний,  історичний потенціали, а також просування та популяризація 

власних туристичних «цікавинок» та особливостей сприяє залучення все 

більшої кількості туристів з усього світу. 

ЛІТЕРАТУРА 
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2. HOSPITALITYNETWORK–ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ 

ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ 

Д. І. Басюк  

Національний університет харчових технологій 

Мережа гостинності (Hospitalitynetwork) – об’єднання людей, що 

пропонують погостювати у себе вдома іншим членам цієї спільноти.  

Вперше ідея обміну гостинністю була реалізована  в 1949 році 

міжнародною некомерційною службі ServasOpenDoors, місія якої 

формулювалася як « мир у всьому світі». Вже наступного року з'явилася служба 

«Intervac», пріоритетом якої були дешеві подорожі. З поширенням Інтернету 

кількість і різноманітність таких спеціалізованих сайтів збільшилась, найбільш 

популярними є : CouchSurfing, HospitalityClub,  Bewelcome, Placetostay,Flatjump. 

Крім універсальних мереж , існують обєднання, орієнтовані на конкретні групи 

людей: велосипедистів (WarmShowers), есперантистів (PasportaServo). 

Щоб скористатися послугами мережі ,необхідно зареєструватися на сайті 

та максимально повно і цікаво заповнити анкету, яку зможуть побачити інші 

учасники. Після цього стає доступним пошук людей, у яких можна зупинитися 

(місце, деможна зупинитися, називають «вписк»), форум та ін. Обравши місце 

подорожі, треба домовитись  про «вписки»  і написати листа людині, у якої 

можна зупинитися.  

У листі повідомляються дати приїзду / від'їзду, мета подорожі, плани, 

захоплення і все інше, що може зацікавити співрозмовника. Часто при пошуку 

«вписки» розсилають листи одразу кільком учасникам, оскільки не виключена 

відмова: господарзайнятий в цідні, перебуває в іншому місті, вже домовився  з 

іншими мандрівниками, тощо. Також через листи обмінюються телефонами і / 

або домовляються про зустріч. Гроші за проживання не беруться, але, за 

домовленістю з господарем, від гостя може вимагатися купувати собі їжу ,мити 

за собою посуд і т. п. 

У порівнянні з проживанням у готелях мережі гостинності мають ряд 

переваг: 
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 Можливість зустріти цікавих людей, однодумців. 

 Можливість познайомитися з побутом місцевих жителів «з 

середини». 

 Суттєва економія витрат на проживання. 

 Оскільки більшість таких мереж інтернаціональні, подорожі через 

них дають хорошу практику удосконалення знання іноземних мов. 

 Місцеві члени такої мережі можуть допомогти туристу  

зорієнтуватися в місті, зустріти / провести його, допомогти при виникненні 

непередбачених обставин. 

Члени такої спільноти повинні шанобливо ставитися один до одного, 

рахуватися з різними звичками і традиціями, адже часто таким чином 

зустрічаються представники різних культур. 

До недоліків такого способу подорожей можна віднести : 

 Необхідність погоджувати свій розклад з приймаючою стороною. 

Нерідко буває так ,що господар працює і гостю доводиться виходити з дому 

рано вранці і повертатися тільки ввечері після закінчення робочого дня . 

 Найчастіше потрібно обумовлювати свій приїзд заздалегідь. 

 Часто в домі немає окремого ліжка для гостя, і йому доводиться 

спати на не надто зручному дивані або на підлозі в спальному мішку. 

 Багато людей бояться гостювати у незнайомих людей або пускати 

незнайомців до себе додому. 

Оскільки використання таких мереж передбачає дуже швидкий перехід 

від спілкування в інтернеті до близького спілкування в реальному житті, то 

особлива увага приділяється безпеці. Основними інструментами забезпечення 

безпеки є: 

 Наявність відгуків інших користувачів. Перед тим, як зустрітися з 

незнайомою учасником, можна прочитати, що про нього думають інші члени 

спільноти. 

 Запис переговорів через сайт адміністрацією сайту. 

 Повідомлення учасниками своїх паспортних даних. 
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 Також рекомендується перед поїздкою познайомитися з більш ніж 

одним місцевим членом мережі, щоб у разі виникнення проблем можна було 

звернутися до них. 

 

3. НЕБЕЗПЕКИ СУЧАСНОГО ТУРИЗМУ 

Х. П. Бондаренко 

Національний університет харчових технологій 

У нинішній час туризм є різноманітною галуззю, яка  включає безліч 

видів для відпочинку та розваг гостя. Та туризм у свою чергу має безліч  

небезпек та неприємностей при відвідуванні різних куточків світу.  

Список неприємностей, які можуть статися з нами на відпочинку, досить 

великий. Можна отруїтися екзотичними стравами, отримати інфекційне 

захворювання, стати жертвою шахрайства та бути депортованим з країни через 

зловживання алкоголем. 

За статистикою найбільш небезпечними країнами для подорожуючих є 

Ефіопія, Буркина - Фасо, Гамбія, Камерун, країни Карибського басейну, ОАЕ, 

Таїланд та Індія. 

Найбільш небезпечними для здоров’я туристів є країни, де можна 

отримати такі захворювання як тропічна малярія, жовта та москітна лихоманка, 

якщо завчасно не зробити відповідну вакцинацію. Представниками цих 

захворювань, небезпечних для життя є такі країни: Буркіна-Фасо, Гамбія, 

Ефіопія, Камерун та країни Африки. 

Країни у яких наш гість може стати жертвою бандитизму та шахрайства є 

Гаїті, Мексика, Філіппіни та Бразилія. Саме тут ми можемо втратити свій  

гаманець та документи. Найбільш небезпечним є час - проведення карнавалу у 

Ріо-де -Жанейро.  

Подальшою неприємністю для туристів є відвідування Об’єднаних 

Арабських Еміратів. Адже тут існують дуже суворі закони, щодо вживання 

алкогольних напоїв, адже мусульманський світ  негативно відноситься до 

алкоголю. Якщо турист з’явиться у громадському місці у  стані алкогольного 
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сп’яніння, він одразу отримає штраф, а у деяких випадках може бути 

депортованим з країни. 

Щодо Таїланду, який останнім  часом став досить популярним напрямком 

відпочинку серед вибору туристів, треба пам’ятати пікантну особливість. 

Таїланд - столиця секс – туризму, і найбільшою небезпекою для 

відпочиваючого є можливість отримання ВІЛ інфекції. 

          Що стосується туристок, то варто зазначити, що жінкам слід 

утримуватися від залицянь місцевих жителів Єгипту та Туреччини, адже саме 

тут можна залишитися секс-рабинею. 

Таким чином, перед тим як відправлятися відпочивати за кордон, слід 

вивчити місцеві традиції, особливості культури та закони, щоб не опинитися у 

небезпечному становищі, яке б загрожувало вашому життю. 

ЛІТЕРАТУРА 
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4. ЗА КАВОЮ НА КРАЙ СВІТУ АБО КАВОВИЙ ТУРИЗМ 

В. Вакулко 

Національний університет харчових технологій 

Кава - один з найпоширеніших напоїв у світі. Є безліч рецептів 

приготування кави, існують музеї, присвячені кави, спеціалізовані магазини, де 

продають все для кавових церемоній. Все більшої популярності набуває 

кавовий туризм, шанувальники якого відправляються в країни, що виробляють 

каву, щоб познайомитися з процесом виготовлення  улюбленого напою. 

Кавовий Львів, Україна. У Львові люблять і шанують каву, адже 

географічне розташування міста нагородило його поганою погодою, а більшість 
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городян низьким тиском. Сто років тому тільки на головній площі міста, площі 

Ринок, знаходилося більше 40 кав'ярень! Сьогодні у Львові відроджують кавові 

традиції, чи не на кожному розі розташовані невеликі, затишні кав'ярні, в яких 

готують ароматний напій і подають дуже смачні солодощі. 

Колумбія. Майже половина всієї експортованої кави родом з Колумбії, 

тому для кавового туризму ця країна представляє особливу цінність. Кавові-

тури пропонуються з проживанням на кавовій фермі, лекціями про каву, 

відвідуванням музею індіанців Кімбайя, експериментального бамбукового 

розплідника Guadua Bamboo і вулкана Руїс. Вартість: 288-1332 дол з людини 

залежно від чисельності групи і тривалості туру. Переліт оплачується окремо. 

Бразилія - найбільш популярна серед туристів країна Латинської 

Америки. Майже половину її площі займають кавові плантації. Організовується 

кава-тур з 21 червня по 1 липня 2013 з відвідуванням кавових плантацій і 

пташиного заповідника, дегустацією і екскурсією в джунглі. Вартість на одну 

людину - 2950 дол, на двох - 5700. Переліт оплачується окремо. 

В'єтнам. Серед азіатських країн, що виробляють каву, особливою 

популярністю у туристів користується В'єтнам . Тут пропонуються кавові тури 

тривалістю три дні. У програму входить відвідування кавової столиці В'єтнаму 

- міста Бан-Ме-Туот, інституту кави, кавовій села Чунг-Нгуен і озера Лак. 

Надається англомовний гід, але можна спеціально замовити екскурсовода, який 

володіє іншими мовами. Вартість туру визначається індивідуально. 

Індія. Кавовий туризм - ще один привід побувати в Індії. Основні регіони 

виростання кави - Карнатака, Керала, Тамілнаду. Наприклад, в Чикмагалур, 

адміністративному центрі Карнатаки, є цілий курорт - Coffee Village Retreat. 

Розваг не так багато - риболовля, велосипед, спостереження за птахами, але в 

окрузі безліч кавових плантацій. Розміщення обійдеться в 2500-3500 рупій 

(330-460 грн.) за ніч на людину. Вартість включає сніданок, обід і необмежену 

кількість кави. 

Венесуела. Тут туристи не тільки дізнаються багато корисного і цікавого 

про виробництво кави , але і відправляються в невелику подорож по околицях 
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міста Меріда з відвідуванням двох водоспадів , музею кави і млини цукрової 

тростини. Ціна кавого-туру - за запитом  

Ефіопія. Зупинивши свій вибір на Африці слід їхати в Ефіопію. Саме в цій 

країні кава була вперше окультурена. Кавовий-тур (11 ночей , проживання в 

готелі, харчування) припускає відвідування кавових господарств і кавовій біржі 

в Аддіс-Абебі, ринку традиційних товарів, міст Гондар і Лалібела. Вартість - від 

6399 дол з особи (сюди входить і переліт до Ефіопії, а також чотири внутрішніх 

перельоту і круїзи по озерах Чамо і Тана ). 

Кенія. Кавові-тури в Кенії не мають фіксованих цін. Туроператори 

запрошують відвідати кавові і чайні плантації Кенії, а заодно насолодитися 

гірськими прогулянками, дайвінгом і іншими додатковими розвагами. 

Пропонуються також кавові-тури по Кенії, які дають можливість не 

тільки подивитися на процес виробництва кави, а й особисто взяти участь у 

зборі зерен. Втомленим після перельоту мандрівникам обіцяють зробити 

розслабляючий африканський масаж, а тим , хто сумуватиме на кавовій 

плантації, показати гіпопотамів. 

ЛІТЕРАТУРА 
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5. ІТ-ТЕХНОЛОГІЇ  У ТУРИСТИЧНОМУ СУПРОВОДІ 

К. О. Верес 

Національний університет харчових технологій 

Т. Г. Купач  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Туризм - саме той  сектор економіки, в якому сучасні інформаційні 

технології приносять найбільшу частину доходів бізнес – підприємствам. 

Найбільш поширеним, цікавим і перспективним напрямком впровадження 

IT в туризм - це технології мультимедія. Саме з виходом на туристичний ринок 
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мультимедійних технологій з'явилися інноваційні методи реалізації рекламної, 

довідкової та іншої сервісної діяльності. Мультимедійні технології інтерактивні 

і дозволяють роботу з різноманітними зображеннями (фото, відео) текстом, а 

також звуковим рядом. Найбільш поширеним напрямком використання 

мультимедіа в сфері туризму, рекреації та організації відпочинку - це видання 

енциклопедичних, довідкових та рекламних каталогів на Інтернет  - ресурсах. 

Електронна каталогізація послуг, формальностей, атракцій і будь-який 

інший необхідної інформації як для туриста, так і для агента активно 

використовується в світі: Hotel Guide, Flight Guide, Cruise Ferry Guide, HRS, 

Business Travel Planner, Air Travel Planner та інші. Існують каталоги по окремих 

подорожам, в тому числі регіонам. Е-каталоги мають можливість оновлюватися 

значно частіше, ніж паперові видання, що говорить на користь адекватності та 

достовірності одержуваних інформаційних послуг. Крім усього іншого ряд 

електронних каталогів, у своїх Інтернет - версіях, підтримують функції 

бронювання, наприклад, авіаквитків або місць в готелях або сегментів 

маршрутів і так далі. Серед основних Е-каталогів можна виділити: Flight Guide,  

Hotel Guide і HRS, серед вітчизняних -  «Українська індустрія гостинності», 

універсальний львівський довідник – Інтернет – портал, «Топ Туризм». 

Крім каталогізації поточної і необхідної в туристичній діяльності 

інформації останнім часом широкого поширення набули так звані віртуальні 

подорожі та екскурсії. 

Віртуальні екскурсії та подорожі це презентації, які дозволяють 

користувачеві робити огляд визначних пам'яток ще до того як саме по собі 

подорож буде здійснено. Це може бути просто ілюстроване подорож 

(послідовність кадрів фотозйомки) яке супроводжується аудіо або текстовою 

інформацією. Панорами у віртуальному турі можуть бути з'єднані між собою 

таким чином, що у споживача даної послуги зберігається враження від повної 

присутності в зображуваному місці, із зупинками та оглядом об'єктів на 360 

градусів, із змінами кутів огляду, збільшення та зменшення об'єкта, 

прослуховуванням резюме по об'єкту і т.д. Прикладами таких технологій 
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можуть служити спеціалізовані сервіси Google: Google Art Project та Google 

Street View. 

Серед інформаційних мультимедійних нововведень окремо можна 

виділити використання роботів-екскурсоводів в музейних екскурсіях 

(Київський природознавчий музей, Музей Тараса Шевченка в Каневі, 

Новосибірський державний краєзнавчий музей), зображення поруч із 

стандартним етікетажем експонатів - QR - кодів - своєрідний навігаційний 

сервіс. Здійснити віртуальну подорож по відомим місцям і містам України 

таким як: площа Ринок у Львові, фортеця і кафедральний собор святих Петра і 

Павла в місті Кам'янець-Подільський, музей-храм Святої Софії та Свято-

Успенської Печерської Лаври в Києві допомогою технології Google Street View 

може будь-який бажаючий на сервісі Google Earth і Google Maps. Крім іншого 

ця технологія дозволяє ознайомитися з пам'ятками природи та архітектури 

України: подорожі містами Ужгород, Тернопіль, Львів, Київ, Ялта. Здійснити 

авто подорож відомим серпантином Південного Криму - Велика Ялта. 

ЛІТЕРАТУРА 
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6. КОНЦЕПЦІЯ ЖИТТЄВИХ ЦИКЛІВ ІННОВАЦІЙ 

Т. В. Влодарчик  

Національний університет харчових технологій 

Дослідження довгострокових тенденцій світового та вітчизняного 

техніко-економічного розвитку показали, що динаміка відтворювальних 

процесів, які супроводжуються зміною структур національних економік і 

зрушеннями в міжнародному поділі праці, ґрунтується на циклічних 

коливаннях економіки, безпосередньо пов'язаних з науково-технічним 
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прогресом і з інноваційними перетвореннями. Саме циклічна концепція 

інноваційного розвитку призводить до розуміння науково-технічного прогресу 

як найважливішого шляху вдосконалення продуктивних сил, з одного боку, і як 

інноваційного циклу, здійснюваного через реалізацію всіх стадій з виходом 

нововведення на ринок – з іншого. 

Життєвий цикл інновації представляє собою певний період часу, 

протягом якого інновація має активну життєву силу і приносить прибуток або 

іншу реальну вигоду. 

Концепція життєвого циклу інновації відіграє принципову роль при 

плануванні виробництва інновацій та при організації інноваційного процесу. Ця 

роль полягає в наступному: 

 концепція життєвого циклу інновації змушує керівника 

господарюючого суб'єкта аналізувати господарську діяльність, як з позиції 

теперішнього часу, так і з точки зору перспектив її розвитку; 

 концепція життєвого циклу інновації обґрунтовує необхідність 

систематичної роботи з планування випуску інновацій, а також з придбання 

інновацій; 

 концепція життєвого циклу інновації є основою аналізу і 

проектування інновації.  

Переваги даної концепції полягають у тому, що вона забезпечує: 

 облік тимчасового чинника; 

 виявлення центральної тенденції процесу; 

 наочність динаміки перетворень; 

 логіку розгортання процесу; 

 наочність і прозорість матеріальних, інформаційних і фінансових 

потоків; 

 можливість математичного моделювання стадій і процесів; 

 можливість застосування альтернативних методів прогнозування; 
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 виявлення взаємозв'язків різних економічних об'єктів типу товар 

(послуга) - техніка - технологія, новий товар (послуга) - попит - технологія, 

фактори виробництва - конкурентні переваги компанії - розвиток компанії. 

На основі концепції життєвих циклів інноваційних процесів, продуктів і 

систем можлива тимчасова, ресурсна і організаційна синхронізація всіх 

процесів і стадій виробництва. Для поетапного вивчення інноваційних процесів 

характерна локальна, розірвана в часі інформація, в той час як життєциклічний 

підхід розглядає процес створення та освоєння нововведень як динамічно 

синхронізовану систему. 

Життєві цикли інновації розрізняються за видами. Ці відмінності 

зачіпають, насамперед, загальну тривалість циклу, тривалість кожної стадії 

всередині циклу, особливості розвитку самого циклу, різну кількість стадій. 

Види і кількість стадій життєвого циклу визначаються особливостями тієї чи 

іншої інновації. Однак у кожної інновації можна визначити «стрижневу», тобто 

базову, основу життєвого циклу з чітко виділеними стадіями.  

Для того, щоб проаналізувати перспективи розвитку підприємства, 

спланувати на певний період випуск або придбання інновацій, а також для 

планування якості самої інновації та аналізу в майбутньому інформації про те, 

на якій стадії життєвого циклу вона перебуває і які її перспективи на майбутнє, 

необхідно здійснювати проектування життєвого циклу інновації. 
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7. АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНО- ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

А. О. Глєбова  

Полтавський національний технічний університет імені Юрія 

Кондратюка 

Розвиток будь- якої галузі економіки в умовах конкуренції неможливий 

без інновацій та інвестицій, які дозволяють формувати не тільки конкуренті 

переваги підприємств, але і забезпечують розвиток у довгостроковій 

перспективі.  

В Україні, яка має великий транспортний та туристичний потенціал для 

розвитку нині склалася ситуація, коли ці види діяльності не є перспективними, 

а мають низький рівень рентабельності та прибутковості. Тоді, коли в усьому 

світі – є перспективними, прибутковими і забезпечують розвиток економік 

окремих держав. На жаль, використання розрізних підходів до розвитку цих 

двох видів діяльності призводить до негативних наслідків. Адже, без 

транспортної інфраструктури будь - який вид туризму (зелений, діловий, 

екстремальний тощо) неможливий. Тому, ми вважаємо, що на сучасному етапі 

необхідно не тільки переглянути концепції розвитку цих галузей, але і 

здійснювати пошук сучасних організаційних моделей розвитку транспорту та 

туризму, що дозволило б створювати передумови для розвитку. Турист завжди 

буде використовувати транспорт, щоб дістатися місця відпочинку. При цьому 

важливо також організувати і можливість повернення. 

 Нині через реформаційні процеси у транспортній галузі складається 

ситуація, коли вартість залізничного квитка постійно зростає, його дуже 

складно у святкові дні придбати, постійно змінюється графік залізничних 

пасажирських перевезень. На автомобільному транспорті велика кількість не 

ліцензованих перевізників, дуже складно переміщатися на великі відстані і 

жахливий стан доріг, а іноді їх відсутність. Це все, не тільки не сприяє розвитку 

економіки цих галузей, але і економіки в цілому. Тому, ми вважаємо, що на 

сучасному етапі необхідно впроваджувати інтеграційні моделі розвитку цих 
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підприємств не тільки шляхом кластерного підходу, але і впровадження 

інтегрованих інформаційних систем, що будуть дозволяти не тільки планувати 

подорож для туристів, а транспортникам пасажирські потоки, але і сприятимуть 

підвищенню якості основного технологічного процесу. Є цікавим також 

віртуальні – подорожі, коли ви можете не тільки відвідати окремі музеї, але і 

подивитися пам’ятки культури, природу. У даному напряму, цікавою є 

пропозиція компаній Google і «Російських залізничних доріг», які пропонують 

подорожувати по маршруту Москва- Вдадивосток, який проходить через дві 

частини світу, 12 областей і 87 міст. Ви одночасно можете подивитися на 

Байкал, Хехцирський хребет, Баргузінські гори тощо. Тобто, транспортні 

підприємства і туристичні організації повинні співпрацювати на умовах 

партнерства, що дозволятиме забезпечувати двохсторонній розвиток.  

Для цього не обов’язково залучати зовнішні інвестиції та впроваджувати 

дороговартісні зарубіжні інновації, які нині дозволяють вирішити певну 

проблему на певний момент часу, а розвитку вони не сприяють. Прикладом 

цьому є купівля дороговартісних потягів Hyundai, коли не було враховано 

купівельну спроможність населення, якість обслуговування пасажирів та 

сервісне обслуговування потягів. При цьому ці потяги були придбані на 

державні кошти.  

В даному випадку, доцільно здійснювати активізацію інноваційно- 

інвестиційного потенціалу туристичної галузі через пошук внутрішніх джерел 

розвитку і посилення співпраці із транспортною галуззю і місцевими 

товаровиробниками, що дозволяти мати певний рівень економічної безпеки, 

адже ресурси постійно дорожчають. Посилювати рекламну діяльність і 

підвищувати якість обслуговування не тільки іноземців, але і туристів з 

України та пострадянських країн. 
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8. ЛЬВІВСЬКІ КУЛІНАРНІ БРЕНДИ ЯК СКЛАДОВІ РОЗВИТКУ 

РЕГІОНАЛЬНОГО ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ 

 

Н. Р. Джурик, Ю. С. Дорош, Л. Р. Кримінець 

Львівський інститут економіки і туризму 

Кожна країна має свій кулінарний бренд,  який забезпечує їй 

впізнаваність і популярність. Так, у Німеччині це білі ковбаски, брецелі та 

пиво, які щороку приваблюють мільйони туристів на Октоберфест;  в Італії –  

вино, сир та піца. Сьогодні українські турфірми пропонують гастрономічні 

тури, але тільки в зовнішньому напрямку: в Перу (дегустація креольської 

кухні), в Пекін (чайна церемонія), в Італію (полювання на трюфелі), в 

румунські Карпати (дегустація страв буковинської кухні), винні тури в Іспанію 

(виноробні регіони).  Метою наших досліджень є вивчення унікальних  

кулінарних  брендів  Львова, які вже мають своїх шанувальників у різних 

куточках світу. 

Як відомо, Львів відвідують туристи з України, Польщі, Німеччини, Італії 

у вихідні дні та влаштовують гастрономічні тури автентичними львівськими 

ресторанами і кав’ярнями, де їм пропонують  незмінні кулінарні шедеври 

Львова: «андрути», «флячки», «сирник», «терті пляцки», «кров’янка», 

«борщок».  

Основними об’єктами гастрономічних турів Львова є відомі кулінарні 

бренди – пиво, шоколад та кава, які формують туристичний імідж Львова. 

Унікальною є екскурсія під назвою «Кулінарні образки», що знайомить 

туристів  з кулінарними традиціями Львова, а саме: забутими рецептами, 

старовинним кухонним посудом,  способами приготування та подачі  страв. 

Старовинні ресторанні традиції і дотепер існують у сучасних закладах 

Львова, які були створені в 18-19 століттях, яких налічується  не менше 15-20. 

Це ресторан «Кентавр» на площі Ринок, «Віденська кав’ярня»,  кафе 

«Академічне», «Cafe de la Paix» (сучасний «Split») та багато інших закладів, 
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яким властиві старовинні кулінарні традиції у поєднанні з сучасним рівнем 

якості. 

Про важливість розвитку гастрономічного туризму у Львові та 

популяризації львівської кухні свідчить організація першого міжнародного 

форуму «Галицька кухня: славні традиції, велике майбутнє» та двох  

гастрономічних  фестивалів  «Львів на тарілці», за участю рестораторів, 

виробників продуктів харчування та експертів. Вони сприяють відновленню 

забутих кулінарних рецептів, пошуку нових рецептур та відродженню 

кулінарних традицій міста Лева. 

Створенням доктрини галицької кухні та просуванням місцевого 

кулінарного бренду займається «Клуб галицької кухні», співзасновником якого 

є відомий львівський ресторатор Марк Зархін. Для ресторанів клубом 

запропоновано спеціальний знак «Галицька кухня – тут», що означає – в меню 

закладу є страви, приготовані за традиційними рецептами і відповідають 

міжнародному стандарту регіональної кухні. Крім того, запропоновано 

міжнародний гастрономічний тур за маршрутом «Тернопіль – Львів – 

Перемишль – Ряшів – Краків». 

Отже, галицька кухня – тренд номер один у розвитку регіонального  

гастрономічного туризму у Львові. Відновлення та збереження автентичності 

страв та кулінарних виробів регіону сприятиме популяризації її у світі, 

відкриттю ресторанів галицької кухні не лише в Україні, але й за її межами та 

створенню гастрономічних турів Галичиною. 
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9. ФРАНЧАЙЗИНГ У ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ УКРАЇНИ 

Є. В. Затірка, Ю.І. Сологуб 

Національний університет харчових технологій 

Під туристичним франчайзингом, і франшизою в туризмі розуміють 

співпрацю між компаніями, при якому франчайзер (власник марки, ноу-хау, 

технологій роботи, обслуговування клієнтів) передає на оплатній підставі свої 

знання, бренд і успішну модель ведення туристського бізнесу своєму партнеру - 

франчайзі. При цьому франчайзі залишається самостійною юридичною особою. 

Останнім часом в умовах економічного спаду та жорсткої конкуренції 

величезне число невеликих турагенцій просто перестало існувати, не 

витримавши навантаження. У такій ситуації тільки франчайзинг дозволяє 

зберегти бізнес. 

Ринок турфірм в Україні сьогодні перебуває в стані перенасичення. 

Незважаючи на високу конкуренцію і низьку прибутковість бізнесу в даній 

галузі, в туристичному франчайзингу річна прибутковість в початкові два роки 

може доходити до 300 відсотків. 

Пропозиції франчайзингу сьогодні в Україні пропонують наступні тур-

агенства: «Куда угодно», «Tez Tour», «Joinup», «Фієрія мандрів» мережа агент 

«Соната» та ін. 

Туристичний бізнес в сучасних умовах вимагає високих організаційних 

здібностей і вмінь. Незалежне входження на ринок стало ризикованою і 

нерентабельною справою для підприємців. 

Франчайзингова схема представляє масу переваг власникові турбізнесу - 

це і впізнаваний бренд , і досвід керуючої компанії , рекламна підтримка , 

єдиний колл- центр, і підвищену комісію від постачальників - туроператорів. 

Якщо коротко, то франчайзинг дозволяє своєму власникові мати власний 

турбізнес, але не бути самотнім в жорсткій конкурентній боротьбі. 

Франчайзинг в туризмі - дозволяє легше відкрити прибуткове турагентство . 

При покупці туристичної франшизи покупець одержує від франчайзера 

певну підтримку – напрацьовані технології, систему управління і торгівлі і т.д. 
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Головною перевагою франчайзингу є те, що франчайзі не доводиться 

турбуватися про бізнес на стадії його первісного становлення. 

Переваги туристичного франчайзингу полягають в його затребуваності. 

Адже чим більше людей відправиться в подорож, тим більше буде зайнято 

місць в літаку або автобусі, тим більш вигідним виявиться тур для 

туроператора. Можна пригадати массу позитивних прикладів франшиз в 

туризмі ,які досягли дуже серйозних успіхів, працюючи під “чужою” торговою 

маркою, купленої за франшизою.У порівнянні з покупкою готового 

туристичного бізнесу і вже тимбільше відкриттям турагентства з нуля переваги 

туристичного франчайзингу очевидні: 

- робота під відомою маркою, яка вже має власних клієнтів і певний 

“вагу” в бізнес колах. 

- імідж турагентства гарантовано росте, і франшиза для цього не 

прикладає ніяких особливих зусиль; 

Сьогоднішній ринок турагенцій в Україні не відрізняється величезним 

розмаїттям, і навряд чи різні франчайзери можуть запропонувати щось 

принципово відмінне один від одного. Вибираючи туристичну франшизу, варто 

приділити особливу увагу наступним моментам: 

- престижність бренду. Сьогодні практично всі великі туристичні компанії 

продають франшизу, так що вибір досить великий; 

- розташування офісу. Так як практично всі пропонован іфраншизи в 

основному ідентичні в плані пропонованих турів, варто звернути увагу на такі 

моменти, як розташування офісу, його внутрішній і зовнішній дизайн, а також 

професіоналізм менеджерів. 

Ринок франшиз України поки недооцінений і знаходиться мало не в 

зародковому стані. Поки що даний ринок є ринком продавця. Причому, в яку б 

сторону не хитнувся маятник, франчайзинг в туризмі в будь-якому випадку 

виявиться у виграші: якщо система почне рушитися, багато дрібних гравців 

виявлят ьбажання вступити у велику мережу, щоб залишитися на плаву. 
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10. ЕЗОТЕРИЧНИЙ ТУРИЗМ 

Д. М. Зарицька  

Національнмй університет харчових технологій 

Езотеричний туризм - це новий і, по-своєму, унікальний напрямок 

туризму. Езотуризм можна по праву назвати новою сторінкою в історії 

духовної еволюції людства. Езотеричний туризм - можна в буквальному сенсі 

описати як "похід за собою", похід з метою пізнати себе, відкрити щось нове в 

своєму житті, поглянути на здавалося б нерозв'язані проблеми у своєму житті 

по-іншому. Адже в наш божевільний час, який відбирає у людини її природну 

сутність в обмін на штучні цінності, все більше перетворюючи людей на 

механізми і ведучи від витоків, саме езотеричний туризм здатний привнести в 

життя людини можливість не просто відпочити від повсякденності і 

насолодитися прекрасними місцями планети, але також подивитися на себе і 

своє життя з боку. 

Розширюючи свій кругозір і прилучаючись до скарбів древніх культур, ви 

також можете пробудити свої приховані резерви, які сприяють розв'язанню 

багатьох життєвих питань, розширення свідомості, процвітанні і успіху, 

розкриттю містичних здібностей . За допомогою стародавніх знань і духовних 

практик, які є невід'ємною частиною більшості езотеричних турів, ви отримуєте 

унікальну можливість пізнати свій внутрішній світ  і побачити реальність очима 

по справжньому щасливої людини. Головним завданням езотеричного туризму 

є розкриття справжньої мети і цінності існування  людини, навчити її бути 

щасливою не "вчора" або "завтра", а "тут і зараз". 
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Є ознайомчі тури, що складаються з екскурсій по місцях, які володіють 

так званою Силою (дольмени, піраміди, монастирі і т.д.) або до місць, носіям 

містичних знань (Баби, Ошо, ашрами Сатьі, Ауробіндо, Саї). Найчастіше ці 

тури називають містичними. Місця Сили, які становлять особливий інтерес в 

езотеричних подорожах, є нічим іншим, як місцями скупчення особливої 

енергії, яка виходить на поверхню і благотворно впливає на енергетичне, 

духовне і фізичне здоров'я людини.  

Особливою любов'ю філософськи налаштованих туристів користується 

сьогодні Непал . Індуїстська країна , притягує в першу чергу тих , хто посилено 

осягає сенс життя за допомогою східних навчань, а також психоделічних 

засобів. Ще більш захоплюючими здадуться любителям гострих відчуттів 

езотеричних поїздки до відомих шаманів, чаклунів або творцям цілих 

езотеричних теорій. Численні школи, наприклад, тантра -йоги, послідовників 

Ошо Раджніша, Карлоса Кастанеди  регулярно організують виїзні конференції, 

зустрічі з наставниками і магами, в яких при бажанні може взяти участь будь-

який варто лише заздалегідь знати про захід та забронювати готель.  

Щорічно в горах Криму і в Карпатах проходять походи - семінари. 

Набираються групи від 10 до 30 осіб, якими керують 2-3 інструктора. Похід -

семінар має чіткий маршрут, а також певну езотеричну програму, що 

складається з лекцій і практик . Такі тури відносно не дорогі . 

Езотеричний туризм - це вибір людей, спраглих не тільки насолодитися 

культурним і релігійним пишністю незвичайних куточків планети, але також 

доторкнуться до вічних таємниць світобудови, і за допомогою стародавніх 

знань і мудрого досвіду століть стати на шлях здоров'я, щастя і гармонії. Одне 

можна сказати з упевненістю: езотеричний туризм - це не тільки відпочинок 

душі і тіла, але ще й ефективний засіб досягти гармонії у своєму житті. 
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11. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

К. Іваницька, К. О. Верес 

Національний університет харчових технологій 

Екологічний туризм - це вид туризму, що полягає у здійсненні подорожей 

туристами до природоохоронних територій, сприяє розвитку ізольованих 

поселень. Розвиток екотуризму часто розглядається як важливий засіб 

збереження навколишнього середовища для майбутніх поколінь. 

Храбовченко В.В. тлумачить термін «екотуризм» як вид туризму, що 

пов’язаний із туристськими потребами у пізнанні природи і участі в збереження 

екосистем при повазі інтересів місцевого населення [2]. У такий спосіб 

екотуризм реалізується як реальний економічний чинник, що спонукає 

туроператорів до його розвитку.  

Екологічний туризм це нова ланка туристичної індустрії. Об’єктом його 

дослідження є природні території, проте впровадження на теренах України 

екотуризму досить  обмежене, що обумовлено основними причинами: 

відсутністю  екологічних маршрутів, слабка законодавча база, нераціональне 

використання гірських територій, які найбільш адаптовані для розвитку цього 

виду туризму. 

Рекреаційно-туристичний потенціал України безмежний для можливостей 

організації екологічного туризму, це особливий тренд останніх декількох років, 

зі швидким темпом розвитку. 
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Екологічний туризм є ефективним засобом економічного і соціального 

розвитку. Наша країна володіє значним туристичним потенціалом щодо 

розвитку екологічного туризму, а повнота його використання залежить від того, 

наскільки зможе звичайний турист, відпочиваючи у гірських територіях, 

отримати повну і достовірну інформацію про особливості місцевості, про 

унікальні річки,  скелі, гори,  печери,  пам’ятки природи, самобутню культуру і 

талановитих жителів, і чи зможе турист при потребі знайти туристичні 

пропозиції, які зроблять його відпочинок максимально цікавим, пізнавальним, а 

головне – безпечним. 

Україні   потрібно   створювати   розгалужену   мережу   гірських   

притулків,   невеликих кафе і ресторанів, які б функціонували у відповідності 

до вимог екотуристів. Також потрібно створити екологічні союзи по регіонах 

України (Кримський, Карпатський), переймаючи міжнародний досвід. [4] 

На завершення, хочеться сказати, що на території України є достатньо 

сприятливі умови та ресурси для розвитку екологічного туризму.  Але низький 

рівень розвитку туристичної інфраструктури призвів до того, що екологічний 

туризм відстає від загальносвітових тенденцій. За оцінками багатьох учених 

існує  великий потенціал розвитку екологічного туризму в заповідних 

територіях. Проте варто пам’ятати, що екологічний туризм це не тільки 

відпочинок в заповідних територіях, але й збереження "дикої природи" на  

гірській території України.   

Для того щоб такий туризм розвивався в нашій країні, потрібно 

вдосконалювати туристичну інфраструктуру, зберігати недоторкані території, 

проводити заохочувальні заходи щодо таких видів подорожей. Екотуризм 

також має велику перевагу в ціновій політиці, адже він є досить дешевим і 

доступний основній масі населення. 
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12. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

В. П. Кузнєцов, К. О. Верес 

Національний університет харчових технологій 

Україна займає одне з провідних місць в Європі за рівнем забезпеченості 

цінними природними та історико-культурними ресурсами, здатними генерувати 

значний туристичний інтерес у вітчизняних та іноземних подорожуючих. 

Однак, національний туристичний продукт, має низьку 

конкурентоспроможність на внутрішньому та міжнародному туристичному 

ринку.  

Геополітичні та соціально-економічні зміни, розвиток інформаційних 

технологій радикально вплинули на параметри міжнародного туристичного 

потоку, призвели до трансформування туристичної галузі з такої, що 

орієнтована на обслуговування організованих туристів, у індустрію, яка 

охоплює близько 50 видів економічної діяльності, спрямовану на задоволення 

різноманітних потреб мільйонів індивідуальних подорожуючих.  

Індивідуальний, комплексний та мобільний характер сучасного туризму 

сформував попит на безпечне для життя і здоров’я середовище, здатне 

забезпечити права громадян на відпочинок, свободу пересування, охорону 

здоров’я, задовольнити їх духовні потреби при здійсненні туристичних 

подорожей.  

Відповідно до зазначеного, основними причинами неефективної реалізації 

конкурентних переваг унікального ресурсного потенціалу України є:  

- низька якість складових національного туристичного продукту: значна 

частина природних територій та об’єктів культурної спадщини непристосована 
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для туристичних відвідувань, туристична інфраструктура в цілому не 

відповідає якісним параметрам, а туристичні послуги у більшості секторів 

туристичної індустрії – вимогам щодо якості обслуговування;  

- відсутність комплексної політики держави, не сформованість 

раціональних форм державного управління у сфері туризму і діяльності 

курортів, невідповідність нормативно-правового та організаційно-фінансового 

забезпечення сучасним потребам населення та економіки держави, існуючим 

параметрам туристичного потоку, тенденціям розвитку туризму.  

Як наслідок, сфера туризму і діяльності курортів в державі не забезпечує 

повноцінного виконання економічних, соціальних і гуманітарних функцій, 

зокрема, підвищення якості життя населення; формування гармонійно 

розвиненої особистості; збереження довкілля та культурної спадщини; 

наповнення бюджетів усіх рівнів, створення нових робочих місць; збільшення 

питомої ваги сфери послуг у структурі ВВП.  
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13. ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  

ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ 

Т. Є. Литвиненко 

Національний університет харчових технологій 

Я. В. Литвиненко  

   Національна Академія статистики, обліку та аудиту 

       Індустрія гостинності в Україні в останній час посідає важливе місце 

в економічній системі держави. Зростає кількість підприємств індустрії 

гостинності, збільшується середня їх місткість, зростає кількість мережевих 

закладів, пропонуються різноманітне кулінарне спрямування та широта 

номенклатури послуг. Все це супроводжується впровадженням інноваційних 

технологій виробництва продукції та послуг, спеціалізованого та полі- 

функціонального устаткування. Одним з джерел фінансової забезпеченості 

даного розвитку є отримання інвестицій з місцевих та іноземних джерел, що є 

особливою проблемою в умовах економічної кризи, яка  вплинула на розвиток 

усіх сфер діяльності в Україні і особливо в сфері виробництва. За цих умов 

найбільш ефективною стратегією може бути розвиток сфери гостинності, 

структурною частиною якої є готельно-ресторанне господарство. Це має велике 

значення особливо після проведення в Україні масштабного заходу – 

Європейського чемпіонату з футболу у 2012 році. Україна поступово стає 

туристично-привабливою країною, її впізнають по успішно здійснених 

знакових подіях, вона набуває позитивного іміджу у світі. Україна має 

потужний потенціал для розвитку, але реалізація його вимагає залучення до цієї 

сфери інвестицій як вітчизняних, так і закордонних партнерів, хоча в останні 

роки цей процес в Україні став активізуватись.  

       Головною проблемою останнього часу є недостатність грошових 

ресурсів для подальшого розвитку  підприємницької діяльності в сфері 

готельно-ресторанного бізнесу. Вирішуватися ця проблема може декількома 

шляхами: 
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- запозиченими коштами у вигляді кредиту, який можна взяти в 

комерційному банку, але при цьому виникають специфічні труднощі при його 

придбанні;  

- залученням інвестиційних ресурсів як вітчизняних, так і іноземних. При 

залучені непрямих (портфельних) інвестицій підприємство отримує позику 

через залучення цінних паперів і має відповідну свободу в їх використанні та 

практично відсутність контролю з боку інвестора. При залучені прямих 

інвестицій інвестор здійснює постійний контроль за їх використанням, бере 

участь через управління ними, може входити до наглядової ради підприємства 

та інше. Також інвестор може здійснювати вкладання грошей не тільки у 

вигляді грошових ресурсів, а і у вигляді матеріальних ресурсів. Особливо це 

важливо при залучені інвестицій з-за кордону. Іноземні інвестори можуть 

робити вкладання своїх ресурсів у вигляді нової техніки та обладнання, 

останніх досягнень науково-технічного прогресу, «ноу-хау» тощо. Для 

проведення більш активних операцій з боку інвесторів, особливо іноземних, 

потрібно проведення різних заходів: розробка на державному рівні комплексної 

програми заохочення іноземних інвесторів у вкладання прямих інвестицій у 

вітчизняні заклади; активізація діяльності вільних економічних зон, які 

утворюються на території розвитку туристичного бізнесу України; підвищення 

рівня контролю за використанням коштів починаючи від обґрунтування бізнес 

проекту і закінчуючи введенням проекту на ринок; здійснення ретельного 

контролю за тими технологіями або устаткуванням, яке ввозиться як новітнє, а 

насправді є морально застарілим.  

Велике місце в отриманні інвестицій займає проблема стимулювання їх 

залучення. Головним при цьому є ефективність їх використання в Україні, 

підвищення прибутковості підприємств індустрії гостинності. Рентабельність їх 

залежить від багатьох чинників, де також можуть бути застосовані інвестиційні 

ресурси: концептуальний підхід до організації діяльності підприємства; ступінь 

рівня сервісу і впровадження стандартів обслуговування гостей; креативний 

підхід до оптимізації асортименту і номенклатури послуг, впровадження 
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авторського стилю в кулінарній діяльності та інше. Таким чином можна 

зробити висновок, що інвестиції відіграють значну роль у подальшому 

розвитку сфери готельно-ресторанного бізнесу України. 

 

14.  РОЛЬ ТУРИСТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ 

У СУЧАСНІЙ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ 

М. Меліхова, Ю. І. Сологуб 

Національний університет харчових технологій 

На сьогодні, все більшою постає проблема ефективного представлення 

наявних у регіонах туристичних ресурсів та принад, здатних пробудити інтерес 

не тільки у іноземних, але й навіть у вітчизняних туристів та  відпочиваючих. 

Вже минули ті часи, коли інформаційна складова туристичного продукту майже 

не використовувалась, а про туристичні можливості підприємства, області, 

регіону або України в цілому турист міг дізнатись лише у місці 

безпосереднього відвідування. З того часу багато чого змінилось, інформаційні 

технології зробили значний крок уперед, що також не залишилось поза увагою 

зарубіжних і вітчизняних туристичних підприємств, які активно включилися у 

боротьбу за туристів. Ситуація змінилася, але, на жаль, як і раніше іноземні та 

вітчизняні туристи більшу перевагу надають розвинутим туристичним країнам 

із розгалуженою інформаційною системою та правильно розробленою 

іміджевою політикою, залишаючи поза увагою вітчизняний туристичний 

продукт. Тому, саме створення механізму інформаційного представлення, 

створення позитивного міжнародного іміджу та популяризації туристичних 

територій є головною метою туристичних інформаційних центрів. Сьогодні 

практично неможливо уявити собі популярний  європейський чи 

американський туристичний об’єкт чи місто без численних туристичних 

інформаційних центрів, або скорочено – ТІЦів. 

Але в якій би формі не існував ТІЦ, основний напрямок його діяльності – 

допомога туристам.  Центр інформації для відвідувачів або туристичний 

інформаційний центр – це певне місце яке надає туристичну інформацію 
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відвідувачам, які приїздять у дану місцевість. Це може бути:– центр допомоги 

туристам в певному цікавому для туристів місці, або близько пам’ятки, що 

надає інформацію туристам і проводить всебічні освітні тематичні виставки та 

покази експонатів.  Туристичний інформаційний центр, що надає відвідувачам 

даної місцевості інформацію про пам’ятки області, житло та інші об’єкти, що 

відносяться до туризму. У багатьох випадках ці центри працюють в аеропорту 

чи на вокзалі, а також на шляху прямування (в’їзду), і управляються місцевим 

органом влади.  Туристичні інформаційні центри в Україні досить молоді 

організації, але тим не менш вони вже вирішують чимало завдань: по-перше, 

вони покликані створювати сприятливе інформаційне поле, як для українських 

туристів, так і для іноземних мандрівників, по-друге, вони надають послуги 

бронювання, в їх компетенцію входить також допомога в замовленні послуг 

екскурсоводів і гідів. За необхідності в ТІЦ туристу нададуть транспортні 

послуги, а також проконсультують по тим туристичним напрямками, які цікаві 

туристу.  Тому ефективне використання туристичних інформаційних центрів є 

перспективним сучасним елементом туристичної індустрії, який сприяє 

значному зростанню потоку туристів і екскурсантів в Україну. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Створення і діяльність туристичних інформаційних центрів в Україні К., 

2006. – 176 с. 

2. Сокол Т. Г. Основи туристичної діяльності / Т. Г. Сокол. – К. : Грамота, 

2004. – 327 с. 

3. Чичкалюк  Т. О. Проблеми розвитку туризму як соціально спрямованої 

складової національної економіки  Т. О. Чичкалюк . 

 

 

 

 

 



 361 

15. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ 

ТУРИЗМУ ТА ПОДОРОЖЕЙ 

Ю. В. Миць 

Національний університет харчових технологій 

Всесвітній економічний форум оприлюднив звіт конкурентоспроможності 

країн в галузі туризму та подорожей в результаті якого Україна посіла 76 місце, 

а серед європейських країн зайняла 37 місце. Очолили рейтинг найбажаніших 

країн для подорожі Швейцарія, Німеччина та Австрія.  

Оцінювання велось на основі 14 підпунктів, які об’єднані в три групи:  

 нормативно-правова база (правова та регулятивна база, екологічна 

стабільність, безпека, здоров’я та гігієна і пріоритизація туристичної галузі); 

 розвиток туристичного бізнесу та інфраструктури (авіа, наземний 

транспорт, туристична інфраструктура, інформаційно-комунікативна система та 

цінова доступність); 

 людські, культурні та природні ресурси (куди також входять 

дружність до туризму, та кліматичні зміни). 

Позитивно в рейтингу оцінені система охорони здоров’я в Україні, 

телекомунікації, залізниці, загальний рівень цін. Натомість погано з екологією, 

готелями та дорогами. 

При оцінюванні правової та регулятивної бази оцінювались державний 

вплив на туристичну галузь, сприятливість або несприятливість урядових 

ініціатив для бізнесу, в ході оцінки найбільш сприятливі середовища для 

розвитку галузі туризму мають Сінгапур, Нова Зеландія та Гонконг. За цим 

показником Україна займає 114 місце, на рівні з Мадагаскаром (112 місце), 

Таджикистаном (113), Ліваном (115), Лесото (116). 

Найкращими по екологічній оцінці визнані Швеція, Швейцарія та 

Фінляндія. Ці країни характеризуються природоохоронним законодавством, яке 

водночас є чітким та строгим, з окремим фокусом на туризм, Україна 92. 

При оцінці безпеки зверталась увага на загальний рівень злочинності, 

можливість тероризму, робота правоохоронних органів, а також кількість 
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смертей у ДТП. У цій сфері добре представлені європейські країни, з 

Фінляндією та Швейцарією на вершині рейтингу. Тут Україна 77-ма. Такий же 

рівень безпеки у Ботсвани (75), Замбії (76), Камбоджі (78) та Туреччини (79). 

Здоров’я та гігієна. Оцінювалось доступ до питної води і загальна 

санітарія, наявність лікарів та лікарняних ліжок. В цьому показнику 

найкращими визнані Австрія та Німеччина, в України високе 8 місце.  

Кращими у впорядкованості туристичної галузі названі Сейшели, разом з 

Кіпром та Маврикієм, Україна – 84-а.  

Найкраща авіаінфраструктура в Канади та США, транспортна 

інфраструктура (наземний транспорт) - Гонконг, Сінгапур та Швейцарія. 

Оцінка туристичної інфраструктури - кількість готелів, наявність великих 

компаній з прокату автомобілів, кількість банкоматів дала позитивний 

результат для Мальти, яка є країною з найбільшою кількістю готелів відносно 

кількості населення. Україна тут – 50, у нас все добре з банкоматною мережею 

(26 місце) та присутністю ренткарівських компаній (32 місце), натомість погано 

з готельною мережею (94 місце). 

При оцінці природних та культурних ресурсів лідерами виявили 

Бразилію, Австралію, США і Танзанію, а також Іспанію, Швецію, 

Великобританію, Італію та Францію відповідно. 

Оцінювалось кількість природних пам’яток, зокрема тих, які входять у 

спадщину ЮНЕСКО, багатство фауни в країні, відсоток природно-заповідного 

фонду в країні, кількість культурних пам’яток спадщини ЮНЕСКО, спортивна 

інфраструктура, кількість міжнародних виставок та ярмарків в країні, а також 

інші дані які можуть дати уявлення про культурне багатство країни. 

За критеріями оцінювання: кількість пам’яток зі спадщини ЮНЕСКО (в 

Україні – одна – букові праліси Карпат, 45 місце), різноманітність природного 

середовища (104 місце), багатство фауни (82 місце), відсоток заповідних 

територій (115 місце), морських заповідних територій (28 місце), кількість 

культурних пам’яток спадщини ЮНЕСКО (в Україні чотири, 63 місце), 
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кількість місць на стадіонах (85 місце), кількість виставок (76) та експорт 

«креативної індустрії» (46 місце). 
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16. МІЖНАРОДНІ ГОТЕЛЬНІ МЕРЕЖІ НА ПОЛЬСЬКОМУ 

РИНКУ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

М. М. Паньків 

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Cвітове готельне господарство сьогодні характеризується поглибленням 

глобалізаційних процесів, інтернаціоналізацією підприємницької діяльності, 

концентрацією капіталу. Створення конкурентоздатної готельної індустрії 

реалізується, зокрема, через консолідацію готелів в мережі та їх активну 

співпрацю. В основу концепції мережі (ланцюга) покладена ідея формування 

відомого іміджу готельних підприємств і уніфікованого готельного продукту з 

метою тиражування стандартів готельної пропозиції, трансферту кращого 

досвіду і вживання єдиних підходів до обслуговування гостей як на 

внутрішньому, так і зарубіжному ринках.  

Метою дослідження є вивчення польського досвіду впровадження 

міжнародних готельних мереж (МГМ) на національному готельному ринку та 

перспектив їх розвитку. 

Перший готель, що входив до МГМ на території Польщі з’явився ще у 

1974 р. і належав Intercontinental Hotels Corporation [1, с. 27]. Однак найбільш 

активна експансія готельних ланцюгів на польському ринку відбулася протягом 

останніх двадцяти років. Особливо в період 2006 – 2012 рр., який став для 

польського готельного ринку фазою прискореного розвитку (див. табл.).  
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Динаміка розвитку готельного ринку Польщі 2006 – 2012 рр. 

Рік 2006 2012 

Кількість Загалом МГМ % Загалом МГМ % 

готелі 1215 120 9,3 2014 135 6,7  

номерний 

фонд 

133 753 39 797 29,7 203 414 54 550 26,8 

Виходячи з наведених даних видно, що потенціал МГМ зростає, однак 

відсоток участі системних готелів у польському готельному ринку зменшився з 

9,3 % до 6,7 %. Причина таких змін полягає у активній  розбудові національних 

готельних об’єднань та незалежних готелів. 

Сьогодні у Польщі представлені практично всі відомі світові готельні 

корпорації: «Accor», «RESIDOR», «Best Western», «Starwood Hotels», «Louvre 

Hotels Group», «Intercontinental Hotels Group», Vienna Hotelmanagement 

international, Hilton Worldwide, Marriot international, Global Hyatt та ін. [2, с. 43]. 

Найбільшою мережею готелів є «Accor», яка пропонує понад 10 тис. 

номерів  в 53 готелях у 30 містах Польщі. Крім того з 2000 року група «Accor» 

стала інвестором і стратегічним партнером польської мережі«Orbis». Сьогодні 

«Accor» володіє 50,01 % акцій спілки Orbis S.A. У планах «Accor» на 2013 – 

2015 роки збільшення кількості своїх мережевих готелів у Польщі з 53 до 90. 

Територіально мережеві готелі локалізовані у всіх воєводствах Польщі. 

Найбільша кількість готелів МГМ зосереджена на території Мазовецького, 

Долношльонського, Малопольського, Шльонського, Поморського, 

Великопольського, Західнопоморського воєводств. У Варшаві знаходиться 27 

мережевих готелів, що складає 20 % всіх МГМ, які діють в Польщі. При цьому 

в Опольському, Подкарпатському, Вармінсько-Мазурському воєводстві 

розміщено лише по одному об’єкту МГМ. 

Мережеві готелі мають різний рівень комфорту та категоріальність від 

однієї до п’яти зірок. В останні роки найбільш популярними стають бюджетні 

готелі. У 2013 році відкрито об'єкти цього типу, такі як готелі Ibis та Ibis budget 

у Варшаві і Кракові, а також Campanile і Premiere Classe у Вроцлаві. 
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Таким чином, МГМ впроваджують на польський готельний ринок 

іноземний капітал, інноваційні технології, приваблюють закордонних туристів, 

оскільки забезпечують високі стандарти обслуговування. Управління 

приватними готельними підприємствами надалі будуть переймати перш за все 

МГМ і в значно меншій мірі вітчизняні бренди, які лише набирають досвіду. 
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17. COUCHSURFING — ПОДОРОЖІ ПО-НОВОМУ 

І. В. Пархомець 

Національний університет харчових технологій 

Традиційні подорожі більше не приваблюють туристів. Все частіше вони 

подорожують нетиповим чином. Не зупиняються в готелях, а шукають інші місця, 

де б переночувати. Альтернативою став каучсерфінг (від англ. дослівно "подорож 

на диванах").  

Couch Surfing (CS) - одна з найбільших гостьових мереж (існує у вигляді он-

лайн служби). Об'єднує більше 6 мільйонів чоловік в 246 країнах (серпень 2012) 

[1]. Створена з метою сприяння процесу глобалізації. Члени мережі безкоштовно 

надають один одному допомогу та нічліг під час подорожей і організовують 

спільні подорожі (проте, іноді, за взаємною домовленістю, гості платять за їжу або 

інші витрати).  

Каучсерфінг - не лише найбільша гостьова мережа в світі, а й ціле соціальне 

явище, яка захопила світ. Каучсерфери - романтики, не словом, а ділом міняють 

наш прагматичний світ. Їм кажуть: світ без дверей і національностей - утопія, вони 

ж відповідають: все можливо! і відкривають двері своїх будинків всім і кожному, 

який приїжджає в їх країну.  
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Місією Couch Surfing є «створення надихаючого досвіду». Ідея полягає в 

тому, аби активізувати міжкультурний обмін через спілкування людей у дружній 

неформальній обстановці. Це дає можливість реалізувати природне бажання 

пізнавати щось нове, обмінюватися знаннями і досвідом у різних сферах життя. У 

тому числі, завдяки такому спілкуванню людей з різних країн, представників 

різних культур і національностей, вони мають можливість поглянути на численні 

міжнародні проблеми з різних точок зору, навчитися толерантності. 

Почалося все порівняно недавно - у 2000 році американець Кейсі Фентон, 

намагаючись заощадити на подорожі до Ісландії, розіслав 1, 5 тисячі листів 

ісландським студентам з проханням «дати притулок» на час його поїздки. 

Отримавши відгуки на половину своїх листів, Кейсі спочатку здивувався, а 

потім подумав: «Вау! Люди готові допомогти мені безкоштовно!». І створив 

соціальну мережу, яка об'єднала спочатку сто чоловік, а сьогодні - вже кілька 

мільйонів добрих людей з усього світу, готових відкрити свої двері всім і 

кожному (ну, майже всім і кожному). Саме так більше десяти років тому 

народився сайт CouchSurfing.com - найбільша гостьова мережа, яка об'єднує 

більше чотирьох мільйонів людей у 86 000 містах, що говорять на 366 мовах. 

Приблизно в цей же час німецький студент Файт Кюе створює сайт 

HospitalityClub.org. На момент виникнення цього ресурсу в світі було 

представлено кілька сайтів каучсерфінг, і німцеві вдалося створити 

оптимальний варіант - він ввів систему перевірки паспортів, механізм відгуків 

та коментарів і захист від спаму. Сьогодні HospitalityClub.org об'єднує 3 

мільйони людей з 207 країн по всьому світу.  

А чи безпечно це? Цілком логічне запитання. Ми живемо в світі підозр - 

як з цим справляються каучсерфери, вирушаючи в незнайому країну без броні 

готелю? Як їм вдається бачити у своїх «хостах» тільки хороше і не 

замислюватися про «скелети» в шафі господаря? Безпека - основа каучсерфінгу. 

Вона досягається двома способами - системою відгуків і репутації (вона є у 

кожного зареєстрованого учасника), а також особливою системою перевірки 

членів ком'юніті. Якщо ви поїхали в Лондон і зупинилися у людини, яка 
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поводила себе грубо, то ви маєте повне право тут же зайти на сайт і залишити 

відгук, який і сформує репутацію цієї людини як каучсерфера.  

Загалом, каучсерфінг - це слушна нагода подивитися на традиційні 

подорожі по-новому, а не просто заощадити на готелі. Особливо це приваблює 

молодь, яка від кожної подорожі намагається отримати якомога більше емоцій. 

І також не можна не згадати той факт, що сотні киян радо приймають у себе 

туристів з багатьох країн. І це свідчить про те, що каучсерфінг в Україні також 

знаходить своїх прихильників і займає вагоме місце у туристичній сфері. 
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18. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ. ПРОЕКТ «PIDG» 

 

А. Протас, К. О. Верес  

Національний університет харчових технологій 

Світ, що ми пізнаємо через Інтернет, може набути іншого образу ніж той, 

яким ми звикли його бачити. Глобальні системи як GPS, Internet, Wi-fi роблять 

туризм більш доступним та зрозумілим явищем.  

Але, як зробити всі інноваційні технології, саме об’єктом туризму? 

Система «PIDG» дозволить перетворити звичайний парк, алею, провулок, 

будівлю у надзвичайне місце туристичної атракції.  

Представимо собі, що ви гуляєте сім’єю по парку, включаєте спеціальну 

програму на своєму смартфоні та дивитесь на навколишню територію через 

камеру свого пристрою. На дисплеї ви бачите зображення віртуального дерева 

яке наприклад стоїть перед вами, а на ньому «висять» фотографії які в вільному 

доступі для перегляду, що залишили інші користувачі цієї системи. Але ви 

також хочете «залишити» свою фотографію на дереві. Зробивши своє фото ви 

натиском пальця переміщуєте його на якусь гілочку дерева через дисплей свого 
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гаджета. Це фото та його GPS – координати будуть збережені на сервері 

системи «PIDG». Тому, коли ви наступного разу будете проходити тим самим 

шляхом і знову подивитесь на це місце через цю програму ви побачите своє   

фото, що «висить на гілочці дерева». 

Принцип дії цієї системи. На персональний гаджет завантажується 

спеціальне програмне забезпечення, що собою представляє двоциклічну 

програму. Основною задачею програми є завантаження графічного зображення 

з бездротової мережі та накладання її на готове зображення що поступає, в 

режимі реального часу, з основної камери гаджета на його дисплей.  

Система визначає через GPS навігатор  куди ви дивитесь і завантажуючи 

всі зображення на  телефон, накладає їх на те, що знімає ваша камера. Тим 

самим ви бачите і те, що зараз перед вами і завантажений контент. 

Основні можливості системи «PIDG» полягає у: 

  створення індивідуальності як  території так і міста, де буде 

встановлена ця система; 

  створення туристичних маршрутів, що будуть управлятися даною 

системою; 

  запровадження додаткового рекламного простору; 

  не потребує тотального вливання фінансування для розбудови 

інфраструктури; 

  можливість злиття з системою «Global See You»; 

  синхронізація з соцмережами.  

Робота з усіма доступними операційними системами зробить цей ресурс 

надзвичайно популярним та прибутковим. В зонах роботи системи, буде 

потрібне встановлення додаткового обладнання. Бездротові системи повинні 

супроводжувати всі туристичні маршрути, для максимального комфорту та 

швидкості передачі даних. Мобільні пристрої повинні працювати з системами 

глобального позиціювання (GPS,Glonas). 

Можливість впровадження комп’ютеризації в туризмі облегшить роботу 

гідів, тому що  дозволить представляти і візуальну і статистичну інформацію 
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для більш повного сприйняття – архітектурного, культурного, історичного, 

соціального напрямку. 

Додаткова безпека для туриста, телефон буде супроводжувати та 

забезпечувати повну інформацію про навколишнє середовище, а також 

попереджувати про потенційні небезпеки, як наприклад: зміна погоди, про 

ДТП, пограбування чи інших факторів які негативно вплинуть на нашого 

туриста. 

 Надання бази для цього проекту побудує міст у майбутнє. Тому що 

максимально підходить для технології майбутнього «Googlе glass». 
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19. МОТИВАЦІЯ ВИБОРУ ВІДПОЧИНКУ В СІЛЬСЬКІЙ 

МІСЦЕВОСТІ 

 

Т. А. Савенко, А. В. Гавриш 

Національний університет харчових технологій 

Відпочинок в сільській місцевості – це один з найперспективніших 

напрямків туризму в Україні. Для багатьох українців село є “згадкою 

дитинства”, місцем найкращих спогадів. Саме село є колискою для тисячі 

видатних політичних і громадських діячів.  

Саме в сільській місцевості, подалі від галасливого міста, від метушні 

натовпу людей, від шуму автомобілів, від диму заводів можна знайти спокій. 

Велика кількість людей, які живуть і працюють в місті прагнуть на вихідні дні, 

або під час відпустки поїхати саме відпочити від міста, зайнятися улюбленим 

видом спорту, подихати свіжим повітрям, порибалити, сходити на полювання. 
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Сільська місцевість має всі умови для повноцінного відпочинку: свіже 

повітря, екологічно чисті продукти харчування, єднання з природою, 

відсутність скупчення населення.  

Відпочинок у сільській місцевості – це відпочинок для душі тіла, 

можливість зняти стрес, можливість забути про міську метушню життя. В 

даний час основним для вибору відпочинку в сільській місцевості є: 

 Можливість проведення більшості часу на свіжому повітрі, біля 

водойми, в лісі; 

 Можливість харчування екологічно чистими продуктами; 

 Можливість максимально поєднатися з природою; 

 Розмірена обстановка життя, на відміну від швидкого міського 

життя; 

 Повне психічне і фізичне відновлення та зняття напруги; 

 Можливість участі у місцевих обрядах, розвагах, вивчення місцевих 

звичаїв. 

Сільський туризм – це шлях до вивчення традицій нашого народу, 

пізнання українського стилю життя, та просто чудовий відпочинок. 

 

20. HITCHHIKING AS A TYPE OF TRAVELLING 

L. Savytska, I. Dovgun 

National University of Food Technologies 

Hitchhiking is a means of transportation that is gained by asking people, 

usually strangers, for a ride in their automobile or other road vehicles. The latter may 

require many rides from different people. A ride is usually, but not always, free. If the 

hitchhiker wishes to indicate that they need a ride, they may simply make a physical 

gesture or display a written sign. In North America and the United Kingdom, the 

gesture involves extending the hitchhiker's arm toward the road and sticking the 

thumb of their outstretched hand upward with the hand closed. In other parts of the 

world, it is more common to use a gesture where the index finger is pointed 

at the road [1].  
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There are several types of hitchhiking:   

1. Travelling by road motor vehicles: cars, trucks, buses.  

2. Travelling by train, either the risky act of train hopping or, as is 

sometimes possible, with the permission of an engineer or conductor.  

3. Travelling by an ocean vessel, often called boat hitching.  

4. Travelling by air: planes and helicopters, also called air hitching [2]. 

Hitchhiking is a historically common (self-policed) practice worldwide and 

hence there are very few places in the world where laws exist to restrict it. However, 

a minority of countries have laws that restrict hitchhiking at certain locations. In the 

United States, for example, some local governments have laws outlawing hitchhiking, 

on the basis of drivers' and hitchhikers' safety. In 1946, New Jersey arrested and 

imprisoned a hitchhiker, leading to intervention by the American Civil Liberties 

Union.  In Canada, several highways have restrictions on hitchhiking, particularly in 

British Columbia and the 400-series highways in Ontario. In all countries in Europe it 

is legal to hitchhike, and in some places even encouraged. However, worldwide, even 

where hitchhiking is permitted, laws forbid hitchhiking where pedestrians are banned, 

such as the Autobahn (Germany), Autostrade (Italy), motorways (United Kingdom), 

or interstate highways (United States), although hitchhikers often obtain rides at 

entrances and truck stops [1]. Hitchhiking is probably as old as the wheel and will 

probably exist as long as people need to move from one place to another [2].  

Here are some offers for the hitchhikers: 

1. Be prepared to walk all day. 

2. Buy a map of the area, so you can determine whether a ride will actually 

bring you closer to your destination.  

3. Learn the language, at least a little. 

4. Make sure to carry enough food and drink if you're going for a long trip. 

5. Arrange sleeping places. 

6. Dress in layers if the weather is uncertain. Be sure that your heavier 

layer will shield you from cold winds and random showers, but is light enough that it 

won't weigh you down too much when you remove it. 
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7. Bring a black marker, a hat, a flashlight, a pocketknife, some sunscreen. 

These items do not weigh much.  

8. It is always wise to bring a towel [3]. 

People will participate because it's ecological, others because of the economical 

aspects. Numerous people pick up hitchhikers to get a bit of excitement in their life. 

For some people hitchhiking starts as a form of extremely cheap transport and then it 

turns into a lifestyle that allows to do amazing and useful things without being 

trapped in an office 5 days a week. Some people have this idea that hitchhikers are 

stinky bums. Of course, at (rare) times hitchhikers can be on the road for more than 

24 hours and feel the need for a shower, but others are travelling equipped with 

laptops, mobile phones, a fresh shave and shower and GPS devices [2]. 
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 21. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИННОГО ТУРИЗМУ В 

ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКОМУ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОМУ 

МАКРОРАЙОНІ 

Ю. І. Сологуб 

Національний університет харчових технологій 

Сполучені Штати Америки по об’єму виробництва вина є четвертою 

державою у світі, поступаючись лише Франції, Італії та Іспанії. 

У останні роки в розвитку виноградарства і виноробства США відмічене 

зростання - цьому сприяє не лише унікальний клімат, але і сприятлива політика 

інвестування. Американські вина надходять в 165 країни світу. 

З 50-ти штатів виготовляють вино 46, але 90% загального об’єму 

виробництва складають вина Каліфорнії.  

Каліфорнійські виноградники розкинулися на 224 тисячах гектарів і 

щорічно дають близько 2 млрд. літрів вина (майже 3 млрд. пляшок). Як 
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виноробний регіон Каліфорнію займає 4 місце у світі по об’ємам виробництва 

після Франції, Італії і Іспанії.  

Нині в Каліфорнії зосереджено більше 900 виноробень і 4400 

виноградарських господарств.  

Більшість з так званих «культових» каліфорнійських вин - саме Каберне,  

Каберне Совіньйон, Мерло, Піно Ну та Шардоне. 

Узбережжя Північної Каліфорнії - це різко порізана прибоєм берегова 

лінія, з лісами, стрімкими річками, зеленими пагорбами і великими 

виноградниками. На північ від Сан-Франциско розташовані такі всесвітньо 

відомі регіони, як Мендочіно, Напа і Сонома (Північнокаліфорнійське 

узбережжя). 

Регіон Мендочіно розташований на північ від округу Сонома, в 150 км на 

північ від Сан-Франциско. Площа виноградників - 6000 га., що розташовані, в 

основному, уздовж русел і притоків річок на сонячних вершинах річкових 

каньйонів. У окрузі нараховується 37 виноробних господарств. 

Регіон Напа розташований неподалік від Сан-Франциско, огорнутий з 

двох сторін горами і тягнеться на 45 км. в північному напрямі. Долина 

розташована по берегах річки Напа і засаджена 16300 га. виноградників. 

Загальна площа виноградників Сономи складає 19800 га. 

Узбережжя Центральної каліфорнії тягнеться від Сан-Франциско через 

Монтерей до Санта-Барбари. 

Долина Лівермор Розташована біля підніжжя берегових хребтів на схід 

від затоки Сан-Франциско. Є одним із старих центрів каліфорнійського 

виноробства. Сьогодні тут розташовано біля 12 виноробень. 

В області Санта-Круз розташовано близько 20 виноробних господарств. 

Територія простягається на 80 км. уздовж узбережжя на південь від Сан-

Франциско. Область ділиться надвоє низьким гірським хребтом, так що західна 

її частина звернена до Тихого океану, а східна - до затоки Сан-Франциско. 

Округ Монтерей позиціонується як «прохолодна прибережна долина з 

помірним кліматом», ідеальна для вирощування винограду, що поставило 
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Монтерей в один ряд із кращими винними регіонами світу. Виноградники 

займають майже 17000 га. з них 40% засаджені Шардоне. Всього в регіоні 

налічується близько 50 виноробень. 

Округ Сан-Луї Обіспо відомий передусім своїм вином із Зінфанделя. 

Сьогодні загальна площа виноградників складає 8000 га., а виноробень 

нараховується більше 60. 

Округ Санта-Барбара розташований в 150 км на північ від Лос-

Анджелеса. Тут нараховується більше 30 виноробних господарств. Загальна 

площа виноградників складає 6000 га. і збільшується з кожним роком. 
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22. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙЦНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ 

 

Г.О. Царегородцева, О. Г. Розметова 

Національний університет харчових технологій 

У XXI столітті спостерігається загальносвітовий підйом туристичної 

індустрії. Це пов’язано з рядом економічних, соціальних, політичних та інших 

факторів, що спонукають до появи і задоволення через подорожі різноманітних 

потреб сучасної людини. Збільшення кількості пропозиції туристичного 

продукту ставить перед потенційним споживачем складну задачу щодо вдалого 

вибору   агентства, яке буде організовувати відпочинок з урахуванням потреб 

та побажань конкретного клієнта. Саме завдяки інноваційній діяльності 

туристські компанії спроможні знайти і утримати «свого» клієнта, пропонуючи 

унікальний продукт, що відповідає сучасним вимогам та міжнародним 

стандартам. 

В туристичній індустрії інноваційна діяльність переважно розвивається 

по трьом основним напрямкам: 



 375 

1.  Впровадження інновацій (організаційні інновації), які пов’язані зі 

змінами в  системі та структурі управління, в тому числі з реорганізацією, 

поглинанням конкуруючих суб’єктів, на основі переваг у використанні нової 

техніки та передових технологій, кадрової політики, раціональної економічної 

та фінансової діяльності. 

2.  Маркетингові інновації, які дозволяють задовольнити потреби 

цільових  споживачів, або привабити нових клієнтів. 

3.  Періодичні інновації (продуктові інновації), які спрямовані на зміну 

споживчих якостей туристичного продукту, його позиціонування на ринку. 

Однією з проблем на шляху у інноваційної діяльності є опір з боку 

учасників ринку туристичних послуг, так якприйняття і здійснення інновації 

пов'язане з ламанням стереотипівсприйняття, поведінки і установок. Страх 

змінювати щось у постійній і звичній роботі заважає фірмам звертатися до 

нових механізмів. Наприклад, сучасні туроператори пропонують своїм 

регіональнимагентствам нові системи бронювання (в on-line режимі), що 

дозволяє отримувати практично миттєве підтвердження туру.Таким чином, 

туроператор заощаджує час на обробці заявки, атурагент прискорює процес 

оформлення клієнта. Вигодаочевидна: турагент одержує можливістьзалучити 

клієнта своєю оперативністю. Але незважаючи напереваги даної системи, 

окремі агентства відмовляються так працювати. Куди ближче 

безпосереднійконтакт з туроператором. Побоювання бути не почутим і не 

зрозумілимзмушує окремих агентів звертатися до старої і перевіреної системи 

бронювання - за допомогою факсу, що і є прикладом неприйняттяінновації. 

На сьогоднішній день значного поширення в туристичному бізнес 

середовищі набули такі два види інновацій, як кризова інновація і інновація 

розвитку. Кризова інновація - це швидке рішення про нововведення для того, 

щоб врятувати існуючий продукт від зникнення з ринку. Вона втілюється в 

рекордно стислі терміни і при правильному позиціонуванні на ринку продукт 

виживає.Інновація розвитку впроваджується повільно й продумано, є 

підтримуючою інновацією, здатною попередити старіння існуючого 
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продукту.Вибір тої або іншої інновації залежить від позиції конкретної 

компанії на ринку, етапу її життєвого циклу, а також від впливу на неї різних 

факторівзовнішньогота внутрішнього середовища. 

Таким чином, інновація це необхідний пункт у програмі розвитку і 

реалізації турпродукту на ринку.Саме за допомогою інноваційних рішень у 

поточній діяльності фірми є можливість забезпечити своєму турпродукту 

цілком стабільне існування на ринку. 
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23. ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ  В УКРАЇНІ 

П. Д. Чернякова 

Національний університет харчових технологій 

Україна багата на різні види рекреаційних ресурсів: природні та 

соціально-економічні. 

На базі рекреаційних ресурсів розвивається туристична галузь 

господарства, яка може давати великий відсоток у ВНП держави. 

На відміну від розвинених туристичних держав світу доля туризму в 

галузевій структурі господарства України невисока. 

Тема туризму є дуже актуальною на сучасному етапі розвитку світового 

господарства, а отже й господарства України. 

Україна демонструє стрімкі темпи розвитку туризму ( станом на 2010 р.): 

- до 8% ВВП; 

- 20% зовнішньоторговельного обороту; 

- створення робочих місць близько 1,8 мол громадян; 
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Значення туристичної галузі на сучасному етапі полягає у створенні 

додаткових робочих місць та розвитку супутніх галузей (транспорт, торгівля, 

будівництво, зв’язку, народних промислів). 

Створення додаткових робочих місць у сфері туризму дає можливість 

вирішити проблему безробіття в нашій державі. 

Умовою швидкого розвитку туризму є високо розвинута інфраструктура 

(готельне господарство України не відповідає вимогам сучасних туристичних 

стандартів). 

Велику роль у розвитку туризму відіграє створені державою умови для 

сприятливого ведення туристичного бізнесу. 

Туризм – це галузь, вкладені капітали в яку швидко окуповуються. 

Важливим фактором для успішного ведення туристичного бізнесу в 

державі є залучення висококваліфікованих кадрів та поліпшення якості їх 

роботи, а також створення Державних програм з розвитку туризму. 

Для забезпечення стабільної ситуації в галузі туризму буде доцільним 

налагоджувати міжрегіональні стосунки з високорозвиненими державами світу 

задля подальшого обміну інформацією, залученням інвестицій та 

розповсюдження маркетингових ходів своєї держави на інших територіях. 
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