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1. ГОТЕЛІ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ

В.М. Клапчук1, М.В. Клапчук2

1Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 
2Львівський інститут економіки і туризму 

На теренах Східної Галичини основні заклади розміщення туристів 

розпочали будувати ще у другій половині ХІХ ст. Однак, Перша світова війна 

спричинила занепад готельного господарства і лише в 1920-х рр. розпочалося їх 

відродження, що досягло апогею у середині 1930-х рр. 

За даними «Кадастру готелів, пансіонатів, санаторіїв та інших закладів 

тимчасового розміщення туристів Польщі» у міжвоєнний період у країні було:  

98 заїздів на 684 місць, 384 готелів на майже 13,5 тис. місць та 1764 пансіонатів 

на майже 22 тис. місць. Загалом у Польщі діяло 2246 закладів для туристів на 

23,7 тис. номерів (35,8 тис. місць), які щорічно могли приймати до 13 млн осіб.   

Найбільше готелів було у великих курортних та адміністративних 

центрах, насамперед у Варшаві (49 готелів; 2427 номерів на 3360 місць), Львові 

(17 готелів; 727 номерів на 950 місць), Познані (9 готелів; 501 номер на 658 

місць) та Івонічу (8 готелів; 267 номерів на 446 місць). 

На теренах Галичини діяло 195 готелів та пансіонатів готельного типу у 

45 населених пунктах, де було 4605 номерів (у середньому 23,6 на один готель) 

загальною місткістю 7625 місць (у середньому 38 місць на один готель). 

Найбільша кількість закладів проживання туристів знаходилася: у містах 

– Кракові (15) та Львові (11); на курортах – у Закопане (46), Криниці (17), Рабці

(13), Трускавці (11) та Щавниці (10). 

На окремих курортах було більше готелів, ніж у воєводських центрах: у 

Ворохті їх функціонувало 7, тоді, як у Станиславові – лише 3; у Закопане – 46, а 

в Кракові – 15; паритет Трускавцю склав Львів (по 11). 

Найбільше готельних номерів було у Закопане (878 чи 19,1 % від 

загальної кількості по Галичині), Кракові (678 або 14,7 %) та Криниці (636 або 

13,8 %). Найбільша місткість готелів була у Закопане (1533 чи 20,1 % від 

загальної кількості по Галичині), Криниці (1171 або 15,4 %) та Кракові (969 або 

12,7 %). Максимальна кількість номерів була у закладах: «Лазенки» (Криниця) 

– 130, «Полонія» (Криниця) – 100 та «Жорж» (Львів) – 93.

Найбільшою місткістю вирізнялися готелі: «Лазенки» та Офіцерський 

відпочинковий дім (обидва – у Криниці) – по 160, «Полонія» (Краків) – 150, 

«Карльтон» (Криниця) – 140 та «Жорж» (Львів) – 125. 

1-місний номер з ванною коштував 3–15, без ванни – 1–12; 2-місний з 

ванною – 4,5–35, без ванни – 2–20 зол. 

Лише 10 готелів (5 % від загальної їх кількості: С. Наґель –  Болехів;  

Французький,  Ґранд, Полонія,  Ружа – всі Краків;  Жорж,  Санс Соузі, Сплендід 

– всі  Львів; Бабуні – Рабка; Брістоль – Закопане) мали 1-місні номери з

ваннами, що коштували у середньому 9,3 зол./добу. 48 готелів (24,6 %) не мали 

1-місних номерів. 147 готелів (75,4 %) з 1-місними номерами без ванн 
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встановлювали добові ціни від 1 до 12 зол. (у середньому – 4 зол.). 10 готелів 

мали 2-місні номери з ваннами, де середньодобова ціна становила 15 зол. 2-

місні номери без ванн (145 або 74,4 %) мали середньодобову ціну 6 зол. у 50 

готелях 2-місних номерів не було. 

Утримання клієнтів здійснювалося у 146 готелях (75 %), внаслідок чого 

добова вартість зростала на 30 %. Вартість номера з утриманням коливалася від 

3 до 18,5 зол. Майже половина готелів надавали послуги лікувальних купелей, 

разова вартість яких коливалася від 0,5 до 3,5 зол. (у середньому – 2 зол.). 66 

готелів (33 %) мали гаражі з добовою ціною 0,5–4 зол. (у середньому – 2 зол.). 

Середня вартість 1-місного номера з ванною, утриманням, купелями та 

гаражем становила 16 зол./добу; без ванни, але з утриманням, купелями та 

гаражем – 9,5 зол./добу. Середня вартість 2-місного номера з ванною, 

утриманням, купелями і гаражем становила 24 зол./добу; без ванни, але з 

утриманням, купелями і гаражем – 12 зол./добу; 

При середньодобовій вартості одного місця зі всіма вигодами 10,7 зол. та 

максимальній добовій загрузці готелів доходи готельєрів Східної Галичини 

могли скласти близько 30 млн зол. на рік. 

2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-ЕКСКУРСІЙНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКАРПАТТІ 

У 1970-80-х роках 

  Котенко Р.М. 

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника 

Інститут туризму 

Суспільна і науково-теоретична актуальність зазначеної у назві статті. 

Дослідники одностайні в думці, що саме на 1970-80-ті роки, попри застійні 

явища в соціально-економічній сфері та панування жорсткого авторитарного 

режиму, припадає “золота доба“ розвитку туризму в України.  

     Мета статті полягає в тому, щоб на прикладі Івано-Франківської області 

(Прикарпаття) – одного  з найпривабливіших туристичних регіонів України – 

розкрити комплекс природних і суспільних передумов, що уможливили 

бурхливий розвиток туризму в 1970-80-х роках. 

Напрацювання радянських, сучасних українських та зарубіжних учених 

А. Абуков, І. Бондарчук, В. Тимчинський, В. Кравців, П. Жук, В. Квартальнов, 

В. Сенін, В. Федорченко дають достатню науково-методологічну базу для 

з’ясування чинників, що визначали розвиток туристично-екскурсійної 

діяльності на Прикарпатті. Пропонуються різні типології цих факторів, що 

поділяються на «суб’єктивні» і «об’єктивні», «тимчасові» і «стабільні», 

«природознавчі» й «культурологічні» тощо.  

Найоптимальнішим уважаємо виокремлення чотирьох груп таких 

чинників: 1) соціально-економічні; 2) туристичні; 3) організаційно-

інфраструктурні. 
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 Визначальною передумовою розвитку туристично-екскурсійної 

діяльності стали зрушення в соціально-економічній сфері. За офіційними 

даними, у 1970-х роках обсяг вільного часу радянських робітників і службовців 

зріс на 30%, так що середня тривалість робочого тижня для них становила 39,4 

год., а термін відпусток – 21-24 дні й більше [1, с. 21].  

     Таким чином, у структурі вільного часу відпочинок наприкінці робочого дня 

сягав 44%, наприкінці робочого тижня – 48%, а період відпусток – лише 8% [2, 

с.69]. Такий розподіл залишав значний потенціал для розвитку екскурсійно-

туристичної діяльності. Наступною важливою передумовою для влаштування 

змістовного дозвілля і подорожей є зростання добробуту та поліпшення 

побутових умов населення. Згідно з радянською статистикою, у 1960 — 1985 

рр. національний дохід Української РСР збільшився на 348% завдяки 

зростанню продукції промисловості у майже 1,6 разів, а сільськогосподарської 

– на 63% [3, с.11-14].    

Важливим чинником розгортання туристично-екскурсійної справи є 

рівень транспортної інфраструктури, яка створювала можливості для швидкого 

комфортного пересування та відвідування широкої кількості об’єктів на різних 

територіях. Її поступ в Україні супроводжувався позитивною динамікою: у 

1960-1985 рр. протяжність автотрас зросла із 45 до 145 тис. км; збільшувалася 

кількість залізничних пасажиро перевезень, пасажиропотік у повітряному 

просторі зріс у шість разів [3, с.205-210]. Транспортна доступність істотно 

впливала на формування центрів і вузлів туристично-екскурсійного руху, що 

спрямовувався до природно-рекреаційних та культурно-історичних об’єктів. 

Через терени краю проходили маршрути кожного восьмого-десятого 

турпотягів, чисельність яких за 1970-1985 рр. зросла зі 134 до близько 300. 

 Друга група передумов розвитку досліджуваного явища пов’язана з 

наявністю на Прикарпатті значних власне туристичних ресурсів, що посідають  

важливе і своєрідне місце в туристично-рекреаційній ресурсній базі всієї 

України.  

На середину 1980-х років в Івано-Франківській області функціонувало 25 

закладів відпочинку, що мали 2,5 тис. місць та обслуговували близько 24,5 тис. 

осіб [4, с.161].  

    Авторитетні дослідження свідчать, що “історичний пік“ розвитку 

“традиційних“ закладів рекреації Карпатського регіону припав на 1980-ті роки, 

коли завдяки централізованій системі профспілкового соціального туризму 

вони приймали до 103 тис. осіб, так що їхня заповнюваність сягала 90 – 100% 

[4, с. 160-163].  

Потужність діючих тут 53 туристичних закладів на час максимального 

розгортання становила 10,5 тис. місць, з них близько 23-25% припадало на 

Івано-Франківщину. А за обсягами послуг рекреантів (30,4%) вона випереджала 

інші області регіону. Завдяки рентабельності туристичних підприємств 

постійно зростали їхні прибутки – за 1970-1985 рр. – у 5,3 рази [4, с.162].  

    Розгортанню туристично-екскурсійного руху сприяло формування служби 

сервісу. Про її перетворення на важливу галузь обслуговування населення 

Прикарпаття засвідчують збільшення кількості у 1985р. підприємств роздрібної 
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торгівлі до 4087 та підприємств громадського харчування – до 1966, вони мали 

в середньому 66 посадочних місць [5, с.170; 6, с.200-203]. Особлива увага 

приділялася організації харчування та розширенню асортименту побутових 

послуг рекреантів у туристичних закладах, на маршрутах й у зонах відпочинку.  

    Таким чином, у 1970-80-х роках на Прикарпатті склалися сприятливі умови 

для розвитку туристично-екскурсійної діяльності. За умов панування командно-

адміністративної системи були віднайдені механізми для нарощування 

туристично-екскурсійної діяльності в краї. Такий досвід і практика можуть 

бути цікавими й корисними для ефективного використання ресурсного 

потенціалу Прикарпаття в розвитку туристично-екскурсійної справи за 

сучасних умов.  
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3. ПРОБЛЕМА ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА М. КИЄВА 

К.В. Прилепко, С.М. Неіленко 

Київський національний університет культури і мистецтва 

Наразі заклади ресторанного господарства пропонують страви різних 

напрямів: від стандартних страв певних національних кухонь до страв 

молекулярної, креативної та фьюжн кухонь. Та, крім смакових та естетичних 

вподобань, у кожної людини є свої певні потреби, пов’язані зі станом її 

здоров’я. У наш час набуває популярності притримуватися здорового способу 

життя і відповідно харчуватися. Адже дієта в перекладі з грецької мови і 

означає спосіб життя. 

Тому метою нашого дослідження є проблема здорового харчування у 

закладах ресторанного господарства м. Києва. 
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Більша частка закладів ресторанного господарства позиціонує здорове 

харчування з вегетаріанським напрямом. Попри переваги даного харчування 

(відсутність зайвої ваги, знижений ризик розладів шлунково-кишкового тракту, 

гіпертонії, сечокам’яної хвороби, інфаркту, атеросклерозу тощо), у нього є і 

недоліки, такі, як: дефіцит мінеральних речовин, вітамінів, повноцінного білка, 

що може викликати порушення розвитку та росту дітей, роботи щитовидної 

залози, обміну речовин тощо. Найбільш популярні представники такого 

напряму: «ILive», «NebO's», «ECO Buffet», «Імбир», «Tri», «SkyArtCafe», 

«Vegano hooliganо». У меню цих закладів представлено всі типи 

вегетаріанських страв: закуски, основні страви, десерти тощо. 

Непогано розвинене спортивне харчування, більшість таких закладів 

функціонують при спеціальних спортивних закладах. 

Поступово популярності у світі набуває детокс-дієта, спрямована на 

очищення організму від токсинів та вільних радикалів за допомогою збагачення 

раціону харчовими волокнами й антиоксидантами. У Києві її найбільш 

популярними представниками даного напряму є «Say Grace Cafe» та 

«DetoxCafe», особливість яких полягає в наявності у меню соків холодного 

віджиму. 

Згідно статистики наразі в Україні нараховують 1,2 млн. людей, які 

страждають на діабет. Таким людям необхідно слідкувати за рівнем цукру в 

стравах, які вони споживають. Відсутність у меню спеціальних страв для 

діабетиків унеможливлює відвідування цими людьми закладів ресторанного 

господарства, що негативно впливає на економічні показники, адже втрачається 

значна частка потенційних відвідувачів. На жаль, лише два ресторани 

пропонують діабетичні страви: «Опалкова хата» та  «В шляпе».  Я вважаю, що, 

окрім впровадження страв з редукованим вмістом цукру та використанням 

цукрозамінників, необхідно вказувати у меню значення глікемічного індексу 

страв, що сприятиме більшому відвідуванню людьми, які страждають на 

цукровий діабет, закладів ресторанного господарства.  

Необхідно звернути на наявність безглютенових страв у меню закладів. 

Дані страви виключають білок глютен, який міститься в таких зернових, як 

пшениця, ячмінь і жито, і який не засвоюється людьми, що страдають на 

целіакію (згідно статистики 1% населення страждають цією хворобою). Єдиний 

заклад у Києві, що не тільки включив такі страви у власне меню, а й розробив 

безглютенову дієту,  − «Полезноесть». 

Також актуальною є проблема геродієтичного харчування (призначене для 

людей похилого віку). В меню більшості закладів ресторанного господарства 

відсутні такі страви, що негативно впливає на відвідування їх людьми похилого 

віку, хоча серед них є значна частка міліонерів. 

Резюмуючи вищесказане, хочеться зазначити, що заклади ресторанного 

господарства починають піклуватися про здоров’я своїх відвідувачів. У їх меню 

з’являються вегетаріанські страви, смузі, фреші тощо. Проте діабетичні, 

безглютенові, геродієтічні страви представлені у меню лише декількох 

закладів. Ми вважаємо, що ресторатори мають розвивати вказані напрями 

здорового харчування, щоб максимально задовольнити потреби своїх 
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відвідувачів та підтримувати їх здоров`я, що є не менш важливим у залученні 

потенційних споживачів. 

4. ПОПУЛЯРНІСТЬ ЧАЙНИХ САЛОНІВ НА УКРАЇНІ

Фурманова Ю.П., Паламарчук Л.В. 

Національний університет харчових технологій 

В останні 50 років традиції чайної майстерності активно подорожують по 

світу, змушуючи все більшу кількість людей відмовлятися від дешевого чаю в 

пакетиках заради осягнення істинної суті чаю - напою, що зближує душі. 

Традиція проведення чайних церемоній з'явилася в Китаї. Потім з Піднебесної 

вона перекочувала до Японії, де імператорські придворні перетворили її на 

витончене змагання з дегустації. Китайська чайна церемонія називається 

«гунфу ча», що в перекладі означає «вище мистецтво чаю». Воно зародилося в 

середовищі китайських буддійських ченців у І-ІІ столітті до нашої ери.  

Справді, чай — це філософія Сходу.  

Культура Сходу на Україні набуває дедалі більшого поширення та 

популярності.  З давніх-давен люди знали цілющі властивості чаю. Знали, що 

він вгамовує головний біль, бадьорить, знімає почуття втоми, поліпшує 

травлення і заспокоює тіло і душу.   

Перші заклади, в яких пропагувалася культура споживання чаю, 

створювалися не як бізнес-проекти, а як чайні клуби за інтересами. Ця форма з 

часом набула поширення. Як наслідок, вони розділилися на три групи: елітні 

чайні клуби для дійсних шанувальників чаю; демократичні для ширших мас 

населення (модної публіки); дійсно народні чайні. 

Елітні чайні клуби  відвідують люди, які цікавляться східними 

культурами, зокрема чайною культурою і чайними церемоніями. Це вузьке 

коло людей, де 85 % - постійні гості. До чайних клубів масового формату 

приходять ті, хто не надає великого значення езотериці, але цікавиться чайною 

культурою. Тут можуть збиратися на pre-party, корпоративні вечірки. В цих 

закладах може бути DJ (ді-джей), алкогольні напої, страви, наприклад суші.   

Народні чайні клуби – це  чайні, ще більш демократичні, по-справжньому 

народні, без езотерики та пропагування східної чайної культури, їх послугами 

користуються студенти, школярі, службовці офісів, батьки з дітьми. Поряд з 

чаєм тут можуть запропонувати каву, широкий асортимент борошняних 

кондитерських виробів, солодких страв. 

У першій і другій групі присутні відповідний набір китайських чайних 

церемоній, здійснюється підбір чаїв від чайного майстра. Для першої групи 

закладів чай найчастіше закуповують у Китаї. В третій та другій групі 

постачальниками чаю є відомі фірми. 

Чайні відкривають окремі господарюючі суб'єкти на ринку ресторанного 

господарства та відомі постачальники чаю, наприклад "Мономах", "Світ чаю" 

при своїх магазинах. При ресторанах можуть створюватися чайні кімнати з 
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певною стилістикою: китайською, японською, індійською тощо. Інтер'єр 

чайних клубів виконується в стилізованому східному стилі.  

В Україні кількість чайних салонів є незначною. Більшість їх 

сконцентрована на Західній Україні, але в інших областях кількість даних 

закладів достатня, щоб задовольнити потреби споживача  у наданні таких 

послуг. Найбільш популярні в Україні є такі чайні клуби та салони: «Дім 

чайного майстра», «Макоча», «Скарби піднебесної», «Шале» тощо. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. П’ятницька Н.О. Організація обслуговування у підприємствах

ресторанного господарства / Підручник для вищих навчальних закладів / За заг. 

ред. П’ятницької Н.О. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 584 с. 

2. Коли люди п’ють чай, зникає будь-яка дискримінація / Артем

Жуков, Марина Кучук. – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/koli-lyudi-pyut-chay-znikaie-bud-yaka-

diskriminaciya// 

5. АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-

РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ ЛЬВІВЩИНИ 

О.Ю. Мурак, Т.П. Голікова 

Національний університет харчових технологій 

На сучасному етапі туризм набуває не просто масового характеру, а стає 

однією з провідних галузей світового господарства. Кожна країна, регіон, місто 

намагаються пропагувати та популяризувати свою туристичну привабливість.  

На Львівщину туристів і гостей приваблює неповторне поєднання 

місцевого колориту та ділової активності. Проте, до недавнього часу подорож 

до Львівщини асоціювалася в уяві туристів з містом Львовом, замками, горами 

та курортами. Але саме територія Львівської області − з її унікальними 

історико-культурною спадщиною, мистецтвом, лікувально-оздоровчими, 

водними і ландшафтними ресурсами, самобутніми традиціями та звичаями в 

поєднанні з вигідним географічним положенням − є чудовою базою для 

розвитку найрізноманітніших видів і форм туризму та відпочинку.  

На території Львівщини понад 4000 пам’яток історії та культури, значна 

частина яких зосереджена у Львові, Жовкві, Белзі, Бібрці, Золочеві, Жидачеві, 

Самборі, Дрогобичі. Великою популярністю серед туристів користуються 

центри релігійного туризму − Крехівський та Унівський монастирі, а також 

замкові фортифікації Львівщини. Природно-рекреаційні та лікувально-

оздоровчі ресурси Львівщини представлені лікувальними мінеральними водами 

(7 типів), лікувальними грязями, озокеритом, на базі яких розвиваються відомі 

в Україні та за кордоном курорти − м. Трускавець, смт. Східниця, м. Моршин, 

смт. Немирів, смт. Великий Любінь, смт. Шкло. Тут знаходяться Національні 

парки «Сколівські Бескиди» та «Яворівський», спеціальні економічні зони 

http://www.day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/koli-lyudi-pyut-chay-znikaie-bud-yaka-diskriminaciya/
http://www.day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/koli-lyudi-pyut-chay-znikaie-bud-yaka-diskriminaciya/
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«Курортополіс Трускавець», «Яворів» тощо. Популярними є гірськолижні 

курорти Сколівського та Турківського районів. Для водних видів відпочинку, 

оздоровлення і туризму найбільш придатними є ріки Дністер, Стрий, Свіча, 

Західний Буг, окремі штучні водойми в околицях Львова та у Яворівському 

районі. 

Водночас подальший розвиток туристично-рекреаційної галузі 

гальмується через: невиразний образ Львівщини на туристичному ринку; 

низький рівень розвитку туристично-рекреаційної інфраструктури; 

невідповідність засобів розміщення світовим стандартам; незадовільний стан 

доріг; незадовільний стан  пам’яток історико-архітектурної спадщини, що не 

підлягають використанню для туристичних потреб; незабезпечення 

професійними кадрами в галузі туризму і рекреації; недосконалість 

законодавчої та нормативно-правової бази в галузі туризму; низька якість та 

недостатній асортимент туристичних послуг; неналежний стан туристичних 

маршрутів; недостатність туристичної інформації як для туристів, так і для 

підприємств, що надають послуги у сфері туризму. 

Усі ці проблеми диктують необхідність створення повноцінної 

регіональної політики розвитку туризму та рекреації, стратегічними завдання 

якої є: формування та утвердження туристичного образу Львівщини на 

світовому та вітчизняному туристичних ринках; розвиток і вдосконалення 

матеріально-технічної бази туристичної інфраструктури; створення 

сприятливих умов для ефективного управління туристичною галуззю області; 

підвищення професійного рівня працівників туристичної галузі та обмін 

досвідом. 

Отже, Львівщина є одним із найбільш привабливих туристичних регіонів, 

адже володіє сприятливими кліматичними умовами, значним природно-

ресурсним потенціалом, багатою історико-культурною спадщиною. Об’єктивно 

оцінюючи можливості Львівщини, можна зробити висновок, що область має 

передумови для перспективного розвитку культурно-пізнавального, лікувально-

оздоровчого, гірськолижного, природничо-пізнавального, науково-освітнього, 

релігійного, мисливського, сільського, екологічного, водного, етнічного, 

спортивно-оздоровчого, ділового, відпочинково-розважального, активного, 

екскурсійного туризму. 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Туризм Львівщини: проблеми та перспективи розвитку. //Урядовий

кур’єр. – 2012. 

2. http://tourlib.net

6. ІННОВАЦІЇ В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ

І.І. Васьковська 

Національний університет харчових технологій 

Інновації в туризмі - це системні заходи, які мають якісну новизну, що 

призводять до позитивних зрушень у галузі. Інноваційний процес отримує своє 
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визнання, з одного боку, через туристичний ринок і ступінь задоволеності 

клієнта, а з іншого боку, в основному, завдяки ухваленню спільних рішень 

туристичними організаціями та органами управління різних рівнів.  

На впровадження інновацій в туризм впливає економічна ситуація в 

країні, соціальний стан населення, національне законодавство, а також 

міжурядові та міжнародні угоди. Тому причинами впровадження інновацій в 

даній сфері є:  

 насичення багатьох класичних і традиційних напрямків; 

 небезпека великої втрати частки ринку у в'їзному туризмі;  

 загострення конкуренції і зростання пропозицій;  

 технологічна революція і розширення області застосування 

інформаційних технологій; 

 перехід від економіки пропозиції до економіки попиту. 

Спираючись на положення СОТ (Світової організації торгівлі), в 

туристичній сфері інноваційна діяльність розвивається за трьома напрямками.  

1. Впровадження нововведень, пов'язаних з розвитком підприємства і

туристичного бізнесу в систему і структуру управління, включаючи 

реорганізацію, укріплення, поглинання конкурентів; кадрову політику 

(оновлення кадрів, підвищення кваліфікації); раціональну економічну і 

фінансову діяльності (впровадження сучасних форм обліку звітності).  

2. Маркетингові інновації, дозволяють охопити потреби цільових

споживачів і залучити не охоплений сегмент покупців на даний момент часу. 

3. Періодичні нововведення спрямовані на зміну споживчих властивостей

туристичного продукту, його позиціонування на ринку як ексклюзиву, які 

передбачають збільшення конкурентних переваг.  

Таким чином, інноваційна діяльність в туризмі спрямована на створення 

нового або зміна існуючого продукту, освоєння нових ринків збуту, 

впровадження передових IT-технологій і сучасних форм організаційно-

управлінської діяльності. Саме тому інновації в туризмі необхідні і є 

невід'ємною умовою його розвитку. Управління нововведеннями і їх 

впровадження для розвитку туризму - ці питання є основними і найбільш 

вагомими в цій області.  

Один з основних способів залучення споживачів і збільшення свого 

доходу, полягає в пропозиції йому нового товару. У туристичній галузі, цей 

товар може бути новими маршрутами або місцями відпочинку. Однак, 

практично у кожного агентства, існує страх застосування нововведень першим, 

вдосконалення механізму роботи з клієнтами. Нововведення несе з собою 

чималу ступінь ризику. Наприклад, ефективне нововведення, яке приносить 

прибуток - бронювання турів за допомогою on-line сервісу, дозволяє економити 

час, прискорює обробку заявки та підтвердження обраного туру. Не всім 

клієнтам цей сервіс подобається, не всі ним користуються, однак 

спостерігається автоматизація галузі.  
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7.РОЗВИТОК ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В 

СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ 

 

К. Іваніцька  

Національний ніверситет харчових технологій 

 

Питання розвитку села є актуальним в з моменту здобуття Україною її 

незалежності, адже всі ці 23 роки село занепадає. Тому популяризація та 

розвиток туризму в сільській місцевості є актуальними.  

Поширення сільського туризму є актуальними для України, оскільки це 

сприяє вирішенню таких питань: 

- охорона і розвиток місцевих народних традицій; 

- створення робочих місць для селян і ; 

- підвищення стандарту та естетики сільських осель, поліпшення якості 

життя мешканців села. 

Організація туризму в сільській місцевості потребує чіткого планування 

та сучасного підходу. 

Насамперед слід чітко визначити який напрям сільського туризму буде 

розвиватися на певній місцевості: агротуризм, екотуризм  чи  відпочинковий  

Агротуризм – туризм в сільській місцевості, під час якого туристи 

знайомляться з місцевою культурою, ведуть сільський спосіб життя. 

Організація такого туризму не потребує великих коштів, адже туристи 

розміщуються у будинках місцевих жителів, харчуються домашніми 

продуктами. Вартість такого відпочинку приблизно складає 700 грн. з особи на 

7 діб. 

Основною проблемою організації даного туризму є недостатня 

нормативно – правова база та низький відсоток знань місцевих мешканців у 

спеціальних економічних питаннях. 

Агротуризм має сприяти відновленню та збереженню традиційного 

способу життя місцевого населення, його культури. Розвиток агротуризму 

можливий лише, якщо місцеві жителі  реалізувавши послуги розміщення та 

харчування мали б пільги. 

Екотуризм -  науково-пізнавальний вид сільського зеленого туризму, 

характерний для сільських місцевостей, розташованих у межах територій 

національніх парків, заповідніх зон, природних парків . 

Такий вид відпочинку є близьким до агротуризму, проте такий вид 

туризм передбачає збереження території в її природному стані. Будь яка 

діяльність заборонена. 

Організація такого відпочинку не потребує спеціалізованої 

інфраструктури, так як туристи можуть розміщуватись в місцевих будинках або 

садибах. 

Відпочинковий туризм - базою його розвитку є житловий фонд на 

садибах господарів та наявні природні, рекреаційні, історико - архітектурні, 

культурно-побутові й інші надбання тієї чи іншої місцевості. 
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Даний вид туризм потребує чітко планування і охорони,так як великий 

потік туристів може зашкодити історико – культурній спадщині. Також такий 

туризм потребує значних коштів для реставрації пам’яток, адже більшість з них 

знаходяться в жахливому стані. 

Отже, організація туризму в сільській місцевості потребує чіткого 

планування, організації, сил та коштів. Проте все це виправдовує себе, адже 

туризм є ефективним засобом економічного та соціального відродження села. 
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8. МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ В ТУРИЗМІ 

 

І.І. Васьковська  

Національний університет харчових технологій 

 

Один з основних способів залучення споживачів і збільшення свого 

доходу, полягає в пропозиції йому нового товару. У туристичній галузі, цей 

товар може бути новими маршрутами або місцями відпочинку. Однак, 

практично у кожного агентства, існує страх застосування нововведень першим, 

вдосконалення механізму роботи з клієнтами. Нововведення несе з собою 

чималу ступінь ризику. Наприклад, ефективне нововведення, яке приносить 

прибуток - бронювання турів за допомогою on-line сервісу, дозволяє економити 

час, прискорює обробку заявки та підтвердження обраного туру. Не всім 

клієнтам цей сервіс подобається, не всі ним користуються, однак 

спостерігається автоматизація галузі.  

Щоразу туроператор застосовує на своїй практиці нові інновації, 

розуміючи, щоб зацікавити споживача, потрібно привернути його увагу. В 

даному випадку інновації відіграють величезну роль, для залучення туристів. 

Наприклад, туроператори пропонують такі розроблені і впроваджені технології: 

динамічні прайс-листи; 3D-реєстрація на рейс; докладні 3D моделі готелів; 

інтерактивна карта польотів; сенсорні термінали самообслуговування.  

Нещодавнє нововведення у туроператорів - так звана «жива ціна». Ціни 

на турпродукти визначаються не суб'єктивним людським фактором, а 

об'єктивними законами ринку. «Жива ціна», минаючи посередників, 

безпосередньо адресується споживачу в момент запиту. Дане нововведення 

характеризується тим, що туристи зможуть самостійно підібрати собі тур, при 

цьому мінімізувавши свої витрати. Представлений він в формі динамічного 

прайс-листа на сайті туроператора, яким може скористатися будь-який 

бажаючий, не виходячи з дому. За час роботи цієї системи обороти компанії і 
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кількість щоденних бронювань збільшилися вдвічі. Інформація даної системи 

не проходить через посередників, комерційні та авіа відділи - вона відразу 

потрапляє до споживача, що робить її актуальною.  

Головні переваги даного нововведення: автоматичне управління 

продажами; істотне скорочення трудовитрат; захист від промислового 

шпигунства і цінової конкуренції. Впровадження «живої ціни» в 2013 р 

дозволяє представникам туристичного ринку відстежувати і бронювати кращі 

пропозиції за актуальними цінами в режимі он-лайн, які розраховуються за 

лічені секунди для кожного клієнта індивідуально.  

Ще одним нововведенням туроператорів стало 3D-реєстрація на рейси 

авіакомпаній. Туристи заздалегідь вибирають місце на борту літака, проходять 

заочну реєстрацію і отримують посадковий талон. Крім того, мандрівники 

можуть визначитися з місцем в літаку, як за місяць, так і за три місяці до дати 

вильоту. Експерти авіаринку вже відчули, що масове використання завчасної 

3D-реєстрації на рейсах дозволяє уникнути черги до стійок реєстрації в момент 

перевантаження авіавузла, а спеціальні стійки Drop Off в аеропортах - без черги 

здати багаж.  

Отже, можна сказати з впевненістю, що туристична галузь йде в ногу з 

часом. Намагається не стояти на місці, а рухатися вперед, впроваджувати 

нововведення у своїй діяльності, тим самим завойовувати новий ринок і нових 

покупців. 

9. ГОТЕЛІ LOW COST: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

К.О. Верес, О. Казакова 

Національний університет харчових технологій 

Однією з проблем сучасного туризму України є відсутність хороших 

готелів за невелику плату в центральних частинах міста. Звичайно, сьогодні для 

бажаючих подорожувати за невелику плату існую спеціальні заклади 

розміщення – хостели. Проте серед їхніх головних недоліків є розміщення, як 

правило, на околицях міста, що ускладнює мобільність туристів. Здебільшого, в 

хостелах зупиняють туристи, чий бюджет вельми лімітований (молодь, 

студенти). Цей контингент туристів надає перевагу самостійному перегляду 

об’єктів туристичної атракції, або воліє аби частка вільного часу під час 

пізнавального туру була якомога більшою. І заклад їхнього розміщення має 

бути не дуже далеко від центральної частини міста. 

Як альтернатива для туристів які не хочуть переплачувати або ж 

поселяться в готелях на околиці міста є «капсульний готель» - один з варіантів 

японських готелів, що представляє собою невеликі спальні комірки, 

розташовані один над одним. Знаходяться в основному біля великих вокзалів 

або поруч з розважальними районами для зручного розташування приїжджих 

людей. 

Кімната в капсульному готелі являє собою капсулу розміром приблизно 

2×1×1,25 м. Цього розміру достатньо, щоб спати, дивитися телевізор або 
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читати. Багаж постояльця зберігається зазвичай у шафці, розташованому 

недалеко від капсули. Туалети також розташовані окремо і є загальними. 

Гість капсульного готелю може самостійно налаштувати собі комфортну 

температуру, потрібну яскравість світла. Кожна капсула обладнана телевізором. 

По суті, це хостел, але з абсолютно іншим рівнем комфорту, зі звукоізоляцією і 

дизайном. За невеликі гроші можна жити з комфортом в центрі міста. 

На сьогоднішній день прогрес не стоїть на місці, сучасна людина досить 

часто виявляється між містами та країнами - у стані тривалого очікування 

поїзда або літака в наступну точку подорожі. Хочеться поспати і відпочити, а 

номер в готелі не заброньовано. Спеціально для таких випадків і розроблені 

мобільне приміщення Sleepbox площею 2,5 × 1,6 метра і висотою від 2,5 до 3 

метрів. Крім найголовнішого - ліжка, в ньому є тумбочка, місце для багажу, 

розетки для підключення зарядного пристрою до ноутбуку і телефону. Sleepbox 

оснащений системою вентиляції і загального освітлення, також передбачені 

вбудовані LED світильники для читання і штори з електроприводом для вибору 

оптимального режиму приватності. Sleepbox може вміщати від одного до трьох 

осіб. 

Ідеальне місце для установки кабін Sleepbox, на наш погляд, - це «чиста 

зона» аеропорту, біля виходів до літаків, де мандрівники зазвичай чекають 

відкладеного вильоту або пересадки. Ми впевнені, що Sleepbox виявляться не 

менш затребуваними на території вокзалів, виставкових і готельних комплексів, 

торгових центрів. 

Зрештою даний вид готелів може бути дуже популярним, особливо серед 

молоді або людей, які приїхали в місто на короткий термін. Ми вважаємо, що в 

Україні теж варто спробувати щось нове, і це стане поштовхом у розвитку 

сучасної індустрії гостинності. 
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10. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГІРСЬКОЛИЖНИХ

КУРОРТІВ В УКРАЇНІ 

К.О. Верес, О. Назарко 

Національний університет харчових технологій 

Гірськолижний туризм в Україні має вже більш ніж сторічну історію. 

Саме в ті часи почались перші лижні подорожі по Карпатах. Розвиток 

внутрішнього туризму, в т.ч. гірськолижного на сьогодні є вельми актуальним з 

огляду на політичну та економічну ситуацію в країні. 

З метою розвитку гірськолижного туризму необхідно стимулювати 

розвиток об’єктів туристичної інфраструктури, розрахованих на так званого 

підготовленого споживача (готелі і пансіонати середнього класу, мотелі, 

туристичні бази поблизу основних гірськолижних курортів, пункти надання 

невідкладної медичної допомоги, пункти прокату гірськолижного 

спорядження).  

Основні центри розвитку гірськолижного туризму сконцентровані у зоні 

Карпат, хоча на сьогодні і в інших регіонах стрімко починають розвиватися 

гірськолижні курорти (Водяники Звенигородського району Черкаської області). 

Для розвитку гірськолижного туризму велике значення має наявність 

інженерної та транспортної інфраструктури – водо-, енерго- і газопостачання у 

складні гірські райони, розвиненої дорожньої системи, гірськолижних 

підйомників та іншого устаткування, інформаційних комунікацій.  

Серед основних проблемних питань окремо можна виділити: недостатню 

інформованість серед населення щодо туристичної пропозиції; низький рівень 

сервісу, зумовлений майже повною відсутністю конкуренції; неналежний стан 

гірськолижних спусків та ін.  

А отже, основні пріоритетні напрями діяльності щодо розвитку 

гірськолижного курорту України полягають в:  

 удосконаленні правових засад регулювання відносин у галузі 

гірськолижного туризму; 

 забезпеченні  становлення гірськолижного туризму як 

високорентабельної  галузі економіки  України, заохоченні національних та 

іноземних інвестицій у розвиток індустрії гірськолижного туризму, створення 

нових робочих місць;  

 створенні сприятливих для розвитку гірськолижного туризму умов 

шляхом спрощення та гармонізації податкового та інших видів регулювання;  

 створенні умов для прискореного розвитку сфери гірськолижного 

туризму і курортів з використанням механізмів державної підтримки, в тому 

числі на засадах державно-приватного партнерства;  

 сприянні прискореному оновленню основних фондів готелів, 

санаторіїв, пансіонатів, інших засобів розміщення;  

 реалізації іміджевих та промоційних програм, спрямованих на 

формування позитивного іміджу українського гірськолижного туризму на 
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міжнародному та внутрішньому ринку, підтримка участі провідних 

туроператорів у міжнародних виставкових заходах;  

 створенні умов для належної підготовки туристичної 

інфраструктури в рамках реалізації Національного проекту “Олімпійська надія 

2022”. 
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11. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ НА ФРАНКІВЩИНІ

В. Галашевська, О. Батрак, К.О. Верес 

Національний університет харчових технологій 

Івано-Франківська область має значні туристичні ресурси для 

задоволення потреб вітчизняних та іноземних туристів в оздоровленні, 

відпочинку й пізнанні історії та культури краю. В області налічується 366 

територій і об'єктів природно-заповідного фонду, в тому числі перший в 

Україні національний парк - Карпатський, розташований біля верхів'я Пруту. 

Так, за офіційними даними, за перше півріччя 2010 р. Івано-Франківщину 

відвідало близько 86 тис. туристів обсяг наданих послуг яким становить понад 

25 млн. грн. Варто відзначити, що за кількістю туристів у 2010 р. Івано-

Франківщина впевнено перегнала такий відвідуваний регіон як Львівщина. 

Для іноземців, які впродовж останніх років активно відвідують 

Франківщину, співвідношення «ціна-сервіс» є прийнятним для їхнього гаманця. 

Популярності Прикарпаттю додає діяльність гірськолижного курорту 

“Буковель”, можливість змагання на байдарках на річках Прут і Черемош, 

дельтапланеризм. Порівняно з 2003 р., кількість закордонних туристів, які 

побували в Івано-Франківській області, зросла на 90%, і в першому півріччі 

2010 року їх було вже 3603 особи. Серед основних недоліків сфери послуг слід 

відмітити те, що власники закладів, які спеціалізуються на обслуговуванні 

туристів, зорієнтовані на багатого споживача. А ті, чий рівень достатку 

дорівнює середньому, задовольняються так званим “зеленим туризмом”. 

Для подальшого розвитку туризму та перетворення Івано-Франківської 

області на провідний туристичний регіон необхідно: розвинути і покращити 

туристичну інфраструктуру; спираючись на заохочення приватної сектора 

розширити сільський; відродити туристичні дитячі табори та кемпінги для 

сімейного відпочинку;  робота по охороні та рестоврації памяток історії, 
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розробка нових туристичних маршрутів: гастрономічні, винні, замкові, 

івентивні тощо. 

Виконання цих завдань, економічна та політична стабільність у державі 

сприятимуть успішному розвитку туризму в Івано-Франківській області. 
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12. УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Р. Гірак, Т.Ю. Примак 

 Національний університет харчових технологій  

 

Управління готельним підприємством - важливий вид фахової 

економічної діяльності, спрямованої на досягнення мети через раціональну 

організацію матеріальних, трудових, інформаційних ресурсів зі застосуванням 

принципів, функцій і методів управління. Мета управління - збереження 

конкурентних позицій у середовищі сфери гостинності, яка реалізується в 

підсумку в забезпеченні рентабельності підприємства. Рентабельності в 

готельній сфері досягають унаслідок розв'язання комплексу завдань: створення 

раціональної організації структури управління; дієвого використання кадрового 

потенціалу; розвитку матеріально-технічної бази підприємства; ефективної 

організації технології обслуговування; широкого використання сучасних 

маркетингових досліджень, кооперації та спеціалізації. 

Вирізняють такі підходи в організації управління готельним 

підприємством: 

— процесуальний - прогнозує управління як безперервний процес 

взаємопов'язаних управлінських функцій; 

— системний - за цього підходу готельне підприємство розглядають як 

поєднання взаємопов'язаних елементів - людських ресурсів, структурних 

підрозділів, технології, управлінських рішень, зорієнтованих на досягнення 

різних цілей в умовах змінного зовнішнього середовища; 

— ситуаційний - передбачає застосування різних методів управління 

відповідно до обставин, що формуються в середовищі гостинності. Середовище 

гостинності мінливе та перебуває під постійним впливом внутрішніх і 

зовнішніх чинників. Це зумовлює зростання найефективнішого в певній 

ситуації методу управління. 

Організаційно-функціональна структура управління - це впорядкована 

система управлінських ланок, розташованих у чіткому підпорядкуванні, що 

забезпечує взаємозв'язок між керуючою та керованою підсистемами, розвиток 
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системи як єдиного цілого. Ланки управління формують структуру з 

конкретним розташуванням, співвідношенням і взаємозв'язком. Створення 

організаційної структури управління зумовлене необхідністю розподілу прав і 

обов'язків між окремими підрозділами організації. 

Організаційна структура управління належить до ключових понять у 

менеджменті й необхідна для визначення злагодженого взаємозв'язку та 

взаємодії структурних ланок в управлінському процесі, коригування їхнім 

функціональним процесом у досягненні цілей. Організаційну структуру 

готельного підприємства формують, щоб забезпечити його перспективну 

конкурентоздатність, економічну ефективність, раціональну кооперацію. 

Залежно від категорії готелю в структурі його управління з'являються 

відповідні підрозділи, наприклад, бізнес-центр, фітнес-центр, лікар (іноді навіть 

мініполіклініка).  

Організаційна структура управління готельним підприємством 

оптимальна тоді, коли всі структурні підрозділи доповнюють процес створення 

готельної послуги, забезпечуючи його діяльність і водночас максимальну 

ефективність функціонування в досягненні кінцевого результату, яким 

вважається надання конкурентоздатних послуг. 

 

13. ІННОВАЦІЇ В ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ: «ТЕЛЕПОРТ» 

ВІД ГОТЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ «MARRIOTT» 

 

Н. П. Залєвська 
 Національний університет харчових технологій  

 

На сьогоднішній день інновації в готельному бізнесі є обов'язковим 

процесом для кожного готелю, який бажає втримати постійних клієнтів та 

залучати нових. Подорожуючи по всьому світу і відвідуючи різні готелі, 

клієнти стали більш вибагливішими. Щоб залишатися «в грі» готелям вже не 

можна не рахуватися з даним явищем. Тому індутрія гостинності не перестає 

нас дивувати активним впровадженням нових інноваційних технологій та 

маркетингових стратегій. Однією з таких новинок є «Телепорт» від готельної  

мережі «Marriott». За допомогою цього пристрою можна миттєво переміститися 

в розкішний номер готелю, опинитися на даху хмарочоса або потрапити на 

блакитний берег океану. 

В цілях масштабної маркетингової кампанії, яка розпочалася в Нью-

Йорку 24 вересня 2014 року, на одній з вулиць міста були встановлені скляні 

кабіни, що нагадують телефонні будки. Всередині кабіни оснащені спеціальною 

гарнітурою Oculus Rift DK2 і сенсорними 4D елементами. Користувач заходить 

в будку, надягає окуляри, навушники і "телепортується" в інше місце. Завдяки 

використанню вентиляторів, розпилювачів рідини, ароматизаторів, обігрівачів 

та відповідних ськріптових сцен у "віртуальній кабінці" можна відчути 

морський бриз, тепло тропічного сонця, шелест листя і навіть туман. 

У створенні інноваційної технології брала активну участь компанія 

Framestore. Ця компанія є відомим розробником візуальних ефектів. На 
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початковому етапі створення данного «телепорта» фахівці компанії 

відсканували будівлю готелю Marriott в Балтіморі з усіма найдрібнішими 

детялями та природою навколо готеля. Потім за допомогою ігрового джойстика 

«Unreal Engine4» перетворили все це в віртуальний світ. 

Технологія поки лише рекламна, наприклад, користувач не може сам 

вибрати куди йому піти - тому він поки учасник віртуальної екскурсії і може 

тільки оглядати місцеві пам'ятки. Також виробники  завірили, що вже скоро 

даний «телепорт» зможуть протестувати жителі Бостона, Вашингтона, Атланти, 

Далласа, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса і Сан-Хосе. 

Дана рекламна акція може стати прекрасним доповненням для будь-якого 

готеля чи мережі, яка хоче залучити більшу кількість відвідувачів та розширити 

інформацію про себе. Також данну інновацію можна сприймати як нову галузь 

туризму, яка носитеме назву «Віртуальні подорожі». Ця новинка надасть змогу 

відвідувати місця і дізнаватися щось новее, не витрачаючи при цьому кошти та 

час. 
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14. ПАМ’ЯТНИКИ ХАРЧОВИМ ПРОДУКТАМ В УКРАЇНІ

В. Колесник 

Національний університет харчових технологій 

Пам’ятники являють собою скульптурні споруди в пам'ять чи на честь 

кого-, чого-небудь. У бронзі, залізі, бетоні увічнюють уже не тільки видатних 

особистостей чи залишають на спомин нащадкам певні події. В наш час не 

здивувати туристів скульптурними виробами у вигляді тварин, рослин і навіть 

харчових продуктів та їжі. Вже стало звичним, що пам’ятники створюють 

неповторний шарм для багатьох міст, цікавими є й такі, що споруджені в 

українських містах рекламуючи себе харчовими продуктами. 

Так, на набережній курортного Бердянська з 2001 року знаходиться чи не 

найцікавіша пам’ятка міста – пам’ятник бичку-годувальнику. Саме цій 

невеличкій рибці завдячують бердянці своє рятування під час голодних часів 

воєнних та післявоєнних років. 

Пам’ятник апельсину було відкрито в Одесі на день міста 2 вересня 2004 

року, яку за переказом врятували ці екзотичні фрукти. Мешканці української 

«столиці гумору» охрестили дане творіння «пам’ятником хабару», бо нібито 

російському імператору Павлу І одеситами було відправлено декілька возів з 

апельсинами (знаючи його пристрасть до помаранчі), а той, на знак подяки 

видав указ про фінансування будівництва порту й розвиток міста. 

Неподалік корпусів Ніжинського консервного заводу наприкінці 2005 

року з’явилося скульптурне зображення діжки та ніжинського огірка, що 

розміщені на постаменті у вигляді імпровізованого погрібця (льоху) для 
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зберігання солінь та консервації. Пам’ятник ніжинському огірку став першим 

овочем «у граніті» на території України. 

У 2008 році виник пам’ятний знак цукровому буряку, що знаходиться на 

території однойменного науково-дослідного інституту, який розмістився на 

столичній Солом’янці.З одного боку постаменту прикріплено табличку з 

написом:«Цукровий буряк – рослина, створена людським генієм і працею у 

1769 році, найбільш повно акумулює енергію Сонця і є джерелом виробництва 

цукру і біопалива». 

А мешканці Кам’янки-Дніпровської, що в Запорізькій області, 

небезпідставно називають своє місто «помідорною столицею» України. Біля 

прохідної місцевого лісгоспу з’явився пам’ятник «Слава помідору!», у 2009 

році перенесений на центральну площу, що став головною ознакою міста. 

Заслуговує на увагу й єдиний у Європі пам’ятник херсонському кавуну-

велетню в селі Осокорівка, який є смачною візиткою не лише 

Нововоронцовського району, а й всієї Таврії. В літній період знаходиться 

чимало бажаючих попозувати та здійснити фотосесію біля цієї споруди. 

У 2006 році в Полтаві з’явився пам’ятний знак уособлення національної 

щедрості і родинного добробуту, пам’ятник полтавській галушці. Скульптурна 

композиція являє собою величезний полумисок з 17-ма бетонними галушками 

та глибокою ложкою на постаменті у вигляді дерев'яної стільниці, перевитої 

традиційним українським рушником. Крім народної любові, він нерідко 

піддавався критиці, адже фактично візитівкою великого історичного 

українського міста стала миска з їжею. 

Пам’ятники їжі та харчовим продуктам почали з’являтися в Україні 

відносно недавно. Існують сподівання, що кількість «смачних» пам’яток на 

теренах країни буде зростати. Але, нажаль, інколи відбуваються й зворотні дії. 

Так, встановлений у 2006 році пам’ятник Варенику в Черкасах, був 

демонтований власником вже через сім років, не зважаючи на те, що встиг 

полюбитися місцевим мешканцям та приїжджим туристам. 
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15. ПРИРОДНІ ПОДІЄВІ ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ 

 

В. Колесник 

Національний університет харчових технологій 

 

Ще з давніх часів певні події, які відбувалися як у природньому, так і 

соціокультурному середовищі, спонукали людей здійснювати подорожі до 

місць, де вони відбувалися. 

У наш час подієвий туризм по праву в своїй більшості орієнтується на 

громадські, політичні, економічні, історико-культурні, релігійні, мистецькі, 

спортивні ресурси антропогенного походження. І лише незначна частина 

сегменту евентивного (подієвого) туризму спирається на видовища природного 

походження й пов’язані з ними заходів. 

Якщо події, які відбувалися в суспільстві, притягували до себе 

мандрівників ще з давніх часів і спонукали їх до здійснення подорожей, то події 

природнього походження давали переважно зворотній ефект. Сонячні 

затемнення, полярні сяйва, виверження вулканів раніше викликали паніку, жах, 

страх і, як мінімум, відчуття можливої небезпеки. Нині ж, велика кількість 

мандрівників (не тільки туристів-екстремалів) залюбки здійснюють свої 

подорожі до місць, з яких можна спостерігати за «примхами природи». 

З набуттям незалежності, Україна активно залучилася до роботи по 

розширенню своїх туристичних можливостей. Природні туристичні ресурси, 

завдяки значній роботі фахівців туристичної галузі, починають збільшувати 

свою географію для прихильників, як внутрішнього так і іноземного 

екологічного туризму. Ландшафтні, лісові, водні, спелеологічні, флоро-

фауністичні ресурси України все ширше використовуються в рекреаційно-

туристичній діяльності. Однак, основною мотивацією для здійснення 

подорожей, де використовуються природні туристичні ресурси, залишаються 

рекреаційні та пізнавальні потреби. 

Які ж події, пов’язані з природними ресурсами в Україні, примушують 

туриста збиратися в дорогу? 

Без перебільшення можна стверджувати, що головним об’єктом 

евентивного туризму, що пов'язаний із природними ресурсами є «Долина 

нарцисів» - заповідний масив у складі Карпатського біосферного заповідника, 

що знаходиться в Закарпатській області поблизу міста Хуст. У цьому 

унікальному ботанічному об’єкті охороняється один з найбільших у Європі 

осередків нарцису вузьколистого, реліктової рослини, занесеної до Червоної 

книги України. Маючи велику наукову й естетичну цінність, дана дестинація 

притягує до себе велику кількість туристів у період масового цвітіння, що 

відбувається, як правило, в середині травня. За різними даними, за декаду, поки 

відбувається це «свято цвітіння», «Долину нарцисів» відвідує від сорока до 

п’ятдесяти тисяч подорожуючих. 

У другій половині квітня – на початку травня вітчизняні туроператори 

(«АнгаТревел», «Турінформ Закарпаття»), мережа туристичних агентств 

«Феєрія мандрів» тощо, організовують дво-триденні тури вихідного дня на 
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Закарпаття «Цвіт сакури на Закарпаття», «Цвітіння сакури в сонячному 

Закарпатті» та ін. Де під час подорожі можна не тільки помилуватися цвітінням 

японської вишні, але й провести пізнавальні екскурсії по Ужгородському, 

Невицькому, Мукачівському («Паланок) замках, продегустувати закарпатські 

вина та здійснити купання в термальних водах Косино. 

Уже традиційно в цей період в Ужгороді проводиться фестиваль Сакури, 

який супроводжується різноманітними ярмарками, виставами, флеш-мобами і 

місто вдвічі стає привабливішим для туристів. 

Цікавим об’єктом, як для киян, так і багаточисельних гостей нашої 

столиці є сирінгарій (сад бузків), що являється декоративною колекційно-

експозиційною ділянкою Національного ботанічного саду ім. Миколи Гришка 

НАН України. Близько 100 тисяч щоденних відвідувачів, у тому числі й 

туристів, відвідує сирінгарій, що нараховує майже 1,5 тисяч кущів, у травні під 

час цвітіння бузку. 

Подібні події місцевого значення мають місце майже в усіх регіонах 

України, однак вони незначні за обсягами та кількістю туристів, які пов’язали 

свою подорож саме з ними. Але поки не зникне у екстремалів мотивація 

відправитися в подорож, щоб побачити сходження снігових лавин у горах, 

здійснити спуск на рафті по стрімкій гірській річці під час повені чи паводку, 

здійснити фотосесію біля скованого кригою водоспаду, будуть існувати івент-

ресурси, пов’язані з природними об’єктами. 
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16. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ХОСТЕЛІВ В УКРАЇНІ НА 

СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ 

 

С.С. Кравцов 

Національний університет харчових технологій 

 

За 2014 року по всій Україні закрилося 25% хостелів, і на сьогодні їх 

нараховується 84 одиниці. Більшість серед закритиххостелів не витримало 

різкого зменшеннятуристичних потоків. Падіння в'їзного туризму в Україні в 

січні-листопаді 2014 року склало 80% порівняно з аналогічним періодом 

минулого року, незважаючи на той факт, щодевальвація гривні призвела до 

значного зменшення вартості розміщення в українських хостелах у доларовому 

еквіваленті[1]. Складна ситуація на сході України відлякує потенційних 

іноземних туристів і тільки західні регіони країни, віддалені від зони 
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військових дій, ще приймають туристів з закордону, переважно з Польщі, 

Словаччини та Чехії. Це приводить до необхідності пошуку шляхів 

відродження господарської діяльності хостелів, що постало метою 

дослідження. 

Оскільки нестабільна політична ситуація в країні не сприяє розвитку 

в’їзного туризму, то потенційними клієнтами українських хостелів стають 

вітчизняні туристів. На користь збільшення обсягів внутрішнього туризму 

працює девальвація національної валюти, яка стримує виїзний туристичний 

потік. Проте, оскільки бажання здійснення туристичної поїздки не є серед 

першочергових потреб, то в умовах погіршення економічної спроможності 

населення, розраховувати на значне збільшення попиту на тури по Україні не 

варто. 

В таких умовах представникам готельного бізнесу, які пропонують 

послуги хостелів пропонуєтьсяорганізувати подальшу маркетингову та 

господарську за такими напрямками: 

 налагодити активну співпрацю з державними установами та

громадськими та освітніми організаціями, які проводять роботу щодо промоції 

туристичних ресурсів регіонів України, оскільки саме вони є головною 

атракцією; 

 залучити можливості соціальних мереж, активними користувачами

яких є молодь – ключова аудиторія хостелів, наприклад, брати участь у 

форумах, допомагати в організації відпочинку в місцевості, де розташовується 

хостел; 

 оскільки безпосередніми конкурентами хостелів є квартири та

будинки, що подобово здаються туристам, то в рекламній діяльності 

акцентувати увагу потенційних клієнтів на тому, що хостел – це не просто 

заклад, який надає якісні послуги розміщення, а є місцем зі специфічною 

демократичною атмосферою, де гість може очікувати наперебування у 

дружньому оточенні[2]; 

 орієнтуватися на самодіяльних туристів, частка яких зросте у

зв’язку з,по-перше, бажанням заощадити кошти на відпочинок внаслідок їх 

зменшення і, по-друге, через відсутність мовного бар’єру, який був 

вагомоюпричиною звернення до турпідприємств у випадку здійснення 

закордонних поїздок; 

 проводити роботу щодо розширення потенційної клієнтської бази за

рахунок тих, хто раніше надавав перевагу активному відпочинку в АР Крим, і 

які туди не поїдуть внаслідок його анексії; 

 співпрацювати з туристичними операторами, для яких тури по

Україні можуть стати важливим джерело збільшення попиту та отримання 

доходу. 

Реалізація зазначених напрямів дозволить власниками вітчизняних 

хостелів скористатися можливостями, що склалися внаслідок знецінення 

національної валюти, а також мінімізувати погрози, викликані зменшенням 

купівельної спроможності потенційних клієнтів. 
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17. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ  

ТЕХНОЛОГІЙ В ТУРИЗМІ 

 

О.Ю. Мурак, Д.І. Басюк 

Національний університет харчових технологій 

 

Модель економічного зростання ґрунтується на інноваційному типі 

розвитку, який передбачає нові пріоритети: інтелектуалізація виробничої 

діяльності, екологічність (зелена економіка), використання високих та 

природоохоронних технологій тощо.  

Туризм є складною сферою для запровадження радикальних інновацій. 

Але у структурі сфери послуг є галузі, які мають власну базу досліджень і 

розробок, пропонують ринку нові високі технології, наприклад, сфера 

інформаційно-комп’ютерних технологій (ІКТ). 

Новими напрямами використання ІТ для туризму є: запровадження 

мобільного Інтернету, електронних каталогів пропозицій, поширення on-line-

бронювання. Неординарні ідеї, що просувають бізнес у сфері туризму: 

автоматизація і доступність довідкової інформації, розробка нових туристичних 

маршрутів, програмне забезпечення і програмні рішення.  

Соціальна сфера туризму також широко віртуалізується. Так, соціальні 

інформаційні мережі є потужним інструментом, який впливає на споживання 

туристичних послуг. Групи туристів створюють сайти, контактні спільноти з 

обміну досвідом подорожей, думкою про готелі, курорти, роботу персоналу та 

рівень сервісу. З'являються нові способи туристичної активності, наприклад, 

туристи з різних країн обмінюються житлом на час відпустки і для цих цілей 

реєструються на відповідних порталах і об'єднуються в специфічні соціальні 

групи.  

Фінансова свобода туристів також стимулює розвиток інновацій і 

пропозицію туристичних послуг: зручні платіжні системи, не прив'язані до 

конкретних місць, дають відчуття свободи. 

В світовій практиці в туризмі популяризуються інновації на транспорті 

(літак з прозорим корпусом), в готельному бізнесі (готельні комплекси на 

намивних островах), застосування енерго- та ресурсозберігаючих технологій. 

В українській практиці слід виділити наступні види інновацій:  

1) інноваційні програми і проекти;  
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2) нові знання та інтелектуальні продукти;  

3) виробниче обладнання та процеси; інфраструктура виробництва і 

підприємництва;  

4) механізми формування споживчого ринку і збуту туристичного 

продукту;  

5) організаційно-технічні рішення;  

6) сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки тощо.  

Зазначені напрями змін та трансформації бізнес-середовища знаходяться 

під дією зовнішніх факторів, які суттєво впливають на інтенсивність їх 

розвитку. Успішні інноватори туризму своїм досвідом доводять, що створення і 

впровадження нового – не просто бажано, але і необхідно в конкурентній 

боротьбі, а в період економічної нестабільності, – це повинно сприйматися як 

умова виживання. 
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18. ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ВИВІСОК В ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННИХ КОМПЛЕКСАХ 

 

І.Ю. Муха, Д.І. Басюк 

Національний університет харчових технологій 

 

Залучити й утримати увагу гостя – завдання не з легких. Але воно під 

силу магічному блакитному екрану і цифровим технологіям мультимедіа.  

Інтерактивні дисплеї різного розміру і типу монтуються всередину стін і 

меблів, декоруються в елементи інтер'єру чи встановлюються у вигляді окремо 

розташованих інформаційних стендів і кіосків. Вони транслюють текстові та 

графічні оголошення, фотографії, слайди, відео ролики. 

Розмістивши мережу табло у всіх доступних місцях готелю, можна без 

допомоги консьєржа направити гостя в конференц-зал, ресторан готелю, 

басейн. Або використовувати для цього консьєрж-сервіс.  

Digital Signage (цифрові вивіски) – таку назву отримала ця технологія – 

простий, гнучкий, надійний, ефективний інструмент залучення й утримання 

уваги гостя до продуктів і послуг готелю.  

За допомогою Digital Signage можна показувати схеми міста, карти 

маршрутів до місцевих пам'яток, а також важливі контактні дані різних служб 

міста.  

Красивий відеоролик, що рекламує затишну атмосферу і вишукану кухню 

ресторану готелю, за кілька секунд може вирішити долю романтичного або 

ділової вечері туриста або бізнесмена прямо біля стійки реєстрації.  

Поки гостя поселяють в номер, відволікти і захопити в потрібному 

напрямку його увагу можна за допомогою невеликої цифрової вивіски.  
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Текстові та графічні оголошення, фотографії, слайди, відеоролики і 

природне живе відео дозволяють створити привабливу і, що найголовніше, 

ненав'язливу рекламну кампанію всередині готелю.  

Цифрові вивіски покращують зв'язок з гостем, на відміну від традиційних 

маркетингових матеріалів цей процес може бути автоматизований для передачі 

потрібної інформації в потрібний час і в безліч місць одночасно. По суті, це 

один з ключових елементів системи CRM (від англ. Customer Relationship 

Management System - система управління взаємодією з клієнтами) для готелю.  

Така інформаційна система здатна вирішити відразу кілька важливих 

питань:  

- підвищення рівня продажів;  

- оптимізація маркетингових витрат;  

- поліпшення якості та швидкості обслуговування клієнтів. 

 

 

19. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОТЕЛІВ В УКРАЇНІ 

 

О. Нетяжевський, Т.Ю. Примак  

Національний університет харчових технологій 

 

Готельно-ресторанна сфера як одна з високорентабельних галузей 

світової економіки, у ХХІ ст. стає провідним напрямом економічного і 

соціального розвитку України. Міжнародний досвід свідчить, що необхідною 

передумовою активного та успішного просування цієї галузі на ринок держави 

є сучасна туристична інфраструктура. Сьогодні туризм формує економіку 

багатьох держав, регіонів, стає важливим чинником стабільного розвитку 

світової індустрії гостинності. 

Сучасний стан і тенденції розвитку готельної індустрії країни можна 

охарактеризувати наступними положеннями:  

1. Досягнення готельної індустрії України є дуже скромними на тлі 

загальносвітової тенденції неухильного зростання, процвітання і розвитку даної 

сфери діяльності.  

2. Основний готельний фонд країни не відповідає міжнародним 

стандартам.  

3. Високо комфортабельні мотелі в Україні введені в експлуатацію за 

участю іноземних компаній дозволили істотно скоротити дефіцит мотелів.  

Роль придорожньої інфраструктури у сегменті туристичного 

обслуговування часто недооцінюють та неналежно досліджують експерти й 

науковці з цієї галузі. Незважаючи на це, значна частка внутрішніх та 

іноземних туристів щоденно користується послугами таких закладів, 

збільшуючи прибутки кожного окремого закладу та створюючи попит на таке 

обслуговування, що надалі може означати розбудову туристичної 

інфраструктури та створення нових робочих місць. 

Для підвищення рівня конкурентоспроможності мотелі повинні постійно 

вводити інновації, щоб залишатись провідними у своєму сегменті та бути на 
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два кроки попереду конкурентів. Також потрібно заохочувати co-opetion 

(cooperation+competition: співпраця + конкуренція), адже готельний бізнес 

змушений конкурувати не лише в середині галузі, а й з фірмами готельного 

сервісу, фірмами, які пропонують послуги оренди житла, гуртожитками, 

приватним сектором, але разом з тим він повинен тісно співпрацювати з ними. 

Однією з найбільших проблем готельного є відсутність реклами. Отже, 

потрібно запровадити агресивну рекламу на туристичних сайтах, в турагенціях, 

що певною мірою знизить зовнішню конкуренцію. Було б добре отримати 

державну підтримку готельного бізнесу, наприклад на кордоні видавати 

іноземцям проспекти з усіма мотелями України, налагодити співпрацю з 

Держкомтуризму тощо. 

Удосконалення транспортної інфраструктури, особливо прикордонної 

зони, а також облаштування транспортних коридорів усіма необхідними 

об’єктами, впровадження сучасних технологій обслуговування є дуже 

важливим питанням, над вирішенням якого працюють фахівці у сфері туризму. 

Важливу роль для подальшого розвитку ринку туристичних послуг в Україні 

відіграють транспортні шляхи. Вони повинні відповідати міжнародним 

вимогам, забезпечувати швидкі, безпечні та комфортні умови перевезення 

туристів. Саме вони є першою ланкою ланцюга в успішному залученні 

туристичного потоку іноземних громадян до країни. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Бородіна В.В. Ресторанно-готельний бізнес: Облік, податки, маркетинг, 

менеджмент. – М.: Книжковий світ, 2003. – 165 с. 

2. Кабушкін Н.І., Бондаренко Г.А. Менеджмент готелів і ресторанів. –М.: 

Нове знання, 2002.– 163 с. 

3.Рідель Х. Бари й ресторани. Техніка обслуговування. – М.: Академія, 

2002. – 69 с. 

 

 

20. СУЧАСНА ПРАКТИКА ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ 

ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 

З. Цегольник, Н.В. Погуда  

Національного університету харчових технологій 

 

Останніми роками в Україні, яка має значний рекреаційний потенціал, 

спостерігається підвищений інтерес учених та спеціалістів до проблем розвитку 

готельного господарства як високорентабельної галузі економіки та важливого 

засобу культурного розвитку громадян. Формування тарифів (вартості 

проживання) на готельні номери (місця), послуги - один із важливих напрямків 

діяльності менеджменту готелю, що визначає ефективність його 

функціонування на ринку послуг гостинності.  

Важливим елементом маркетингового інструментарію є ціна, яка займає 

провідне місце в механізмі формування ринкових відносин між суб’єктами 
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економіки. Вибір методів ціноутворення та цінової політики багато в чому 

заданий цілями і стратегією готелю. Структура вартості розміщення гостей 

включає повну собівартість послуг розміщення, прибуток, кілька видів податків 

і зборів, комерційних надбавок і знижок. 

Так, у практиці американського готельного бізнесу при визначенні 

середньої вартості однієї доби розміщення використовується формула Хаббарта 

[1]. Ціни, розраховані за формулою Хаббарта, забезпечують готелю 

якнайшвидший вихід на стадію прибутковості. 

У вітчизняній практиці середня ціна однієї людино-доби розміщення в 

номері готелю визначається за наступною формулою: 

                             
кЗНПSЦ  ,                                         (1) 

де S — повна собівартість послуг розміщення, грн.; 

П  — прибуток від реалізації послуг розміщення, грн.; 

ЗНк — знижки (надбавки) до ціни підприємства, грн. 

До складу готельного тарифу (вартості проживання), окрім вартості 

розміщення у номері певної категорії, входять інші складові, такі, як 

харчування, послуги міні-бару (напої), послуги сауни тощо залежно від 

особливостей попиту клієнтів та відповідної маркетингової (в тому числі 

продуктової) політики готельного підприємства. Водночас надаються знижки, 

якщо деякі складові не включаються до готельного тарифу 

В цілому, чим більш специфічними, унікальними, якісними та цінними є 

послуги гостинності, тим більше свободи набувають підприємства при 

встановленні цін. Клієнтам надається цілий ряд основних та додаткових послуг. 

Але, як сам процес ціноутворення, так і цінову стратегію послуг не можна 

розглядати відокремлено, це зумовлено тим, що не існує попиту на основні 

послуги без додаткових та супутніх, і навпаки [2]. 

Отже, для більшості готелів головна мета - забезпечення беззбитковості, 

обґрунтована в умовах низької ділової активності в галузі поступово 

трансформується в новий орієнтир: збільшення частки ринку, обсягу продажів. 

Разом з цим змінюються і цілі, які стоять перед ціновою політикою. У зв'язку з 

новою орієнтацією готельне підприємство повинно проводити більш активну 

цінову політику, пов'язану з виходом на нові ринки, плануванням збуту, 

стимулюванням створення нових послуг. 
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21. АРОМОТЕХНОЛОГІЇ У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ 

БІЗНЕСІ 

 

В.О. Попенко, Т.В. Влодарчик 

Національний університет харчових технологій 

 

З кожними роками та десятиліттями людство показує своє прагнення до 

розвитку. На межі XX-XXI століть суспільство  вступило в інноваційну добу, 

яка характеризується швидким зростанням змін у всіх сферах суспільного 

життя. Як всім відомо основними причинами вивчення та введення інновацій у 

підприємствах готельно-ресторанного господарства є: представлення 

унікальних послуг, посилення конкурентної боротьби та намагання одержати 

на ринку конкурентні переваги та максимізувати прибуток; зростання попиту 

споживачів; забезпечення престижу підприємства та швидке вирішення 

проблем, що можуть виникнути на підприємстві [1].  

Досвідчені фахівці у галузі готельно-ресторанного господарства 

стверджують, що навіть при найретельнішому  прибиранню приміщень, 

практично неможливо в повною мірою вирішити проблему запаху їжі або 

тютюнового диму та багатьох інших неприємних запахів. Для вирішення цієї 

проблеми необхідне застосування ароматичної рідини, що розщеплюється до 

розмірів нано-частинки і змішується з частинками повітря, рівномірно 

поширюючись по всьому приміщенню. У відмінності від нано-ароматизаторів, 

більшість аерозолів і ароматичних засобів в складі мають леткі органічні 

сполуки, шкідливі для навколишнього середовища і організму людини. 

AirQ - це найефективніший спосіб поширення запаху потрібної 

концентрації в будь-якому приміщенні, зі стійким ефектом і без негативних 

наслідків. Якісно новий спосіб ароматизації краплями AirQ досягається за 

рахунок їх розміру. Порівняно з краплею аерозолю, крапля AirQ менше в 

діаметрі в сто раз, поверхня нано-краплі менше в 10 тис. раз, а обсяг і вага 

менша в мільйон разів. Малий розмір, вага і діаметр мікро-краплі дозволяє 

найбільш швидко змішуватися з частинками повітря. Формування AirQ мікро-

крапель відбувається без нагрівання й впливу тиску, що забезпечує збереження 

первісного складу ароматичної речовини. Мікро-краплі AirQ поширюються за 

принципом "сухого газу" змішуючись з повітрям по всьому приміщенню і не 

осідають на поверхню тривалий час. Тестування в експериментальних умовах 

показало, що в нерухомому повітрі, AirQ крапля в 1 мікрон опускається на 

підлогу з висоти 180 см тільки по закінченню 14 годин. Тоді як краплі аерозолю 

опиняються на поверхні в перші ж хвилини. Система нано-ароматизації чітко 

контролює концентрацію ароматичного речовини в повітрі, що дозволяє 

попередити алергічні реакції схильних до алергії людей. У складі мікро-крапель 

AirQ не використовуються ЛОС (летючі органічні сполуки). Всі параметри 

роботи обладнання нано-ароматизації задаються і контролюються 

програмуванням, дозволяючи зберігати необхідну концентрацію ароматичного 

речовини на необхідному рівні в будь-яких за площею приміщеннях. Сучасні 

технології дозволяють ароматизувати приміщення будь-якої складності і будь-
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якого обсягу. Ароматизатори повітря AirQ-1200 і AirQ-150 можуть бути 

вбудовані в систему вентиляції. Освіжувач повітря ScentStream встановлюється 

виключно в систему кондиціонування та вентиляції [2]. 

У висококатегорійних готелях можна застосувати індивідуальний підхід 

до кожного гостя: запропонувати створити в його номері комфортну, 

індивідуальну атмосферу. Для цього в кожному з номерів необхідно встановити 

спеціальне обладнання і запропонувати гостю вибрати вподобаний йому 

аромат. 
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22. СВІТОВИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ОДНОДЕННИХ 

МІЖНАРОДНИХ ВИННИХ ТУРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ 

АВІАТРАНСПОРТУ 

   

М.Г. Руднєва  

Національний університет харчових технологій  

 

З розвитком та популяризацією авіаційного транспорту в туризмі, а також 

зростанням інтересу до винних подорожей, у світі сформувався цікавий тип 

туристичного пакету – одноденні винні авіатури. На сьогодні, вони досить 

популярні у США, зокрема в долині Напа (Каліфорнія) та регіоні Валла-Валла 

(штат Вашингтон) [3]. 

Подібні подорожі, з 2009 року пропонують туристам також Іспанія, 

Грузія та Молдова.  

Зазвичай, подібний тур включає: ранковий виліт – прибуття до аеропорту 

призначення – трансфер до місця проведення екскурсії та/або дегустації – 

власне екскурсійна програма – обід/вечеря – трансфер до аеропорту – переліт у 

зворотному напрямку [2].  

За класифікацією прийнятій на Римській конференції ООН, таких 

мандрівників слід віднести до категорії «екскурсанти», оскільки вони 

перебувають в іншій країні менше 24 годин.  

Ринок таких послуг досить обмежений. Експерти вважають, що для 

досягнення максимального задоволення споживача, переліт має тривати не 

більше 2 годин, а трансфер – не більше однієї години [2,3]. Тому, цілком 

логічно, що цільовою аудиторією для таких подорожей буде населення 

переважно країн-сусідів.  

Прикладом такого туру є спільний проект авіакомпанії «Aіr Moldova» та 

адміністрації комбінату «Крікова» і заводу «Кожушна», що діє з 2009 року. 

Спеціальний тариф «Винний тур» має наступні особливості. Турист купує 

авіаквиток Москва (Домодєдово) – Кишинів, з раковим вильотом з російської 

столиці (10:15 за місцевим часом) та вечірнім (21:50) – у зворотному напрямку. 

http://prohotelia.com.ua/category/technologies/
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Переліт триває дві години, проте різниця в часі, дозволяє «економити» ще одну 

годину. Після прибуття в Кишинів туристи отримують спеціальні купони на 

трансфер та вхідні квитки. Програма безпосередньо винного туру включає 

екскурсію цехами та підвалами підприємства, дегустацію, святковий обід зі 

страв національної кухні, сувеніри, в тому числі продукцію виноробства [1].  

Такий туристичні пакети, хоча і є відносно дорогими (в середньому –200 

євро для країн Європи та 200-400 доларів для американських мандрівників), 

проте користуються попитом серед ділових людей, які не мають багато 

вільного часу. 

Можливо, в майбутньому, Україна також запозичить досвід використанні 

авіації для одноденних винних турів, як внутрішніх, так і міжнародних.  
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23. СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК СВІТОВОГО ГОТЕЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА: ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНІ 

ОСОБЛИВОСТІ 

Ю.І. Сологуб, О.В.Безпала 

Національний університет харчових технологій 

Сучасний період розвитку готельної індустрії починається після Другої 

світової війни. Його особливості пов'язані з масовим характером туризму, який 

стає об'єктом інтересу значної частини населення насамперед у 

високорозвинених країнах. Розвиток туризму та висока ділова активність 

населення зумовлює формування упродовж 50 - 70-х років XX ст. потужної 

мережі закладів розміщення, харчування та розваг. 

В останні роки найбільше збільшення кількості номерів спостерігається у 

Південній Азії, з 111,1 тис. до 171,5 тис, друге місце займає Східна Азія і 

Тихоокеанський регіон, де нараховувалось 3,5 млн. номерів і збільшення 

становило 45,3 %. Кількість номерів у регіоні Близького Сходу зросла на 6,9 %, 

водночас в Африці їхня кількість зменшилась на 0,4 %. На фоні швидкого 

загального збільшення кількості готельних підприємств, сучасна світова сфера 

гостинності перетворилась в індустрію з багатомільярдними доходами у всіх 

сегментах ринку. 

Серед головних тенденцій сучасного розвитку індустрії гостинності 

можна виділити: 

 поглиблення спеціалізації та диверсифікація готельних послуг; 
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 утворення значних за розмірами корпоративних форм - готельних 

ланцюгів, які стають транснаціональними компаніями; 

 широке використання в індустрії гостинності інформаційних систем 

управління, технологічного забезпечення, маркетингу; 

 інтеграція капіталу готельних підприємств з капіталом фінансових, 

страхових, будівельних, транспортних та інших сфер економіки; 

 широке використання наукового менеджменту в організації та 

управлінні готельним бізнесом; 

 розвиток мережі невеликих готельних підприємств зорієнтованих на 

конкретний сегмент ринку. 

Важливим напрямком оптимізації технологічного процесу у готельному 

бізнесі є диверсифікація виробництва, що пов'язується з розширенням 

виробничих можливостей готельного підприємства за рахунок раціонального 

використання ресурсів. Сьогодні готельні підприємства диверсифікують як 

окремі послуги - пропонують клієнтові згідно попиту та ціни найбільш 

прийнятний її варіант, водночас інформують клієнтів про нові форми діяльності 

у цьому виді сервісу. При спорудженні фешенебельних готелів та готелів 

середнього класу, обов'язковими є розважальні, спортивні, оздоровчі послуги, 

послуги гастрономічних закладів, плавального басейну, фітнес-клубу, сауни, 

солярію, нічних клубів, косметичних салонів та інших закладів з надання 

додаткових послуг. 

На сьогоднішні день у готельній сфері широко використовують 

інформаційні електронні системи управління і резервування місць. Спеціальні 

системи розроблені для готельного сервісу забезпечують виконання систем 

управління і контролю номерним фондом, використання технічних засобів, 

ведення рахунків, безпеки тощо. Використання технічних засобів в 

автоматизації та інформаційному забезпеченні готельної сфери зумовило 

використання кваліфікованої праці, серед персоналу збільшилась кількість 

операторів з інформаційного управління, програмістів. 

Для сучасної готельної індустрії характерні різноманітні та складні типи 

управління представлені одноосібним управлінням, менеджментом, 

франшизою, орендою, консорціумами, а також різноманітним їх поєднанням. 

Значна кількість компаній, що володіє готелями, організовує управління 

професіоналами-менеджерами на підставі договору про управління.  
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1. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ ДОБАВОК С

АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ В ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ 

А.А. Лукин 

Южно-Уральский государственный университет 

В соответствии с государственной политикой Российской Федерации в 

области здорового питания населения на период до 2020 г. важнейшей задачей 

является развитие производства пищевых продуктов, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья различных групп населения.  

Неблагоприятная экологическая обстановка и нерациональное питание 

провоцируют в организме человека окислительные процессы, вызывающие 

нарушение функций клеток и рост числа сердечно-сосудистых, онкологических 

и других хронических заболеваний. Для улучшения здоровья населения 

необходимо производить продукты, в состав которых включаются натуральные 

ингредиенты с антиокислительными (антиоксидантными) свойствами.  

Использование антиокислителей (антиоксидантов) и уровень их введения 

в продукты питания регламентируются СанПиН 2.3.2.1293-2003. Существуют 

два основных вида антиокислителей: природные и синтетические. К 

природным относятся, например, флаво-ноиды, среди которых следует 

отметить дигидрокверцетин (ДКВ). Дигидрокверцетин – это антиокислитель 

прямого действия, который принимает непосредственное участие в процессе 

инактивации свободных радикалов посредством восстановления последних до 

молекуляр-ного состояния, что приводит к обрыву цепи автоокисления. 

Благодаря выраженным антиоксидантным свойствам, дигидрокверцетин 

наиболее активно используется при производстве биологически активных 

добавок к пище и лекарственных средств. Дигидрокверцетин может сочетаться 

с витаминами, минеральными веществами. Применение дигидрокверцетина в 

пищевой промышленности регламентируется с 14.11.2001 г. СанПиН 

2.3.2.1078-01, классифицирует его как антиокислитель и устанавливает 

адекватный и верхний допустимый уровень потребления дигидрокверцетина в 

количестве 25 и 100 мг в сутки.  

Установлено, что антиокислительная активность (АОА) ДКВ выше, чем 

жиро-растворимых витаминов (А, Е), аскорбиновой кислоты. Доказано, что 

ДКВ может выступать в качестве хелатирующего агента, т.е. связывать ионы 

металлов с переменной валентностью, а также реагировать с активными 

формами кислорода [3].  

Дигидрокверцетин предотвращает процесс самоокисления продуктов 

питания, что способствует увеличению продолжительности срока их хранения 

в 1,5…4 раза. Присутствие даже небольших количеств дигидрокверцетина в 

составе парафармацевтических продуктов питания обеспечит профилактику 

целого ряда заболеваний, связанных с, так называемым, «окислительным 

стрессом», а также способствует защите организма от вредного воздействия 

свободных радикалов.  
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Внесение дигидрокверцетина в рецептуру молочных продуктов тормозит 

процесс перекисного окисления липидов, увеличивает срок хранения в 1,5…3 

раза, повышает биологическую ценность продукта и сохраняет первоначальные 

органолептические показатели [2].  

Добавление дигидрокверцетина в продукты на жировой основе 

способствует увеличению срока их годности, сохранению первоначальных 

органолептических свойств, путем прерывания окислительных реакций, 

протекающих в процессе хранения, и подавления роста некоторых видов 

микроорганизмов. Дигидрокверцетин позволяет восполнить утраченные в ходе 

технологического процесса антиоксиданты.  

Введение дигидрокверцетина в сахаристые кондитерские изделия 

улучшает их качество и увеличивает сроки их хранения в 2…2,5 раза. 

Дигидрокверцетин проявляет ингибирующее действие по отношению к 

процессу окисления липидов, замедляя процессы окисления не только по 

отношению к продуктам, в которые вводится дигидрокверцетин, но и в 

организме человека, потребляющего такие продукты [1].  

Использование дигидрокверцетина увеличивает сроки хранения мясных 

продуктов и полуфабрикатов: фарша куриного и мясного, котлетных масс, 

сыровяленых колбас из курицы и индейки, свиного и куриного жиров в 1,5…4 

раза.  

Введение дигидрокверцетина в состав кваса способствует угнетению 

функции размножения дрожжей и снижению их жизнеспособности, что дает 

возможность увеличить срок хранения в 2,5 раза. Сравнительные опыты 

показали, что аскорбиновая кислота, зачастую используемая при производстве 

квасов, уступает дигидрокверцетину (таксифолину) по антиоксидантной 

активности почти в 2 раза.  

Введение дигидрокверцетина в состав безалкогольных напитков 

способствует приданию продукту парафармацевтических свойств.  

Целью введения антиоксиданта в рецептуры водок является уменьшение 

нагрузки на печень и последствий похмельного синдрома, а также 

облагораживание вкуса водки. Добавление дигидрокверцетина в пиво 

способствует стабилизации окислительно-восстано-вительного потенциала, 

увеличению срока годности, сохраняя его вкусовые свойства.  

Благодаря выраженным антиоксидантным и капилляропротекторным 

свойствам, дигидрокверцетин наиболее активно используется при производстве 

биологически активных добавок к пище и лекарственных средств. Диапазон его 

профилактических свойств чрезвычайно широк:  

– тормозит процесс свободнорадикального окисления;

– укрепляет стенки кровеносных сосудов, усиливает ток крови;

– замедляет воспалительные реакции в организме, улучшает снабжение

клеток кислородом; 

– обладает способностью активно «гасить» гидроксильные радикалы,

являющиеся основными агентами при действии ионизирующей радиации; 

– оказывает защитное действие на печень, нормализует 

клеточную мембрану и структуру гепатоцитов. 
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2. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО

ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Федорова Д.В., Кузьменко Ю.В. 

Київський національний торговельно-економічний університет 

Враховуючи кризові явища у сучасній соціально-економічній сфері 

України, зростання цін на продовольчі товари та зниження купівельної 

спроможності населення, визначається необхідність розвитку державних 

програм, спрямованих на оптимізацію харчування населення, зокрема його 

найбільш уразливих верств, що потребують соціальної підтримки. За різними 

оцінками система соціального харчування України має потенціальну цільову 

аудиторію, що становить близько 10 млн осіб: ветеранів та інвалідів війни, 

інвалідів, дітей-сиріт, учнів загальноосвітніх закладів, одиноких громадян, які 

не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком або інвалідністю, 

військовослужбовців і учасників бойових дій/ антитерористичної операції, 

кількість яких в Україні за останній час значно збільшилась. Значна частина 

таких категорій населення сьогодні позбавлена можливості раціонально 

харчуватися у державних установах соціальної сфери через відсутність якісних 

систем централізованого забезпечення збалансованим харчуванням, 

недостатньою якістю харчування. У зв’язку з цим, вирішення завдань щодо 

оптимізації харчування зосереджених контингентів соціальної сфери 

передбачає необхідність якісних змін, зокрема у напрямі стимулювання 

підприємств ресторанного бізнесу щодо здійснення комерційної діяльності у 

сфері соціального харчування (кейтерингу) (від англ. «social catering»). Під 

соціальним харчуванням традиційно розуміють організацію харчування 

окремих груп населення в організованих колективах за рахунок або за участю 

бюджетів різних рівнів, що здійснюється шляхом безкоштовного або пільгового 

надання харчування у мережі спеціалізованих доготівельних закладів 

ресторанного господарства з використанням харчових продуктів і 

напівфабрикатів встановленого асортименту. Перспективним напрямом 

розвитку системи соціального харчування в Україні може бути створення 

територіальних виробничо-логістичних об’єднань (центрів) під загальним 

управлінням органів виконавчої влади населених пунктів, до обов’язків яких 

буде входити координація діяльності підсистеми соціального харчування 

окремих територій. При цьому формування конкретної інфраструктури 

соціального харчування регіону може формуватися на варіантній основі: 1-й 

варіант – створення спеціалізованих виробничих комплексів – комбінатів 

харчування для забезпечення напівфабрикатами різного ступеня готовності 

мережі доготівельних закладів харчування при різних установах соціальної 

сфери; 2-й варіант – використання виробничої інфраструктури діючих 

підприємств харчової і переробної промисловості для цільового забезпечення 

напівфабрикатами соціальної мережі. Перший варіант розвитку системи 

соціального харчування може також формуватися як за рахунок повного або 
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часткового державного фінансування, так і на основі інструментів ринкової 

економіки нового кластеру підприємств соціального кейтерингу, що 

здійснюють організацію соціального харчування методом аутсорсингу. Вектор 

пошуку інноваційних рішень для підприємств соціального харчування 

орієнтований сьогодні на досягнення синергетичного ефекту, об'єднуючого 

вимоги максимальної економічної доступності та здорового харчування за умов 

забезпечення гарантованої продовольчої безпеки.  

Систематизовано основні концептуальні напрями розвитку соціального 

харчування в Україні і на їх основі розроблено науково-теоретичні аспекти 

проектування ресурсозберігаючих технологій структурованої кулінарної 

продукції з поліфункціональними напівфабрикатами з використанням 

продуктів побічної переробки сільськогосподарської продукції, малоцінної 

рибної сировини для безпечного і здорового харчування зосереджених 

контингентів споживачів у системі соціального харчування. Визначено 

доцільність впровадження інноваційної технології CapKold© у закладах 

ресторанного господарства, що дозволяють забезпечити не тільки високі 

показники якості готової кулінарної продукції, але й можливість ефективного 

управління матеріальною собівартістю продукту, знижуючи виробничі витрати.  

 

 

3. ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА СТРУКТУРОВАНОЇ 

КАПСУЛЬОВАНОЇ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ 

ПІДСИРНОЇ СИРОВАТКИ 

 

А.О.Сімакова, П.П. Пивоваров, О.Ю. Міронов 

 

Харківський державний університет харчування та торгівлі  

 

Останнім часом на світовому ринку харчових продуктів значною мірою 

зросла частка  інноваційної продукції. Це зумовлено потребою підприємств 

харчової промисловості у розширенні асортименту, наданні сировині нового, 

привабливого для споживача зовнішнього виду та технологічних властивостей.  

Капсульовані харчові системи є результатом новітніх досліджень, вони 

також мають високу харчову та біологічну цінність. Їх незвична форма та 

природність сировини, з якої вони виготовлені, зумовлюють стрімко 

зростаючий інтерес до них.  

З огляду на те, що великою проблемою сучасного харчування є нестача 

фосфоліпідів та жиророзчинних вітамінів у харчових продуктах, виробництво 

інтактних капсульованих жирових харчових систем є одним із актуальних 

напрямів збагачення жирними та ненасиченими жирними кислотами харчової 

продукції.  

Розробка нової технології капсульованих жирових середовищ, збагачених 

ненасиченими жирними кислотами та жиророзчинними вітамінами, які б 

можно було використовувати у якості начинок для борошняних кондитерських 

виробів, є актуальним завданням. 
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Наукове обґрунтування технології та апаратурного супроводження цих 

процесів дозволило б створити принципово новий сегмент нової продукції та 

дало б поштовх до розвитку технологій та нових принципів організації 

виробництва. 

Вибір підсирної сироватки як складової частини нового продукту 

зумовлений тим, що основною складовою частиною сухих речовин молочної 

сироватки є лактоза, масова частка якої становить понад 70% сухих речовин. 

Корисність лактози зумовлюють її уповільнений гідроліз в кишечнику, у 

зв’язку з чим уповільнюються процеси бродіння, нормалізується 

життєдіяльність корисної кишкової мікрофлори, сповільнюються гнильні 

процеси та газоутворення.  

Таким чином, молочна сироватка і продукти з неї є незамінними в 

харчуванні літніх людей та людей з надмірною масою тіла, а також із 

недостатнім фізичним навантаженням. 

Сироваткові білки містять у своєму складі більше незамінних 

амінокислот, ніж казеїн, та є повноцінними білками, які використовуються 

організмом для структурного обміну, в основному для синтезу білків печінки, 

утворення гемоглобіну і плазми крові.  

Жир підсирної сироватки є більш дисперсним, аніж жир молока, що 

зумовлює більшу його засвоюваність. 

Таким чином, розробка структурованих харчових продуктів із 

використанням підсирної сироватки є безперечно перспективним напрямком 

харчової науки, що здатен задовільнити потреби нового покоління споживачів, 

що піклуються про стан свого здоров’я та слідкують за новітніми науковими 

розробками. 
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Великим попитом по-всьому світі користуються готелі, адже 

подорожуючи світом (ознайомлення стародавніми пам’ятниками чи у діловій 

справі), люди мають потребу десь відпочити. Тому розвиток готельного бізнесу 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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має велике значення, так як він в кожен період нашого часу користувався 

попитом. Метою роботи  було ознайомлення  з історією та сучасним станом 

готельного бізнесу в Україні.                                                                                                                                     

Перші заклади гостинності на території України виникли у ХІІ-ХШ ст., у 

період економічного та політичного розвитку Київської Русі. Серед перших 

закладів гостинності були постоялі двори. В XV ст. відбувається будівництво у 

великих містах гостинних дворів, які відрізняються від постоялих тим, що крім 

розміщення і харчування тут були створені умови для здійснення комерційних 

операцій, тобто в гостинних дворах поєднувалися мебльовані кімнати, торгові 

ряди, крамниці, склади. При великих готелях діяли магазини.                                                                                                                      

У другій половині XVII ст., під впливом козацької республіки, було 

збудовано так званий "Грецький дім", який був побудований з метою 

розміщення в ньому іноземних посланців та купців. 

У XVIII ст. вагомий вплив на розвиток гостинності в Україні призвела 

релігія. Так, завдяки релігії, Київ став одним із центрів паломництва, в якому 

було побудовано багато готелів для прочан біля стін Печерського монастиря. 

Але помітний розвиток готельної сфери в Україні починається лише в 

другій половині XIX ст. З розвитком залізничного сполучення, збільшувалась і 

кількість готелів, так як збільшилась кількість туристів, які  перебували в 

Україні. У XX ст. спостерігалось зростання туризму, що в 70-х роках дало 

стрімкий розвиток для розширення готельних комплексів, тобто створення 

більше нових готелів, мотелів, кемпінгів. За 1981-82 рр. в СРСР набула 

популярності так звана "поїздка дружби", завдяки їй міста України відвідало 

близько 160 тис. туристів із країни соціалізму.   Але більшість з них будувались 

за проектами, які не відповідали міжнародним стандартам. Інтенсивна їх 

експлуатація в період масового туризму (80-ті рр.), і несвоєчасне проведення 

капітальних і поточних ремонтів призвели до значного зносу цих будівель та 

їхнього оснащення. Хоч і у 1990-х p. ситуація в готельній галузі почала 

стабілізуватися, вона все одно ще залишалася незадовільною. Так, з кожним 

роком протягом 1993-1997 роках кількість готелів зменшувалась. Але у 1998 р. 

під час проведення наради Європейського банку, безліч готелів були 

реставровані, для гарного прийому європейських гостей. Подальший розвиток 

готельної справи в Україні був повільний, адже не стабільне політичне 

становище і економічна криза негативно впливала на його розвиток. 

Але його розвиток поступово почав покращуватись, в період з 2010 по 

2012 у рамках проведення «Євро-2012».Українські готелі повинні були до його 

проведення відповідати європейським стандартам, але на той момент в Україні 

лише 18 % готелів відповідало європейським вимогам. Тому більшість готелів 

були реставровані та покращенні. Так, завдяки «Євро-2012» в Україні значно 

поліпшилось становище  у готельному бізнесі. У 2014 році не відбулось 

поліпшення розвитку готельного бізнесу. Керівники готелів відзначають, що 

цього року бізнес-заходи та конференції практично були скасовані, що 

негативно вплинуло на ринок готельних послуг. Але вони вважають, що якщо 

дотримуватись стратегічного спокою і стабільності, покращувати свій сервіс і 

бути доброзичливими і відкритими по відношенню до клієнтів, кризові часи 
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закінчаться і готелі, які гідно з ними впоралися, заслужать поважне і довірче 

ставлення до себе.  Тому в нинішніх умовах складно говорити про перспективи 

готельного ринку і про інвестиційну привабливість.  
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Аналіз сучасного стану харчування населення України показує, що 

значним попитом серед населення користуються борошняні кондитерські 

вироби, які мають високу енергетичну цінність та незбалансований нутрієнтний 

склад. Перспективним шляхом покращення їх харчової цінності є 

удосконалення існуючих, оптимізація та розроблених новітніх технологій [1]. 

Бісквітний напівфабрикат є основною, для виготовлення чизкейків, одним 

з недоліків  його рецептурного складу  є використання сировини з 

незбалансованим вмістом мінералів та вітамінів (пшеничне борошно вищого 

сорту, цукор, крохмаль тощо).  

Актуальним напрямком  розширення асортименту й підвищенням 

харчової цінності бісквітних напівфабрикатів є розроблення борошняних 

композиційних сумішей (БКС) з використанням: пшениці  подрібненої ЕСО, 

борошна горохового, клітковини 70%, висівок пшеничних та вівсяних.  

Шляхом експериментальних досліджень розроблено борошняні 

композиційні суміші: «Рослина» (БКС № 1), «Поживна» (БКС № 2), «Сонечко» 

(БКС № 3),  «Зернятко» (БКС № 4). Співвідношення наведено у табл.1. 

Таблиця 1 

Борошняні композиційні суміші, % 

Найменування сировини 
БКС № 1 

БКС № 

2 

БКС № 

3 

БКС № 

4 

Борошно пшеничне 50 50 50 50 

Клітковина 70%  25 25 25 25 

Пшениця подрібнена ЕСО 25    

Продовження таблиці 1 

Борошно горохове  25   

Висівки вівсяні   25  

Висівки пшеничні    25 

http://pidruchniki.com/16280414/turizm/rozvitok_gotelnoyi_spravi_ukrayini#629
http://westudents.com.ua/glavy/91796-23-rozvitok-gotelnogo-gospodarstva-%20krani.html
http://westudents.com.ua/glavy/91796-23-rozvitok-gotelnogo-gospodarstva-%20krani.html
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При проектуванні БКС для бісквітних напівфабрикатів потрібно 

враховувати вміст клейковини, оскільки для даних виробів використовується 

борошно із слабкою клейковиною (23-28%).  

Як свідчать дані таблиця 2 під час додавання 50% сировини ( клітковина 

70%, пшениця подрібнена ЕСО, борошно горохове, висівки вівсяні та 

пшеничні) від маси борошна, кількість сирої клейковини зменшилась  в 

середньому на 1,9, а сухої на 0,7 грам.  

Таблиця 2 

Вміст клейковини в борошняних композиціях сумішах 

Показник 

Борошн

о 

пшенич

не 

БКС № 

1 
БКС № 2 БКС № 3 БКС №  4 

Клейковин

а 

Сира 31,5±0,6 27,4±0,4 30,6±0,4 28,2±0,4 27,9±0,5 

Суха 
10,5±0,2

2 
9,5±0,22 10,0±0,22 9,0±0,22 9,0±0,22 

Аналіз хімічного складу БКС показав збільшення кількості білків  на 

35…70%,  харчових волокон в 1,8-2,1 грама, порівняно з контролем, за рахунок 

використання у рецептурному складі  клітковини рослинної, борошна 

горохового, пшениці подрібненої, висівок вівсяних та пшеничних.  
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При складанні раціону харчування військовослужбовців однією з 

основних вимог е збалансованість страв по основним нутріентам.  

Безладне, нерегулярне харчування військовослужбовців призводить до 

порушень ритмічності діяльності органів травлення, зниження засвоєння їжі, а 

в деяких випадках до різних шлунково-кишкових захворювань. 

Добові норми забезпечення при триразовому харчуванні розподіляються по 

калорійності на: сніданок – 30-35%; обід – 40-45%;  вечеря – 30-20%. 

http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=71414
http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=71414


53 

Необхідно не тільки правильно розподіляти добові норми харчування по 

калорійності, але і найбільш раціонально використати продукти, які мають 

різну харчову цінність. 

Враховуючи, що основне фізичне і нервово-психічне навантаження на 

особистий склад припадає на першу половину дня, для приготування сніданку 

плануються продукти, які багаті білками і жирами. Це дозволяє 

військовослужбовцям до початку робочого дня отримати необхідний запас 

поживних речовин. 

Раціон харчування військовослужбовців має містити підвищену кількість 

білка у зв'язку з компенсацією втрат з потом азотистих речовин. 

Рекомендовані потреби в білках, кількість грамів на 1 кг маси тіла на добу для 

військовослужбовців України, чоловіків віком від 25 до 40 років становить 1, 

53 г. 

Гігієнічна оцінка ФР військовослужбовців ЗС України засвідчила, що 

забезпечення їх білком знаходилося на рівні 109,3 г, що на 12,7 г (10,4%) 

менше, ніж повинно бути за НР (122,0 г). 

Встановлено незбалансованість білкової квоти раціонів за рахунок 

перевантаження рослинними білками та дефіциту повноцінних тваринних 

білків. Тому ні ФР, який містить в середньому 33,3 г тваринного та 76,0 г 

рослинного білку, ні НР (41,0 г та 81,0 г – відповідно) не задовольняють 

фізіологічні потреби людини ІV групи важкості праці, до якої відноситься 

діяльність військовослужбовців, оскільки спожитий білок їх добового раціону, 

повинен на 55% складатися з тваринного компонента та на 45% – з 

рослинного. 

Розраховано, що якість білка раціонів не відповідає фізіологічним 

потребам організму військовослужбовців через низький вміст лізину 

(амінокислотне скор/число = 89%). Причому, кількісне співвідношення трьох 

найбільш значимих для організму людини незамінних амінокислот раціонів – 

триптофану, лізину та метіоніну – не відповідало рекомендованим ФАО/ВООЗ 

величинам (1:3:3) і складало у НР та ФР – 1:4,5:3,9. 

Для підтримки рівноваги між процесами синтезу та деструкції білків 

необхідно, щоб з харчовим раціоном  надходило на 1 кг маси тіла 0,5 г білків, 

але при  цьому рівні білків у харчовому раціоні процеси синтезу і деструкції їх 

не завжди врівноважені. Коли кількість білків у харчовому раціоні недостатня, 

спостерігається від'ємний азотистий баланс.  

Це свідчить про те, що витрати тканинних білків перевищують 

надходження незамінних амінокислот з білками харчового раціону. Тому на 

цю мінімальну потребу роблять поправки: 10% на стрес (0,55 г), 40% на важку 

працю (0,77 г), 30% на найгіршу засвоюваність (1 г). Тому, безпечний рівень 

споживання білків становить 1 г на 1 кг маси тіла. 
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7. КОНКУРЕНТОПРИДАТНІСТЬ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ 

ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

О.В. Пахомська 

 

Київський національний торговельно-економічний університет 

 

Для комплексного визначення ефективності впровадження хлібобулочних 

виробів функціонального призначення з підвищеними показниками якості 

розраховують їх конкурентопридатність, як похідну конкурентних переваг. До 

неї належать функціональні, екологічні, естетичні показники, а також 

економічні характеристики продукції, які в сукупності впливають на рівень 

задоволення потреб споживачів. 

При розробленні новітніх технологій виникає необхідність оцінювання 

конкурентопридатності отриманої продукції, яка у сучасних умовах є головним 

фактором успіху на ринку чи в конкретному його сегменті.  

Мета роботи – дослідження конкурентопридатності розроблених 

хлібобулочних виробів функціонального призначення. 

Об’єкт дослідження – технологія хлібобулочних виробів на хмельовій 

заквасці з пророслим зерном пшениці.  

Предмет дослідження – хліб житньо-пшеничний  на хмельовій заквасці  

із пророслим зерном  пшениці «Сімейний» (дослід № 1), хліб житньо-

пшеничний на хмельовій заквасці  із пророслим зерном пшениці з 

концентратом квасного сусла та  розторопшею  плямистою «Слов’янський» 

(дослід № 2), хліб житньо-пшеничний на хмельовій заквасці із пророслим 

зерном пшениці з гарбузовим пюре «Селянський» (дослід № 3). 

Контролем слугував житньо-пшеничний хліб  виготовлений за 

традиційною технологією [1].  

Результати. Для  оцінки перспективної конкурентопридатності 

використано 100-балову шкалу, що складається з чотирьох показників 

(комплексного показника якості, рівня собівартості, рівня задоволення потреб 

споживачів, патентної захищеності), кожному з яких відповідають певні 

коефіцієнти вагомості, визначені експертним методом [2].  

У результаті оцінки виявлено, що конкурентопридатність хлібобулочних 

виробів  на хмельовій заквасці з пророслим зерном пшениці вища, ніж 

традиційних (55,4 од.),  комплексний показник конкурентопридатності 

становить:   хліб житньо-пшеничний  на хмельовій заквасці  із пророслим 

зерном  пшениці «Сімейний» − 86,1 од., хліб житньо-пшеничний на хмельовій 

заквасці із пророслим зерном пшениці з гарбузовим пюре «Селянський» − 88,7 

од., хліб житньо-пшеничний на хмельовій заквасці  із пророслим зерном 
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пшениці з концентратом квасного сусла та  розторопшею  плямистою 

«Слов’янський» − 86,5 од., що відповідає високоперспективній продукції 

(контроль – 55,41 од.).  

За показниками конкурентопридатності розроблених хлібобулочних 

виробів функціонального призначення побудовано модель 

конкурентопридатності. При цьому використано графовий засіб, який дає змогу 

найбільш економно записати та опрацювати інформацію, скласти алгоритм 

оцінювання якості продукції ресторанного господарства, розробити 

раціональну технологію виготовлення хлібобулочних виробів (рис.1.). 
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Рис.1.Модель конкурентопридатності хлібобулочних виробів  на хмельовій 

заквасці з пророслим зерном пшениці 

Висновки. Отриманні данні свідчать, що конкурентопридатність 

хлібобулочних виробів  з пророслим зерном пшениці на хмельовій заквасці з 

харчовими композиціями вища, ніж традиційних (рис.1.), і  згідно з шкалою 

оцінювання виробів належать до високоперспективної продукції (показник 

конкурентопридатності вищий, ніж 85 од.). 

Конкурентнопридатність розробленої технології  хлібобулочних виробів 

функціонального призначення досягається за рахунок зниження вартості 

сировинного набору, ціни реалізації продукції та прогнозованого підвищення 

попиту на оздоровчі продукти певних категорій споживачів. Загалом за 

визначеним комплексним показником якості, собівартістю, рівнем задоволення 

потреб споживачів, патентною захищеністю розроблені хлібобулочні вироби 

конкурентнопридатні та перспективні для України. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Сборник рецептур на хлеб и хлебобулочные изделия. Сост. П.С. Ершов.-

СПб.: «ПРОФИ-ИНФОРМ», 2005. -С.36.

2. Пересічний М.І., Федорова Д.В. Проблеми оцінювання

конкурентопридатності кулінарної продукції // Вісник Київського

національного торговельно-економічного університету, 2006. -№3. -С. 95-

103. 



56 

8. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПШЕНИЧНИХ ВИСІВОК

В ХЛІБІ 

Н. О. Лець, О. В. Бортнічук, В. В. Цирульнікова, В. Ф. Доценко 

Національний університет харчових технологій 

В сучасних умовах зростаючих темпів розвитку науково-технічного 

прогресу значних змін зазнають основні підходи до раціонального харчування 

людини. 

Розроблення технологій харчових продуктів дієтичного, лікувально-

профілактичного і спеціального призначення є доцільним та актуальним, 

особливо у зв’язку з необхідністю удосконалення системи харчування 

населення. Негативними тенденціями у харчуванні людей є надмірне 

споживання висококалорійних продуктів та дефіцит життєво необхідних 

інгредієнтів в їжі. 

Нині до переліку інгредієнтів, що використовуються для створення 

функціональних продуктів, входять 7 груп функціональних інгредієнтів, серед 

яких особливе місце займають харчові волокна [1]. 

Сучасний ринок хлібобулочних виробів пропонує обмежений вибір 

виробів з підвищеним вмістом харчових волокон. Дослідження з пошуку 

перспективних джерел баластних речовин для харчової промисловості свідчать 

про можливість використання рослинних волокон таких як пшеничні висівки 

[2]. 

Провівши огляд наукової літератури щодо впливу харчових волокон на 

технологічні процеси і якість готових хлібобулочних виробів, була поставлена 

мета розробити оптимальну рецептуру хлібобулочних виробів збагачених 

фізіологічно-функціональним інгредієнтом – пшеничними висівками (ПВ). При 

розробленні такої рецептури враховували фізіологічні і технологічні 

властивості сировини, медико-біологічні рекомендації щодо її складу та 

технологічні аспекти, що забезпечують якість виробу [3,4]. 

Дослідження проводили на зразках з пшеничними висівками, які 

додавали в кількості 5, 10 та 15% до маси борошна. Обраний діапазон кількості 

природного джерела харчових волокон обґрунтовується даними вітчизняної 

патентної документації. Контрольним був зразок без пшеничних висівок. 

Запропонована кількість пшеничних висівок, дещо зменшує питомий 

об’єм тіста, що очевидно пов’язано зі зниженням газоутворювальної та 

газоутримувальної здатності тіста.  

Зниженням показника газоутворювання спричинене зміною поживного 

складу середовища для дріжджової мікрофлори в рідкій фазі тіста – зниження 

активності дріжджів призводить до уповільнення бродіння, зменшується 

виділення діоксиду вуглецю в дослідних зразках в порівнянні із контролем. 

Слід зазначити, що із збільшенням кількості висівок зменшується 

питомий об’єм, пористість, загальна деформація м’якуші готових виробів в 
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порівнянні із контролем без додаткового внесення ПВ, тоді як формостійкість 

готових виробів залишається на одному рівні.  

Споживання виробів в середньодобовій кількості (277 г/добу) на 70…80 

% забезпечить організм середньостатистичного громадянина харчовими 

волокнами, сприятиме покращанню збалансованості раціону харчування, що 

матиме позитивний вплив на стан здоров`я, працездатність і тривалість життя 

населення України.  

Внесення пшеничних висівок до рецептури хлібобулочних виробів 

потребує використання поліпшувача, який би нівелював негативний вплив 

харчових волокон на реологічні властивості тіста, що являються наслідком 

дегідратуючих властивостей пшеничних висівок на клейковину борошна. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Сирохман І.В., Завгородня В.М. Товарознавство харчових

продуктів функціонального призначення. К.: Центр учбової літератури, 

2009. – 544 с. 

2. Бойко, І. А. Сучасний стан функціонування хлібопекарської

промисловості України / І. А. Бойко, Н. П. Скригун, В. А. Бойко // 

Науково-теоретичний і практичний журнал. Серія Економічні науки. - 

Уральськ: Уралнаучкніга, 2013. - № 15. - С. 24-30 

3. Борисенко, О. В. Удосконалення технології хлібобулочних

виробів збагачення харчових волокнах: автореф. дис. канд. техн. наук : 

05.18.01 «Зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення 

зернових і хлібопекарських виробів та комбікормів» // Борисенко Олена 

Вікторівна ; НУХТ. – К., 2008. – 19 с. 

4. Могучева, Э. П. Исследование влияния пшеничных отрубей

на качество хлеба повышенной пищевой ценности // Ползуновский 

вестник № 3/2 2011.  С. –141-144 

9. РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДІАБЕТИЧНОГО ПЕЧИВА

БІСКОТТІ ЗІ ЗБАЛАНСОВАНИМ ВМІСТОМ НУТРІЄНТІВ 

Григоренко І.А., Лазоренко Н.П. 

Національний університет харчових технологій 

Біскотті – це знамените італійське сухе печиво з мигдалем, з характерною 

довгою й вигнутою формою, яке подають до десертного вина або занурюють в 

каву. В перекладі з італійської «біскотті» перекладається «двічі запечене» від 

bis – двічі, cotto – запікати, готувати. Завдяки такому великому асортименту 

смаку, а також довгому терміну зберігання останнім часом біскотті набувають 

все більшої популярності, але при цьому дане печиво має високу калорійність 

та низьку харчову цінність, так як  не збалансоване за хімічним складом. На 

сьогоднішній день принципів збалансованого харчування слід дотримуватись 

людям з захворюванням, пов'язаним з порушенням вуглеводного обміну — 

цукровим діабетом. Тому перед нами постало завдання розробити технологію 

діабетичного печива біскотті зі збалансованим вмістом нутрієнтів.  
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Київським інститутом  ендокринології та обміну речовин МОЗ України 

встановлено оптимальне співвідношення між білками, жирами та вуглеводами 

для хворих на цукровий діабет. Воно становить — 1 : 1 : 3, тоді, як для здорових 

людей це співвідношення 1 : 1,2 : 4,5 [1]. Вітамінізації харчових діабетичних 

продуктів потрібно приділити особливу увагу, так як потреба  у вітамінах при 

цукровому діабеті збільшується [2].  

Основною сировиною виробництва діабетичних борошняних 

кондитерських виробів є пшеничне борошно, яке має недостатньо високу 

харчову цінність, тому при розробці діабетичного печива біскотті було замінено 

пшеничне борошно, що входило до класичної рецептури печива, на ячмінне, 

оскільки воно характеризується низьким глікемічним індексом та наявністю 

розчинних харчових волокон, багате на  незамінні амінокислоти та мінеральні 

речовини[3]. 

Кількість вуглеводів, що споживаються хворими на діабет, потрібно 

обмежувати, а використання сахарози при цьому зовсім заборонено. При 

розроблені діабетичного печива біскотті було повністю замінено цукор білий на 

фруктозу. Фруктоза – це натуральний цукор, що вміщений в плодах, овочах, 

фруктах. Вона має високий коефіцієнт солодкості (1,5…1,7) та низький 

глікемічний індекс, відносно сахарози. Для засвоєння фруктози не потрібний 

гормон інсулін, тобто її можуть споживати  хворі на цукровий діабет.  

Для досягнення збалансованого рецептурного складу було додатково 

внесені родзинки, аніс та висівки пшеничні, які  багаті на вітаміни групи В, 

вітамін А і Е, а також на макро- та мікронутрієнти, особливо на кальцій, 

фосфор, калій, магній, цинк, залізо, натрій,  хром, мідь та на велику кількість 

харчових волокон.  

Для встановлення оптимальної кількості  дозування пшеничних висівок 

вносили їх в кількості 10, 15, 20%  до маси сировини. Встановлено, що 

оптимальним являється дозування пшеничних висівок в кількості 15 %.  Менше 

дозування недостатньо підвищує біологічну цінність, а більша кількість 

негативно вливає на структурно-механічні показники  печива. 

Висновок: На основі проведених досліджень було розроблено рецептуру 

діабетичного печива біскотті зі співвідношенням білків, жирів, вуглеводів - 

1:1:3. 
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10. ВПЛИВ ШРОТУ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ НА ЯКІСТЬ ТА

ВИРОБНИЦТВО БОРОШНЯНИХ КУЛІНАРНИХ ВИРОБІВ

Л. В. Левандовський,  В.М.  Криворук 

Київський національний торговельно - економічний університет 

Здоров'я кожної людини і нації в цілому значною мірою визначається 

раціоном харчування. Для населення України борошняні вироби - основне 

джерело енергії і харчових речовин. Однак не всі вони володіють достатньою 

харчовою цінністю, збалансованістю основних поживних речовин: білків, 

жирів, вуглеводів, біологічно активних речовин. Крім того, в умовах 

несприятливої екологічної ситуації, надходження з їжею синтетичних харчових 

добавок, нездорового способу життя людини пошкоджуються печінка. 

Часткова її реабілітація досягається впливом різних речовин, в тому числі 

силімарину, який захищає печінку від дії шкідливих речовин. Нами було 

запропоновано використання шроту розторопші плямистої для виробництва 

борошняних кулінарних виробів,  так як у ньому крім силімарину  містяться 

інші біологічно активні речовини: поліненасичені жирні кислоти, каротиноїди, 

вітаміни групи В, клітковина. [1,2]. Було досліджено технологічний процес 

виготовлення пирогів із дріжджового тіста. Контрольним зразком слугувала 

рецептура пирога з різними пряно – овочевими начинками. Нами було 

визначено оптимальну кількість добавок, яка склала: для шроту розторопші 

плямистої 0,5%, 1,0%, 1,5% і 2,0%, для олії розторопші 6,0% , для молока 

сухого знежиреного 10% до маси борошна та досліджено їх вплив на 

хлібопекарські властивості основної сировини: борошна пшеничного вищого 

сорту і дріжджів пресованих. 

Для визначення впливу цих рецептурних компонентів на якість пирога 

проводилися пробні лабораторні випічки. Склад дослідних проб був наступним: 

Дослід 1 - борошно пшеничне в/г 98,5%, шрот розторопші 1,5%; Дослід 2 - 

борошно пшеничне в/г 98,5%, шрот розторопші 1,5%, олія розторопші 6,0%; 

Дослід 3 - борошно пшеничне в/г 98,5%, шрот розторопші 1,5%, молоко сухе 

знежирене 10,0%. Тісто готували на густій опарі з внесенням шроту в тісто. 

Результати представлені в таблиці.  

Вплив рецептурних компонентів на якість борошняних виробів 

За отриманими даними спостерігається збільшення питомого об’єму, 

формостійкості і покращення пористості пирога дослідних проб. Пиріг, 

виготовлений з додаванням олії розторопші, відрізнявся кращими 

Найменування показників Контрольний 

зразок 

Дослідні зразки 

1 2 3 

Питомий об’єм /100г. 375 390 413 386 

Формостійкість 0,48 0,54 0,57 0,49 

Пористість м’якушу 74,0 80,0 82,0 76,0 
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органолептичними показниками якості. Це можна пояснити тим, що внесення 

жиру в тісто вплинуло на його реологічні властивості. Пиріг, виготовлений з 

внесенням молока сухого, відрізнявся меншим питомим об'ємом і пористістю, 

але кращими органолептичними показниками якості. Крім того, м'якуш пирога 

має кращу еластичність, більш інтенсивно забарвлену кірочку в порівнянні з 

іншими дослідами. Це, ймовірно, пояснюється тим, що лактоза молока не 

зброджується хлібопекарськими дріжджами і до моменту випічки зберігається, 

беручи участь в реакції меланоїдиноутворення. 

Таким чином, дослідження показали доцільність та перспективу 

використання шроту розторопші плямистої при виробництві борошняних 

кулінарних виробів. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Технологія харчових продуктів функціонального призначення: Т38 

монографія /  А.А. Мазаракі, М.І. Пересічний, М.Ф. Кравченко та ін.; за ред. д-

ра техн. наук, проф. М.І. Пересічного. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К.:Київ. 

нац торг.-екон. ун-т, 2012. -1116с. 

2. Карпенко П.О. Біокоректор: біологічно активна добавка з розторопші 

плямистої. – К.: ШАНС-Драгстор, 2001. – 20с.; http://www.fitoklad.ru; 

http://phyto.boom.ru . 

 

 

11. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ПРИДАТНОСТІ ХАРЧОВИХ 

ПРОДУКТІВ 

В.С.Гуць, О.А.Коваль 

 

Національний університет харчових технологій 

 

Існує багато математичних моделей прогнозування стану системи, які 

мають безпосереднє відношення до прогнозування якості харчових продуктів і 

оптимізації різноманітних процесів харчових виробництв. Кожна з них має 

свої можливості та обмеження і вимагає для інтерпретації і використання 

відповідного рівня знань та навичок. Більшість моделей отримані на основі 

аналізу експериментальних даних, коли в основу покладено рівняння регресії, 

апроксимації функції або системи алгебраїчних рівнянь. Такі моделі широко 

використовують в процесі аналізу різноманітних явищ, при необхідності 

визначення параметра оптимізації, як  функції від декількох незалежних 

факторів отриманих за результатами експериментальних або аналітичних 

досліджень, що мають обмежену інформативність. При аналізі кінетики змін 

стану системи застосовують методи прискореного визначення характеру змін 

на початковому етапі дослідження - метод початкової швидкості та метод 

оцінки крайового стану системи на деякому заздалегідь визначеному часовому 

інтервалі. Метод початкової  швидкості передбачає отримання початкових 

даних напрямку і швидкості зміни процесу і подальшу прогнозовану оцінку. В 

основу методу початкової швидкості покладено диференціальні рівняння 

першого порядку п-ої системи або система диференціальних рівнянь цього ж 
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порядку. Обмежує застосування диференціальних рівнянь першого порядку, 

можливість використання однієї початкової умови, яка необхідна для 

визначення сталої інтегрування при його розв'язку. Метод оцінки крайового 

стану системи передбачає отримання даних на деякому заздалегідь вибраному 

і відомому за аналітичними або експериментальними дослідженнями інтервалі, 

який визначає стан системи, аналіз цього стану, прогнозування напряму і 

швидкості його зміни. 

Для аналізу багатофакторних складних задач оптимізації і прогнозування 

якості харчових продуктів вперше запропоновано системи диференціальних 

рівнянь другого порядку. 
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де      tytyty i,...,, 21  - параметри оптимізації, які характеризують стан окремих 

складових системи у період t дослідження. На параметри оптимізації 

впливають фактори впливу різної природи. nn Qk ,  - показники ефективності 

впливу, які є функціональними залежностями з коефіцієнтами вагомості 

kn = f (x1, x2, …., xi), Qn = ʮ (x1, x2, …., xi), де, x1. x2. …. xi - змінні, що визначають 

величини показників впливу nn Qk ,  

Для розв’язання задачі моделювання стану системи, яку можна 

привести до визначення і аналізу параметру оптимізації  ty однієї складової 

системи, доцільно в межах отримання достовірного результату застосовувати 

спрощений метод на основі одного диференціального рівняння другого 

порядку. У випадку моделювання характеру зміни якості харчових продуктів 

при зберіганні в різних умовах (температура, вологість, стан упаковки) 

систему диференціальних рівнянь (1) доцільно спростити, записавши 

математичну модель у виді           0
2
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Тоді розв’язання рівняння (2) матиме вигляд  
1

000
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.          (3)                       

Виконавши диференціювання рівняння (3) по t, отримаємо швидкість, з якою 

система змінюється за часом          ktVty
dt

d
V  0 .                                      (4) 

Висновок. Рівняння (4) є спрощеною математичною моделлю 

прогнозування зміни якості продукту і визначення терміну його при 
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12. ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСИСТЕНЦІЇ 

 МОЛОЧНО-БІЛКОВИХ НАПІВФАБРИКАТІВ 

 

І.В. Золотухіна, К.М. Гончарова 

 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

У теперішній час велика увага приділяється питанням утворення 

молочних продуктів десертного призначення.  

Виходячи з проведеного літературного аналізу останніх досліджень і 

публікацій можна виділити основні тенденції виробництва десертів на 

молочній основі: 

- використання як основи молока незбираного, знежиреного, сухого, 

вершків, сиру; 

- корегування харчової та біологічної цінності, хімічного складу шляхом 

використання смакових інгредієнтів у різних сполученнях: плодово-ягідних, 

овочевих наповнювачів, вітамінів та мінеральних речовин; 

- підвищення стійкості консистенції та терміну зберігання десертів 

добавляючи до їх рецептурного складу емульгатори, стабілізатори та їх систем. 

Отже, розробка технології приготування молочно-білкових 

напівфабрикатів з додаванням рослинної сировини є актуальним завданням. 

Використання пюре з гарбуза у молочно-білкових напівфабрикатах має 

низку переваг перед хімічними сполуками. 

У зв’язку з цим виникає необхідність глибокого вивчення складу, фізико-

хімічних, реологічних і функціональних властивостей комбінованих молочних 

продуктів, виготовлених із застосуванням рослинних добавок, а також розробка 

технологій їх виробництва. 

Якість харчового продукту багато в чому залежить від технології 

виготовлення. Оскільки з однієї і тієї ж сировини можуть бути отримані 

продукти різної якості, тому вивчення впливу технологічних факторів на 

консистенцію готового продукту є важливим завданням. На основі цього на 

даному етапі експерименту вивчали вплив таких технологічних факторів як 

температура, концентрація пюре з гарбуза, тривалість гомогенізації на 

консистенцію молочно-білкових напівфабрикатів. 

Результати досліджень впливу температури на консистенцію молочно-

білкових напівфабрикатів наведені у табл. 

З даних табл. зрозуміло, що найбільш раціональним температурним 

режимом, при якому молочно-білковий напівфабрикат має високі 

органолептичні показники, є температура молочного згустку перед додаванням 

пюре з гарбуза (85±2° С), тривалість перемішування 2…3 хв.  
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Вплив температури молочного згустку та тривалості  гомогенізації на 

консистенцію молочно-білкових напівфабрикатів 
 

Вміст пюре з гарбуза, % 

від маси суміші 

Тривалість 

гомогенізації, хв. 

Консистенція молочно-

білкового 

напівфабрикату 

1 2 3 

Температура молочного згустку 75±2° С 

0 

1±0,1 

М’яка, слабка, волога 

10 М’яка, слабка 

20 М’яка, мастка 

30 Дрібнозерниста, мастка 

Температура молочного згустку 80±2° С 

0 

2±0,1 

Однорідна, волога 

10 Однорідна, волога 

20 М’яка, волога 

30 М’яка, мастка 

Температура молочного згустку 85±2° С 

0 

3±0,1 

Еластична, однорідна 

10 Еластична, однорідна 

20 Еластична, ніжна 

30 Еластична, ніжна 

Висновки. Використання коагулятів із сколотин у рецептурах 

приготування десертної продукції дозволить більш ефективно використовувати 

молочні ресурси, розширити її асортимент, підвищити харчову та біологічну 

цінність, знизити собівартість продукції. 

 

13. ЗАСТОСУВАННЯ АНТИМІКРОБНОЇ АКТИВНОСТІ 

РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ У ТЕХНОЛОГІЇ М’ЯКОГО МОРОЗИВА 

 

А.В. Згурський, О.В. Антонюк 

Національний університет харчових технологій 

 

Незважаючи на стрімкий розвиток харчових технологій і розширення 

асортименту продуктів із застосуванням комплексних харчових добавок, в 

інноваційних технологіях все більше переважають поняття «збагачення» та 

«натуральність». Вказана тенденція зумовлює збільшення попиту на продукти, 

збагачені рослинними добавками. Подібні натуральні інгредієнти містять 

біологічно-активні речовини природного походження, можуть проявляти 

технологічну функціональність і є визнаними мікронутрієнтами. Саме до таких 

рецептурних складників можна віднести рослинні екстракти та овочеву 

сировину.  

Найбільш оригінальним за органолептичними властивостями серед 

харчових продуктів, що користуються значним попитом у всіх груп населення є 
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морозиво. Однак морозиво на молочній основі у зв’язку з високою поживною 

цінністю рецептурних компонентів, майже нейтральним рН (рН~6-6,5) і 

тривалим зберіганням продукту є сприятливим середовищем для росту 

мікроорганізмів. Мікрофлора морозива у кількісному та якісному відношенні 

формується в процесі його виробництва. Пастеризація – основний термічний 

процес у технології морозива, який застосовують для знищення сторонньої 

мікрофлори в продукті. Подальші технологічні процеси (охолодження, 

визрівання суміші) можуть лише інгібувати ріст залишкової мікрофлори. Проте 

слід врахувати, що в готовому продукті може бути наявна мікрофлора, внесена 

після пастеризації разом з мікробіологічно забрудненими інгредієнтами, а також 

при недотриманні санітарних норм подальшого технологічного оброблення. Це 

особливо важливо у технології м’якого морозива, оскільки при його виробництві 

відсутній процес загартування, який може слугувати одним із факторів 

пригнічення розвитку або повного знищення мікроорганізмів, які залишаються у 

сумішах [1]. Вторинне бактеріальне обсіменіння сумішей для морозива ймовірне 

після їх пастеризації під час перекачування, охолодження, фризерування, а 

активація й розвиток мікроорганізмів можливі у процесі визрівання сумішей (до 

24 год при 4±2 ºС). Тому авторами було зроблено припущення щодо можливості 

підвищення мікробіологічної чистоти м’якого морозива не лише за рахунок 

пастеризації, а й шляхом внесення у харчові системи природних антимікробних 

сполук (органічних кислот, фенольних речовин, складових ефірних олій, 

альдегідів, кетонів, спиртів), що входять до складу екстракту гібіскусу [2].  

Виявлено, що вміст мікроорганізмів у суміші молочно-овочевій без 

екстракту при визріванні на 30 % більший порівняно з контрольним зразком. 

Зразки з овочевим компонентом, порівняно з молочною сумішшю, 

характеризуються більшим мікробіологічним обсіменінням (на 30 %), що 

пояснюється застосуванням свіжої овочевої сировини, яка в процесі підготовки 

безпосередньо контактує з обладнанням, повітрям, руками робочих та ін. У 

молочно-овочевій суміші з екстрактом гібіскусу кількість мікроорганізмів 

зменшується на порядок після 6 годин визрівання порівняно з контрольним 

зразком (молочна суміш без екстракту). На 12 годину визрівання вплив на 

залишкову мікрофлору для даної системи – максимальний.  

Таким чином, можна стверджувати, що внесення екстракту гібіскусу як 

рецептурного інгредієнту у суміш для морозива молочного та молочно-

овочевого перед визріванням дозволить не лише збагатити готовий продукт 

біологічно активними речовинами, а й покращити його мікробіологічні 

показники. Для запобігання розвитку залишкової мікрофлори, економії витрат 

холодоносія і скорочення тривалості виробничого циклу час визрівання довше 12 

год є не доцільним.  
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14. САМБУКИ  З ВИКОРИСТАННЯМ ДІЄТИЧНИХ ДОБАВОК ДЛЯ 

ХАРЧУВАННЯ СПОРТСМЕНІВ ЮНІОРІВ 

 

О.В. Бондар, Д. Бурма 

 

Національний університет харчових технологій  

 

В умовах сучасного розвитку спорту організація раціонального 

харчування спортсменів відіграє важливу роль. Високий ступінь фізичного та 

нервово-психічного напруження, які виникає під час тренувань та змагань, 

супроводжується суттєвою перебудовою метаболічних процесів, що обумовлює 

підвищену потребу організму спортсменів у енергії та певних харчових 

речовинах. При цьому, важлива роль у забезпечені високого рівня 

функціональної активності організму та прискоренні процесів адаптації до 

напруженої м’язової діяльності, належить харчуванню. Велике значення має 

також вибір режиму харчування та кількості споживаної їжі, адекватної до 

витрат енергії та організму [1, 2]. 

З врахуванням високих фізичних і нервово-емоційних навантажень 

легкоатлетів юніорів, їх харчування повинно не тільки задовольняти потреби 

організму в затраченій енергії, але й сприяти активації відновлювальних 

процесів.  

Останнім часом вивчення та раціональна корекція харчування 

спортсменів досить актуальна проблема, оскільки правильне її вирішення 

сприяє підтриманню здоров’я та життєвих функцій організму. Дослідженню її 

присвячено наукові роботи вітчизняних та зарубіжних вчених: Покровського 

А.М., Рогозкіна В.М., Розенблюм К.О., Ларичева К.А., Полієвського С.А., 

Пшендина А.І., Мостової Л.А., Смолянського Б.Л., Ю.В., Aerenhouts D., 

Hebbelinck M., Aguilo F., Bautista-Hernandez V.M, Bloomer R.J., Clark M.  

В харчуванні спортсменів юніорів рекомендують використовувати 

спеціалізовані продукти високої біологічної цінності, в яких при обмеженому 

об’ємі міститься адекватна кількість енергетичних субстратів, мінеральних 

pечовин і вітамінів [1].    

Мета роботи полягає у розробці десертних страв з використанням 

дієтичних добавок для оздоровчого харчування спортсменів, а саме: корінь 

солодки голої Glycyrrhyza glabra, корінь перестачу прямостоячого (калган, 

козацький женьшень)  Potentilla erecta, корінь женьшеню та бджолиного 

обніжжя. 

Розроблено технологію приготування самбуку яблучного з корінням 

женьшеню, який набуває 38,7% водорозчинних поліцукридів, які при гідролізі 

дають глюкозу, галактуронову кислоту, арабінозу, ксилолу, рамному, 

галактозу; самбуку яблучного з корінням солодки голої, який надає цьому 

десерту сапонін гліцерізин 23%, гліцирізинову кислоту 22%, флавоноїдів до 

4%; самбуку яблучного з корінням перестачу прямостоячого  який надає такому 

десерту додатково крохмалу до 33%, дубильних речовин близько 1%. Такі 

десерти набувають протизапальних,  антиоксидантних, імунопротекторних  і 
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імуномоделюючих властивостей, сприяють підвищенню опірності організму до 

інфекційних захворювань, а також мають спазмолітині, проявляють 

кардіопротекторні властивості. 

 Вони рекомендовані для споживання спортсменами на різних етапах 

тренувань (підготовка до змагань, під час змагань та в період реабілітації), при 

порушенні воднево-мінерального обміну [1, 2]. 

Споживання таких десертів підвищує стійкість організму до інтенсивних 

навантажень, швидкість рухової реакції і покращується в цілому працездатність 

спортсмена. Що досить важливо в процесі підготовки спортсменів юніорів в 

періоди змагань та у реабілітаційному процесі. 
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15. РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ КАРТОПЛІ

ДЛЯ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

Г.М.Бандуренко, О.С.Бессараб, М.Г.Писарєв 

Національний університет харчових технологій 

Сьогодні пріоритетними напрямами розвитку харчової промисловості є 

розробка та впровадження екологічно чистих ресурсозберігаючих та 

енергозберігаючих технологій у сучасне виробництво. У першу чергу, це 

стосується переробки рослинної сировини, технології якої часто пов’язані з 

великою кількістю відходів, які необхідно відповідним чином утилізувати. 

Особливо гостро ця проблема стоїть у великих містах, де має місце велика 

кількість закладів громадського харчування.[1] 

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є використання в технологіях 

приготування їжі напівфабрикатів. Такий вихід сприяє зменшенню 

транспортних витрат на перевезення сировини та відходів, що утворюються при 

її переробленні, покращанні екологічної ситуації в містах, а також дає 

можливість одному підприємству обслуговувати ряд закладів. Відповідні 

виробництва можливо організовувати на міні-заводах, що розташовані у 

приміських зонах. Найбільш затребуваними на сьогоднішній день є овочеві 

напівфабрикати, зокрема напівфабрикати з картоплі. 

Сучасне виробництво напівфабрикатів з картоплі організовують у 

спеціалізованих цехах на поточно-механізованих лініях, з подальшою їх 

сульфітацією. Проблема полягає в тому, що таке виробництво не є екологічно 
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чистим, продукт містить консервант, який буде частково залишатись у ньому 

навіть після термічної обробки і термін зберігання напівфабрикату не 

перевищує трьох діб. Альтернативою є можливість використання сушеної 

картоплі, однак цей процес трудомісткий, енергозатратний і сьогодні не 

реалізований. [2] 

Метою роботи було розробка технології нового виду напівфабрикату з 

бульб картоплі, призначеного для використання в закладах громадського 

харчування. 

Нами проведено оцінку біохімічного складу та технологічних  

властивостей бульб картоплі, які найбільш поширені у Київській області. 

Підібрано відповідне обладнання для переробки коренеплодів.  Вимиту 

картоплю нарізали на пластинки товщиною 1,0…1,5 мм, або кубики розміром 

5×9 мм, або брусочки розміром 3×5 мм, бланшували водою протягом 3-5  

хвилин для інактивації ферментів та стабілізації кольору. Сушіння проводили 

при температурах теплоносія 70-80 оС  до вмісту сухих речовин 38-40 %. У 

результаті отримали три види продукції, яка відрізнялась світлим кольором, 

характерним смаком та запахом без сторонніх присмаків і запахів, 

напівтвердою консистенцією. 

Отримані зразки оцінили за їх органолептичними і фізико-хімічними 

показниками та перевірили на можливість зберігання в при температурах 

0…+4°С. Встановлений максимальний термін зберігання – 5 діб. Було 

проведено лабораторне випробування по використанню отриманого 

напівфабрикату на прикладі виготовлення страв «Картопля тушкована», 

«Картопля тушкована з грибами»  та «Рагу овочеве». Всі зразки отримали 

високу оцінку.[3] 

Таким чином, у результаті проведених досліджень нами запропонована 

ресурсозберігаюча технологія отримання частково зневодненого 

напівфабрикату з бульб картоплі без застосування консервантів, який можна 

рекомендувати для застосовування у закладах громадського харчування. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Настольная книга производителя и переработчика плодоовощной продукции 

/Синха Н.К., Хью Н.Г. – М.: Пб.Профессия, 2013. – 896с. 

2.  Справочник технолога общественного питания /А.И. Мглинец, Г.Н. 

Ловачева, Л.М. Алешина и др. – М.:Колос, 2000. – 416с.:ил. 

3. Введение в технологи продуктов питания / И.С. Витол, В.И. Горбатюк, Э.С. 

Горенков и др. – М.:ДеЛи плюс, 2013. – 702с.:ил. 
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Дослідження останніх років показали, що  структура харчування змінилась, 

внаслідок чого в щоденному харчовому раціоні населення України існує 
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дефіцит вітамінів: А, С, Е, D, В1, В2; спостерігається  недостатнє  вживання 

макро- і мікроелементів: кальцію, калію, фосфору, магнію, йоду, селену, а 

також білків та ПНЖК.  

Раціон сучасної людини у більшості випадків можна скоригувати за 

допомогою продуктів спеціального призначення – дієтичних добавок, зданих 

задовольнити потреби людини в незамінних речовинах – вітамінах, мінералах, 

білках,  харчових волокнах, поліненасичених жирних кислотах тощо. 

Саме тому особливого значення набувають проблеми розроблення 

технологій страв і виробів із поліпшеними споживчими властивостями, що 

передбачає підвищення біологічної цінності, збагачення їх складу вітамінами і 

мінеральними речовинами, покращення органолептичних показників [1]. 

Останнім часом позначилася стійка тенденція підвищення споживчого 

попиту на борошняні кондитерські вироби. Це спричинено різноманітністю їх 

асортименту та специфічними у кожному конкретному випадку споживчими 

властивостями. Проте багато виробників для зниження собівартості 

борошняних кондитерських виробів використовують дешеві сировинні 

інгредієнти або їх замінники, що значно знижує якісні показники продукції та її 

харчову цінність. 

Для даних досліджень було вибрано фруктово-ягідні начинки (вишня, 

кизил, чорна смородина, слива), які використовуються під час виробництва 

борошняних кондитерських виробів із різних видів тіста.   

В кінці минулого століття чисельними науково-клінічними дослідженнями 

було встановлено, що гідробіонти (морські водорості та продукти їх переробки, 

білкові концентрати з морських молюсків, особливо мідії та рапанів) мають 

виражену антибактеріальну, сорбційну, противірусну дію, а також володіють 

імуномоделюючим, протизапальним і протипухлинним ефектами [2]. 

Одним зі способів вирішення проблеми є використання білкового 

гідролізату «Рапамід», виготовленого з молюсків рапани Rapanathomasianaта 

мідії чорноморської Mytilusgalloprovincialis. М'ясо морських молюсків рапани 

та мідії – це високоякісний дієтичний продукт, адже він містить майже всі 

необхідні для життєдіяльності людини компоненти: білки, ліпіди, вуглеводи, 

макро- та мікроелементи, вітаміни, ферменти тощо. За вмістом незамінних 

амінокислот (метіоніну, триптофану та тирозину) білки мідії перевищують 

білки яловичини та риби. Загальний пул вільних амінокислот досягає в 

середньому 0,7 % сирої маси мідій, з них 40% – незамінні [3]. 

Встановлено, що додавання «Рапаміду» до фруктово-ягідних начинок (від 

4% від до 12% від маси основної сировини) дало позитивний результат щодо 

покращення мінерального складу, зокрема збільшення кількості йоду, калію, 

кальцію, селену та ніацину.  

Результати досліджень свідчать, що підвищилася конкурентопридатність 

дослідних зразків, порівняно з контрольними. Борошняні кондитерські вироби 

із використанням розроблених фруктово-ягідних начинок можна  включати в 

раціон різних верств населення з метою профілактики аліментарних  

захворювань.  
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17. ПЕРЕДУМОВИ КОНСТРУЮВАННЯ РЕЦЕПТУР СТРАВ З ТОФУ 

ДЛЯ ПІСНОГО МЕНЮ ЗАКЛАДІВ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ 

 

Є.В. Жуков, Є.М. Гудименко 

 

Харківській торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

Однією із суттєвих вимог Гостей, які користуються послугами закладів 

індустрії гостинності, є вимога про надання послуги харчування. При наданні 

вказаної послуги суб’єктам господарської діяльності у сфері гостинності слід 

враховувати, що у Гостей можуть бути як загальнозрозумілі і обов’язкові 

потреби, так і потреби спеціальні. Серед спеціальних потреб провідне місце 

займає бажання дотримуватись православного трапезного календаря. 

Трапезний календар православ’я характеризується певними обмеженнями 

і приписаннями під час багатоденних постів. Одним із обмежень православної 

кухні є заборона на споживання харчових продуктів тваринного походження в 

пісні дні. Переважна більшість таких продуктів розглядається в кулінарії як 

джерело незамінних амінокислот в оптимальному їх співвідношенні при висо-

кому ступеню засвоєння білка. В той же час ті продукти рослинного походжен-

ня, які можна розглядати як джерела харчового білку, є лімітованими по окре-

мим незамінним амінокислотам при низькому ступеню засвоювання білка. 

Оскільки православ’я має чотири багатоденних пости (Різдвяний, 

Великий, Петрів, Успенський), то для людини, яка поститься, можлива ситуація 

з недостатністю незамінних амінокислот і, як наслідок, білковим голодуванням. 

Одним із кулінарних варіантів рішення вказаної проблеми є використання 

продуктів глибокої переробки сої в якості рецептурних інгредієнтів 

багатокомпонентних страв і кулінарних виробів. Соєвий продукт «Тофу» (Tofy) 

виробляється із соєвого молока шляхом сольової або кислотної коагуляції і має 

всі позитивні і негативні властивості соєвого молока. В теперішній час нами 

досліджуються технологічні властивості комерційного продукту «Silken tofy» з 

метою конструювання рецептур і технології багатокомпонентних страв з 

використанням тофу в якості рецептурного інгредієнта. Такі страви можуть 

сприятливі бізнесові перспективі в закладах індустрії гостинності. 

http://www.medical-enc.ru/2/belkovie_gidrolizaaty.shtml
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18. ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИЧНОЇ ЩІЛЬНОСТІ ІНОКУЛЯТУ B. BIFIDUM 

НА СЕРЕДОВИЩІ ІЗ СОЄВОГО ЕКСТРАКТУ З ДОДАВАННЯМ 

СЕЛЕНІТУ НАТРІЮ 

Н.С. Трегуб 

Національний університет харчових технологій 

Л.В. Капрельянц 

Одеська національна академія харчових технологій 

 

У наш час у багатьох багатьох країнах світу, зокрема в Україні 

спостерігається дефіцит споживання мікроелементу селену. Селен – 

есенціальний елемент, що в нормі надходить до організму з продуктами 

харчування [3].  

В останні роки розроблена велика кількість функціональних продуктів, 

які містять пробіотичну мікробіоту, збагачену мікронутрієнтами [1]. Особливу 

увагу звертає метод збагачення селеном мікроорганізмів, шляхом внесення 

елементу до середовища культивування. При встроюванні в мікроорганізми 

селен із неорганічної форми перетворюється в органічну [2]. 

Метою даної роботи було визначення кінетичних параметрів накопичення 

біомаси Bifidobacterium bifidum на середовищі (із додаванням соєвого 

екстракту), при різних концентраціях селену. 

У роботі використовували музейну культуру Bifidobacterium bifidum. 

Селеніт натрію Na2SeO3 вносили в поживне середовище безпосередньо перед 

інокуляцією мікроорганізмів, в концентрації 1- 10 мкг/мл. Інокулят вносили в 

кількості 8 %. Культивацію проводили 24 години при 37 ºС. 

В ході роботи визначали концентрацію біомаси за показником оптичної 

щільності (ОЩ) суспензії при 590 нм. 

Найбільші значення ОЩ  зафіксовано у пробі із вмістом Na2SeO3 1 

мкг/мл і 2 мкг/мл. Значення ОЩ через 5 годин культивування зросло від 0,12 од 

до 0,45од. Через 10 годин культивування ОЩ досягла 0,52 од. Найменші 

показники ОЩ фіксувались у пробах із вмістом Na2SeO3 8 мкг/мл та 10 мкг/мл. 

Показники ОЩ через 5 годин культивування мікроорганізмів підвищились від 

0,12 од до 0,34 од (8 мкг/мл, 10 мкг/мл). Через 10 годин культивування ОЩ 

становила 0,43 од (8 мкг/мл) та 0,41 од (для 10 мкг/мл). 

  Таким чином виявлено, що оптимальними концентраціями селеніту 

натрію в поживному середовищі 1-2 мкг/мл.  
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19. ДОСЛІДЖЕННЯ ВІТАМІННОГО СКЛАДУ 

МОЛОЧНО-РОСЛИННИХ ФАРШІВ НА ОСНОВІ КОНЦЕНТРАТУ 

ЗІ СКОЛОТИН 

Т.І. Юдіна 

 

Київський національний торговельно-економічний університет 

 

Перспективним напрямком в створенні харчових продуктів складного 

сировинного складу є комбінування молочної та рослинної сировини. 

Комбінування шляхом додавання до молока або молочних продуктів сировини 

рослинного походження забезпечує можливість їх взаємного збагачення 

ессенціальними інгредієнтами: молочними білками, β-каротином, харчовими 

волокнами, мінеральними речовинами, вітамінами, антиоксидантами та ін., а 

також дозволяє регулювати склад отриманих продуктів у відповідності з 

основними принципами раціонального харчування [1]. 

З урахуванням відомостей, що містяться в науково-технічній літературі та 

ґрунтуючись на даних, отриманих під час проведення експериментів, було 

розроблено технологію виробництва молочно-рослинних фаршів. В 

розроблених технологіях передбачено використання молочно-білкового 

концентрату зі сколотин як основного компоненту, а також введення до складу 

фаршів овочевих пюре з моркви, гарбуза та кабачків, меланжу, борошна 

пшеничного, цукру.   

Особливості технології, специфічність рецептурних складових та 

перспективи подальшого використання розроблених молочно-рослинних 

фаршів в технологіях харчової продукції визначили необхідність дослідження    

показників їх якості. Як контроль обрано характеристики фаршу із кислого 

сиру.  

Результати дослідження вітамінного складу показали, що розроблені 

фарші за утриманням вітамінів групи В,  β-каротину, вітамінів РР, С, Е значно 

перевищують контроль. Так, наприклад, вміст вітаміну В1 в розроблених 

фаршах у порівнянні з контрольним зразком збільшився в 9,8…10,0 раз, 

вітаміну В2 – в 7,58 раз, а вітаміну В6 - в 24,2…26,8 раз. У розроблених 

молочно-рослинних фаршах з морквою, гарбузом та кабачком вміст β-каротину 

складає 2,71; 9,63 та 0,13 мг/100г, вітаміну С - 2,80; 3,27 та 3,45 мг/100г % 

відповідно.  

Відомо, що недостатнє споживання вітамінів, а особливо β-каротину і 

вітаміну С, завдає істотної шкоди здоров'ю: знижує активність імунної системи, 

посилює негативний вплив на організм несприятливих екологічних умов, 

шкідливих факторів виробництва, нервово-емоційного напруження і стресу, 

підвищує професійний травматизм, чутливість організму до дії радіації [2,3]. 

В організмі людини β-каротин зумовлює нормальний ріст і стійкість 

організму до простудних захворювань. Він володіє протионкологічною дією, є 

радіопротектором, тобто сприяє виведенню з організму важких металів, а також 

підтримує в нормальному стані шкіру, слизові оболонки кишечника, шлунка, 
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бронхів, поліпшує зір [3]. Тому надходження β-каротину до організму людини є 

необхідним. 

За формулою збалансованого харчування добова потреба дорослої 

людини  в β-каротині становить 4…5 мг, отже в 100 грамах розроблених 

фаршів міститься: 54,2% (фарш молочно-рослинний з морквою) та 192,6% 

(фарш молочно-рослинний з гарбузом)  його добової потреби.  
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20. ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ КУЛІНАРНИХ ВИРОБІВ 

ГЕРОДІЄТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

М.І. Пересічний, О.С. Пушка 

 

Національний університет харчових технологій 

 

В Україні, як і в багатьох інших розвинутих країнах, останніми 

десятиріччями значно зросла частка людей похилого віку. За даними інституту 

демографії та соціальних досліджень в Україні нараховується 11 млн. людей 

похилого віку, що в загальній структурі населення складає 20,5%, тому 

забезпечення активного та здорового довголіття має важливе соціальне 

значення. Сьогодні вже переконливо доведено, регрес атеросклеротичного 

процесу можливий не лише під впливом фармакотерапії, а й у разі 

функціонального харчування [1]. 

Харчування – активний лікувально-профілактичний фактор, який сприяє 

збереженню фізичного і психічного здоров'я, знижує ризик розвитку хвороб і 

попереджає передчасне старіння. Дієтологи рекомендують знижувати 

калорійність їжі, в першу чергу за рахунок зменшення її жирності, рівня 

холестерину, зменшенні споживання цукру, солі та збагачення харчових 

продуктів тваринними білками, вітамінами, мікроелементами, харчовими 

волокнами [2]. Це пов'язано з тим, що у похилому віці виникає ряд 

функціональних і морфологічних змін у всіх системах організму. 

Сповільнюються процеси обміну речовин, знижується пристосовуваність 

організму, його опірність і здатність до регенерації. Функціональні порушення, 
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структурні та метаболічні зміни, що розвиваються в організмі літньої людини, 

вимагають від нього більш уважного ставлення до харчування. 

При проектуванні харчових продуктів геродієтичного призначення 

важливо дотримуватись вимог щодо основних поживних речовин. 

Оптимальним співвідношенням масової частки білка до масової частки жиру та 

вуглеводів у харчуванні людей похилого віку є 1:0,8…0,9:4,6…4,7. 

Співвідношення масових часток насичених, мононенасичених і 

поліненасичених жирних кислот має становити 3:6:1.  

Для нормального функціонування органів травлення харчовий раціон 

потрібно збагачувати харчовими волокнами, вітамінами групи В, якими багаті 

пшеничні висівки, насіння гарбуза, гречана крупа, проросла пшениця та ін. 

Підтримати зір та пам'ять у похилому віці допоможуть наявність вітамінів А, 

В2, цинку, що містяться в курячих яйцях, шроті розторопші, рибі. Нервова 

система потребує вітамінів групи В, С, заліза, магнію, що в значній кількості 

наявні в бобових, крупах, фруктах, овочах.  

Кальцій — важливий елемент в організмі людини. Він виконує безліч 

функцій — регулює різні внутрішньоклітинні процеси, бере участь у згортанні 

крові, відіграє важливу роль у формуванні скелета. Засвоюваність кальцію у 

похилому віці значно знижується, тому доцільно разом з кальційвмісними 

продуктами споживати рибу, яйця, крупи, що містять у своєму складі вітамін D, 

фосфор та магній. 

Добова енергетична цінність харчування знижується в геродієтиці для 

чоловіків 60-74 років до 2000 ккал, для жінок цього віку – 1800 ккал; для 

чоловіків, старших 75 років – до 1800 ккал, для жінок – 1600 ккал за добу. 

Виходячи з цього, енергетична цінність готової страви повинна становити 

600…650 кДж на 100г [1,3]. 

Резюмуючи вещенаведене, при приготуванні кулінарних виробів 

геродієтичного призначення необхідно враховувати особливості 

функціонального стану людей похилого віку та дотримуватись основних 

принципів геродієтики, що може покращити структуру харчування населення 

України, значно підвищивши рівень житття та здоров'я. 
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Картопля, як рослинна сировина, за обсягами виробництва поступається тільки 

пшениці, рису і кукурудзі і характеризується високими смаковими якостями, 

джерелом калію (568 мг/100 г), що відповідає  20% рекомендованої норми 

споживання (РНС), а також фосфору (58 мг/100 г − 7% РНС) та вітаміну  С (20 

мг/100 г), а вміст вітамінів групи В (В1, В3, В6) незначне (3-5% РНС в 100 г 

картоплі), жиророзчинні вітаміни практично відсутні. Вуглеводи представлені, 

головним чином, картопляним крохмалем (10% вуглеводів від РНС). Картопля 

містить харчові антиоксиданти, які відіграють важливу роль у профілактиці 

захворювань, пов’язаних із старінням, а також харчову клітковину, благотворно 

впливаючи на здоров’я. За калорійністю картопля в 3—5 рази перевищує інші 

овочі [1].   

Враховуючи високий рівень споживання продуктів переробки картоплі в 

нашій країні, недостатню вітамінну цінність, існує потреба розробляння 

технології страв із картоплі функціонального призначення. До їх складу 

повинні входити  природні компоненти їжі – вітаміни, макро- та мікроелементи, 

харчові волокна, мінорні речовини, що дозволяє знизити дефіцит есенційних 

речовин, змінювати метаболізм, підсилювати та прискорювати виведення 

ксенобіотиків, підвищувати неспецифічну резистентність організму людини та 

дає можливість збагатити хімічний склад раціону харчування.  

Об’єктом дослідження є  технологія крокетів картопляних 

функціонального  призначення. 

Предмети дослідження: сочевиця  червона (ДСТУ 6020:20080), борошно 

соєве харчове повножирне (ДСТУ 4543:2006), дієтичні добавки: зародки 

пшениці (ТУ У 24488673.006-2000), спіруліна (ТУ У 20898991.001-99); крокети 

картопляні «Верде», «Деліс». 

Шляхом попереднього експерименту  за органолептичними та 

комплексними показниками якості встановлено раціональне співвідношення 

компонентів (% від загальної маси напівфабрикату): соєве борошно – 8, зародки 

пшениці  − 10, 40 − начинки з сочевиці та спіруліни, що дозволяє підвищити 

біологічну цінність крокетів порівняно з контролем внаслідок збільшення 

забезпечення добової потреби у білку на 24,44…24,12%, харчових волокнах – 

на 30,25…31,20%,  калію – на 28,31 та 26,26%, кальції − на 7,03 та 15,13%; 

магнії – на 26,14 та 28%, фосфорі – на 19,83 та 16,92%, залізі – на 37,13 та 

35,4%, у цинку –  на 30,35 та 65,11%,  селені – на 3,52 та 21,55%, у вітамінах: В1  

на  25,83 та 89,16%, В2 − на 10 та 75,38%, В5 – на 21 та 43%, В12 – на 20,83%, Е 

– на 24,26 та 30,06%,  РР – на 27,31 та 29,18 %. 

З урахуванням проведених досліджень розроблено технологію 

виробництва крокетів картопляних із  дієтичними добавками, в яких 
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співвідношення картопляної маси і начинки становило 60:40 відповідно. 

Технологія виготовлення крокетів картопляних полягає у наступному: 

підготовка сировини, приготування картопляного напівфабрикату, начинки, 

порціонування, формування напівфабрикату, запікання, контроль якості [2]. 

 Резюмуючи вищевикладене, можна констатувати, що введення до 

крокетів білкових компонентів, а саме зародків пшениці, соєвого борошна, 

сочевиці, спіруліни сприяє підвищенню харчової цінності готового продукту та 

дозволяє розширити асортимент продукції  функціонального призначення, що 

сприятиме покращенню харчування широких верств населення. 
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Шляхи використання плодів кизилу, як харчової сировини дуже 

різноманітні. Смакові особливості кизилу визнаються вмістом вуглеводів, 

органічних кислот, дубильних речовин, які посилюють  відчуття кислоти. Разом 

з тим у формуванні смакових особливостей плодів кизилу визначне значення 

мають і інші речовини, або їх співвідношення. Органолептична оцінка якості 

різних сортів кизилу, свідчить, що вони мають кисло-солодкий смак і приємний 

аромат, який залежить від присутності ефірної олії. У деяких сортах - Євгенія, 

Елегантний, Янтарний, Олена - солодко-кислий смак поєднується з значною 

кислотністю. В свіжих плодах кизилу у період зрілості може накопичуватися 

від 5,0 до 8,9% цукру, кислотність (в залежності від форм) від 1,0 до 2,4%, вміст 

аскорбінових кислот коливається від 68,6 до 99,8 мг%. Найбільшу цінність 

приділяють сортам, стабільно зберігаючи хімічний склад плодів у різних 

умовах.         

Особливу увагу привертає сорт Олена, який має достатньо високий вміст 

цукру – 8,7% і порівняно невисоку кислотність, але на смак плоди здаються 

дуже кислими, хоча кизил з більш високою кислотністю такого відчуття не 

викликає. На нашу думку це пов’язано з водянистою консистенцією м’якоті 

плодів сорту Олена.  

Вміст пектинових речовин в плодах кизилу складає від 0,47 до 1,18%. У 

більшості  форм кількість їх приблизно однакова – 0,8 – 1,1%. Незважаючи на 

незначній вміст пектину, кизил володіє високою гелеутворюючою здатністю, 
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желе з нього відрізняється прозорістю, блиском, ярким кольором, щільною 

консистенцією. Природні барвники виявляють високу фізіологічну активність і 

застосовуються як лікарські засоби. Вони благотворно впливають на здоров’я 

людини, являються антиоксидантами. Поліфенольні речовини кизилу 

представлені катехінами, лейкоантоціанами, антоціанами, флавонолами. 

Кількість катехінов в плодах різних форм змінюється незначно і складає 282-

370 мг%, винятком є сорт Сирецький, утримуючий 18 мг%. Вміст катехінов 

складає від 112 до 212 мг%, флафовіолов 62,5-87 мг%. Найбільша кількість їх у 

сорті Лукянівський – 112 мг%, найменше у сорті  Вишгородський – 50 мг%. 

Таким чином, нами було встановлено наступне – хімічній склад різних 

сортів кизилу не є постійним, коливання деяких речовин становить близько 

30%. Тому найбільшу увагу необхідно приділяти сортам зі стабільно 

постійним хімічним складом.  

Споживання кизилу у їжу є одним із засобів поліпшення нутрієнтного 

вмісту страв, до складу яких буде входити цей цінний продукт. Перспективним 

є використання свіжого кизилу, як основного компоненту при виготовленні 

соусів до м’ясних та рибних страв, або додаткового гарніру з цілих 

маринованих плодів кизилу.  

Недостатньої уваги фахівців зазнає можливість використання кизилу у 

кондитерському виробництві. Заморожені плоді кизилу значно підвищать 

біологічну цінність та безперечно прикрасять поверхні тортів, тістечок. Кизил 

– чудова сировина для виробництва багатофункціональних напівфабрикатів з 

подальшим використанням для виготовлення печива, мармеладу, зефіру, 

начинок для вафлів та цукерок, мучних та кондитерських виробів. 

Таким чином, зібрані початкові теоретичні відомості дозволяють 

планувати більш детальне вивчення матеріалу по заданій темі, а також глибокі 

дослідження складу кизилу, способів його зберігання та переробки. 
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Згідно наказу Міністерства оборони України № 402 «Про затвердження 

положення по продовольчому забезпеченню збройних сил України на мирний 

час», постанови Кабінету Міністрів України № 426 «Про норми забезпечення 
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продовольчими пайками військовослужбовців» у всіх військовослужбовців 

передбачено трьохразове харчування, окрім службовців військово-повітряних 

сил, де прийнято чотирьохразове харчування. Енергетична цінність раціону 

військовослужбовців розподіляється таким чином: сніданок – 30-35%, обід – 

40-45%, вечеря 20-30% [1].  

Для Збройних Сил України питання забезпечення повноцінним та 

раціональним харчуванням військовослужбовців є надзвичайно важливим. 

Порушення процесів адаптації до умов військової служби є однією з 

найчастіших причин дефіциту маси тіла військовослужбовців, зниження 

працездатності та підвищення загальної захворюваності, що негативно 

відбивається на боєздатності особового складу. Необхідність у розробці та 

науковому обґрунтуванні дієвих заходів, спрямованих на забезпечення раціону 

харчування військовослужбовців Збройних Сил України всіма необхідними 

компонентами їжі для оптимального функціонування організму, і визначає 

актуальність дослідження. 

Пріоритетними напрямами у вирішенні численних проблем із 

харчуванням військовослужбовців в Україні можна вважати наступні: 

- проведення національного дослідження фактичного харчування 

військовослужбовців;  

- удосконалення законодавства України у частині контролю безпеки та 

якості харчування військовослужбовців; 

- посилення контролю за виконанням законодавчих актів та 

відповідальності за їх порушення; 

- при організації військовослужбовців необхідно забезпечити надходження 

з раціоном достатньої кількості основних поживних речовин, в тому числі 

підвищеної біологічної активності, здатних стимулювати кровотворення, 

поліпшити функціонування антиоксидантної та імунної систем, 

шлунково-кишкового тракту, нормалізувати мікрофлору кишечника. 

- розроблення харчових раціонів для особливих умов: холодної погоди, 

великої висоти над рівнем моря і 72-годинного розміщення. Харчовий 

набір повинен містити близько 60% вуглеводів, до 25% жирів, і 15% 

білків.  

Результати досліджень вчених останніх років дають підстави для 

впровадження у практику технологій функціональних продуктів харчування з 

вмістом дефіцитних функціональних інгредієнтів на рівні, зіставному з 

фізіологічними нормами їх споживання (10-50 % від рекомендованої середньої 

добової потреби) [2]. 
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Зернова сировина є однією з основних харчових основ для виробництва 

продуктів в Україні. Зено пшениці має найбільш широкий спектр використання, 

порівняно з іншими культурами.  

Пророщування зерна, як метод біологічної активації, застосовують для 

підвищення харчової цінності зернової сировини. На початковій стадії 

проростання зерна накопичуються вітаміни групи В, вітамін С, вітамін Е, 

вітаміноподібні речовини [1]. Біологічно активоване зерно використовують для 

збагачення продуктів, які не підлягають тривалому зберіганню; у 

хлібопекарському, макаронному та харчоконцентратному виробництві; при 

виготовлення сумішей для дитячого харчування. 

Застосування рослинної сировини для виробництва харчових композицій 

дає можливість отримати продукцію з багатофункціональними властивостями, 

яка може задовольнити споживачів з різними уподобаннями.  

Нами розроблено технологію виготовлення сумішей на основі біологічно 

активованого зерна пшениці з використанням овочевої чи фруктової сировини, 

ядра горіха волоського з додаванням солодових екстрактів, соняшникової олії. 

солі. Суміші найменувань «Солодка з морквою», «Солодка з гарбузом», 

«Калорійна з аронією», «Вітамінна» можна споживати як самостійні продукти 

або додавати до будь-яких солодких страв. Суміш „Закусочну” можна 

споживати як гарнір або додавати до салатів.  

Основним складовим компонентом сумішей, вміст якого має становити 

не менше 50 % від загального вмісту компонентів, є біологічно активоване 

зерно пшениці. Овочеві пюре з моркви сирої чи вареної та плодово-ягідні пюре 

з гарбуза, обліпихи, аронії використовували як джерело природних 

антиоксидантів – вітамінів, поліфенольних сполук та мінеральних речовин. Для 

кращого збереження рослинних жиророзчинних антиоксидантів додавали олію, 

для поліпшення мінерального складу та смаку продукту використовували горіх 

грецький та ячмінно-солодовий екстракт (ЯСЕ-1).  

За результатами зведеної дегустаційної оцінки усі п’ять найменувань 

сумішей отримали оцінку „відмінно”, що свідчить про їх хороші 

органолептичні показники, гармонійність та сприйнятність.  

Визначено фізико-хімічний склад зерно-плодоовочевих сумішей. 

Враховуючи добову потребу дорослого населення у вітамінах та мінеральних 

речовинах [2], 100 г суміші будь-якого найменування дозволяє задовольнити 

потребу у вітаміні Е майже на 40 %, у вітамінах В1 та В2 – на 20 – 25 %,  

В6 – 26 – 33 %; у таких важливих мінеральних елементах, як залізо та цинк, 
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відповідно, на 10 – 20 % та 14 – 16 %. Наявність у сумішах значної кількості 

селену, що є структурним елементом глутатіон-пероксидази 

(внутрішньоклітинного антиоксидантного фактора), а також виконує ряд 

важливих функцій у організмі, дає можливість задовольнити добові потреби у 

ньому на 30–40 %. 

За співвідношенням основних енергогенних речовин розроблені зерно-

плодоовочеві суміші відповідають основним концепціям оздоровчого 

харчування. Енергетична цінність сумішей, залежно від їх рецептурного складу, 

становить 180 – 230 ккал. 

Визначено показники мікробіологічної стійкості продуктів на основі 

біологічно активованого зерна пшениці. Встановлено, що запропоноване 

термічне оброблення сумішей при 80 – 100  ˚С протягом 30 хв. дозволяє 

інактивувати наявну мікрофлору і забезпечує нормальне зберігання продуктів 

при 10 ˚С у герметичних умовах протягом двох тижнів. 
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25. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ РОСЛИННИХ 

ЕКСТРАКТІВ ДЛЯ ЗБАГАЧЕННЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ 

БІОЛОГІЧНО АКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ 

 

О.В. Арпуль, Н.В. Жукова, О.М. Усатюк 

Національний університет харчових технологій 

 

На сьогодні широкої популярності набувають безалкогольні напої, що 

містять фізіологічно функціональні інгредієнти, споживання яких асоційоване з 

покращенням загального самопочуття, підвищенням резистентності організму 

до несприятливих чинників довкілля, попередженням аліментарно обумовлених 

захворювань (серцево-судинних, онкологічних, цукрового діабету ІІ типу тощо) 

та підвищенням якості життя в цілому. Забезпечити надходження до організму 

есенціальних нутрієнтів в адекватних кількостях можливо включенням до 

харчового раціону дієтичних добавок, зокрема вітамінно-мінеральних 

комплексів, а також фортифікованих (збагачених) харчових продуктів. 

Більшість науковців віддають перевагу розробленню нових технологій 

продукції з корегованим нутрієнтним складом, а в якості джерела біологічно 

активних речовин використовують рослинну сировину у вигляді порошків, 

екстрактів, концентратів, паст, пюре тощо [1]. 

Проаналізувавши існуючі літературні дані, визначено перспективність 

використання водних екстрактів рослинної сировини у технологіях 

безалкогольних напоїв, а саме м’яти перцевої (Mentha piperita), шавлії 

лікарської (Salvia officinalis) та лимонної трави (Lemongrass). У лабораторних 
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умовах водні екстракти отримували за такою технологією: наважку рослинного 

матеріалу подрібнювали до розміру часток 1…3 мм, змішували з 

дистильованою водою (температура екстрагенту варіювала від 40 до 90 °С) у 

співвідношенні від 1:10 до 1:30, настоювали (тривалість – від 40 до 90 хв) та 

фільтрували. Оптимальні параметри екстрагування встановлювали за 

органолептичними показниками, вмістом сухих речовин, а також 

антиоксидантною активністю (АОА) настоїв. 

Результати органолептичного оцінювання досліджуваних зразків водних 

екстрактів представлено у табл. 1.  

Таблиця 1 – Органолептичні показники екстрактів рослинної сировини 

Показник М’ята перцева Шавлія лікарська Трава лимонна 

Зовнішній 

вигляд 

Прозора рідина 

темно-коричневого 

кольору 

Прозора рідина 

світло-коричневого 

кольору 

Прозора рідина 

багряного кольору з 

коричневим 

відтінком 

Запах М’ятний, яскраво 

виражений 

Сильний, властивий 

сировині 

Лимонний, свіжий, 

приємний 

Смак М’ятний, 

освіжаючий, 

злегка терпкий 

Трав’янистий, з 

легкою гірчинкою 

Лимонної цедри 

АОА визначали з використанням методу, який ґрунтується на різниці 

окисно-відновлювального потенціалу в рослинних екстрактах. Вміст сухих 

речовин вимірювали згідно з ДСТУ 4855 [2]. Результати досліджень 

представлено у табл. 2. 

Таблиця 2 – Антиоксидантна активність та вміст сухих речовин в 

екстрактах рослинної сировини 

Водний екстракт Вміст сухих речовин, % Антиоксидантна активність, мВ 

М’ята перцева 2,8 90,1±1,3 

Шавлія лікарська 2,2 178±2,1 

Трава лимонна 1,3 68,4±1,8 

Результати експериментальних досліджень свідчать, що досліджувані 

водні екстракти володіють АОА, оскільки величина їх відновлювальної 

здатності позитивна. 

Використання рослинних екстрактів у технологіях безалкогольних напоїв 

дозволяє не тільки надати відомим та знайомим напоям нові оригінальні 

смакові властивості, але й підвищити їх біологічну цінність, надати їм 

антиоксидантних та адаптогенних властивостей, тобто функціональної 

спрямованості. 
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26. МОЛЕКУЛЯРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ХОЛОДНИХ СОЛОДКИХ 

СТРАВАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕКСТУРИ ТАПІОКИ 

 

О.В. Арпуль, К.С. Ковтун 

Національний університет харчових технологій 

А.С. Протченко 
Засновник компанії «Академия Успешных Поваров» (Київ) 

 

Поряд з хлібними злаками людина здавна вживає в їжу багато рослинних 

продуктів, де вуглеводи є майже єдиною речовиною, що засвоюється. 

Особливе місце серед них посідають рослини, що постачають крохмаль. 

Головніші з них – картопля, батат, маніок, діоскореї, з вмістом крохмалю у 

бульбах 20-30 %. Із тропічних рослин-крохмалоносіїв найбільше значення має 

маніок. Рід маніок (Маnіhоt) належить до родини молочайних (Еuрnоrbіасеае) і 

включає до 150 видів рослин, серед яких є як харчові, так і каучуконосні. 

Особливо цінним продуктом, що одержують з маніоки, є тапіока, яку 

виготовляють, просіюючи дрібнозернисте маніокове борошно на гарячу плиту, 

внаслідок чого утворюються грудочки. Тапіока використовується для 

виготовлення вищих сортів кексів та інших кондитерських виробів, дитячих 

харчових сумішей, а також дієтичних продуктів, для харчування людей, що 

мають харчові алергії. Для безглютенової борошняної продукції рекомендують 

використовувати борошно тапіоки, оскільки воно не містить глютену, а 

текстура, запах та властивості борошна схожі із пшеничним борошном. 

Світовими продуцентами тапіоки є Бразилія та Індонезія. 

Тапіока, оброблена з маніоки, являє собою напівпрозорі крупинки 

кулястої, неправильної форми. Тапіока легко вариться. Використовується в 

харчуванні як дієтичний продукт для дітей і хворих. У західноєвропейській 

кухні застосовується в супи, бульйони, при приготуванні антреме (страва 

подається між основними стравами або перед десертом). Тапіока практично не 

містить жирів і білків, у ній відсутній глютен. Вона легко засвоюється і цілком 

калорійна. 

Перевагою тапіоки є те, що вона витримує тривалий час приготування без 

руйнування структури, також страви з тапіоки не втрачають своїх властивостей 

після нагрівання або заморожування, тому ця молекулярна текстура зберігає всі 

свої властивості впродовж всіх технологічних процесів. Хімічний склад тапіоки 

наведений у таблиці. 

Тапіока також містить 10-14 % води, близько 3% «сирого» білка, 2,5% 

жиру, 3,5-4,0 % клітковини, 3,5-4,5 % ‒ золи, 80-83 % органічних речовин, які в 

основному представлені крохмалем. 
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Хімічний склад та харчова цінність кульок тапіоки 

Нутрієнти Кульки тапіоки 

Харчова цінність, г: 

- Білки 

- Жири 

- Вуглеводи 

 

0,19 

0,02 

87,79 

Вітаміни, мг: 

- В1 

- В5 

- В6 

- В9 

- Холін 

- РР 

 

0,004 

0,135 

0,008 

4 

1,2 

- 

Макроелементи, мг: 

- Кальцій 

- Магній 

- Натрій 

- Калій 

- Фосфор 

 

20 

1 

1 

11 

7 

Мікроелементи, мг: 

- Залізо 

- Цинк 

- Мідь 

- Марганець 

- Селен 

 

1,58 

0,12 

20 

0.11 

0,8 

Провівши теоретичні дослідження, було визначено доцільність 

використання тапіоки у холодних солодких стравах як загущувача (наприклад, 

додавання до крему), для розширення асортименту десертної продукції закладів 

ресторанного господарства, оскільки використання молекулярних текстур у 

приготування страв нині є цікавим та актуальним. 
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27. ЗДОБНІ БУЛОЧНІ ВИРОБИ АНТИАНЕМІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Л.Ю. Арсеньєва, В.О. Губеня 

Національний університет харчових технологій 

 

На думку багатьох вчених, сучасне харчування не в змозі задовольнити 

організм необхідною кількістю мікронутрієнтів. Нестача мінеральних речовин 

у раціоні призводить до мікроелементозів, найпоширенішим з яких вважається 
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дефіцит заліза, що призводить до залізодефіцитної анемії у дітей, літніх людей 

та жінок [1, 2].  

Профілактику анемії можливо здійснювати збагаченням продукції 

масового вживання залізом у формі легкозасвоюваних сполук. Зростання 

попиту на послуги ресторанного господарства також дає змогу впливати на 

кількість заліза в раціоні за рахунок додавання в страви залізовмісних сполук.   

Стабільним попитом у закладах ресторанного господарства користуються 

здобні борошняні вироби. З метою надання їм антианемічних властивостей 

пропонується застосовувати носії заліза у кількості, яка забезпечить добову 

потребу в залізі на 50 % при споживанні однієї порції виробу масою 100-120 г.  

Носіями заліза обрано органічні сполуки: лактат заліза та дієтичну 

добавку гемового заліза «Гемовітал». Для порівняння використали сульфат 

заліза, який входить до складу багатьох лікарських засобів. Для задоволення 

фізіологічної добової потреби у залізі на 50 % в одну порцію здобних виробів 

закладів ресторанного господарства необхідно внести 40 мг лактата або 

сульфата заліза, або 6 г «Гемовітала». Така кількість відповідає 8 мг 

елементарного заліза при добовій потребі 15-17 мг. Солі заліза вносили в тісто 

у вигляді розчинів, а «Гемовітал» додавали до фруктової начинки виробів. 

Було проведено комплекс досліджень, за допомогою яких встановлено 

вплив носіїв заліза на біохімічні та мікробіологічні процеси, що відбуваються у 

тістових напівфабрикатах під час виробництва хлібобулочних виробів.  

Встановлено, що солі заліза уповільнюють протеолітичні процеси. 

Оскільки залізо є елементом зі змінною валентністю, під час взаємодії з киснем 

переходить у тривалентний стан і проявляє слабкі окисні властивості, а в 

присутності окисників активність протеаз знижується. Внаслідок цього 

клейковина із зразків тіста з носіями заліза має менші значення ИДК, а готові 

вироби характеризуються кращою формостійкістю, порівняно з контрольним 

зразком. 

Інтенсивність бродіння у зразках тіста з носіями заліза оцінювали за 

динамікою зміни окисно-відновного потенціалу (ОВП). Згідно отриманих 

даних відбувається сповільнення процесів дозрівання у пшеничному тісті з 

«Гемовіталом», а в зразках з сульфатом і лактатом заліза ці процеси проходять 

активніше, порівняно з контрольним зразком. 

Пробні лабораторні випікання показали, що хлібобулочні вироби з 

лактатом і сульфатом заліза не поступаються за фізико-хімічними та 

органолептичними показниками виробам без добавок. Використовувати 

«Гемовітал» у складі пшеничного хліба можливо лише як компонент начинки 

здобних виробів у поєднанні зі смаковими продуктами. 

За допомогою медико-біологічних спостережень доведено, що вживання 

виробів з лактатом заліза і «Гемовіталом» покращує морфометричні параметри 

еритроцитів крові та збільшує концентрацію гемоглобіну й еритроцитів. 

Вироби з сульфатом заліза не виявили достовірного впливу на стан крові, тому 

використовувати дану сполуку як носій заліза не доцільно [3]. 
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28. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ 

З ВИКОРИСТАННЯМ ГАРБУЗОВОГО І ЖУРАВЛИНОГО СОКУ 

 

Ю.М. Василенко, А.В. Гавриш, Т.І. Іщенко 

 

Національний університет харчових технологій 

 

У харчуванні людини хліб грає найважливішу роль. Значення хліба 

неоціненне, без нього неможливо уявити харчовий раціон сучасної людини. На 

сьогоднішній день у численному асортименті хлібобулочних виробів 

переважають вироби з пшеничного сортового борошна, які потребують 

регуляції хімічного складу за біологічно активними речовинами. 

Тому, досить актуальною є проблема виробництва хлібобулочних виробів 

оздоровчого призначення, з заданими фізіологічними властивостями − 

підвищеного вмісту білків, вітамінів, макро- і мікронутрієнтів та збалансованої 

енергетичної цінності.  

Одним із напрямків вирішення цієї проблеми є використання продуктів 

переробки овочевої сировини, в тому числі гарбуза, перспективи використання 

якого полягають у покращенні якості хліба, інтенсифікації технологічного 

процесу виробництва, можливості корегування хлібопекарських властивостей 

борошна, покращення лікувально-профілактичних властивостей готової 

продукції. 

Для прискорення дозрівання тіста ефективним прийомом є додавання до 

рецептурних сумішей тіста органічних кислот. У нашому випадку для 

підкислення використовували сік журавлини, який за своїм хімічним складом 

характеризується високим вмістом яблуневої кислоти та незначною кількістю 

аскорбінової, фолієвої та пантотенової кислот. 

Основним завданням технологічної розробки було складання оптимальної 

рецептури хлібобулочних виробів з борошна пшеничного вищого ґатунку з 

додаванням клітинного соку гарбуза та журавлини. 
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Проведені дослідження показали, що внесення овочевої та ягідної 

сировини значно покращує структурно-механічні властивості тіста, позитивно 

впливає на технологічний процес та якість готових виробів. 

 

 

29. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

АЛЛЕРГЕНАМИ НА ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

З.Е. Егорова, Ю.Г. Тананко  
 

Белорусский государственный технологический университет 

 

Актуальность предупредительных мер по предотвращению попадания в 

пищевые продукты опасных для здоровья человека количеств аллергена или 

информированию потребителей о наличии этих веществ в пище неоспорима. 

Об этом свидетельствует официальная статистика, согласно которой 

распространенность аллергических реакций среди детей составляет 4…6 %, 

среди взрослых – 1…3 % [1]. Известно, что пищевые аллергии влияют на 

качество жизни и благосостояние подверженных аллергии лиц, а также на 

экономику пищевой промышленности и государства вцелом и, таким образом, 

являются проблемой как для лиц, страдающих от проявления аллергических 

реакций, так и для всех тех, кто причастен к поставкам и приготовлению 

пищевых продуктов. Поэтому поиск путей решения данной проблемы – 

насущная задача нутрициологов, технологов пищевых производств и 

специалистов в области систем менеджмента безопасности пищевых 

продуктов. Анализ современной научно-технической литературы и норматив-

ных документов в данной области [2] показал, что существуют несколько 

способов решения указанной проблемы. Например, указание на этикетке 

пищевого продукта ингредиентов, содержащих известные аллергены, 

предупреждая о возможной опасности лиц, подверженных пищевым аллергиям, 

или управление аллергенами на предприятии путем разработки и внедрения 

эффективной программы менеджмента аллергенов, включающей и контроль 

поставщиков. Однако для этого могут понадобиться лаборатор-ные 

исследования ингредиентов и конечных продуктов на содержание аллергенов. 

Вместе с тем, методы испытаний этих веществ являются сложными, 

оборудование для их реализации – дорогостоящим и требующим высоко-

квалифицированного персонала, что не позволяет внедрить на предприятиях 

пищевой промышленности лабораторный контроль аллергенов. Выходом из 

данной ситуации может стать оценка риска аллергенов на конкретном 

предприятии, основанная на достоверной информации об используемых 

ингредиентах, технологиях, оборудовании, инвентаре, вспомогательных 

средствах и материалах, упаковке и таре, а также других элементах 

производственной среды.  

К сказанному следует добавить, что в нашей стране решение проблемы 
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управления аллергенами находится на начальной стадии и характеризуется 

небольшим опытом ряда пищевых предприятий, внедривших, как правило, 

системы менеджмента безопасности пищевых продуктов в соответствии с 

требованиями ISO 22000. Поэтому, помимо законодательных усилий в данной 

области, необходимы соответствующие инициативы и действия организаций-

участников пищевой цепи, направленные на анализ аллергенов с целью 

создания собственных программ для их управления. Именно оценке риска 

аллергенов на примере трех пищевых производств (маслодельное, кофейных 

напитков и картофельных чипсов), внедривших систему НАССР, посвящена 

данная работа.  

В качестве объектов исследования использовали документы системы 

НАССР указанных предприятий (руководства по системе НАССР, планы 

НАССР, санитарные инструкции, стандарты организации по входному 

контролю, системе прослеживаемости и управлению несоответствующей 

продукцией). Оценку риска аллергенов осуществляли экспертным методом, 

используя алгоритм «дерево принятия решения», в 5 этапов:  

1) анализ сырьевых компонентов на наличие в них аллергенов;  

2) оценка эффективности процессов мойки и чистки оборудования;  

3) анализ поточности движения сырья и готовой продукции;  

4) анализ информации, приведенной в маркировке конечного продукта;  

5) оценка эффективности процедуры прослеживаемости продукции.  

В результате проведенных исследований было установлено следующее. 

Источни-ками аллергенных веществ в исследуемых пищевых продуктах могут 

быть сырьевые ингредиенты (в масле из коровьего молока – казеиновые белки, 

в кофейных напитках – ячмень и рожь, которые содержат глютен, в 

картофельных чипсах – пшеничная мука). Контроль содержания белка в 

готовой продукции осуществляется только на молочном предприятии. Из-за 

отсутствия пересечения потоков движения сырья и готовой продукции на 

предприятиях, изготавливающих масло коровье и кофейные напитки, 

перекрестная контаминация аллергенами маловероятна. Однако в цеху по 

производству картофельных чипсов вероятность перекрестной контаминации 

имеется, несмотря на то, что маршруты поступления сырья, пересекающиеся с 

потоком движения готовой продукции, разделены во времени. Процедуры 

мойки и чистки технологического оборудования и инвентаря разработаны на 

всех рассматриваемых предприятиях и четко выполняются персоналом. Также 

осуществляется контроль наличия органических остатков на поверхностях, 

контактирующих с пищевыми продуктами. Учитывая выше изложенное, можно 

не учитывать данный потенциальный источник контаминации аллергенами.  

В маркировке всех продуктов (масла коровьего, кофейных напитков и 

картофель-ных чипсов) указаний об отсутствии или вероятности наличия 

следов аллергенных компонентов не приводится, что связано с отсутствием 

национальных требований в данной области. Также было установлено, что 

каждое из рассмотренных предприятий в состоянии отследить свою продукцию 

в процессе ее реализации, но внутренняя прослеживаемость не включает 

контроль аллергенных источников.  
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Таким образом, полученные результаты позволили сделать вывод о 

необходимости разработки индивидуальной для каждого пищевого 

предприятия эффективной программы менеджмента аллергенов, основанной на 

оценке риска аллергенов.  
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30. ІННОВАЦІЙНІ ПОДАЧІ ВИН У ЗАКЛАДАХ РГ

Д.С. Волкова, Д.І. Басюк 

Національний університет харчових технологій 

Винна карта (альтернативна назва – «карта вин») – це асортиментний 

перелік, прейскурант вин у ресторані. Випускається у вигляді окремого 

каталогу на щільному папері в шкіряній палітурці або окремим розділом 

загального меню ресторану. Винна карта залежить від стилю, орієнтованості 

кухні, асортименту страв та інших особливостей концепції закладу 

ресторанного господарства. 

Для того, щоб забезпечити стійкі конкурентні позиції на ринку, 

збільшити дохід, втримати існуючих споживачів та привернути увагу нових 

підприємства ресторанного господарства, впроваджують та використовують 

інновації. В заклад ресторанного господарства вони можуть впроваджуватися у 

вигляді використання нової сировини, техніки, нових технологічних процесів, 

методів та способів обслуговування, ринків збуту, нового асортименту послуг 

тощо. Не оминули інноваційні технології й карту вин. 

Останнім часом заклади ресторанного господарства почали пропонувати 

своїм споживачам збагачені карти вин. Вина поділяють у меню на групи за 

показником країни виробництва або субрегіоном, в якому вони були вироблені 

(наприклад, вина Франції, Італії, Чилі, Іспанії тощо). З’являються екзотичні 

вина з Китаю, Ізраїлю, Туреччини, Японії, Індії тощо.  

Також новинкою є біовина. «Біологічне вино» – відтепер це офіційно 

існуючий лейбл у Європі. Появі цього знака (зелений логотип з літерами АВ –  

agriculture biologique, тобто біологічне землеробство) на пляшках сприяла 

введення в дію нового регламенту, який змінює норми виробництва та 

реалізації винної продукції. У деяких ресторанах намітилась нова тенденція в 

подачі червоного і білого вина в одних бокалах, тобто дані заклади відмовились 

від подачі червоних вин у лафітних чарках, білих – у рейнвейних, десертних – у 

мадерних. З’явилась нова інновація в методі охолодження вина та цікавої його 

подачі. Це новий охолоджувальний гаджет corkcicle. Також був випущений 
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новий декантер для вин під назвою Mamba. Групи компаній «Лудінг» 

розробили новий мобільний додаток «Ваш Сомельє» для iOS і Android. Вина, 

що були вироблені в країнах ЄС тепер мають нове маркування «organic wine» 

або «vin biologique». Для ідентифікації різних вин була запропонована нова 

його подача в певних бокалах у залежності від субрегіона, в якому воно було 

вироблено, тобто подавати бургундські вина в тюльпаноподібних бокалах, вина 

бордо – в грушоподібних, сицилійські вина – в прямих за формою бокалах. 

Отже, використання нових інновацій у закладах ресторанного 

господарства є необхідним, оскільки підвищується ефективність бізнесу, а 

значить – конкурентна перевага. 
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31. ВИКОРИСТАННЯ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН В 

ГАРЯЧИХ СОЛОДКИХ СТРАВАХ 

 

О.О. Дудкіна, С.О. Губенко, А.В. Гавриш, О.В. Нєміріч 

Національний університет харчових технологій 

 

З кожним роком солодкі гарячі страви набувають все більшої 

популярності та попиту серед населення України. Особливого значення набуло 

створення продукції для спеціального контингенту, адже асортимент продукції 

для нього є дуже вузьким. Не виключенням є потреба населення в 

безглютенових виробах. Беручи до уваги популярність фонданів серед молоді 

та підлітків, є доцільним розширення асортименту спеціальних продуктів при 

заміні пшеничного борошна на безглютенову сировину, зокрема рисове 

борошно. За результатами багатократних відпрацювань, було встановлено, що 

проста заміна пшеничного борошна на безглютенове рисове не дає можливості 

отримати фондан спеціального призначення з необхідними органолептичними 

та структурно-механічними властивостями.  

Одним із пріоритетних напрямів поліпшення органолептичних показників 

якості, розширення асортименту і підвищення харчової цінності готової страви, 

структурно-механічних властивостей, продовження терміну реалізації та 

зберігання є використання поверхнево активних речовин (ПАР) у харчових 

системах. В якості ПАР використовують продукти з натуральних речовини; 

модификації натуральних речовин (досфатіди, соєвий лецитин) і синтетичні 

емульгатори (моно-, ди-, тригліцериди жирних кислот, цукрогліцериди, ефіри 

полігліцерина і жирних кислот, сорбат та інші). У кондитерській промисловості 

найбільш широко знайшли застосування неіоногенні ПАР. До основних 

функціонально-технологічних властивостей ПАР, які застосовуються в 

кондитерської промисловості, відносять стабілізацію емульсії й піноподібних 

структур, модифікацію кристалічної форми жирових композицій, регулювання 

http://hotelline.ru/
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структурно-механічних властивостей напівфабрикатів і готових кондитерських 

виробів.  

Класичний природний емульгатор, який використовують у кондитерських 

виробах – яєчний жовток. У жовтку знаходяться всі жиророзчинні й більшість 

водорозчинних вітамінів, основні запаси мінеральних речовин. Оскільки яєчний 

жовток нестабільний, виробники перейшли на лецитин, отриманий з сої. 

Лецитини – це узагальнюючий термін, використовуваний у даний час 

відносно матеріалу, одержуваного як побічний продукт рафінації рослинних 

олій шляхом гідратації. Лецитин отримують переважно з соєвої олії. Лецитин 

являє собою складну суміш, яка містить 65–75 % фосфоліпідів разом з 

тригліцеридами і невеликою кількістю інших речовин. Основними 

фосфоліпідами, що містяться в соєвому лецитині є фосфатидилхолін (19–21 %), 

фосфатидилетаноламін (8–20 %), інозитом містять фосфатиди (20–21 %) і 

фосфатидилсерин (5,9 %).  

Серед широкого асортименту емульгаторів для дослідних зразків було 

обрано також ефір лимонної кислоти фірми «GRINDSTED® CITREMSP 70», 

який згідно з Постановами ЄС №№ 1829 / 2003 і 1830 / 2003 – відповідає 

вимогам Європейського Союзу (No. E 472с.) та є повністю безпечним для 

використання у харчовій промисловості. Ефір лимонної кислоти 

монодигліцеридів, виготовлений з харчової рафінованої соняшникової та 

пальмової олії. Він зменшує взаємну напругу між жировою і водною фазою, 

стабілізує рідку емульсію, надає чистоту і стабільність водної дисперсії у 

середовищі з підвищеним вмістом жиру, також GRINDSTED® CITREM SP 70 

володіє високими водозв`язувальними якостями, що запобігає трісканню 

виробу під час випікання та прилипання до поверхні форм. 

Таким чином, використання ефіру лимонної кислоти в рецептурному 

комплексі гарячої солодкої страви фондану спеціального призначення дозволяє 

забезпечити органолептичні показники якості на рівні контролю, а в деяких 

випадках перевищують значення традиційної страви. Поряд з цим 

спостерігається покращення консистенції та структури виробів протягом 

регламентованого терміну реалізації та зберігання. 
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32. КOРІAНДР ЯК БІОЛОГІЧНО ЦІННА РОСЛИННА СИРОВИНА 

 

М.A. Гулевaтa, С.І. Усaтюк 

Нaціoнaльний університет хaрчoвих технологій 

 

Oдним із нaпрямків рoзвитку сучaснoї хaрчoвoї прoмислoвoсті є 

вирoбництвo різнoмaнітних кетчупів, сoусів, мaйoнезів, які нaдaють 
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трaдиційним стрaвaм унікaльнoгo смaку. Нa сьoгoдні aктуaльним є рoзширення 

aсoртименту цих прoдуктів внесенням дo їх рецептури спецій тa прянoщів із 

рoслиннoї сирoвини, які сприяють пoкрaщенню рoбoти зaлoз внутрішньoї 

секреції організму людини.  

Oсoбливу увaгу серед тaких рoслин слід звернути нa кoріaндр. 

Вирoщують коріандр, в основному, для oтримaння нaсіння, яке ширoкo 

викoристoвують для aрoмaтизaції хлібoбулoчних, кoндитерських і кулінaрних 

вирoбів, у вирoбництві кoвбaс і сиру, рибних кoнсервів, кoнсервувaнні, зoкремa 

під чaс зaсoлювaння oвoчів, лікерo-гoрілчaнoму вирoбництві й пивoвaрінні. Як 

пряність викoристoвується зелень кoріaндру, зібрaнa у фaзі рoзетки тa нa 

пoчaтку стеблувaння, і зріле висушене нaсіння. Зелень нaйчaстіше нaзивaють 

кінзoю, a насіння – кoріaндрoм.  

Плoди кoріaндру містять 0,2…1,6 % ефірнoї oлії, 18…28 % жирних oлій, 

невелику кількість aлкaлoїдів, пектин, крoхмaль, білкoві речoвини (11…17 %). 

Гoлoвні кoмпoненти ефірнoї oлії – лінaлooл (60…80%) і герaніoл. Під чaс 

дoзрівaння плoдів кількість ефірнoї oлії зменшується, aле збільшується вміст 

уній лінaлooлу. Ефірнa oлія із зрілих плoдів – безбaрвнa рідинa з дуже різким 

кoріaндрoвим зaпaхoм і гірким смaкoм, зa умoви сильнoгo рoзведення aбo в 

мікрoдoзaх нaбувaє приємнoгo і ніжнoгo зaпaху тa смaку [1]. Другий цінний 

прoдукт, який oтримують із плoдів кoріaндру – це жирнa олія. Вoнa 

відрізняється від інших рoслинних oлій нaявністю дo 75…82 % 

мoнoненaсичених жирних кислoт, oснoвними склaдoвими яких є тригліцерид 

петрoзелінoвoї кислoти. Відoмo, щo жирнa кoріaндрoвa oлія склaдaється з 

oлеїнoвoї (28,5 %), петрoзелінoвoї (50…60 %), лінoлевoї (13,9 %), 

пaльмітинoвoї (3,5 %), стеaринoвoї (1,5 %) і міристинoвoї (0,6 %) жирних 

кислoт [2].  

 Зaвдяки висoкій біoлoгічній ціннoсті тa специфічним приємним 

oргaнoлептичним хaрaктеристикaм, кoріaндр тa кoріaндрoвa oлія мoжуть бути 

викoристaні в рецептурах різнoмaнітних кетчупів, сoусів aбo як сaмoстійнa 

припрaвa і натуральний ароматизатор дo вже гoтoвих стрaв. 
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33. АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ХАРЧОВИХ ВОЛОКОН В 

ТЕХНОЛОГІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ 

 

О.С. Кобець, А.В. Гавриш, В.Ф.Доценко  

Національний університет харчових технологій 

 

В Україні з кожним роком погіршується стан здоров’я населення. Однією 

з головних причин цього є незбалансоване та несвоєчасне харчування, що 

призводить до дефіциту білка, вітамінів та мінеральних елементів у людському 

організмі.  

На сьогодні відомо багато шляхів подолання проблеми нестачі нутрієнтів 

в організмі людини. Одним із найбільш розповсюджених способів вирішення 

цієї проблеми є використання продукції функціонального призначення.  

Особливе місце в раціональному харчуванні людини відводиться 

незасвоюваним вуглеводам, тобто структурним полісахаридам рослинного 

походження – харчовим волокнам. Цей компонент збалансованого харчового 

раціону представлений не тільки клітковиною, целюлозою, геміцелюлозою, а 

також лігніном і пектиновими речовинами. 

Харчові волокна на сьогодні визнані необхідними компонентами 

харчування, які містяться лише в рослинній сировині. Вони відрізняються за 

складом і за своїми властивостями. Розчинні волокна краще виводять важкі 

метали, токсичні речовини, радіоізотопи, холестерин. Нерозчинні волокна 

краще утримують воду, сприяючи формуванню м’якої еластичної маси в 

кишечнику і покращуючи її виведення. У рослинних продуктах, як правило, 

містяться харчові волокна різних видів. 

При різноманітному харчуванні, тобто при введенні в раціон декількох 

видів рослинної їжі, організм, по-перше, отримує необхідну кількість волокон, 

по-друге, отримує волокна з різним механізмом дії.  

Харчові волокна сприяють: 

- виведенню холестерину з організму, причому «шкідливої» фракції 

холестерину, що важливо при порушенні жирового обміну, атеросклерозі, 

гіпертонічній хворобі, ішемічній хворобі серця;  

- вирівнюванню рівня глюкози та інсуліну в крові, що важливо для 

хворих на цукровий діабет 2 типу;  

- харчові волокна сприяють виведенню важких металів, радіонуклідів, 

токсичних речовин;  

- харчові волокна використовуються корисними бактеріями кишечника 

для своєї життєдіяльності й в результаті цього збільшується кількість бактерій, 

що позитивно позначається на формуванні калової маси, і утворюються 

необхідні для організму людини речовини (вітаміни, амінокислоти, особливі 

жирні кислоти, які використовуються клітинами кишечника); 

- поліпшенню спорожнення кишечника, природному очищенню організму.  

Рекомендована добова потреба в харчових волокнах становить 20..25 г в 

день. При порушенні роботи товстого кишечника потрібне збільшення вмісту в 

раціоні кількості харчових волокон.  
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Для компенсації надходження харчових волокон рекомендується 

вживання висівок (пшеничних, житніх, вівсяних) або біологічно активних 

добавок – джерел харчових волокон.  

Саме тому перспективними напрямками наших досліджень є створення 

функціональних продуктів, збагачених харчовими волокнами. 
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34. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СОЛОДКИХ СОУСІВ З 

ВИКОРИСТАННЯМ РОСЛИННОГО ЕКСТРАКТУ 

 

Л.М. Ковбасюк, Т.І. Іщенко, А.В. Гавриш 

 

Національний університет харчових технологій 

 

Соусна продукція займає вагоме місце в кулінарії. Добре приготовлені й 

правильно підібрані соуси урізноманітнюють смак і зовнішній вигляд їжі, 

роблять її більш смачною та полегшують її засвоюваність. Крім того, соуси 

доповнюють склад страв, підвищують їх харчову та біологічну цінність. Серед 

усього різноманіття соусів заслуговують на увагу саме солодкі, які 

користуються попитом не тільки у дітей і підлітків, але й у дорослого 

населення, оскільки подають їх здебільшого до солодких страв. Нині переважна 

більшість людей різного віку віддає перевагу саме цим стравам. Це можна 

пояснити тим, що нам не вистачає позитивних емоцій, а цукор сприяє 

виробленню так званого «гормону щастя» – серотоніну. Проте, саме ця група 

кулінарної продукції має недосконалий хімічний склад і потребує його 

збалансованості.  

З метою розробки ефективної технології солодких соусів з новою 

нетрадиційною сировиною вивчався хімічний склад та технологічні властивості 

кореню трав’янистої багаторічної рослини левзеї сафроловидної. Доведено, що 

дана рослинна сировина багата на поліфункціональні інгредієнти. Так, її 

складовими є білки (27-30 %), ліпіди (5 %), дубильні (8-12 %) і смолисті 

речовини (5-10 %), органічні кислоти, ефірні олії, алкалоїди, інулін, вітаміни, 

мікро- та мікроелементи. Вуглеводи представлені цукрами (8-10 %) та 

полісахаридами (10-12 %). Специфічними біологічно активними речовинами 

кореневищ левзеї сафроловидної є екдистероїди (екдистерон, інокостерин) 

(0,03-0,08 %) – представники класу фітоекдистероїдів, які здатні тонізувати і 

стимулювати центральну нервову систему при фізичній і розумовій утомі, 

загальній слабкості, поганому апетиті та пригніченому стані [1]. Отже, 
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вважаємо, що збагачення солодких соусів левзеєю сафроловидною, як 

джерелом біологічно активних речовин, є доцільним та актуальним. 

Експериментально встановлено, що використовувати досліджувану 

сировину доцільно у вигляді водного екстракту порошку дисперсністю 31 мк. 

Оптимальними умовами екстрагування визнані: температура води 90 °С, 

тривалість процесу 16 хв, співвідношення порошку кореня левзеї до 

розчинника 1:20. Екстрагування пропонуємо здійснювати в сифоні з NO2 під 

тиском 20 атм. при інтенсивному струшуванні. Вважаємо це доречним, бо в 

умовах закладів ресторанного господарства це значно полегшить процес 

екстрагування, скорочуючи при цьому тривалість класичного приготування 

екстракту та підвищуючи в ньому вміст сухих речовин. 

Результати досліджень технологічних властивостей рослинного екстракту 

дозволили розробити нові види солодких соусів: шоколадного «Ласунка» та 

фруктового «Лісові ягоди», які можуть бути чудовим доповненням великої 

кількості солодких страв. Розроблена соусна продукція має підвищену харчову 

цінність і може бути рекомендована закладам ресторанного господарства для 

розширення асортименту страв функціонального призначення. Адже нині 

людство відкрито до всього, що робить людей здоровими. На цій хвилі 

створення функціональних харчових продуктів як засобу профілактики та 

ліквідації дефіциту мікронутрієнтів є вирішенням проблеми сьогодення [2]. 
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35. М’ЯСНІ ВИРОБИ З ДОДАВАННЯМ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

А.В. Ковтун 

Національний університет харчових технологій 

Цілями державної політики в області здорового харчування є збереження 

і зміцнення здоров’я населення, профілактика захворювань, пов’язаних з 

неправильним харчуванням дітей і дорослих. 

Дослідження здоров’я населення, що проводяться в економічно 

розвинених країнах світу, свідчать про значні зміни структури харчування 

сучасної людини. Науково-технічна революція призвела до суттєвих змін 

способу життя населення, широко впровадила механізацію, автоматизацію та 
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комп’ютеризацію в сферу виробництва, зменшивши більш ніж в 2 рази 

енерговитрати людей.  

Наслідком цього стало зниження обсягів і зміна асортименту споживаних 

людиною харчових продуктів. У результаті в гіршу сторону змінилася 

забезпеченість людини есенціальними харчовими речовинами. Раціон 

харчування сучасного українця характеризується дефіцитом білка, вітамінів 

групи В, антиоксидантів, макро- і мікронутрієнтів. Для підтримки 

працездатності організму в таких умовах важливо більш уважно ставитися до 

рівня надходження різних поживних речовин з повсякденних продуктів. Звідси 

зросла популярність збагачених харчових продуктів, склад яких розроблено 

саме з метою поповнення нутрієнтного профілю раціону. 

У раціоні харчування сучасного українця найбільш вживаними є м’ясні 

продукти. Найбільше розвиваються у м’ясній промисловості напівфабрикати. 

За даними статистики, споживання напівфабрикатів з 2004 по 2014 рік 

збільшилося на 250 %.  

Січені напівфабрикати – це вироби, максимально підготовлені для 

термічної обробки, вони є продуктами високого ступеня готовності, що в 

сучасних умовах робить їх досить потребуючими для споживача. 

Особливого значення набуває розробка рецептур і технологій нових 

комбінованих напівфабрикатів з високою біологічною цінністю на основі 

поєднання м’ясної сировини з білками тваринного та рослинного походження. 

Встановлені відомості про більш високі органолептичні показники якості 

розроблених м’ясних напівфабрикатів, у порівнянні з контрольними зразками, 

за рахунок отриманих даних про харчову, біологічну цінність та біологічну 

ефективність м’ясних напівфабрикатів з використанням рослинної сировини 

(подрібненого ядра насіння соняшника у вигляді крупки та порошку) і 

обґрунтовано доцільність використання даного наповнювача для виробництва 

м’ясних напівфабрикатів.   

При додаванні у м’ясні напівфабрикати, а саме м’ясні фрикадельки, 

подрібненого ядра насіння соняшника харчова цінність готових виробів 

збільшується, завдяки тому, що насіння соняшника містить значну кількість 

білка. Але при збільшенні білка зростає і вміст жиру, який у більшій кількості 

містить ненасичені жирні кислоти, які сприяють кращому перетравленню і 

полегшують розщеплення важких для шлунка речовин.  

Таким чином додавання ядра насіння соняшника не тільки розширить 

асортимент м’ясної продукції, але й дасть можливість покращити 

функціональний склад виробів, зокрема збагативши їх природними рослинними 

компонентами (вітамінами, мінералами та іншими нутрієнтами) та покращивши 

смакові властивості готових виробів. 
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36. АНАЛІЗ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ НАСІННЯ ЛЬОНУ  

ПРИ СТВОРЕННІ ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

С.П. Краєвська, Н.О. Стеценко 

Національний університет харчових технологій 

 

Останнім часом насіння льону починає грати все більш важливу роль у 

світовому виробництві харчових продуктів, у тому числі продукції 

функціонального призначення. Цінність насіння льону як природного 

функціонального та дієтичного продукту, в першу чергу, обумовлена його 

біохімічним складом. Насіння льону є багатим джерелом повноцінного білка, 

поліненасичених жирних кислот, клітковини, мінеральних та інших біологічно 

активних речовин [1]. У натуральному вигляді воно використовується як 

функціональна добавка до хлібобулочних, кондитерських виробів та харчових 

концентратів. Продукти його перероблення – олія, концентрати 

поліненасичених жирних кислот, розчинні гідроколоїди, концентрати білків, 

препарати лігнанів можуть використовуватись у вигляді дієтичних добавок до 

їжі. 

Склад насіння льону суттєво залежить від сорту, умов вирощування та 

способів перероблення рослинної сировини. Тому було досліджено 

жирнокислотний склад нових сортів насіння льону, які були занесені до Реєстру 

сортів рослин України в період з 2003 по 2007 рік: Евріка, Блакитно-

помаранчевий, Оригінал та Вручий. За вмістом олії досліджені сорти насіння 

льону можна розташувати в наступному порядку: Блакитно-помаранчевий – 

43,7 %, Евріка – 40,8 %, Оригінал – 38,8 %, Вручий – 33,8 %.  

Унікальність насіння льону обумовлена дуже високим вмістом 

поліненасиченої α-ліноленової жирної кислоти, яка є незамінною для харчового 

раціону людини. Вона, як і певні гормони, сприяє виконанню важливих 

біохімічних функцій в організмі людини – входить до складу клітинних 

мембран, бере участь у регенерації серцево-судинної системи, в рості та 

розвитку мозку, має судинорозширюючі властивості, проявляє антистресову та 

антиаритмічну дію [2]. 

До складу лляної олії входить не менше 70 жирних кислот, зокрема такі 

життєво важливі, як ліноленова (44-66 %), лінолева (8-25 %), олеїнова (22 %), 

стеаринова (2-4 %) та пальмітинова (4-7 %). Тому ми дослідили вміст цих 

жирних кислот у різних сортах насіння льону. Для порівняння наведено 

жирнокислотний склад олії зародків пшениці та насіння обліпихи [1].  
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Вміст жирних кислот в оліях, % 

Назва сорту 

або джерела 

олії 

Пальмі-

тинова 

Пальміт-

олеїнова 

Стеари-

нова 

Олеї-

нова 

Ліно-

лева 

Ліноленова 

Евріка 

Блакитно-

помаранчевий 

Оригінал 

Вручий 

Зародок 

пшениці 

Насіння 

обліпихи 

8,98 

8,23 

7,67 

8,23 

8,30 

8,75 

0,17 

0,16 

0,15 

0,14 

1,96 

1,68 

6,89 

5,45 

5,69 

6,39 

2,52 

2,22 

26,69 

27,45 

27,08 

27,46 

17,80 

17,10 

16,97 

18,62 

21,03 

22,11 

37,50 

37,17 

37,56 

37,39 

35,75 

33,29 

30,80 

31,95 

Отримані результати свідчать про можливість та перспективність 

використання насіння льону, що вирощується в Київській області, для 

отримання лляної олії, створення продукції ресторанного господарства 

функціонального призначення, а також дієтичних добавок до їжі.  
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37. РОЗВИТОК МІНІ-ПІДПРИЄМСТВ, ЯК СТРУКТУРНОГО

ПІДРОЗДІЛУ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 

НОВОГО ТИПУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧУВАННЯ 

В.І. Кулініч, Т.В. Іванов, М.А. Макаров 

Національний університет харчових технологій 

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. 
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Розвиток закладів ресторанного господарства з різнонаправленим 

асортиментом послуг та продукції вимагає від сучасного ресторатора пошуку 

нових підходів до організації господарства та забезпечення стабільного попиту 

серед споживачів. 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 зміна традиційних технологій у напрямку скорочення 

затрат часу на виготовлення готової продукції та наявність можливості 

варіювати асортимент продукції, що виробляється.  

Найрозповсюдженішим прикладом такої адаптації є впровадження міні-

броварень, як структури закладу харчування. Також розповсюдженими є міні-

пекарні та кондитерські, як структурні підрозділи закладів та окремий тип 

підприємств. Досвід створення подібних закладів існує досить давно. Тут буде 

доречним 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 з 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, необхідність адаптації класичних технологій до сучасних закладів 

ресторанного господарства є доведеною. Дана динаміка обумовлена потребами 

сьогодення і зберігатиметься з подальшим розвитком, оскільки це є доречним, 

актуальним та рентабельним. 
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38. НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ВИГОТОВЛЕННЯ ЖИТНЬО-ПШЕНИЧНИХ 

ВИРОБІВ У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

В.І. Кулініч, Т.А. Сильчук 

Національний університет харчових технологій 

 

Сучасні тенденції розвитку харчової промисловості та ресторанного 

господарства виявляють тенденції до поєднання задля розширення асортименту 

послуг та продукції. Одним із таких прикладів є виробництво хлібних виробів в 
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умовах міні-пекарень або борошняного цеху підприємства ресторанного 

господарства. Зазвичай виробник надає перевагу продукції на основі 

пшеничного борошна, а вироби з житнім борошном є рідкими представниками 

такого виробництва. Це пов’язано зі складністю і довготривалістю 

технологічного процесу, що обґрунтовано фізичними та біохімічними 

характеристиками основної сировини. Тим не менш, хлібні вироби на основі 

житнього борошна є важливим складником харчового раціону, оскільки мають 

більшу біологічну цінність, у порівнянні з традиційними пшеничними 

виробами [1]. 

На кафедрі молекулярної та авангардної гастрономії НУХТ було 

досліджено асортимент поліпшувачів та підкислювачів, направлених на 

скорочення виробничих затрат часу та покращення показників якості продукції 

з житнього борошна. Проводили аналіз впливу поліпшувачів «Баварія» та 

«Аграм темний» (Німеччина), «Моле Гранум» (Україна) та «Ібіс» (Франція) на 

якість тіста, готових виробів, тривалість технологічного процесу [2, 3].  

Більшість досліджених поліпшувачів закордонного походження, тому 

було визначено необхідність розроблення полікомпонентного підкислювача для 

житніх і житньо-пшеничних виробів. Складові визначали за принципом їх дії на 

складники тіста для нівелювання факторів, які спричиняють пролонгування 

виробництва з урахуванням впливу на структурно-механічні властивості 

напівфабрикатів та готових виробів задля уникнення зниження показників 

якості. Серед основних діючих компонентів досліджували вплив амілолітичних 

та протеолітичних ферментів, лимонної кислоти, камедей ксантанової та 

гуарової, як вологозв’язуючих компонентів, солоду житнього ферментованого, 

як носія редукуючих цукрів та смако-ароматичного складника, сухої молочної 

сироватки, як джерело молочної кислоти тощо. Проведено ряд пробних 

випікань для встановлення оптимально дозування з отриманням максимально 

задовільних показників якості продукції. У результаті дослідження розроблено 

склад, дозування та особливості внесення двох полікомпонентних поліпшувачів 

«Оптимальний 1» та «Оптимальний 2». Проведено дослідження їх впливу на 

структурно-механічні, фізико-хімічні показники напівфабрикатів та готових 

виробів.  

Встановлено, що внесення розроблених добавок скорочує тривалість 

виробничого процесу у 3-3,5 рази, що дозволяє стверджувати про придатність 

розробки до використання в умовах міні-виробництв. 
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Цирульнікова,  

С. Д. Паливода // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. – 

2013. – № 12 (109). – С. 8-9. 

 

 

39. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

ПРОДЛЕНИЯ СРОКОВ ГОДНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

М.Н. Костюченко, Л.А. Шлеленко, О.Е. Тюрина,  

Т.В. Быковченко, Е.В. Невская  
 

ГНУ ГОСНИИ хлебопекарной промышленности Россельхозакадемии 

 

Хлеб является продуктом кратковременного хранения, в процессе 

которого происходит ухудшение его органолептических показателей, 

черствение и микробиологическая порча вследствие развития внутри и на 

поверхности различного вида микроорганизмов.  

Маркетинговые исследования рынка хлебобулочных изделий в России 

выявили потребность в выработке продукции с удлиненными сроками 

годности.  

В ГОСНИИ хлебопекарной промышленности разработаны специальные 

технологии и новые виды изделий, которые предусматривают определенные 

способы приготовления теста, использование комплексных улучшителей, а 

также проведение ряда мероприятий на стадии охлаждения и упаковывания 

продукции.  

Для увеличения срока годности необходимо:  

– включать в состав рецептуры комплексный улучшитель для сохранения 

свежести, а также добавки, тормозящие развитие картофельной болезни хлеба и 

замедляющие плесневение (до 20 суток);  

– ужесточить условия упаковки и повысить требования к свойствам 

упаковочного материала (до 3 мес.);  

– обработать поверхность этиловым спиртом (химическая стерилизация) 

(до 4 мес.);  

– включение дополнительного технологического этапа с одноступенчатой 

или двухступенчатой тепловой обработкой (до 15 мес.).  

Для сохранения потребительской свежести хлеба и замедления его 

черствения в рецептуры включают белоксодержащее сырьё (молочные 

продукты, соевые концентраты и изоляты, соевую муку, сухую клейковину), 

жировые, сахаросодержащие продукты (патоку, гидролизованный крахмал, 

лактозу и др.), различные поверхностно-активные вещества, заварки, пектин и 

другие компоненты [1].  
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В ГОСНИИ хлебопекарной промышленности проведены комплексные 

исследования, целью которых являлась разработка новых видов хлебобулочных 

изделий с повышенной пищевой ценностью и микробиологической 

безопасностью.  

Для повышения качества и микробиологической безопасности 

хлебобулочных изделий для детей дошкольного и школьного возраста 

разработана технология, основным элементом которой является приготовление 

функционального полуфабриката, выдерживание которого в течение 90-240 

мин при температуре 35…38 ºС способствует снижению количества споровых 

бактерий рода Bacillus в 4 раза, плесневых грибов до нуля. Это обусловлено 

тем, что при выдерживании разработанного полуфабриката в результате 

жизнедеятельности бродильной микрофлоры происходит синтез специфичных 

метаболитов – биологически-активных, пребиотических и бактерицидных 

веществ (органических кислот, спиртов, диоксида углерода, альдегидов, 

аминокислот, бактериоцинов), способствующих ингибированию 

спорообразующих бактерий рода Bacillus и плесневых грибов.  

На основании проведенных исследований разработан проект технической 

документации на хлебобулочное изделие «Вита с кальцием» и получен патент 

№2011115468 от 20.04.2011г. «Способ производства хлеба» [2].  

Проведены также теоретические и экспериментальные исследования по 

разработке рецептур и технологий хлебобулочных изделий с продуктами 

пчеловодства – пыльцой-обножкой и пергой, обеспечивающие повышение 

хранимоспособности продукции.  

Исследовано влияние пыльцы-обножки и перги на картофельную болезнь 

хлеба и плесневение. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что 

пыльца-обножка и перга препятствуют развитию картофельной болезни хлеба 

на 36…38 ч, плесневения – на 24…48 ч по сравнению с контрольным образцом 

без продуктов пчеловодства. Возможно, это обусловлено присутствием в 

пыльце-обножке и перге значительного количес-тва флавоноидных соединений 

и молочной кислоты, которые подавляют развитие споровых бактерий и 

плесневых грибов.  

В результате исследований разработаны рецептуры и технологии для 

булочки «Пчелка» из пшеничной муки высшего сорта, массой 0,1 кг с 

использованием пыльцы-обножки и булочки «Пчелиный дар» из пшеничной 

муки высшего сорта, массой 0,1 кг с пергой [3].  

В настоящее время исследования по увеличению хранимоспособности 

хлебобулочных изделий продолжаются в направлении использования для их 

выработки новых видов заквасок, позволяющих ингибировать развитие 

плесеней на поверхности изделий, а также путем использования поглотителя 

кислорода OxyFree, который в сочетании со специальным упаковочным 

материалом задерживает плесневение до 9 и более суток.  
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40. ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ СПОЖИВАЧІВ  

 

Р.В. Матюшенко  

Національний університет харчових технологій 

 

Що може допомогти туристичним компаніям визначити, якою мірою 

споживачі можуть бути задоволені їх турпродуктом? Дослідження показують, 

що споживачі не задоволені кожною четвертою своєю покупкою, але менше 5% 

з незадоволених, звертаються зі скаргою. Більшість віддає перевагу продукції 

іншої туристичної компанії. В результаті туркомпанії втрачають своїх клієнтів. 

Багато туристичних компаній користуються методом безпосереднього 

виявлення рівня задоволення споживачів, проводячи письмове опитування 

надсилаючи своїм клієнтам анкети з питаннями, або проводять вибіркове 

опитування по телефону. З метою оцінки рівня задоволення, деякі компанії 

користуються таким методом, як купівля турпродукту інших туристичних 

компаній, а потім, на основі своїх спостережень, обговорюють різні ситуації зі 

своїм керівництвом. Для того, щоб перевірити, як службовці інших 

туркомпаній справляються з різними проблемами, покупці турпродукту іноді 

спеціально створюють проблеми обслуговуючому персоналу. Наприклад, в 

ресторані вони можуть поскаржитися на якість пропонованої їм їжі, щоб 

подивитися, як буде поводитися в таких випадках обслуговуючий персонал.  

З цією метою проводиться аналіз причин втрати споживачів. 

Туристичні компанії повинні спілкуватися зі споживачами, які перестали 

купувати турпакети їх фірми або пішли до конкурентів, щоб зрозуміти причини 

цього явища. Вони повинні не тільки проводити прощальні інтерв'ю, а й 

стежити за рівнем втрати споживачів. Якщо рівень втрат споживачів даної 

туркомпанії зростає, то це свідчить про те, що компанія не може забезпечити 

належний рівень послуг. Іноді рівень задоволення споживачів буває досить 

складно інтерпретувати. Туркомпаніям також слід враховувати ту обставину, 

що два споживачі можуть виразити «глибоке задоволення» з абсолютно різних 

причин. Одні перебувають у стані задоволення практично весь час, тоді як інші 

майже завжди незадоволені, а в даному випадку – задоволені. Крім того, 

працівники компанії можуть маніпулювати своїми рейтингами задоволеності 

споживачів. Вони можуть бути надзвичайно люб'язні зі споживачами перед 

опитуванням або не включити в опитування незадоволених споживачів. 

Значення рівня задоволеності туристичними компаніями, що працюють 

на міжнародних ринках, має свої специфічні особливості. Одна з рис «чисто 

англійського» характеру – ніколи не скаржитися, тому туркомпаніям, що 
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конкурують на міжнародних туристичних ринках, доводиться докладати 

значних зусиль для отримання від англійців інформації, якою представники 

інших націй можуть легко поділитися. У багатьох східних країнах скаржитися 

вважається принизливим, тоді як в інших, скарга – всього лише один зі способів 

досягти гарного обслуговування. 

Для туристичних компаній, орієнтованих на споживача, задоволення їх 

запитів повинно бути і метою, і важливим чинником успіху роботи такої 

компанії. Туристичні компанії, що прагнуть створити високий рівень 

задоволення споживачів, мають впевненість в тому, що вони добре відомі на 

своєму цільовому ринку. Не дивлячись на те, що компанії, працюють над 

задоволенням свого споживача більшою мірою ніж конкуренти, вони не 

ставлять за мету досягти максимально можливого рівня їх задоволення. Рівень 

задоволення споживача може підвищуватися шляхом зниження ціни на 

турпродукт або збільшення послуг, що надаються, але це призводить до 

зниження прибутку. Успіх туристичних компаній залежить не тільки від 

споживачів, а й від таких чинників, як працівники компанії, посередники і 

акціонери. Прагнення витрачати більше засобів на підвищення рівня задоволен-

ня споживачів може викликати відтік засобів, спрямованих на задоволення цих 

«партнерів». Таким чином, туркомпанія повинна забезпечувати високий рівень 

задоволення споживачів і прийнятний рівень задоволення інших учасників 

цього процесу. Розглянувши концепції ланцюжка цінності, можна зробити 

висновок, що компанії повинні оцінювати витрати і ефективність кожного виду 

діяльності. 
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41. АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕНЬ КРЕАТИВНИХ БАРІВ В УКРАЇНІ 

 

С.С. Шкабура, Р.В.Матюшенко 

Національний університет харчових технологій 

 

Були часи, коли бари не відрізнялися один від одного. Однотипні заклади 

з безликим дизайном пропонували майже однакові послуги та напої. У наші 

дні, споживачі хочуть відвідувати гарні заклади, які коштують їхніх грошей. І 

тому настав час креативних барів, які прагнуть відповідати потребам клієнтів. 

Хороший дизайн інтер'єру може зробити для бару чи ресторану навіть більше, 

аніж смачні страви та хороший персонал. Дослідження показують, що 40% 

відвідувачів надають перевагу не стравам та напоям, а дизайну та престижу 

закладу. Кожен креативний бар володіє своїм індивідуальним неповторним 

дизайном та асортиментом. Найбільше в такому барі залучає оригінальність. І 

не обов‘язково реалізовувати грандіозні плани, неординарна родзинка 

допоможе зробити заклад неповторним і популярним.  

На основі проведених досліджень встановлено, що Україна також в цьому 

http://www.uamodna.com/articles/?category=cook-it
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новому для неї тренді. Все частіше можна побачити нові бари з креативним 

дизайном, які завойовують натовп прихильників. На даний час у Києві одним з 

таких креативів є фан-бар «Банка». Інтер’єр «Банки» дуже простий і схожий на 

дачу, сповнену запасом консервацій і варення в банках. У подібному інтер’єрі 

можна відчувати себе як вдома. Подача будь-яких страв і напоїв також 

відбувається виключно в скляних банках. Ця атмосфера і елементи того, що 

раніше можна було дозволити собі виключно вдома, формують  відчуття 

доброзичливості і свободи, яка зараз притаманна «Банкам». Цьому сприяє і 

підбір страв – тут тобі і солянка, і суп-пюре зі шпинату, і плов, і бануш, і чилі-

кон-карне. Не можна не згадати інтер'єр славнозвісної «Криївки», яка нагадує 

справжню упiвську криївку з двома залами з креативним інтер’єром. Щоб 

потрапити в цей бар, відвідувачі з різних країн Європи за декілька місяців 

резервують столики. «Криївка» є гордістю країни і посідає третє місце у десятці 

найкреативніших барів світу. Стіни, столи, стеля, підпори – усе з грубо тесаних 

дерев’яних колод. Під шатровою стелею – великі фотографії, які зображують 

побут вояків Української Повстанської Армії в лісі. На стінах – гасові лампи, 

ватники, копії упівських і німецьких листівок і плакатів. Посуд специфічний – 

бляшаний. Резервують стіл тут за допомогою німецької гранати з написом 

«Чекаємо гостей». Постійним клієнтам у «Криївці» видають особистий іменний 

ключ, яким можна відчиняти вхідні двері у будь-який час. З допомогою ключів 

тут формують систему лояльності до клієнта.  

Креативний бар «Авеню» в місті Рівному є головним дизайнерським 

задумом відтворення шалено-швидкого життя П'ятої Авеню – центральної 

вулиці Манхетена – серця Нью-Йорку. Весь інтер'єр закладу нагадує різні 

атрибути великого міста, а мотивуючі фрази – дух легендарної вулиці. 

Говорять, що апетит та настрій «наганяє» і інтер'єр закладу. Цю істину чудово 

підтверджує приміщення бару, яке є просторим і сонячним. А креативний 

задум дизайнера – настінні годинники із демонстрацією часу у різних куточках 

світу – демонструє те, що неважливо, яка зараз година, допоки ти 

насолоджуєшся смаком улюбленої піци та справжнього українського пива. 

Варто відмітити, що в «Авеню» увага акцентується і на дрібничках: 

електронний годинник на підлозі, загадкові ящички у куточках, креативні фото 

Боба Марлі на стінах бару, пляшки вина на стінах та діжечки з пивом на барі.  

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що сучасний бар 

навіть  віддалено  несхожий  на  бари, які вперше з’явилися у вісімнадцятому  

столітті на Дикому Заході в Америці. Поступово вони стали набувати все більш 

впливову роль в організації відпочинку населення. З плином часу широку 

популярність стали набувати креативні бари, які своїм інтер'єром викликають 

інтерес у відвідувачів.  
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К.: Центр учбової літератури, 2011. – 395 с. 
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42. МОЛЕКУЛЯРНІ КОКТЕЙЛІ ЧИ ГОСТІ З МАЙБУТНЬОГО 

 

Р.В.Салинко, Р.В.Матюшенко 

Національний університет харчових технологій 

 

Молекулярна міксологія диктує моду на відомі коктейлі – це стало новим 

етапом розвитку барної справи, етапом еволюції, який здійснив переворот у 

свідомості коктейлеманів, перетворюючи відомі напої в сфери, піну, ікру і 

желе. 

Можливість зміни структури коктейлю стала реальністю у зв'язку з 

появою таких пристосувань, як фризери, лазери, сифони які, впливаючи на 

суміш субстанцій, роблять іншою їх консистенцію за допомогою желатину, 

бікарбонату соди і рідкого азоту. Крім того, часто видозмінити консистенцію 

вдається при поєднанні компонентів, що мають схожий хімічний склад. 

Шматочки фруктів буквально левітують  в напої, знехтувавши силою тяжіння, 

або кульки, що містять у собі різні фруктові соки, готові лопатися прямо в роті. 

Подібні інновації зробили справжню революцію в світі коктейлів.  Найпростіший 

приклад молекулярного коктейлю – шаруватий напій. Через різну густину  

компонентів шари не змішуються, що виглядає досить незвично.  Більш складні 

коктейлі виходять з використанням різних пін. В піну перетворюють і твердий 

продукт, і рідину. Поле для експериментів тут величезне – виходить, що для 

створення коктейлю, навіть необов'язково використовувати напої. Головне, що 

відрізняє такий напій – це нестандартне використання властивостей 

компонентів та отримання нових якостей за допомогою хімічних або фізичних 

впливів. У молекулярній мікології широко застосовується і желювання. Так 

створюють мартіні,  яке потрібно їсти ложкою: вермут, джин і оливковий сік 

змішують з ксантановою камеддю і хлоридом кальцію, а потім наливають у 

водний розчин альгінату натрію. Виходять краплі у формі оливок, зовні –

желеподібні, всередині – рідкі. Цікава й подача – у келиху приносять одну 

єдину оливку, яка лопається у роті, розтікаючись по рецепторам смаком 

класичного коктейлю. Так готуємо і мохіто, яке під тиском можна навіть 

газувати, і бульбашки вуглекислого газу будуть приємно лоскотати піднебіння.  

Зовсім експериментальні речі готуються за допомогою наднизьких температур, 

лазерів, центрифуг та інших складних приладів.  Для приготування «наукових» 

коктейлів використовуються найрізноманітніші інструменти. По-перше, необхідні 

точні ваги, на яких можна важити частки граму, оскільки відхилення від 

рецепту дасть зовсім інший смак і консистенцію. Також посуд незвичайної 

форми і спеціальні ложки.  В якості інгредієнтів застосовується харчова хімія: 

камедь, листовий або гранульований желатин, хлористий кальцій, різні 

емульгатори, барвники, гази.  

Досвідчені бармени легко готують молекулярні коктейлі. Але споживачі 

поки не готові споживати такі коктейлі великими кількостями. Причин цього 

кілька: по-перше, напій відіграє допоміжну роль – його замовляють, щоб запити 

страву, а не насолоджуватися ним, як окремим компонентом трапези. По-друге, 

у всьому світі люди досить консервативні по відношенню до коктейлів. Третій 
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фактор – ціна такого напою, яка, як правило, вище звичайної.  

З іншого боку барної стійки гра з молекулами теж виглядає 

непросто. Такий коктейль повинен бути вершиною майстерності бармена – а 

значить, складатися з виключно якісних інгредієнтів. Специфічні компоненти 

потрібно якісно зберігати, без вологи та перепадів температури, сусідства з 

іншими продуктами і псуються вони швидко.  Інша перешкода – тривалий час 

їх приготування.  Швидко готується тільки піна, тому саме її готують у барах, 

коли впроваджують «молекулярні» елементи.  Желювання – виготовлення 

ікринок, займає 15-20 хвилин на один коктейль.  При великому завантаженні це 

недозволена розкіш, також під такі коктейлі потрібно окреме робоче місце. 

Отже, впровадження молекулярної міксології залишається під питанням.  

Однак це не означає, що останнє слово вже сказано.  Оскільки революційні 

прориви відбуваються на стику наук, тому цілком можна очікувати чогось 

радикально нового.  Цікавим явищем може стати синтез «молекулярних» 

технологій і принципів здорового харчування. У міру розвитку коктейльної 

культури можуть з'явитися бари, які спеціалізуються саме на 

«високотехнологічних» напоях.  

 

ЛІТЕРАТУРА: 
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напоїв. - Донецьк: ТОВ «ВКФ «БАО», 2013. – 288с. 

 

 

43. АППЕТАЙЗЕРИ  

 

М.В.Милокостенко, Р.В.Матюшенко 

Національний університет харчової промисловості 

 

Аппетайзери – це легкі закуски, що можуть подаватися перед початком 

трапези або виступати в якості основних страв, якщо, наприклад, формат 

заходу – пивна вечірка. По суті, аппетайзер – це будь-яка страва, що збуджує 

апетит за аналогією з аперитивом – алкогольним напоєм, представляючи 

безпосередньо застілля. Найчастіше в ролі аппетайзерів виступають різні 

тарталетки, канапе, страви на шпажках, фаршировані овочі, різні «палички», 

«кульки» і «човники» з найрізноманітніших продуктів, з несподіваними 

начинками і цікавими смаковими поєднаннями. Вони дуже популярні в усьому 

світі. Апетайзери мають дві основні відмінності: частіше їх готують у 

паніровці, що надає їм особливого смаку та стимулює споживання 

супроводжуючих напоїв. Вони «швидкі» в приготуванні, не вимагають 

володіння складними кулінарними прийомами. Барвисті канапе, баклажанові 

рулетики з начинкою, симпатичні тарталетки, апетитні часникові гріночки, 

курячі крильця і цибулеві кільця в паніровці – все це приводить апетит в повну 

бойову готовність тільки від однієї думки про ці смачні страви.  

Аппетайзери збуджують погляд і нюх – адже всі вони такі яскраві і 

красиві, а гарячі аппетайзери до того ж випромінюють чудові аромати. Ці 
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страви універсальні, так як їх готують з різних продуктів: відварного або 

копченого м'яса, риби, морепродуктів, яєць, консервів, свіжих або 

консервованих овочів, різних паст і паштетів. Ці страви нескладні і дуже цікаві 

з точки зору творчості, адже будь-який рецепт можна вдосконалювати. Також 

безперечною родзинкою в їх приготуванні є час. Вони швидкі як в 

приготуванні, так і в поїданні. Їх можна подавати перед щільною вечерею разом 

з напоями, а можна влаштувати коктейльну або пивну вечірку і накрити 

багатий стіл з різноманітних легких закусок. 

 

ЛІТЕРАТУРА 
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44. ХОЛОДИЛЬНИК МАЙБУТНЬОГО – СУЧАСНІ ТРЕНДИ 

 

Д.В. Костирко, Р.В.Матюшенко 
Національний університет харчових технологій 

 

Наскільки важливі для сучасного людства холодильники, показує історія. 

Можливість нормального життя людини в місті у великій мірі залежить від 

того, як можуть його мешканці забезпечити собі зберігання їжі. Раніше ця 

проблема вирішувалась за допомогою льоду. В Сполучених Штатах, наприклад, 

були «льодові королі», які організовували цілі кампанії по заготівлі, продажу та 

доставці льоду. У середині ХІХ сторіччя їх бізнес розповсюдився до Індії.  

Перші моделі холодильників (рефрижераторів) на основі штучного 

холоду, на відміну від природнього холоду – льоду, з’явились на початку ХІХ 

сторіччя і не були пов’язані з електрикою. Більше ста років знадобилось для 

того, щоб створити основні конструктивні деталі сучасного холодильного 

устаткування. 

В наш час розвиток холодильної техніки розвивається у трьох напрямках, 

які тісно пов’язані з новітніми технологіями, а саме : розробка нових 

ефективних екологічних способів охолодження, розробка нових функцій та 

дизайну і смарт-технології. 

Перший тренд – новітні способи охолодження – пов'язаний зі зміною 

системи охолодження, що характеризує саму сутність рефрижератора. 

Пропонуються різноманітні способи охолодження, що базуються на 

неочікуваних ефектах, а саме: команда вчених з Університету Пенсільванії, за 

підтримки Benand Jerry's, створила холодильник, який охолоджує їжу за 

допомогою звуку. У його основі лежить принцип того, що звукові хвилі 

стискають і розширюють повітря навколо себе, що нагріває і охолоджує його 

відповідно. Звукові хвилі змінюють температуру не більше, ніж на 1/10000 

градуси, але газ під тиском в 10 атмосфер дає ефект значно сильніший. Так 

званий термоакустичний холодильник [1], газ стискає  в охолоджуючій камері і 

спрямовує на нього потужний звук у 173 децибел. Усередині камери серія 
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металевих пластин на шляху звукових хвиль поглинає тепло і повертає його в 

теплообмінну систему. Тепло видаляється, а вміст холодильника 

охолоджується. Ця система більш екологічна і є альтернативою сучасним 

холодильникам. Такий термоакустичний холодильник відмінно працює з 

інертними газами, наприклад гелієм, який просто залишає атмосферу, якщо 

раптом виявляється в ній. Ця нова технологія є більш екологічною, ніж будь-

яка інша на ринку. Інша розробка американських дослідників полягає в тому, 

що їх винахід базується на використанні закону квантової фізики для зниження 

температури та нанотехнології. Охолоджуючий елемент складається з 48 

структур, пластини із звичайного та надпровідникового металу розділені 

ізолятором нанометрової товщини. «Гарячі» електрони тунелюють через 

ізолятор до надпровідника, металева пластина забирає тепло від 

охолоджувального об’єкта [2]. Такий холодильник здатний охолодити об’єкт 

практично до абсолютного нуля (-273°К). 

Другий тренд – нові функціональні можливості та дизайн – характеризує 

шляхи вдосконалення додаткових «систем свіжості», які покликані зберегти 

харчову цінність продуктів. У сучасних холодильників це бактерицидні лампи, 

система внутрішньої вентиляції, очищення повітря та спеціальне покриття, 

недружне до бактерій. Цей холодильник з системою свіжості BioRobot сам 

визначає оптимальну температуру для зберігання. Являє собою ємність з 

біополімерним гелем зеленого кольору, яка не має звичних дверцят. Сам гель 

створює місце для кожного продукту. 

Третій тренд – смарт технології для холодильників – йде в русі загальної 

«смартатизації» для побутової техніки. Смарт холодильник підключається до 

локальної інформаційної мережі квартири з подальшим доступом до Інтернету, 

а саме, до електроніки регулювання холодильної системи додають комп’ютер, 

який слідкує за наявністю набору продуктів, терміну їх придатності. В разі 

закінчення якихось продуктів холодильник надсилає господарю смс-

повідомлення з переліком необхідних закупок, або робить замовлення по 

Інтернет-мережі в супермаркет. Такі холодильники мають  велике майбутнє.  

ЛІТЕРАТУРА 
1. Неймовірні науково-технічні застосування звуку [Електронний ресурс]: –
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45. ФАНТАЗІЙНИЙ НАПРЯМОК В КУЛІНАРІЇ

І.В.Нікорич, Р.В.Матюшенко 

Національний університет харчової промисловості 

Кухня ф'южн (від англ. Fusion - злиття, об'єднання) – це фантазійний, 

творчий напрямок в кулінарії, в якому змішуються технології і продукти 

географічно віддалених національних кухонь. Цей стиль особливо модний в 

останні кілька десятиліть, але назвати його новим було б помилкою, адже вся 

історія кулінарії – це поступове змішання і взаємопроникнення культур. 

http://newsmir.info/ua/hi-tech/10-%20u
http://lenta.ru/news/2013/03/11/
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Американці просто дали красиву назву цієї тенденції наприкінці 1970-х, коли в 

Каліфорнію з'їхалися представники тихоокеанських, південноамериканських і 

європейських народів, де були й талановиті кухарі.  

Перший ресторан у стилі ф'южн був відкритий в Лос-Анжелесі. Кухарями 

в ньому працювали американці, японці і італійці. Спочатку під словом ф'южн 

уявляли злиття традицій сходу і заходу, наприклад, японської та французької 

кухні, а пізніше поняття розширилося і стало означати інтеграцію будь-яких, 

культур. Зараз ф'южн – це в першу чергу компроміс, пошук місцевих 

замінників екзотичних продуктів та адаптація чужих традицій до смаків 

місцевого населення. Наприклад, гострі китайські або полінезійські страви в 

Росії готують не такими обпікаючими, а для приготування плову 

використовують не тільки баранину. Один з напрямків стилю ф'южн – 

«реанімація» стародавніх рецептів і їх адаптація до нових умов. Окремий 

напрямок цього стилю – створення незвичайних сполучень з продуктів однієї 

кулінарної традиції (наприклад, м'ясо мариноване в каві, або пельмені з 

горіхами). Страви в стилі ф'южн хоча і несподівані, але обов'язково смачні і 

збалансовані. 

Протягом всієї історії людства, цілі народи мігрували в далекі краї, 

приносячи з собою рецепти улюблених з дитинства страв; мандрівники 

збагачували кухню своєї батьківщини новими продуктами, прянощами, 

кулінарними хитрощами. Перші кулінарні досліди з картоплею, помідорами, 

кукурудзою були схожі на те, як зараз ми звикаємо до тропічних фруктів. 

Сьогоднішні сміливі експерименти стануть класикою для майбутніх поколінь 

кухарів. Спробувавши закордонну страву, гурмани завжди намагаються 

повторити її дома. Так з'являється нове, самостійне блюдо. Широко відома 

історія салату Олів'є – яскравий приклад стилю ф'южн в радянській кулінарії. 

Ця страва вже давно живе своїм життям, і навіть невелике повернення до 

оригінального рецепту (заміна горошку каперсами), робить його незвично 

екзотичним. Каліфорнійські роли з авокадо і креветками, приготовані за 

технологією суші, – інший приклад змішання культур. Іноді буває складно 

визначити, які традиції лежать в основі страви. Наприклад, у багатьох кухнях 

світу є м'ясний пиріг, хліб або коржі. Різниця полягає лише у виборі м'яса, 

борошна та місцевих спеціях. Традиційна німецька страва – ковбаски з 

яблучним соусом – навпаки, представляється сміливим експериментом, також і 

італійське «диявольське морозиво» з гострим перцем і часником.  Коктейлі є 

яскравим зразком стилю ф'южн в напоях. Китайський або індійський чай, 

змішаний з ромашкою, шавлією та іншими травами, що ростуть у вашій 

місцевості – інший зразок еклектичної кулінарії.  

Зростання популярності стилю ф'южн пояснюється величезною кількістю 

нових продуктів зі всього світу в поєднанні з інформацією і різноманітними 

кухонними приладами, що дозволяють комбінувати способи приготування 

страв. Харчування сучасної людини настільки уніфіковано, що традиційні кухні 

вже стають екзотикою. У гонитві за новими смаками або за зручністю ми 

ризикуємо забути, що найбільшу поживну цінність для людини становлять 

продукти, вирощені там, де вона народилася. Отже, кухня ф'южн – це 
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поєднання, на перший погляд, несумісного. Але вибагливий смак потребує 

експериментів зі смаком. Тому кухарі-професіонали намагаються створити 

страву з неперевершеним та неочікуваним смаком, додаючи до повсякденної 

страви інгредієнт, що перевершить всі очікування. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Коваль О. Мистецтво куховарити. – К.:Глобус, Екслібрист,2013. – 270с.  

 

 

46. ОСОБЛИВОСТІ КАВИ ЛІБЕРІКА 

 

К.В. Драненко, Р.В. Матюшенко 

Національний університет харчових технологій  

 

Кава відноситься до тих напоїв, які люблять і п’ють майже всі. Більшість 

людей починають свій день з чашечки кави, а деякі п’ють її впродовж всього 

дня. Сьогодні кава – це не лише популярний, а й дуже корисний та цікавий 

напій в світі барної індустрії. Широко використовуються два основні сорти 

кави: арабіка та робуста. Арабіка, як правило, має більш солодкий, м'який смак 

з відтінком цукру, фруктів і ягід. Їх кислотність вище з цим винним присмаком, 

який характеризує каву з відмінною кислотністю. Робуста, має більш сильний, 

жорсткий смак, із зерновим обертоном або арахісовим післясмаком. Вона 

містить в два рази більше кофеїну ніж арабка. А чим же особлива кава 

Ліберіка?   

Ліберійська кава родом із Західної Африки. В даний час цей вид 

вирощують майже всі країни євразійського континенту – Шрі-Ланка, Індонезія, 

Філіппіни. Отримують каву ліберіка з плодів кавових дерев заввишки 6-10 

метрів з дуже крупним листям. Довжина кавового зерна - 30-35 мм, ширина - 

10-15 мм. Ліберіка стійка до всіх захворювань кавових дерев. Якість плодів 

ліберіки вважають не найвищою, тому що вона містить невеликий вміст 

кофеїну. Людина в середньому може вживати до 400 мг кофеїну в день, не 

завдаючи при цьому шкоди для свого здоров'я. У перерахунку на чашки – це 

всього 2 середні порції кави. У великій чашці кави міститься 3/4 безпечної 

добової дози кофеїну. Тому каву ліберіка застосовують в поєднанні з арабікою 

та робустою, чим можна значно зменшити вміст кофеїну без зниження 

смакових якостей кавового напою. Також з застосуванням зерен ліберики 

можна  збільшити кількість споживачів, які не можуть вживати каву з великим 

вмістом кофеїну. А це немало важливо, бо кава сьогодні вживається у великих 

кількостях. 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Денисов Д. Профессиональный кофе.-М.: Издательский дом 

«Ресторанные ведомости»,2012.- 102с. 
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47. МИ І ФАСТ-ФУДИ 

 

А.В.Тельна, Р.В.Матюшенко 

Національний університет харчових технологій 

 

Сучасний ритм життя впроваджує свої правила в харчування людини. За 

браком часу, ми намагаємось встигнути зробити все, навіть прийом їжі займає 

лише 10-15 хвилин нашого час. А все завдяки швидкому харчуванню, в народі 

звикли говорити « Фаст-Фуд». «Фаст-фуд» – це швидка їжа, яка знайшла своїх 

прихильників у всьому світі. Деякі люди не уявляють свого життя без швидкого 

харчування. Адже за браком часу, коштів, місцезнаходження – безліч людей не 

мають можливості харчуватись в інших закладах ресторанного господарства. 

Але прихильники швидкого харчування можуть не уявляти наслідки 

постійного вживання такої їжі. Основна біда, пов'язана з фаст-фудом, це його 

хімічний склад. Хімічний в буквальному сенсі. Мало того, що білків і 

вуглеводів в гамбургерах і хот-догах недостатньо, а жирів занадто, вітамінів 

зовсім мало, так ще й процес виготовлення зовсім неапетитний. По-перше, 

фарш для котлеток в «Макдональдсі» готують практично з субпродуктів: 

яловичий жир, шкіра, внутрішні органи, а по-друге, його вимочують в 

гідроксиді  амонію, тому що без цього він не придатний для вживання в їжу. Як 

говорив Джеймі Олівер, відомий британський кухар, зі своєю програмою на 

телебаченні: «По суті, ми вживаємо продукт, придатний тільки для годування 

собак, без цього вимочування, а аміак дуже шкідливий для здоров'я. Так навіщо 

ми свідомо їмо?». По-третє – це жири, які використовуються для 

підсмажування котлет, картоплі фрі та інших продуктів. Чиста рослинна олія не 

кращим чином підходить для готування, тому зазвичай використовується 

комбі-жир з великою часткою маргарину. А маргарин – це, як відомо, велика 

кількість так званих транс-жирів. 

Транс-жири не зустрічаються в природі і виробляються тільки в процесі 

приготування маргарину і меншою мірою – при дезодоруванні рафінованої олії. 

Наш організм «не знає», що з ними робити, а тому вони різко порушують 

жировий обмін, приводячи до розвитку атеросклерозу і надлишкової ваги. 

При вживанні транс-жирів, організм входить у ступор. Їх рослинне 

походження змушує клітини організму думати, що це корисний ненасичений 

жир, але це не зовсім так. У ході промислової обробки він перестає бути таким. 

Гідрогенізовані рослинні жири змінюють структуру наших клітинних мембран, 

порушують їх проникність. Підвищуючи поганий холестерин і знижуючи 

хороший, транс-жири роблять організм більш сприйнятливим до захворювань 

серцево-судинної системи. Крім цього, транс-жири провокують розвиток 

ожиріння, всіляких запальних процесів. За науковими даними, вони можуть 

стати причиною серйозних захворювань.  

Але, не зважаючи на шокуючі факти, люди знову й знову повертаються 

до такого харчування. З іншого боку, зрозуміло, що бувають такі ситуації, коли 

в компанії, в дорозі та в умовах вкрай лімітованого часу трапляються ситуації, 

коли відвідування ресторану швидкого харчування неминуче. Давайте 
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сформулюємо правила харчової поведінки в подібних ситуаціях, які зможуть 

допомогти нашому здоров'ю. Не дозволяйте ввести себе в оману 

благопристойними салатами, вони можуть бути не менш шкідливі, ніж бургери. 

Строго контролюйте з'їдене і випите в перерахунку на кілокалорії. Наприклад, 

ресторан «МакДональдс» люб'язно надає таку інформацію на звороті папірців з 

зображеннями красивого життя, якої застеляють підноси. Віддавайте перевагу 

курці гриль замість хрустких обсмажених курячих шматочків. Намагайтеся 

з'їдати менше майонезу, вибирайте мінералку, фруктовий сік або чай замість 

коли. Ну і наостанок: «Економлячи пару десятків хвилин на швидкому 

харчуванні, Ви ризикуєте втратити пару десятків років свого життя». 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Малахов Г.П. Разумное питание. – Санкт-Петербург. Издательство 

«Невский проспект», 2012. – 220с. 

 

48. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ  

М’ЯСНИХ ПРОДУКТІВ 

 

В.С. Михайленко, Р.В. Матюшенко  

Національний університет харчової промисловості. 

 

Харчування є однією з найважливіших функцій людського організму. 

Неправильне харчування призводить до появи багатьох захворювань, внаслідок 

зниження захисних властивостей організму, порушує процеси обміну речовин, 

веде до передчасного старіння, зниження працездатності, сприяє появі багатьох 

захворювань. Їжа – це складна суміш харчових речовин, біля 2000, з яких 

більше 60 відноситься до числа незамінних. Якість харчового раціону в значній 

мірі визначається вмістом білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, 

вітамінів. При цьому важлива не тільки кількість цих речовин, але і їх 

правильне співвідношення. Так співвідношення білків, жирів і вуглеводів 

повинне складати 1:1,2:4.  

Раціональне харчування (ratio – розумний) достатнє в кількісному й 

повноцінне в якісному відношенні харчування, а фізіологічно – це харчування 

із врахуванням віку, статі, характеру праці та інших факторів людини. 

Найнеобхіднішим компонентом для людського організму є білок – основа всіх 

клітин, вони є будівельним матеріалом, а також беруть участь в обміні речовин, 

у формуванні імунітету, в утворенні сполук, що виконують в організмі складні 

функції. Білки не утворюються з інших речовин, як жири та вуглеводи, тобто є 

незамінною частиною їжі. Біологічна цінність різних видів білків 

обумовлюється їх амінокислотним складом. Із відомих нині 20 амінокислот 8 – 

незамінні,а для дітей їх 10. Незамі́нні амінокислоти, на відміну від замінних, не 

можуть синтезуватися у організмі і повинні обов'язково надходити з їжею, це: 

аргенін (для дітей та осіб похилого віку), валін, гістидин (для дітей), ізолейцин, 

лейцин, лізин, метіонін, треонін, триптофан,фенілаланін. 

Багатими на незамінні амінокислоти є білки тваринного походження, що 

містяться в м’ясі, рибі, яйцях, молочних продуктах. Такі вироби є одними з 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%87%D0%B6%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BD
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найважливіших продуктів в раціоні людини. Оскільки саме в м’ясі міститься 

велика кількість білку, на сьогоднішній день попит на м’ясну продукцію 

зростає, але і ціна зростає, тому більшість людей віддають перевагу більш 

дешевій продукції. Відповідно були розроблені шляхи зменшення ціни на 

м’ясні вироби, додаючи рослинні добавки. Це перспективний розвиток м’ясної 

промисловості, тому що через заміну деяких компонентів ціна на такий м’ясний 

напівфабрикат буде значно знижена, а отже є ймовірність збільшення попиту. 

Також при розробці нових м'ясних продуктів використовуються порошки 

рослин, висівки. Розроблені технології отримання сардельок і напівфабрикатів з 

вмістом буряка та висівок. Додавання бурякового порошку дозволяє збагатити 

м’ясний виріб вітамінами А, С, групи В, оскільки раціон людини небагатий 

цими компонентами. Буряк – продукт, що містить велику кількість корисних 

речовин, його використовують  найчастіше для виробництва цукру. Але було 

доведено, що використання буряка в м’ясній промисловості є також дуже 

вигідним. Оскільки буряк містить такі вітаміни, як: А, С, В1,Е, фолієву кислоту 

(В9), РР,U. Кобальт, що міститься в буряку, допомагає організму синтезувати 

вітамін В12, а йод захищає щитовидну залозу, зберігає пам’ять і працездатність. 

Дуже важлива складова буряка – бетаїн, який є біологічно активною 

речовиною, необхідною для повного засвоєння білка. Бетаїн настільки 

активний, що дозволяє засвоювати білок, що міститься у м’ясі, майже на 100 %. 

Тому можна стверджувати, що використання бурякового порошку дозволить 

повністю засвоїти людським організмом м’ясний виріб.  

Також компонентом рослинних продуктів є висівки, які забезпечують 

організм людини харчовими волокнами, добова норма яких 25 – 40г. Основним 

джерелом є фрукти, овочі і злаки. Оптимальна їх кількість забезпечує 

нормальне функціонування організму, для цього людина повинна з'їдати по 1,5 

кг фруктів і овочів у день. Висівки містять до15% протеїну, калій, магній. Калій 

– забезпечує діяльність серцево-судинної системи. Магній – має 

судинорозширювальну властивість. Тому застосування висівок у м’ясній 

промисловості для приготування січених м’ясних напівфабрикатів буде 

повністю виправдане.  

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Михайленко В.М. Рослинні добавки у виробництві січених страв з 

м'яса. – К.: Видавництво «Наукова думка», 2013.- 76с. 

 

49. НОВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ 

УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НА 

ОСНОВЕ АНАЛИЗА РИСКОВ И КРИТИЧЕСКИХ КОНТРОЛЬНЫХ 

ТОЧЕК (НАССР) 

 

Т.М. Шачек, З.Е. Егорова  
Белорусский государственный технологический университет 

 

Разработка и внедрение на пищевых предприятиях Республики Беларусь 

систем НАССР проводиться с целью защиты потребителя, а именно – для 
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обеспечения безопасности выпускаемой продукции. В соответствии с Законом 

Республики Беларусь «О качестве и безопасности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов для жизни и здоровья человека» (№ 217-3 от 29 июня 2003 

г.) «внедрение систем управления качеством продовольственного сырья и 

пищевых продуктов» (ст. 3) отнесено к основным мероприятиям по 

обеспечению качества и безопасности продукции, которые должны 

реализовывать юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие производство и оборот продовольственного сырья и пищевых 

продуктов». Введенный в действие с 01.07.2013 г. Технический регламент 

Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 

обязывает всех изготовителей, реализующих пищевую продукцию как на 

внутреннем, так и на внешнем (в других странах Таможенного Союза) рынках 

«….разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на 

принципах НАССР» (ст. 10).  

Следовательно, внедряя систему НАССР, предприятие выполняет 

обязательные законодательные требования, а добившись ее эффективного 

функционирования, также может рассчитывать на ряд преимуществ:  

- повышение доверия потребителей к производимой продукции;  

- открытие возможностей выхода на новые, в том числе международные 

рынки, расширение уже существующих рынков сбыта;  

- повышение конкурентоспособности продукции предприятия;  

- повышение инвестиционной привлекательности;  

- создание репутации производителя качественного и безопасного 

продукта питания.  

Способом подтверждения того, что предприятие внедрило систему 

НАССР, т.е. имеет все условия и выполняет необходимые требования для 

выпуска безопасной продукции, служит ее сертификация, которую в 

Республике Беларусь проводят аккредитованные органы по сертификации 

систем управления качеством на основе анализа рисков и критических 

контрольных точек. Сертификация систем НАССР гарантирует, что все виды 

деятельности внутри организации, которые могут влиять на безопасность 

продукции, согласованно определены (документированы), эффективно 

выполняются и соответствуют требованиям Регламента ЕС № 852/2004 

Европейского парламента и Совета «О гигиене пищевых продуктов» и СТБ 

1470:2012 «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. 

Управление безопасностью пищевых продуктов на основе анализа опасностей и 

критических контрольных точек. Общие требования».  

Последняя версия национального стандарта СТБ 1470:2012 г. имеет 

существенные изменения по сравнению с предыдущей – 2004 г. В первую 

очередь, это касается основных терминов, применяемых в данной области, 

которые были приведены в соответствии с требованиями стандартов ISO 9000 и 

ISO 22000. Также в стандарте представлена схема последовательности 

разработки системы НАССР, которая позволяет специалистам предприятия уже 

на начальной стадии оценить возможность реализации данного процесса с 

учетом имеющихся ресурсов (финансовых, материальных, человеческих).  
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Также в СТБ 1470:2012 расширены и уточнены требования к: 

– группе НАССР в части ее формирования и информирования;

– описанию продуктов в части характеристик сырья и материалов,

контактирующих с пищевыми продуктами, предполагаемого использования 

продуктов, описания этапов процесса и мер контроля.  

В отличие от стандарта версии 2004 г., содержащегося конкретные 

алгоритмы по выявлению и анализу опасных факторов, определению 

критических контрольных точек (ККТ), стандарт редакции 2012 г. не 

регламентирует методы оценки опасностей и идентификации ККТ. Группа 

НАССР может выбрать любую методологию, основанную на логическом 

подходе, и информация о которой получена из достоверных источников. При 

этом члены группы должны ее описать, а результаты оценки опасностей и 

идентификации ККТ задокументировать.  

К существенным отличиям СТБ 1470:2012 также необходимо отнести 

выделенные в отдельный раздел требования по разработке процедур 

верификации, включающие:  

– минимальный перечень процедур верификации системы НАССР:

внутренний аудит, анализ системы, валидацию критических пределов; 

– методы, которые могут применяться для этих целей: проверка

правильности ведения записей и анализа отклонений; проверка специалистов, 

проводивших наблюдения; проверка процесса, подвергнутого мониторингу; 

проверка оборудования для мониторинга измерений и др.  

Таким образом, разработанная в соответствии с СТБ 1470:2012 система 

НАССР может быть внедрена автономно, однако наибольшая эффективность 

достигается при ее интегрировании в уже действующую или разрабатываемую 

на предприятии систему менеджмента качества, соответствующую СТБ ISO 

9001:2009. Совместное внедрение и сертификация системы НАССР и системы 

менеджмента качества обеспечивает высокую результативность управления 

процессами на предприятии, полноту выполнения требований НАССР, 

экономию финансовых ресурсов и времени. Успешное функционирование 

такой интегрированной системы является оптимальной базой для дальнейшего 

развития организации в данной области, а именно – для разработки системы 

менеджмента безопасности в соответствии с требованиями СТБ ISO 

22000:2006. 

50. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН

НА ЯКІСТЬ БІСКВІТНОГО НАПІВФАБРИКАТУ З ПЛОДОЯГІДНИМИ 

ПОРОШКАМИ 

Ю.А. Мирошник, С.П. Грузда, О.Б. Шидловська, В.Ф. Доценко 

Національний університет харчових технологій 

Важливим завданням сучасних закладів ресторанного господарства є 

впровадження новітніх конкурентоздатних та ресурсозберігаючих технологій, 
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розробка нових харчових продуктів з високим вмістом біологічно активних 

речовин, що володіють антиоксидантними і радіозахисними діями.  

Борошняні кондитерські вироби користуються великою популярністю 

серед населення України, що обумовлено їх високими смаковими перевагами, і 

є одними з постійних елементів раціонів харчування. Бісквітні напівфабрикати 

є основою таких кондитерських виробів, як торти, тістечка, печиво. Недоліком 

бісквітних напівфабрикатів є незбалансованість хімічного складу, а також 

незначний вміст біологічно та фізіологічно активних речовин.  

 Використання плодових порошків з дикорослої сировини в технології 

борошняних кондитерських виробів надає змогу забезпечити організм людини 

вуглеводами, пектиновими і мінеральними речовинами, вітамінами та 

органічними кислотами. 

 Встановлено, що зі збільшенням дозування порошків калини, горобини та 

обліпихи пористість виробів знижується. Це можна пояснити більшою 

дисперсністю плодових порошків, ніж пшеничного борошна. Тому, з метою 

підвищення якості готових виробів та їх біологічної цінності, доцільно 

запропонувати використання поверхнево-активних речовин (ПАР) [1]. 

Вирішення цього завдання можливе шляхом науково обґрунтованого 

використання поверхнево-активних речовин, здатних стабілізувати дисперсну 

систему, зменшити негативний вплив технологічних чинників, що дозволяють 

підвищити піноутворюючу здатність та стійкість піни, стійкість системи до 

механічного впливу, можливості введення сировини, що містить жир. 

Використання неіоногенних ПАР сприяє покращенню аерації бісквітного 

тіста, структури м’якушки готових бісквітних напівфабрикатів, збільшенню 

об’єму тіста при збиванні та дає можливість одночасно вводити в тісто всі 

інгредієнти [2]. 

Аналізуючи якість готових бісквітних напівфабрикатів з плодовими 

порошками, особливу увагу приділено їх пористості, яка впливає на 

органолептичні, структурно-механічні та технологічні показники якості 

бісквіту. Показник загальної пористості розглядали як кількісну 

характеристику пишності виробів, оскільки збільшення цього показника 

свідчить про те, що зростає об’єм виробів та знижується їх твердість.  

Встановлено, що масляний бісквітний напівфабрикат з використанням 

порошків горобини, калини та обліпихи, а також неіоногенних ПАР має кращі 

показники загальної пористості, порівняно з масляним бісквітним 

напівфабрикатом, виготовленим за класичною рецептурою. Отриманий 

напівфабрикат має рівномірну пористу тонкостінну м’якушку, без грудочок, із 

характерним смаком та ароматом.  
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51. В’ЯЗКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТІСТА З ОВОЧЕВИМИ 

ПОРОШКАМИ 

 

О.В. Нєміріч, Л.Г. Булах, Р.С. Дорошкевич 

Національний університет харчових технологій 

 

Ресторанне господарство України одним із перших перейшло на ринкові 

відносини. Останнім часом поряд з традиційними повносервісними 

ресторанами з’явилися спеціалізовані підприємства зі скороченим набором 

пропонованих послуг і страв. Спеціалізація їх може бути різноманітною. 

Поширення набувають ресторани швидкого обслуговування, які 

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

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

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

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

кількість страв, але зосереджуються на створенні відповідного настрою та 

атмосфери. Поглиблення спеціалізації закладів ресторанного господарства 

пов’язане зі створенням міжнародних ланцюгів, які відіграють важливу роль у 

розробленні та просуванні високих стандартів обслуговування. Однією з 

перших на український ринок у 90-х роках XX ст. прийшла міжнародна мережа 

фаст фуд «McDonalds». Іноземні системи дали поштовх для розвитку 

національних систем на основі франчайзингу. Одним з перших таких проектів 

стало створення мереж національних ресторанів швидкого харчування 

«Швидко», «Мак Смак», «Домашня кухня», «Пузата хата», «Челентано», 

«Картопляна хата», «Смачна картопля». Перша з них була відкрита 1999 р. у 

Києві. Останніми роками в ресторанному бізнесі формується новий напрям – 

демократичні ресторани, що поєднує в собі «швидкі» технології фаст фуду і 

якість національної (або змішаної) кухні, що потребують індивідуального 

підходу. «Фрі фло», або free flow, означає «вільний рух». Стосовно підприємств 

ресторанного господарства – це вільний рух як відвідувачів, так і їжі. Ознаки 

таких підприємств – приготування страв у присутності гостей, відсутність 

офіціантів, відкрита кухня, багатий асортимент. Оскільки продукція закладів 

швидкого обслуговування має обмежений асортимент страв і не завжди 

відповідає вимогам збалансованого харчування, метою дослідження було 

вивчення можливості використання овочевих порошків у технології 

борошняних кулінарних виробів. Це дозволить уникнути сезонності їх 

споживання, спростити операції з механічної кулінарної обробки сировини, 

скоротити тривалість технологічного приготування страв та кулінарних виробів 

і розширити їх асортимент, зменшити площі складських та виробничих 

приміщень. 
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Для збагачення і розширення асортименту продукції було обрано 

порошки з капусти і кабачків, отриманих способом сушіння із змішаним 

теплопідведенням. Порошки мають високі органолептичні та функціонально-

технологічні властивості, зокрема дисперсність є наближеною до пшеничного 

борошна. Тому з метою надання нових органолептичних властивостей і 

формування асортименту борошняних кулінарних виробів їх вносили в 

оладкове тісто за відповідного зменшення вмісту борошна і цукру. Оладкове 

тісто за своєю структурою являє собою полідисперсоїд – систему, що поєднує в 

собі піну, емульсію і суспензію, яка складається з твердої, рідкої та газової фаз. 

Для досліджень обрано зразки тіста з максимально можливим за 

органолептичними показниками вмістом порошку з капусти – 10 %, з кабачків – 

15 % до маси пшеничного борошна. Досліджено в’язкісні характеристики тіста 

з порошками за різних швидкостей зсуву на приладі Реотест. Овочеві порошки 

через більшу питому поверхню та вологозв’язуючу здатність зв’язують вологу 

в тісті більшою мірою, ніж борошно, структура тіста стає значно в’язкою (у 7–

10 разів), хоча вологість обох зразків тіста – контрольного і дослідного 

однакові. При цьому темп руйнування структури контрольного зразка надто 

швидкий, у порівнянні з дослідними зразками тіста. 

Таким чином, на підставі проведених досліджень визначено, що за 

додавання овочевих порошків суттєво збільшується в’язкість оладкового тіста 

відносно контролю, що сприяє формуванню певної структури готових 

кулінарних виробів. 

 

52. ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА ГАЛЕТ 

З ОВОЧЕВИМИ І ФРУКТОВИМИ ПОРОШКАМИ 

 

О.В. Нєміріч, О.М. Вашека, Н.М. Усатюк, А.В. Гавриш 

Національний університет харчових технологій, м. Київ 

 

Галети – борошняні кондитерські вироби, які виготовляють з пружно-

еластичного тіста. Це – сухе печиво, що здатне зберігати свої смакові якості 

впродовж тривалого часу. Їх поділяють на: прості (без жиру і цукру); поліпшені 

(з жиром); дієтичні (з жиром та цукром). Аналіз наукових розробок, досвіду 

вітчизняних і зарубіжних підприємств свідчить про те, що різна нетрадиційна 

рослинна сировина використовується переважно для виробництва печива, 

пряників, вафель і недостатньою мірою – для виробництва галет. Тому 

дослідження споживних властивостей нових видів галет з використанням 

овочевих і фруктових порошків, що є концентратом біологічно активних 

сполук, є актуальною задачею науковців і практиків. 

З огляду на це, метою досліджень було дослідження споживних 

властивостей галет з порошками з моркви, шпинату, яблук і бананів, що були 

отримані способом холодного розпилювального і вакуумного сушіння. 

Використання даних порошків (з масовою часткою вологи не більше 5 %, 

дисперсністю до 15 мкм) у виробництві галет дозволить отримати не тільки 

оригінальний продукт, але й рекомендований для лікувально-профілактичного 
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харчування, що є актуальним у харчуванні дітей та підлітків. Для досліджень 

проводили пробні лабораторні випікання з тіста опарним способом. За 

багатократними дослідженнями обрано 10 % порошку з моркви та бананів, 12 

% з яблук до маси рецептурного складу галет як раціональне дозування. Тісто 

було пружно-еластичним, але у зразку з порошком шпинату відрізнялось більш 

міцною структурою, порівняно з іншими зразками, що потребує додаткового 

внесення поліпшувачів, зокрема ПАР. Дослідні зразки галет з овочевими 

порошками мали дещо більшу титровану кислотність, у порівнянні з 

контролем. Результати досліджень дозволяють рекомендувати порошки з 

моркви, яблук та бананів для збагачення галет мікронутрієнтами. 

 

53. ВПЛИВ ОВОЧЕВИХ ПОРОШКІВ 

НА ВЛАСТИВОСТІ МЛИНЧИКОВОГО НАПІВФАБРИКАТУ 

 

О.В. Нєміріч, В.В. Заєць 

Національний університет харчових технологій 

 

В.В. Євлаш, Т.А. Тарасенко 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Підприємства швидкого харчування характеризуються великою 

популярністю серед населення. Послугами таких закладів ресторанного 

господарства, в основному, користується молодь та підлітки. В даних закладах 

борошняні кулінарні та кондитерські вироби посідають вагоме місце, оскільки 

характеризуються високими смаковими властивостями, харчовою та 

енергетичною цінністю. Проте, в сучасних умовах важливого значення 

набувають проблеми розробки технології харчових продуктів для дієтичного 

харчування. І вирішення даного питання є можливим через збагачення їх 

складу біологічно активними компонентами, покращення органолептичних 

показників. У зв’язку з цим, використання продуктів переробки рослинної 

сировини (фруктових та овочевих порошків, паст, пюре, концентратів) у 

даному харчовому виробництві є актуальною проблемою сьогодення. 

З огляду на це, створено технологію млинчикового напівфабрикату з 

використанням порошків з капусти, топінамбуру, отриманих методом сушіння 

зі змішаним теплопідведенням, та шпинату вакуумного сушіння. Порошки 

відрізняються вираженими органолептичними властивостями, високою 

дисперсністю (до 30 мкм). Дана рослинна сировина виявляє технологічні 

властивості (коефіцієнт водопоглинання, вологоутримуючу, жироутримуючу та 

емульгуючу здатності) в такому порядку зростання: порошок з 

шпинатупорошок з топінамбурупорошок з капусти, що обумовлено 

хімічним складом і сформованою вказаними методами сушіння заданою 

пористою структурою часточок. 

В якості базової для внесення овочевих порошків обрано рецептуру 

млинчикового напівфабрикату. Для збагачення його хімічного складу та 
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надання дієтичних властивостей обрано дозування порошків: з капусти – 5, 6 та 

7 %, топінамбуру – 7, 8 та 9 %, шпинату –3, 4 та 5 % до маси рецептурної 

композиції. Під час додавання порошків перераховано рецептури за 

дотримання вологості тіста на рівні контрольного зразка – 68 %. 

Наступна серія дослідів присвячена вибору раціонального дозування 

овочевих порошків у рецептурі борошняного напівфабрикату. При цьому 

досліджено стійкість до седиментації млинчикового тіста; органолептичні, 

структурно-механічні властивості готового виробу. 

В ході експериментів встановлено, що дозування порошку з капусти 9 %, 

топінамбуру – 9 % та шпинату – 5 % до маси рецептурної композиції 

призводять до погіршання органолептичних властивостей: наявності надто 

вираженого запаху та смаку капусти, набуття сірого кольору порошку з 

топінамбуру, надто зеленого кольору і вираженого смаку шпинату. 

Показано, що стійкість до седиментації тіста при додаванні порошків є 

високою (до 100 %) у всіх досліджуваних зразках, що перевищувало значення 

показника у контрольного зразка на 40 %. 

Досліджено структурно-механічні властивості млинчикового 

напівфабрикату за показниками розтяжність і міцність на розрив. Встановлено, 

що порошок з капусти сприяє зменшенню розтяжності й міцності на розрив 

готового виробу через високу водопоглинальну і вологоутримуючу здатність. 

Порошок зі шпинату завдяки хімічному складу дозволяє максимально 

підвищити значення вказаних показників. Порошок зі шпинату посідає 

проміжну позицію серед дослідних зразків. 

Отже, за результатами проведених досліджень показано вплив овочевих 

порошків на властивості тіста і млинчикового напівфабрикату, за результатами 

яких в якості раціонального дозування перших обрано: порошку з капусти – 6 

%, з топінамбуру – 8 %, з шпинату – 4 % до маси рецептурної композиції. 

Отриманий млинчиків напівфабрикат призначений для масового і 

дієтичного харчування, особливо для верств населення з нецукровим діабетом, 

ожирінням тощо. 

 

54. ВИКОРИСТАННЯ ФРУКТОВИХ ПОРОШКІВ 

В ТЕХНОЛОГІЇ СМЕТАННИХ КРЕМІВ 

 

О.В. Нєміріч, Ю.В. Матвійчук, Д.М. Костирко 

 

Національний університет харчових технологій 

 

На сьогодні в Україні стрімко набуває популярності виробництво різних 

продуктів функціонального та оздоровчого призначення. У закладах 

ресторанного господарства намагаються вводити такі продукти у раціон, адже 

при їх регулярному споживанні можна уникнути багатьох хвороб, зміцнити 

імунітет та покращити стан організму в цілому. Особливої уваги слід приділити 

збагаченню десертів. Такі, наприклад, десерти, як креми та желе, можуть 

вживати навіть діти, але для цього використання у рецептурах синтетичних 
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барвників та ароматизаторів слід замінити на натуральну сировину. В даній 

роботі розглядається можливість використання порошків з яблук, бананів, 

апельсинів холодного розпилювального сушіння для виробництва сметанних 

кремів, що дозволяє отримати натуральний вітамінізований продукт з 

антиоксидантними властивостями, користь якого, в порівнянні з продуктом, що 

містить синтетичні барвники, є безумовною. З огляду на це, визначено 

органолептичні показники якості кремів сметанних з обраними дозуваннями 

фруктових порошків: з яблук – 5, 7 та 9 %, порошку з бананів – 4, 6 та 8 %, з 

апельсинів – 6, 8 та 10 % від маси рецептурної композиції. Показано, що 

отримані солодкі страви мають смак, колір та зовнішній вигляд, у порівнянні з 

базовим зразком без наповнювачів, покращений, порошки повністю 

розчиняються, не утворюючи грудочок, а креми, в свою чергу, набувають 

яскравого приємного кольору та аромату. Проте, підвищені дозування 

фруктових порошків негативно впливають на піноутворюючу здатність, а, 

отже, консистенцію кремів. Тому раціональні дозування фруктових порошків 

становлять: з яблук – 7 %, бананів – 6 %, апельсинів – 8 % до маси крему. 

Отже, використання фруктових порошків у технології сметанних кремів 

дозволяє замінити синтетичні барвники і ароматизатори на натуральні 

інгредієнти, покращити споживні властивості та харчову цінність страв. 

 

 

55. ЗБАГАЧЕННЯ ПОМАДКОВИХ МАС 

ОВОЧЕВИМИ І ФРУКТОВИМИ ПОРОШКАМИ 

З ВИСОКИМ ВМІСТОМ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК 

 

О.В. Нєміріч, О.О. Петруша, М.О. Цьома 

Національний університет харчових технологій 

 

На сьогоднішній день помадкові маси широко використовуються в 

технологіях кулінарної продукції закладів ресторанного господарства та 

харчовій промисловості. Але поряд з високими смаковими властивостями, що 

приваблюють споживача, мають високу калорійність і низьку харчову цінність. 

Тому актуальним питанням є створення продукції зі зниженою цукромісткістю 

і максимально можливим збалансованим хімічним складом. Одним з напрямків 

вирішення даного питання є збагачення помадкових мас овочевими і 

фруктовими порошками, які є концентратом біологічно активних сполук. 

Помадкова маса є гетерогенною системою, яка складається з твердої, 

рідкої та газоподібної мас. Основні види помадок, що виробляються закладами 

ресторанного господарства і харчовою промисловістю, є цукрова, молочна, 

крем-брюле, фруктова. В ході досліджень для збагачення помадкової маси 

обрано порошки з полуниці та апельсинів, що отримані холодним 

розпилювальним сушінням. Дані порошки мають високі органолептичні 

властивості, високу дисперсність (до 15 мкм), масову частку вологи не більше  

5 %. Досліджено колірність порошків і виявлено, що у відновленому стані вони 

проявляють більш інтенсивне забарвлення, ніж у нативному сухому. Проведено 
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дослідження з вибору раціонального дозування порошків у рецептурі 

помадкової маси за органолептичним властивостями, фракційним складом 

кристалів сахарози мікроскопічним методом і вмістом редукуючих речовин. 

При цьому проведено відповідні розрахунки з урахуванням вмісту сухих 

речовин у помадній масі за зниження цукру білого. Встановлено, що часточки 

фруктових порошків не виявляють властивостей центрів кристалізації сахарози, 

і не діють на її кристалоутворення в пересичених розчинах; показано 

поліпшення органолептичних властивостей і підвищення харчової цінності мас. 

 

56. ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ЗБАГАЧЕННЯ 

КОНДИТЕРСЬКИХ МАС 

 

О.В. Нєміріч, М.В. Янчик, А.О. Ущаповський, Ю.В. Солонуха 

 

Національний університет харчових технологій 

 

Кондитерські вироби і маси представляють собою групу харчових 

продуктів широкого асортименту, які значно розрізняються за рецептурним 

складом, технологією виробництва та споживчими властивостями. Вони 

відіграють значну роль у поповненні енергетичного балансу людини. 

Тому виробництво кондитерських мас при використанні біологічно 

активних добавок рослинного походження є вельми перспективним напрямком 

досліджень. Сировиною для отримання даних добавок можуть бути лікарські 

рослин, які є унікальними за хімічним складом, заданою фізіологічною дією. 

Тому, за допомогою розрахунково-аналітичного методу було 

збалансовано хімічний склад декількох рецептурних композицій кондитерських 

мас. За першим варіантом досліджень, до готової помадної маси було додано 

порошок з моркви та попередньо підготовлене насіння кунжуту білого. В якості 

додаткових збагачувачів обрано водні екстракти чорниці, календули та глоду. 

У другому варіанті досліджень рецептурну композицію помадної маси 

збагачено порошком з бананів, підготовленими ядрами волоських горіхів та 

вказаними вище водними рослинними екстрактами. 

Основними дослідженнями роботи було вивчення впливу овочевих і 

фруктових порошків та екстрактів лікарських рослин на кристалоутворення 

помадної маси під час її збивання та дозрівання. У дослідних зразках було 

виявлено гомогенну структуру твердої фази, екстракти та часточки порошків 

розміром до 15 мкм не виявляють властивостей центрів кристалізації, 

рівномірно розподіляються за масою. 

У результаті було досліджено органолептичні показники вищеописаних 

зразків: зовнішній вигляд, смак, запах, а особливо консистенцію, яка виявилась 

гомогенною фазою. Показано значне підвищення харчової цінності помадних 

мас за використання обраної рослинної сировини. 
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57. НИЗЬКОКАЛОРІЙНІ СОУСИ З ВИКОРИСТАННЯМ  

ОВОЧЕВИХ І ФРУКТОВИХ ПОРОШКІВ 

 

О.В. Нєміріч, О.С. Ясюченко 

Національний університет харчових технологій 

 

О.Г. Шидакова-Каменюка 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Соуси емульсійного типу є поширеним харчовим продуктом у раціоні 

харчування населення і представлені полікомпонентними системами. Крім олії 

та води, до їх складу входять емульгатори, стабілізатори та 

структуроутворювачі, а також смакові та харчові добавки, консерванти, що 

надають соусам різноманітного смаку, аромату, формують їх споживні 

властивості. Виробництво низькокалорійних соусів є складною проблемою, 

тому що такі продукти повинні мати досить високі смакові переваги, харчову 

цінність та стабільні структурно-механічні властивості, тобто відповідати 

традиційним вимогам та звичкам харчування. Емульсії – термодинамічно 

нестійкі системи, тому для отримання заданої структури використовують 

поверхнево-активні речовини, в основному синтетичні. 

Метою досліджень було вивчення можливості отримання 

низькокалорійних соусів з використанням порошків зі шпинату, моркви, 

бананів та яблук холодного розпилювального сушіння як 

структуроутворювачів, додатково внесено пектин високометоксильований. 

Обрано раціональні співвідношення порошків, пектину та води за 

вологоутримуючою та емульгуючою здатностями. 

Визначено органолептичні властивості та реологічні характеристики 

нових видів соусів з рослинною сировиною. Показано, що завдяки високим 

технологічним властивостям і хімічному складу порошків структура 

полідисперсоїду, яким є низькокалорійний соус, наближена до контрольного 

зразка при зменшеному в 10 разів вмісті жиру. Встановлено стабільність 

емульсії соусів з овочевими і фруктовими порошками, показано суттєве 

зниження калорійності та підвищення харчової цінності соусів типу майонез. 

 

58. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОЗДОБЛЮВАЛЬНОГО 

НАПІВФАБРИКАТУ 

 

О.І. Оберемок, Н.П. Бондар, І.Л. Корецька 

 

Національний університет харчових технологій 

 

Дефіцит мікронутрієнтів широко розповсюджений в усьому світі. Багато 

людей, особливо жінки та діти, страждають від його негативних наслідків для 

здоров’я. Зокрема, дефіцит йоду вважається однією з основних причин 

порушення інтелектуального розвитку у жінок та дітей шкільного віку. 
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Найбільш тяжким таким порушенням є кретинізм, що обумовлений значним 

дефіцитом йоду у період вагітності. Помірний дефіцит йоду призводить до 

зниження розумових здібностей, поганої шкільної успішності та зниження 

працездатності у дітей та дорослих. Для зниження дефіциту мікронутрієнтів 

ними збагачують харчові продукти масового споживання [1].  

Оздоблювальні напівфабрикати є невід’ємною частиною борошняних 

кондитерських виробів, що користуються великим попитом серед дорослого 

населення і у дітей, тому їх роль у харчуванні дуже висока. Однак, недоліком 

оздоблювальних напівфабрикатів є їх незбалансованість за мікронутрієнтним 

складом на фоні високої енергетичної цінності.  

У зв’язку з цим, актуальним і перспективним напрямком розвитку 

кондитерського виробництва є розробка на науковій основі 

конкурентоспроможної технології оздоблювальних напівфабрикатів, 

збагачених мікронутрієнтами.  

Багато досліджень та розробок було присвячено оздоблювальним 

напівфабрикатам, зокрема білковим кремам. З метою підвищення біологічної 

цінності виробів доцільним стало включення до рецептур кремів фруктово-

ягідної та овочевої сировини (пюре, підварок, вичавок, порошків тощо) [2]. 

Дослідження та збагачення оздоблювальних напівфабрикатів тривають і нині. 

В якості перспективних джерел рослинної сировини для створення 

біологічно активних добавок, що містять у своєму складі комплекс фізіологічно 

функціональних інгредієнтів, доцільно використовувати нетрадиційну 

рослинну сировину, з якої великий інтерес являють листя волоського горіху. 

Науковцями з Кубанського державного технічного університету встановлено, 

що листя горіху, зібране в травні-червні, має високий вміст вітамінів, макро- і 

мікроелементів, більш значний вміст поліфенолів, порівняно з ламінарією, що 

обумовлює їх високу біологічну активність. Вміст йоду в листі волоського 

горіху на 14,3 % вище, ніж в ламінарії. Оцінка амінокислотного складу білків 

листя свідчить, що до їх складу входять всі 10 незамінних і 8 замінних 

амінокислот. Отримані дані дозволили зробити висновок, що за хімічним 

складом, за харчовою та фізіологічною цінністю листя волоського горіху 

значно перевищує ламінарію [3]. 

На кафедрі молекулярної та авангардної гастрономії Національного 

університету харчових технологій розпочато дослідження можливості 

використання листя волоського горіха в технології білкового крему.  

Експериментально встановлено, що листя волоського горіха, зібрані на 

території України, містить значну кількість йоду, а саме 1600 мг/кг. Також 

доведено, що в технології білкових кремів доцільно використовувати водний 

екстракт з листя волоського горіху, що забезпечує кращі органолептичні 

показники, ніж порошок. Оптимальне екстрагування забезпечується при 

температурі 50 °С, тривалості 30 хв та співвідношенні листя волоського горіха 

та водного розчину – 1:15.  

Також було встановлено, що в рецептурі білкового крему доцільно 

замінити натуральний яєчний білок на сухий, оскільки це значно спрощує 

ведення технологічного процесу в умовах закладів ресторанного господарства. 
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У результаті проведених досліджень було розроблено нову рецептуру 

білкового крему «Феєрія» з використанням екстракту з листя волоського горіху 

та заміною яєчних білків, який має високі органолептичні показники.  
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59. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАННОГО

ГОСПОДАРСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПЮТЕРНОЇ 

КОЛОРИМЕТРІЇ 

О.О. Петруша, О.В. Нєміріч 

Національний університет харчових технологій 

Якість продукції ресторанного господарства залежить від ряду факторів, 

таких як, свіжість, стиглість, натуральність компонентів, і технологічної 

дисципліни процесів їх обробки. Колір харчової сировини є одним із 

визначальних факторів визначення рівня якості продукту. Дослідження кольору 

досліджуваних зразків сухих продуктів здійснювали шифруванням зображення 

на сканерів Epson V370 з наступною комп’ютерною обробкою зображення у 

середовищі програми MathCad. У режимі RGB, яку вираховує програма, 

зображення представляє собою багатокомпонентний масив значень координат 

кольору кожного пікселя зображення досліджуваного продукту. Разом з цим 

були прийнято багато спроб створення інших рівноконтрастних середовищ, в 

яких відстань між двома точками корелювала із візуальним сприйняттям 

кольору. Міжнародною комісією з освітлення була запропонована 

квазірівноконтрастна система – CIELAB. Визначення каналів LAB базується на 

тому, що точка не може одночасно бути і білою, і чорною, одночасно і 

червоною, і зеленою, синьою, і жовтою. Таким чином, колірні характеристики 

являються більш інформативними, у порівнянні із спектральними. Значень 

величин координат L – змінюється від 1 до 100, а A і B – від - 127 до + 128 [1]. 
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Оскільки апаратна частина інструментального методу визначення кольору 

досліджуваного зразку представлена лампою освітлення та матрицею 

сприйняття кольору в системі RGB, тому першочергово визначали саме ці 

значення цифрових зображень продукту, однак більш зручною для аналізу 

являється система CIELAB. Тому проводили перерахунок величин координат з 

системи RGB в CIELAB. Об’єктом дослідження було сушене м’ясо, а саме 

встановлення його фізичних характеристик для контролю його забарвленості в 

процесі зберігання. Для визначення колірних показників сушеного м’яса його 

розбивали на фракції за рахунок просіювання через відповідні сита. При цьому 

розміри частинок сушеного м’яса розподілились наступним чином: > 4,0 мм; 

3,5…3,9 мм;2,5…3,4 мм; 2,4 > мм. 

Визначені інструментальними методом колірні характеристики 

відповідних фракцій у системі CIELAB представлені на рис. 1. 

Ц відповідності із поставленою задачею визначити фракція сушеного 

м’яса, яка мала б найбільш близьке значення координат до перемеленого зразку 

[2]. Тобто мінімальну різницю значень LAB. Проаналізувавши отримані 

результати (рис. 1), було встановлено, що значення колірного показника L до 

контролю мала місце вже для фракції з розмірами частинок 2,5…3,4 мм. Така ж 

ситуація спостерігалась і для значень координат A і B для цієї фракції. Насипна 

густина обраної фракції становила 3,03 г/см3. 

Рис. 1 – Зміна колірних характеристик зразків сушеного м’яса 
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60. ВИКОРИСТАННЯ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ МОРКВИ

ДЛЯ СТВОРЕННЯ БІЛКОВИХ ЗБАГАЧУВАЧІВ 

Д.С. Прокопенко, Н.О. Стеценко 

Національний університет харчових технологій 

Сучасний етап розвитку харчової промисловості пов’язаний із 

забезпеченням якісно нового підходу в ефективності використання ресурсів 

планети для виробництва харчових продуктів. Промислове впровадження 

нових харчових технологій здатне підвищити якість, знизити собівартість, 

розширити об’єми та асортимент харчової продукції на існуючій 

сільськогосподарській базі при одночасному розвитку класичних і 

нетрадиційних методів виробництва. Останнім часом велика увага приділяється 

розробленню способів використання нових джерел та форм харчового білку [1].  

Одним з найважливіших напрямів розвитку харчової промисловості, 

спрямованих на збільшення ресурсів продовольства, є розроблення технологій 

виробництва білкових продуктів та біологічно активних добавок до їжі з 

нетрадиційної сировини, зокрема з листя та зеленої маси рослин. Новими 

формами білкового харчування мають стати харчові продукти, отримані на 

основі різних білкових фракцій продовольчої сировини з використанням 

науково обґрунтованих способів перероблення, які будуть мати визначений 

біохімічний склад, структуру і властивості, в тому числі харчову та біологічну 

цінність.  

Метою роботи є розроблення способу отримання білоквмісного 

концентрату на основі порошку із зеленої маси моркви. Було досліджено 

фізико-хімічні властивості, амінокислотний склад та біологічну цінність білка 

порошку з листя моркви, який отримали шляхом конвективного висушування 

сировини при температурі 55 °С протягом 260 хв. Вологість порошку склала 

10 %, його дисперсність – 0,5…1 мм, насипна густина – 0,8 г/см3, а 

вологоутримуюча здатність – 364 %. 

Аналіз амінокислотного складу порошку свідчить, що в зеленій масі 

моркви присутні всі незамінні амінокислоти, тобто білок є повноцінним. 

Загальний вміст білка в порошку складає 23,8 %, а рівень його засвоюваності – 

70 %. Це вказує на доцільність та перспективність використання даного виду 

сировини для отримання нових білкових продуктів. 

З метою корегування складу білкового порошкоподібного продукту було 

проведено пошук та підбір харчового середовища, яке може бути ефективно 

скомбіновано з порошком листя моркви. Експериментально проведено 

конструювання комбінованих продуктів за оптимальним балансом незамінних 

чинників харчування (амінокислот), ефектом взаємного збагачення та 

біологічною цінністю білка [2]. При цьому співвідношення порошку з листя 

моркви та інших інгредієнтів варіювали у таких кількостях, %: 100:0, 80:20, 

70:30, 60:40 та 50:50. Було розраховано показники біологічної цінності 

комбінацій рослинного порошку з квасолею, пшеницею, сухим молоком та 

яловичиною.  
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Ефективним виявилося поєднання порошку з листя моркви з борошном 

квасолі. Воно забезпечило підвищення амінокислотного скору лімітованих 

незамінних амінокислот. Спостерігався ефект дійсного збагачення, коли 

використані для композицій білки лімітовані за різними амінокислотами, а 

комбінування цих білків привело до взаємного ліквідування амінокислотного 

дефіциту. При співвідношенні інгредієнтів 50:50 рівень засвоюваності білка 

підвищився на 19 % і склав 89 %. 

Розроблена нами композиція рослинних білків може бути ефективно 

використана для збагачення хлібобулочних, борошняних кондитерських 

виробів, соусів, кремів та іншої продукції ресторанного господарства. 
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61. МЕХАНІЗМИ ПЕРЕБІГУ ВОЛОГИ В ЗАМОРОЖЕНИХ

ДРІЖДЖОВИХ НАПІВФАБРИКАТАХ 
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Подовження терміну зберігання харчових продуктів є актуальною 

проблемою сьогодення. Вироби з пшеничного борошна, порівняно з іншими 

харчовими продуктами, мають невеликий термін зберігання, а їх свіжість є 

одним з основних показників якості [1]. Одним із способів вирішення цього 

завдання є заморожування тістових напівфабрикатів.  

Якість заморожених напівфабрикатів з пшеничного борошна істотно 

залежить від форми зв’язку розчинених речовин з молекулами води [2]. 

У процесі заморожування дріжджових кулінарних виробів визначальне 

значення має механічно пов’язана вода, що знаходиться в макрокапілярах (d> 

10-7), мікрокапілярах (d < 10-7) і на поверхні продукту (вода змочування). 

Механічний зв’язок вологи з компонентами продуктів менш міцний, тому 

така волога виморожується в першу чергу [3]. Максимальна енергія зв’язку 

характерна для хімічно пов’язаної води, менша – для адсорбційного і 

капілярного з’єднання її, і мінімальна – для осмотично пов’язаної води.   

На підставі експериментальних даних, отриманих при заморожувані 

тістових заготовок і кулінарних виробів у формі булочок діаметром 70 мм і 

заввишки 50 мм у швидко морозильному апараті, отримані значення тривалості 

заморожування зразків до кінцевої температури в термічному центрі й 



 128 

розраховані середні лінійні швидкості заморожування (відстань від поверхні 

продукту до термічного центру – 2,5 см). 

У тістових напівфабрикатах і кулінарних виробах визначена кількість 

зв’язаної вологи, розрахований вміст її на одиницю маси сухих речовин, 

кількість води, що вимерзла. Кількість води, що не вимерзла, для тістових 

заготовок складає 15,0 %, для кулінарних виробів з дріжджового тіста – 16,2 %. 

У незамороженому розчині в результаті виморожування вологи 

підвищується концентрація розчинених речовин, зокрема моно- і дисахаридів, 

органічних кислот, солей, амілози, водорозчинних білків, амінокислот й інших 

гідрофільних з’єднань, що на стадії льодоутворення призводить до збільшення 

швидкості хімічних і біохімічних реакцій, перш за все гідролізу полісахаридів. 

Очевидно, прискорюються процеси денатурації білків стосовно заморожування 

тістових заготовок, що має важливе значення при обґрунтуванні термінів 

придатності. 
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62. КАРТОПЛЯНА КЛІТКОВИНА У БОРОШНЯНИХ  

КУЛІНАРНИХ ВИРОБАХ 

 

Т.А. Сильчук, М.І Назар  

Національний університет харчових технологій 

 

Світові тенденції зниження калорійності раціону харчування та збільшення 

кількості населення із захворюваннями, які викликані надлишковою вагою, 

зумовлюють необхідність розширення асортименту виробів з високим вмістом 

харчових волокон. Сучасний український ринок хлібопекарської продукції 

пропонує обмежений асортимент виробів з підвищеним вмістом харчових 

волокон, а як джерело харчових волокон використовують житні та пшеничні 

висівки. Дослідження з пошуку нових перспективних джерел баластних речовин 

для харчової промисловості свідчать про можливість використання й інших 

рослинних волокон, які за кількісним та якісним складом вуглеводних 

полісахаридів перевершують житні та пшеничні висівки. Таким чином, потреба у 

розширенні асортименту борошняних кулінарних виробів, збагачених харчовими 

волокнами, зумовлює необхідність пошуку нових джерел рослинних волокон, 

введення яких до складу продукту не порушувало б балансу між забезпеченням 
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фізіологічної потреби в харчових волокнах усіх груп населення без обмежень та 

збереженням традиційної якості хлібобулочних виробів. 

До перспективних рослинних харчових волокон належить картопляна 

клітковина «Paselli FP» (Німеччина). Це порошкоподібна добавка світло-сірого 

кольору. Розмір частинок продукту менше 1 мм. За даними досліджень 

виробника вміст дієтичної клітковини становить 70г/100г. До складу 

клітковини входить геміцелюлоза, пектин, целюлоза і лігнін. На відміну від 

клітковини злакових культур, картопляна клітковина містить менше фітинової 

кислоти, що надає їй перевагу, оскільки при вживанні продуктів з картопляної 

клітковиною не погіршується засвоєння мінеральних речовин [1].  

Картопляна клітковина має високі гідрофільні властивості й здатна 

зв’язувати до 10-15 г води на 1 г продукту. Завдяки високій 

вологоутримувальній і жирозв’язувальній здатності картопляну клітковину 

доцільно додавати у борошняні кулінарні  вироби.  

Тому дослідження, спрямовані на раціональне використання клітковини і 

створення ефективних технологій борошняних кулінарних виробів для 

функціонального і лікувального харчування, є актуальними.  

Досліджували якість хлібобулочних виробів, збагачених картопляною 

клітковиною «Paselli FP» (Німеччина). Тісто готували безопарним способом. 

Клітковину вносили в тісто в кількості 3, 5 і 7 % замість пшеничного борошна 

вищого сорту. Готові вироби аналізували за органолептичними та фізико-

хімічними показниками стандартними методами [2]. Кількість внесення 

клітковини встановлювали з розрахунку забезпечення 30-50 % від добової 

потреби організму в харчових волокнах при споживанні загальноприйнятої 

добової маси хліба, збагаченого харчовими волокнами.  

Результати досліджень показали, що внесення клітковини картоплі 

підвищує початкову кислотність тіста, в результаті чого кислотність хліба 

збільшується, в порівнянні з контрольним зразком, на 0,2-0,7 град.  

У результаті заміни пшеничного борошна картопляною клітковиною, 

кількість клейковини зменшувалась, збільшувалась її пружність, розтяжність 

зменшилася. Встановлено також, що тісто з клітковиною менше розпливалося.   

Проведені дослідження дозволили встановити, що заміна від 1 до 7 % 

пшеничного борошна на картопляну клітковину, приводить до покращення 

структури тіста, змінюється структура пористості, смак і аромат виробу. 

Спостерігається подовження терміну збереження виробами свіжості.  
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63. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СМАЖЕННЯ ВИРОБІВ  

У ФРИТЮРІ 

 

М. І. Шинкарук, В. В. Цирульнікова 

Національний університет харчових технологій 

 

Однією з найпопулярніших груп страв, які зустрічаються в меню об’єктів 

готельно-ресторанного господарства, є страви, смажені у фритюрі. Сучасний 

асортимент цієї групи продукції дуже різноманітний – від смажених рибних та 

м’ясних страв до ягід з фруктами та навіть морозива. Вироби, смажені у 

фритюрі, мають приємний зовнішній вигляд, смак та аромат завдяки технології 

приготування, яка передбачає занурення продукту у велику кількість жиру 

високої температури, яка негативно впливає на якість фритюру – спричиняє 

зміни його органолептичних та фізико-хімічних показників якості. Отже, 

удосконалення технологічного процесу смаження у фритюрі, при якому 

зберігалися б всі корисні властивості продуктів, органолептичні 

характеристики страв залишалися б незмінними, а термічні зміни показників 

якості жиру уповільнювалися б, є актуальним та доцільним. 

Запропоновано для удосконалення технології смаження виробів у 

фритюрі використовувати покращені панірувальні суміші на основі соєвого 

незнежиреного борошна. Розроблені рецептури панірувальних сухарів та тіста-

кляр, які використовували для приготування «Крокетів картопляних» та «Яблук 

смажених у тісті» відповідно. Вміст соєвого борошна у паніровках – 50…75 %, 

що дало додаткове збагачення страв рослинним білком, клітковиною, 

вітамінами (особливо групи В), мікро- та макроелементами. Підвищення вмісту 

білку у запропонованих панірувальних сумішах спричинило інтенсифікацію 

реакції меланоїдиноутворення при приготуванні страв, що дало можливість 

знижувати температуру смаження виробів зі 180…190 °С до 120…130 °С.  

Зниження температурних параметрів технологічного процесу позитивно 

впливає на якість жиру для смаження, а саме зменшує інтенсивність його 

окиснення та накопичення продуктів термічного окиснення, сповільнені зміни 

кольору.  



 131 

0

2

4

6
колір

якісна реакціякоефіцієнт заломлення

контроль №1 контроль №2 дослід 

 
Рис. 1. – Загальна профілограма проведених досліджень 

 

Із профілограми результатів видно: чим вища якість фритюрного жиру, 

тим більша площа трикутника якості та навпаки. Осями для побудови 

профілограми слугували шкали оцінок жиру за показниками коефіцієнта 

заломлення на рефрактометрі, якісної реакції з метиленовим блакитним та 

зміни кольору. 

Отже, використання панірувальних сумішей на основі незнежиреного 

соєвого борошна дає можливість знижувати температурні режими смаження, 

що позитивно впливає на якість фритюру. Уповільнюється процес утворення та 

накопичення первинних продуктів окиснення, що впливають на колір та смак – 

жир майже не змінює свій колір впродовж 6…7 годин смаження. Окрім цього, 

уповільнюється процес термічного окиснення, результатом якого є зменшення 

накопичення небажаних та шкідливих продуктів у фритюрі. При 

запропонованих режимах зменшених температур якість фритюру 

покращується, термін його використання можливо подовжити, а це економічно 

вигідно. Результати проведених досліджень доцільно використовувати як в 

технології ресторанної продукції, так і в об’єктах харчової промисловості. 
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У теперішній час на світовому ринку можна прослідкувати існування 

різноманітних концепцій організації ресторанного бізнесу, що створює здорове 

конкурентне середовище, яке сприяє підвищенню рівня якості пропонованої 
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продукції та послуг, вивченню і задоволенню смаків споживача і, як результат, 

збільшенню прибутку. 

Багатий закордонний досвід в організації ресторанного бізнесу можна 

інтерпретувати в абсолютно нові підходи даної галузі в Україні, включаючи 

такі ідеї, як:  

- поява концептуальних, унікальних підприємств ресторанного 

господарства; 

- застосування автоматизованого та роботизованого сервісу; 

- розміщення презентацій і вітрин з муляжами готових страв меню у 

торгових залах для візуального вибору позиції та подразнення смакових 

рецепторів споживача; 

- концепція «free flow» (вільний рух), що характеризується 

відсутністю офіціантів, відкритою кухнею, вільним розміщенням відвідувачів у 

тематично відокремлених зонах торгової зали – кавових, коктейльних, пивних, 

зі вживанням гарячих страв, закусочних «острівках»; 

- застосування прийомів молекулярної кухні; 

- введення еко-технологій та популяризація ідеї здорової їжі;  

- незвичайні поєднання та смакові акценти (сполучення холодного і 

гарячого, кисло-солодкого і солоного тощо) в технології продукції закладів 

ресторанного господарства. 

Маловідомим напрямком для українських рестораторів залишається фуд-

дизайн, що дозволяє якісно поліпшити подачу страв у відповідності з 

сучасними тенденціями; зробити меню закладу оригінальнішим і 

привабливішим з допомогою фотографій фуд-стилістів, не змінюючи 

рецептури страв чи стати оновленням, оздоровленням бізнесу, як елемент 

маркетингу. 

Новою і, порівняно незатратною, родзинкою для більшості закладів міг 

би стати принцип «Eat&Smile» («їж і усміхайся») – обслуговування, що формує 

прихильність постійних та привертає увагу потенційних клієнтів, створює 

імідж. Так, принти побажань на дні тарілок та компліменти від шеф-кухаря 

здатні доповнити навіть найвишуканіший сервіс. 

Також на сьогодні незвіданою «новинкою» є поява закладів ресторанного 

господарства для книгоманів, в яких організовуються тематичні вечері за 

мотивами відомих книг. Прикладом є ресторан «The Bookish Banquet» в 

Амстердамі, що завойовує все більшу частку споживачів, пропонуючи вечерю, 

що описана на сторінках, чи несе дух книги. Усі бажаючі мають змогу 

підготуватися, адже попередження про такий захід з’являється за кілька 

місяців. 

Як відомо, технологічний прогрес впевнено проникає в усі сфери життя – 

клієнти ресторану можуть годинами сидіти за столиком, занурившись в екран 

телефону чи ноутбука. Інноваційним, на мою думку, напрямком у цій сфері 

могло б стати ігнорування користування різноманітними гаджетами і 

заохочення живого спілкування. Наприклад, популярний ресторан «Abu Ghosh» 

досяг такого ефекту, запропонувавши 50 % знижки на все меню за умови не 

користування Інтернетом, комп’ютером чи мобільним телефоном. Як результат 
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– жива атмосфера, спілкування і збільшення обороту місця. Такий напрям в 

Україні мав би свою частку на споживацькому ринку, і такого роду новинка 

значно погасила б конкуренцію. 

Отже, подані пропозиції можна застосувати для «оздоровлення» 

існуючих та відкриття нових конкурентних закладів ресторанного господарства 

в Україні. Ці заходи допоможуть залучити нових споживачів, популяризувати 

заклад і зробити взірцем успіху для інших.  
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65. УДОСКОНАЛЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ДЕСЕРТНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ, ЩО ВИРОБЛЯЄТЬСЯ У ФРИЗЕРАХ 

 

Кочерга В.І., Ялова А. 

 

Київський національний торговельно-економічний університет 

 

В асортименті продукції закладів ресторанного господарства значна роль 

відводиться десертним виробам,які здійснюють певний фізіологічний вплив на 

організм людини. В зв’язку з цим,закладами ресторанного господарства 

приділяється значна увага розширенню та удосконаленню асортименту 

існуючих десертних виробів,розробці та впровадженню в практику нових  видів 

такої продукції з використанням місцевих традиційних і нових видів сировини. 

Традиційно сировиною в рецептурах таких десертів слугує суха суміш,яка 

виробляється промисловістю або суміш власного виробництва на основі 

традиційної сировини: молока, вершків, яєць і інш. з додаванням традиційних 

фруктових або ягідних пюре; останні вважаються сезонною сировиною, що 

стримує виробництво десертної продукції протягом року. Заважає їх широкому 

впровадженню в кулінарну практику недостатня обізнаність з їх хімічним 

складом та технологічними властивостями. 

Проте, на наш погляд, цікавим є використання в технологіях десертів 

місцевої дикорослої сировини: журавлини звичайної, калини, смородини 

червоної, ожини,чорниць, які володіють досить високою харчовою цінністю, і 

інтерес до цієї сировини на сьогодні зростає. В Україні існує достатньо велика 

сировинна база дикорослих ягід, однак їх потенціал використовується лише на 

10-15%. Як свідчать літературні дані, більша частина дикорослих ягід 

використовується у свіжому вигляді і тільки 4-5% переробляється у 

консервовану продукцію обмеженого асортименту (варення, джем,сік). 

Наведена сировина може слугувати рослинним поліфункціональним джерелом, 

спроможним збагатити склад готових десертних виробів достатньо високим 

вмістом вітамінів(С, РР, В, К, B-каротином і інш.), мінеральними 

http://biznesvbloge.ru/
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речовинами(калієм,кальцієм,магнієм,фосфором,залізом,сріблом,мар-

ганцем,йодом та інш.), органічними кислотами,дубильними речовинами, 

моноцукрами та полісахаридами (харчовими волокнами), і в першу чергу, 

пектиновими речовинами,які утворюють нерозчинні комплексні сполуки, що 

сприяють виведенню із організму людини шкідливих речовин: важких металів 

та радіонуклідів.  Основу десертів на 70% складає багатокомпонентна система, 

побудована з безперервного полідисперсного середовища та диспергованих в 

ньому дрібних часточок: бульбашок повітря, жирових кульок та кристалів 

льоду. Обов’язковим компонентом традиційних сумішей для фризерування є 

стабілізатор, роль якого полягає в зменшенні кількості вільної вологи, що 

скорочує утворення великих кристалів льоду при фризеруванні. Для цього, як 

правило, використовують яєчний білок, крохмаль, желатин,пектини. 

 Експериментальні дослідження надали змогу знайти підходи до 

розробки нових рецептурних композицій сумішей для десертів на основі 

використання пюре із дикорослих ягід,багатих на пектинові речовини. В якості 

стабілізатора запропоновані пасероване пшеничне борошно та метилцеллюлоза, 

з врахуванням технологічних властивостей безпосередньо ягідних пюре до 

піно- і драглеутворення.  

 Механічні властивості готових десертів після фризерування 

відрізняються однорідністю та дрібнокристалічністю. Органолептичні 

показники десертів відзначаються перевагами за всіма параметрами в 

порівнянні з контрольним зразком. Смак, аромат і колір запропонованих 

десертів приємні і визначаються властивостями фруктових компонентів. 
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1. ALTERNATIVE METHODS OF COOKING FONDANT 

 

A. Gavrysh, Je. Smirnova, O. Dudkina 

 

National University of Food Technologies 

 

The current range of dishes in restaurant business establishments is constantly 

expanding. However, very often after the appearance of new dishes, their inventors 

complete creative searching in flavors of the dishes not offered by modifying the 

options of using alternative raw materials but immediately engaged in developing new 

dishes. Desserts, are becoming increasing demand among different consumer groups in 

restaurant services. 

One of the most popular is Fondant au chocolat. Fondant au chocolat is a famous 

French dessert that becomes increasingly popular in establishments of restaurant 

business around the world. Fondant was invented in 1981 in the province of Aubrac in 

Aveyron, located in the heart of France. The author was the famous French dessert 

chef Lahiyol, a winner of 3 Michelin stars, the highest culinary awards, Michel Bras. 

Under creation of his fondant the chef with his subordinates had been working for 

more than two years. The main task and the idea was to create a dish that would be 

soft, liquid inside and crispy "biscuit-like" outside.  

This gentle, chocolate dessert of classical cooking combines the filling - 

chocolate ganache cream, which is freezing in the freezer, then it is added to form 

inside the biscuit dough and is baked for five minutes. Classical ingredients to 

preparing fondant are: dark chocolate, butter, flour, cocoa, eggs and sugar. It is relevant 

today to use the alternative methods of preparation of fondant. Along with creation of 

freezing-cream ganache, it's possible immediately to prepare homogeneous dough, one 

needs only to choose the right temperature and the baking time, there is also a practice 

of using white chocolate instead of black one and modern scientific developments of 

fondant cooking with rice, oatmeal and almond flour. During the research it was 

decided to develop a recipe of white fondant consisting of rice flour, cocoa butter and 

condensed milk. 

The implementation to replace wheat flour with rice flour allows to use this type 

of confectionery products for patients with celiac disease, due to the fact that protein of 

rice flour does not contain gluten - protein that causes a toxic reaction in patients with 

celiac enteropathy. As for place biological value protein (7-10%) and high starch 

content (66-70%), rice flour ranks the first among other cereal flours. Rice flour is a 

good thickener, has a high ability of swelling, is the source of a wide range of natural 

trace elements, vitamins and minerals such as sodium, potassium, zinc, magnesium, 

phosphorus; vitamins B1, B2, PP; amylopectin, a significant amount of starch, easily 

digestible by a human body; a small amount of fiber (1%); mono- and disaccharides 

(0.4%). In rice flour there is silicon, which promotes metabolic processes in the human 

body. In addition, it contains a large number of biotin, which has important medical 

and biological significance. Rice flour is used in the treatment of chronic enterocolitis 

and cardiovascular diseases. 
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Despite the granular structure, breads, cookies and muffins are certain to be 

cooked tasty and crispy. Cocoa butter in composition is rich in minerals, vegetable 

protein, carbohydrates, fats, fiber, starch, sugars, amino acids (oleic, stearic and 

linoleic acid), vitamins (beta-carotene, B, A, PP, E), folic acid, minerals (fluorine, 

manganese, molybdenum, copper, zinc, iron, sulfur, chlorine, phosphorus, potassium, 

sodium, magnesium, calcium) as well as antioxidants and organic active compounds 

of natural origin, and has a positive effect on the human body. Condensed milk in 

composition is rich in minerals (sodium, potassium, calcium, phosphorus), proteins, 

fats and carbohydrates. 

Thus, diversification of raw materials for fondant will improve or modify the 

organoleptic quality indicators of the dessert, such as taste, flavour, color, appearance 

and perfect the nutritional and biological value of dessert. Therefore, it is reasonable 

to the conducting the experimental research and development of the technical 

documentation for new types of fondant desserts with alternative raw materials. 
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2. EFFECTIVENESS OF FORTIFICATION OF FOOD FIBERS 
 

O. Кobets, V. Dotsenko, О. Arpul, J.Smirnova  
National University of Food Technologies 

 

Dietary fiber which considered as an important and essential component of diet 

and fiber obtained from various sources has been successfully incorporated into food 

products with significant results. In recent years several types of breakfast cereals 

containing a high amount of bran have been developed and marketed as they help in 

weight control and play a key role in reducing a colon [1]. 

There are many sources of dietary fiber such as fruits, vegetables and less 

commonly used cereals such as barley, which are potential sources of dietary fiber 

supplements. Amongst different sources of fiber, cereal bran is the most important 

and cheap source of fiber. The outer bran layers of cereal grains are rich in dietary 

fiber and contain a high level of minerals. Wheat bran is about 14.5% of the kernel 

weight. It is rich in protein (~14%), carbohydrates (~27%), minerals (~5%), fat 

(~6%) and B-vitamins and an abundant source of dietary fiber. Rice bran is rich in 

nutrients with 14-16% protein, 12-23% fat, and 8-10% crude fiber. It is also a good 

source of B vitamins and contains minerals such as iron, potassium, calcium, 

chlorine, magnesium and manganese while corn bran contains 88.0% total dietary 

fiber with 67% of that total amount of hemicelluloses and 18% cellulose [2]. 

Вran supplementation significantly improvs the dietary fiber, mineral and 

protein content of the products. 

 

http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/browse?type=author&value=Smirnova%2C+J.
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3. INNOVATION IN RESTAURANT BUSINESS  

O.Kokhan 

National University of   Food Technologies 

 

Quality of food and service any more are not the only factors of development 

of restaurant business. In recent years innovations have changed significantly the 

industry of public catering. Therefore, it is now important to be aware of actual 

novelties of restaurant business. 

It is possible to tell with absolute confidence that among several restaurants of 

the same class the customer will choose one, that has, for example, free Wi-Fi. In  

such restaurant people will be able not only to eat, but also to have a rest and be 

always online: to check mail and communicate with friends on social networks. 

One of innovations in restaurant business offers to show the menu to people 

directly on a restaurant show-window. It is  known, that it is almost unreal to make 

by means of ready dishes. Even the most qualitative photos of dishes, cannot cope 

with this task.  The only way is to   decorate a show-window, but also to become an 

attractive information source for a  passersby are models of dishes. Thanks to high 

quality of the used materials models look as the presents, it is visible their size and 

volume. It is also possible to put the price and to specify ingredients that are a part of 

a dish. Models facilitate for visitors the process of a restaurant or dish  choice. Such 

innovation in registration gives indisputable advantages to the restaurant and is 

convenient for the visitor. 

QR code in restaurant business. The invention of a QR code — a two-

dimensional bar code — opened new unlimited opportunities for on-line of 

interaction of the companies and customers. In a small bright square labyrinth of a 

QR  code it is possible to program all known innovations of restaurant business, and 

also a set of new opportunities. 

The abbreviation of QR is   translated from English as "fast access", and the 

matrix code is capable to keep the huge volume of information in the form of the text, 

figures, URL addresses, calendars and images. Speed of recognition of a QR code is 

very high, it can be  placed on any carriers, beginning from cash vouchers and the 

menu and finishing various signs. It is possible to scan it   by a mobile phone or a 

laptop video camera. 

The QR code placed on the account handed over to the client  is an amazing 

advertising course. In a bright small square   restaurant history, an origin, age, 

authorship of unique details of an interior and pictures can  be  coded. Visitors with 

pleasure will study the restaurant menu with detailed information on each dish: 
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structure and origin of ingredients, stages and ways of processing, nutritional value 

and caloric content. 

Thanks posted in QR-code information about opening hours and contacts, be 

sure to increase the number of orders in the office and at home.  By means of the QR 

code the restaurant can notify the clients on actions, lotteries, draws, to make active 

various loyalty program, to arrange votes, interactive polls and to receive comments 

about restaurant from clients. The visitor, having scanned QR code of a  restaurant 

and entered the calendar of the phone information on the interested event or made 

appointment, will never forget about them. 

To sum up,   these innovations   in restaurant business promote the popularity 

of food establishment   and facilitate  the access of customers  to the information   

about the restaurant menu with detailed information on each dish, etc. 
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4. TECHNOLOGY TRENDS REVOLUTIONISING THE HOSPITALITY INDUSTRY 
 

Nelia Mykhailova 

National University of Food Technologies 
 

As technology developments continue at a relentless pace, it can be difficult for 

hotels, leisure providers and those in hospitality to keep up with recent changes. 

However, the savings and improvements that technology can deliver mean that 

managers and directors really need to keep one eye on some trends. Each company of 

such branch really needs some modern technologies like these. They are developing 

every day. 

High definition televisions (HDTVs) are the focal point of every hotel room 

and there are a huge variety of models for hoteliers to choose from to suit differing 

room sizes and budgets. They should provide a range of high quality HD channels to 

reflect the needs of guests and most major suppliers including Samsung and LG, for 

example, offer a range to suit all requirements and budgets. 

High speed internet access (wired and wi-fi) in hotel rooms is a must for 

any business traveller and now many leisure travellers too. Almost all hotels now 

provide internet access, but the main challenge for hoteliers is offering guests the 

same level of broadband service in a hotel room as they receive at home, in terms of 

speed, reliability and security.  

MP3 docking station and alarm clock are two essential gadgets for many 

travellers. Apple has sold over 100 million iPods and many travellers use them to 

listen to favourite songs, watch movies, or view family photos, so any docking station 

that couples as an alarm clock should be at the top of any hotelier's list for in-room 

gadgets. Alternatively, most in-room televisions also double up as an alarm clock. 

http://www.xotels.com/en/marketing
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Convenient power sources - sounds obvious, but you'd be surprised how many 

times hotel guests have to dive under a desk to access power sockets to connect and 

charge their laptop and mobile. Another option is for hoteliers to provide a 

connectivity panel which enables content from a laptop, digital camera or MP3 to be 

viewed/listened to via the television so they don't have to keep recharging their 

batteries. 

Mirror televisions are more commonly found in bathrooms, saunas and 

swimming pools at luxurious hotels. They are equipped with high definition 

technology, digital tuners and touch screen functionality.  

Lighting and climate control may not seem at first an advanced piece of 

technology, but allowing guests to set these remotely to suit their changing moods, 

whether they're just waking up, working, or relaxing is becoming an important 

feature of a hotel room. West End hotel, St Martins Lane, is a good example of mood 

lighting and The Peninsula Shanghai has weather gauges on its in-room control panel.  

All of these trends have already brought about a profound change in the 

hospitality industry - and they will continue to disrupt and redefine operations. From 

the back office to front of house, from the hotel to the corporate office, the 

technology that underpins these changes will deliver a sharp competitive edge at all 

levels. 
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5. CLASSIFICATION OF EUROPEAN HOTELS 

 

Daria Bondar, Alina Kolomiiets 

 

National University of Food Technologies 

 

It`s a well known fact that hotels play an important role nowadays. Sometimes 

it is even difficult to decide which to choose while travelling. Hotel classification is a 

way to provide consumers with information about quality of service, infrastructure 

and other facilities, thus helping potential customers and demonstrating their loyalty 

to them. Hotel companies are classified according to various criteria. The most 

common are: the level of comfort, functional purpose, location, duration, feeding, 

prices, the form of ownership. 

Nowadays there are more than 30 systems of hotels classification, and each 

country has its own national standards.  In many European countries the “star” 

classification is common, but the number of "stars" on the facade of the hotel is 
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absolutely voluntary. However, in different countries the same number of stars can 

vary in level of service, comfort of rooms, location. Hotels are usually inspected 

annually and anonymously. They are assigned to the "stars" from 1 to 5 according to 

different criteria. In Bulgaria, for example, there is a national compulsory hotel 

classification system that includes hotels (1 to 5 stars), motels (1 to 3 stars), holiday 

settlements (3 to 5 stars), family hotels (1 to 3 stars), boarding houses (1 to 3 stars), 

bungalows and camping sites (1 to 2 stars), separate rooms, country houses (1 to 3 

stars). In Ukraine there is also a national compulsory hotel classification system with 

such categories: hotel, motel, boatel, hostel, campus, congress hotel, palace hotel. 

Typical forms of accommodation for Western Ukraine are health resorts, particularly 

therapeutic. 

In addition to stars, hotels get a supplementary estimation in percent. The 

percentage reflects the qualitative difference of service in hotels with the same 

number of stars.  

Choosing the right hotel is always a trying task, and with the enormous number 

of promotions, deals and programs it can be overwhelming. Every traveler has 

different needs when he is searching for a hotel. And, of course, the “stars” 

classification will help you to make the right choice. 
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6. HOTEL ENERGY MANAGEMENT SYSTEM AS INNOVATIVE WAY TO 

REDUCE EXPENDITURES 

 

Myroslava Bortnytska, Andriy Magaletskiy 

 

National University of Food Technologies 

 

Introduction. In today’s world, technology has grown to be a part of our 

everyday lives.  In this day and age, there is a technologic device or a software used 

by a device for every operation in the hospitality world, such as reservation systems, 

security cameras, point of sale systems, property management systems, mobile 

communication, meeting matrix, energy management systems, key card encoder, etc. 

By incorporating the use of such devices into the workplace, it has changed the way 

we conduct business while saving time and money as it dismisses many time 

consuming tasks. Although technology can be very costly, it pays off in the long run 

by simplifying and condensing everyday tasks at work resulting in valuable time 

being spent more efficiently. Computerized technology has impacted both front-of-

house and back-of-house staff in a positive way. 
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Hotel Energy Management is the practice of controlling procedures, operations 

and equipment that contribute to the energy use in a hotel operation. This can include 

electricity, gas, water or other natural resources. Because hotels can have complicated 

operations and extensive facilities they utilize many different types of energy 

resources.  It can improve hotel energy management, security and housekeeping 

efficiency without sacrificing guest comfort. Such systems have now come to be 

recognized as one of the most cost effective energy conservation way in the world, 

with proven energy savings of 15-40% making it a smart investment for any hotel 

owner. 

Heating and cooling is one of the largest operating costs of total energy 

consumption in nearly all buildings. This is no exception in hotels where waste is 

considerably more prevalent. Guests are away from their rooms more than 50% of the 

time, frequently leaving utilities running in their absence. Hotel energy management 

system incorporates an economical solution which automatically places the HVAC 

(Heating, Ventilation and Air Conditioning) system at a more energy efficient level 

when guest rooms are empty. It is simple to install. By interfacing directly with 

already existing HVAC system, there’s no need to build a new network. In fact, 

installation can take as little as 20 minutes per room. 

Energex develops occupancy based HVAC and lighting energy management 

systems.  Using passive infrared (PIR) sensing with logic-control software, the 

system switches to “economy” mode after a space has become vacant for a pre-

determined length of time.  When occupancy is returned, the initial HVAC and 

lighting conditions are restored within five to eight minutes.  This results in reduced 

HVAC and lighting costs of up to 45%, while contributing to enhanced equipment 

life and noise reduction. Advanced PIR and Ultrasonic occupancy sensors seamlessly 

expand from a stand-alone, low-cost energy management system to include unlimited 

control possibilities.  The system quickly scales up to include lighting controls, 

remote management, load shedding and wireless applications. 

Using a combination of infrared occupancy sensors and a switching control 

microprocessor, the energy management control system knows when a room in your 

building is empty for more than 30 minutes. Once triggered, the energy saving 

controls switch into ‘Conservation’ mode in the empty room until an individual 

returns – reducing energy waste and utility costs. When occupants return to the room, 

the energy management control system returns room temperature to the occupant’s 

preferred settings. 

Conclusions. Hotel business as a part of hospitality industry can be 

characterized like fast growing and perspective for investments. But there are some 

issues that influence on each hospitality enterprise. Season factor, unstable tourist 

flows and high level of competition may cause downtime of hotel rooms and as a 

result – growing of expenditures. Due to the economic crisis, hoteliers are nowadays 

more conscious than ever. Hotels use huge amounts of energy, therefore, investments 

in more efficient energy use can lead to significant reductions in energy consumption, 

operating costs and energy bills. Some innovative energy management systems could 

cut energy costs for hotel up to 65%. Moreover, they can be customized to meet 

individual needs and manage energy consumption effectively in one product. 
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7. SHOPPING TOURISM 

 

P.D. Cherniakova, I.M. Dovgun 
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Shopping is becoming an increasingly relevant component of the tourism value 

chain. Shopping has converted into a determinant factor affecting destination choice, 

an important component of the overall travel experience and, in some cases the prime 

travel motivation. Destinations have thus an immense opportunity to leverage this 

new market trend by developing authentic and unique shopping experiences that add 

value to their touristic offer while reinforcing, and even, defining their tourism brand 

and positioning. More importantly, shopping is one of the major categories of 

tourists’ expenditure, representing a significant source of income for national 

economies both directly and through the many linkages to other sectors in the 

economy. 

Over the past six decades tourism has experienced continued expansion and 

diversification. Many new destinations have emerged, challenging the traditional 

ones of Europe and North America. Despite occasional shocks, international tourist 

arrivals have shown virtually uninterrupted growth – from 277 million in 1980 to 528 

million in 1995, and passing the 1 billion mark in December 2012. As global 

economic recovery took hold and departures from the emerging economies continued 

to show strong growth, this figure rose to 1.087 billion international arrivals in 2013. 

Over 10 million international visitors per year make NYC the top international 

destination in the US and shopping is the single most popular activity among all types 

of visitors. NYC and Company, the city’s official tourism marketing organization, 

estimates that almost 25 cents out of every dollar spent by visitors in NYC is spent on 

shopping. The city’s visitors can be sorted into three kinds of shoppers. Each tends to 

look for something different and each definitely comes away with a different trophy 

of their shopping trips. First is the souvenir shopper, the person who wants to, or 

must, bring home a gift or gifts as a record of their time spent in NYC. Typically, this 

shopper has other more important activities to occupy their city time. As a 

consequence, their purchases are targeted to a few convenient locations stocked with 

the kinds of items they are most likely to buy. The object may be inexpensive, but 

almost always it is symbolic of the destination. Souvenir shops from Patagonia to the 

Arctic Circle sell the same merchandise with different logos and colours –bags, 

scarves, hats, coffee mugs, glasses, tee shirts, and more. There are also the iconic 

http://hospitalitytechnology.edgl.com/
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images that unquestionably represent the city. Second is the more purpose-driven 

shopping visitor to New York City. Whether the goal is a new coat or a new camera, 

a wedding gown or baby’s layette, the latest designer handbag or a vintage evening 

purse; the idea of a shopping trip to the city is a tradition that may be as old as New 

York itself. Whether it marks a rite of passage or coming of age trip or is part of a 

seasonal and regular activity, visiting the city to shop means making a list, setting 

aside time, choosing locations and particular stores, and embarking on this journey 

through the city’s streets and neighbourhoods. This accounts for the greatest 

economic impact, more dollars spent on more things, in more places by more people. 

Finally, we can identify the visitors for whom the city itself is essential to the activity. 

Shopping means entertainment and experience. Regardless of trip purpose –business, 

family or vacation—shopping is woven into the human interactions of the visit. It is 

as much about exploration and discovery as it may be about the intended or surprise 

purchase at the end. 

According to UNWTO figures, in 2012 the world’s top ten destinations in terms 

of international arrivals were France, United States, China, Spain, Italy, Turkey, 

Germany, United Kingdom, Russia and Malaysia. In the last ten years, as 

international arrivals and visitor spending have grown, each has experienced a 

growing interest in shopping by visitors, both domestic and international. Some have 

adopted specific policies to improve the shopping experience for visitors, create new 

shopping tourism products and promote their own unique shopping experiences to 

potential visitors. 
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8. THERMAL SPRINGS OF TRANSCARPATHIA 

 

Valeria Karpchuk, Tatjana Golikova 
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Introduction. Thermal water (from the greek Thérme - fever, heat) is a ground 

water with temperature of 20°C and higher. Medical properties of thermal water used 

since the time of the Roman Empire, as a large number of public baths placed on such 

sources. And much earlier, before scientists began studying composition of thermal 

water, it was observed that the specific source of water helps in the treatment of 

certain diseases.  

Methods. Theoretical generalization and comparison, systematic approach were 

used in writing the paper. 

Results and discussions. Thermal mineral springs conventionally divided into 

warm (20-37°C), hot (37-50°C) and very hot (50-100°C).  
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The temperature range of thermal water of Transcarpathia is from 30 ° C to 80 ° 

C. Any type of thermal water has a positive effect on well-being, but the effect is 

stronger if the source contains sodium, bromine, iodine, krypton, calcium, 

magnesium, chlorine, tungsten and other minerals, and biologically active substances.  

The territory of Transcarpathia has about 50 hot springs low and high salinity 

that are effective in the treatment of urological, gynecological, endocrine, 

cardiovascular, nervous diseases, and diseases of the skin, musculoskeletal system 

and digestive system. These sources scattered throughout the Transcarpathian region. 

Most thermal pools are outdoors. At a depth of water temperature reaches 55-70 ° C. 

Going up to the surface, the water is cooled to a comfortable 36-40 ° C. So you can 

swim at any time of year. But most baths are open from May till September or 

October. 

But there are three the biggest and most popular cells, where it is possible to 

undergo treatment by thermal water: Khustskiy district, village Velyatino, 

Sanatorium "Tepli Vody"; Thermal water of v. Beregovo; Thermal water of v. 

Kosino.  

The largest one is near Kosino village, namely 800 meters away. Here there is 

the health and recreation complex – recreation area «Shoshto-Thermal». The territory 

has the warmest and caressing climate of Transcarpathia caused by active 

underground processes: moving of strata, heating of underground rocks and forming 

of hot geysers saturated with iron. The healing water rises from one of three currently 

operating wells entitled 16 Т. Powerful hot stream is coming from the heart of the 

earth and slightly cool on its way. The depth of the well is nearly of 1200 meters 

underground. Mineralized water for 24% during extraction has the temperature higher 

then +55 degrees, when it reaches up to +41°C – it serves to swimming pools 

equipped by fountains, underwater massage and jacuzzi. 

Also, there is thermal water in the Kherson region, on Arbat spit between 

villages Schastlivtsevo and Strilkove. Once the geologists were drilling at this point 

the land hoping to find natural gas and found a thermal radon source. Hot water gets 

in outdoor pools by 70°C, so it has to be cooled to a temperature acceptable for 

swimming. 

Conclusions: Summarizing it can be noted that Ukraine is rich in healing 

thermal water, which is very useful for human health. In Ukraine, it’s possible to find 

hot springs with different temperature, from warm (30-33°C) to very hot (70°C), 

which is needed require additional cooling. Considering this, despite of time of the 

year, it is possible to get high quality treatment. With such a good base, just need to 

ensure development in this direction. Even now Hungarians visit Transcarpathia, 

although they have a large number of hot springs in their country. 
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 Introduction: Hotel Energy Solutions – a free of charge innovative online 

software application that offers energy use data analysis, decision-making support 

and recommendations for investing in energy efficiency and renewable energy  

technologies, ROI calculator, as well as a carbon footprint calculator. The project 

delivers information, technical support and training to help small and medium 

enterprises in the tourism and accommodation sector to increase their energy 

efficiency and renewable energy usage. 

 Materials and Methods: This project is in collaboration with the United 

Nations Programme on Environmental Protection, the International Association of 

hoteliers and restaurateurs, the European Council on Renewable Energy and the 

French Agency for Environment and Energy Conservation. 

 Results: Half of the world's hotels are located in Europe and 9 out of 10 of 

these are SME hotels. In addition, hotels are among the top five types of buildings in 

the service sector for energy consumption, after food production, sales and health 

care. For instance, a typical hotel annually consumes around 320 kWh/m² and 

releases between 160-200 kg of CO2 per m2 of room floor area. [1] 

 Hotels may have large energy requirements, as can be concluded from the 

previous, particularly regarding HVAC installations. However, the energy saving 

potential of hotels is significant and energy costs may be controlled more efficiently 

than any other operating costs. Hotels worldwide are recognizing opportunities to 

implement energy-efficient projects which may include solutions from passive design 

to something as simple as improving the thermal insulation. [2] 

 There are also low-cost measures for energy management enhancing that refers 

only to the manner of equipment utilization as well as the behavior of personnel and 

guests. All these strategies could assist in lowering or completely eliminating the 

need for space heating and cooling. The main motivations for hotels to take these 

actions are, appart from reducing operating costs, demand from customers, improving 

the hotel‘s image, and reducing its environmental impacts. Implementation of 

measures for improving the energy efficiency of hotel facilities is possible from an 

early stage of planning and design of the hotel, but also through its exploitation. [3] 

 A growing number of tourism businesses are voluntarily participating in 

labeling and certification initiatives as pressure from customers and the private sector 

grows. Big European tour operators are now accounting for their carbon footprint and 

http://trembita.in.ua/
http://mandry.ua/
http://www.prokarpaty.info/
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that of their supply chain to demonstrate environmentally or socially sound practices. 

The Hotel Energy Solutions can be an asset to these companies in moving towards 

better energy management. 

 The engagement of local authorities and industry associations in assisting has 

been crucial for the success of the project implementation. The testing shows that 

destinations have a major role to play in promoting energy performance 

improvements in their hotel sectors – this helps the destination to be more sustainable 

and to face future challenges regarding the environment and competitiveness.  [4] 

 Conclusions: Implementation of the program in all countries of the world will 

allow the hotel to effectively and efficiently use energy and significantly reduce its 

costs, which generally means a great success of the project within the framework of 

environmental protection. 
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10. MOLECULAR GASTRONOMY 
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Cocktails in ice spheres. Caviar made of olive oil. Disappearing transparent 

raviolis. Sound cool? Well these are all examples of Molecular Gastronomy. 

Molecular Gastronomy blends physics and chemistry to transform the tastes and 

textures of food. The result? New and innovative dining experiences. Molecular 

cuisine, it - molecular gastronomy , appeared in 1992 , with the filing of a chemist 

Hervé Tisza and physics Nicholas Kurti. The term Molecular Gastronomy is 

commonly used to describe a style of cuisine in which chefs explore culinary 

possibilities by borrowing tools from the science lab and ingredients from the food 

industry.  Formally, the term molecular gastronomy refers to the scientific discipline 

that studies the physical and chemical processes that occur while cooking. Molecular 

gastronomy seeks to investigate and explain the chemical reasons behind the 

transformation of ingredients, as well as the social, artistic and technical components 

of culinary and gastronomic phenomena. 

Since the beginning of the XXI century chef molecular cuisine began to gain 

the top position of restaurant rating. A visit marked the tabloids space has become 
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fashionable and even necessary. But what does it offer to customers ?A bit of 

everything . And - it is not clearing fact , such a cooking - show for the jaded . 

Moreover , the food and drinks will hide their true nature in crystals , gels , foams , 

and other atypical forms. The portions are minimal, sometimes - not more than a 

teaspoon. A visitor can not understand what he's going to eat until you try outlandish 

dish. And how , indeed, to guess the "before" that ice cream - herring ? Or what to 

look completely raw piece of salmon in fact perfectly frizzled , foam, similar to the 

one that stays on the bottom of the glass with drunk natural juice - nothing like meat 

... By the way , this foam - one of the trademarks of molecular cuisine . It's called 

Espuma , and make it possible out of anything , we just have to know how . 

Many modern chefs do not accept the term molecular gastronomy to describe 

their style of cooking and prefer other terms like "modern cuisine", "modernist 

cuisine", "experimental cuisine" or "avant-garde cuisine". The famous chef Heston 

Blumenthal says molecular gastronomy makes cuisine sound elitist and inaccessible, 

as though you need a degree in rocket science to enjoy it. In the end, molecular 

gastronomy or molecular cuisine - or whatever you want to call this cooking style - 

refers to experimental restaurant cooking driven by the desire of modern cooks to 

explore the world's wide variety of ingredients, tools and techniques. Molecular 

gastronomy research starts in the kitchen where chefs study how food tastes and 

behaves under different temperatures, pressures and other scientific conditions. 

Molecular gastronomy experiments have resulted in new innovative dishes 

like hot gelatins, airs, faux caviar, spherical ravioli, crab ice cream and olive oil 

spiral. The potential of molecular gastronomy is enormous. It is revolutionizing 

traditional cooking and transforming dining into a surprising emotional and sensory 

experience. 

If you want to taste the best of molecular gastronomy you need to visit one of 

these restaurants: 1. Fat Duck, London; 2. Atelier Crenn, San Francisco; 3. Noma, 

Copenhagen; 4. Haven, Miami Beach; 5. Alinea, Chicago. 
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11. IMPLEMENTATION OF CLOUD-BASED SYSTEMS FOR 

INTEGRATION IN HOTELS 

Natalia Nazarenko 
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Introduction. One of the biggest challenges for hotel operations has been the 

inability to integrate systems. Traditionally, there have been very few interface and 

integration standards for hotel technology providers. Hoteliers want to improve guest 

loyalty through technology purchase and as a result – the complexity and cost are 

compounded. Linking various hotel software systems with PMS (Property 

http://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_gastronomy#People
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Management System) in the center, often adds to a hotel’s business challenges rather 

than resolves them, as technology is meant to do. 

 Resources and methods. analysis and comparison of researches made by non-

profit trade organizations of hoteliers.  

Results. The new concept “cloud” is effectively used by working in the 

hospitality industry. It basically refers to the Internet and the complex infrastructure it 

represents. Cloud computing is helping companies expand their operations and 

businesses exponentially, and it has also become very trendy in the hospitality sector, 

despite some security concerns.  

Advantages of cloud-based property management systems: 

 reduction of cost (usually the software is sold as SaaS (software as a service), 

which means that there is no necessity to pay in advance for an entire license; 

instead, the payment – is a very low monthly fee; 

 the applications are hosted on remote servers, so there’s no need to pay for 

several licenses in case to access it from different computers or devices; 

 there is no necessity to invest in hardware equipment (servers, backup drives, 

network cables etc), the only need is a computer and a web browser; 

 the ease of implementation and maintenance. There is no necessity to have 

special IT skills or a dedicated IT person to help; 

 due to the fact that the application is installed on a remote server it can be 

accessed from anywhere with a computer and an Internet connection. For an 

even more extended accessibility, companies are also developing versions of 

their apps for tablets and smartphones; 

 security might be another benefit. Usually the applications are hosted on 

powerful servers, and the possibility that these servers will go down is very 

low. Data is being constantly backed up in different places, so it can be easily 

recovered in case of a natural disaster; 

 product upgrades are automatic and transparent, rather than being an expensive 

investment decision on a three- or four-year cycle; innovative separate 

products that can be used in different devices could be installed on the base of 

active PMS of the hotel without its changing; 

 there is no need to spend much time and money for teaching staff to use and 

operate software. In comparison to new equipment, cloud-based systems are 

easily understandable. 

 there are many applications that could integrate every branch of hotel activity, 

such as spa, business, food & beverage service; 

 cloud-based systems might be used by guests. They could download 

applications for own devices and use it for ordering every service of the hotel.  

Conclusions. It is market trend nowadays to use property management 

systems, because it has made great advances in the hotel industry. With reduced 

amount of manual processes, business of many hotels has freed up for more vital 

tasks. In this rapidly changing industry, hoteliers should always look for property 

management tools that will ease operations, automate procedures, reduce the risk of 

human errors and give hoteliers enough time to attend to guests. 
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12. ANALYSIS OF HOTELS WITH CINEMA 
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The film industry in Ukraine and all over the world develops more and more, 

so amount of movie theaters increase. Hospitality industry also does not stand still. 

The hotels start to open cinemas where visitors can not only watch the movie, but if 

necessary to hold a conference or any other event. Paper presents some hotels with 

cinemas. 

Only one cinema in the city with technology IMAX (Image Maximum) is 

located in the hotel "Galleon" in Koktebel (Crimea). The main advantage of this 

cinema is a huge screen and special 3D technology with stereoscopic displays. Hall 

of the cinema contents 30 seats for reviewing 3D moving-picture shows. For 

maximum comfort hall is equipped with armchairs. Screen in the cinema occupies 

almost all the space in front of the audience; so, it provides a "presence effect". 

Therefore moviegoers literally drawn into the film, becoming a full member even the 

most fantastic events. 

One more hotel with cinema is located in Crimea – Oreanda Cinema is located 

on the ground floor of the hotel "Oreanda" in Yalta. Cinema with easy velvet 

armchairs and wide aisles, VIP settees for couples and air-conditioning system 

provides an ideal atmosphere of home comfort. Projection system XpanD along with 

Dolby Digital Surround EX sound system has created a unique effect of a movie 

inside.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.1. Oreanda Cinema (Yalta, Crimea) 

A cozy bar is located in the foyer of the cinema, where viewers will find the 

traditional set "For movie" - popcorn, chips, coca-cola and beer, as well as excellent 

http://www.hospitalitynet.org/
http://htng.org/
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coffee. Viewers can spend a free time here while wandering in the lobby through the 

numerous chic fashion boutiques representing European brands. Capacity of the 

cinema is 160 seats, the total area of 242 square meters, projection screen 8 x 3.4 

meters. 

Kyivska Russ Hotel located in Skhodnytsia, Lviv region (Ukraine). The hotel 

serves a cozy cinema room, which can also host a wide range of activities, including 

product launches, corporate presentations and conferences. Cinema hall contents 40 

seats. The hall is equipped with comfortable chairs and air conditioning. Excellent 

image quality and sound provide projector SANYO, Blu-Ray player and a Philips 

home theater Harman (5.1 sound). Screen Size - 2.30h 1.30 m. Every day 4 sessions 

of movies takes place for children and adults. The collection of movies is regularly 

updated. 

 The Courthouse Hotel has one of the biggest private cinemas in London (Great 

Britain). Cinema hall contains 94 seats in comfort and style, this impressive space has 

rich aubergine carpet, suede walls and apple green leather seating. It can play host to 

a wide range of events, including screenings, product launches, corporate 

presentations and even weddings, as well as playing host to a regular cinema club, 

showing cult films from around the world.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3. Cinema in a Courthouse Hotel (London, Great Britain) 

 

The screening room is equipped to the highest standard with professional 35 

mm and video/digital projection systems. It is able to accommodate recorded formats 

ranging from almost all video. 

It has been known for a long time that the cinema is a very attractive and 

profitable business. Opening a small cinema on the territory of the hotel is not only 

self-supporting, but also a profitable idea. This proves the large number of hotels in 

Ukraine and around the world which provide their customers the opportunity to use 

cinema. The relatively low cost of equipment allows quick recoup means for the 

cinema. 
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National University of Food Technologies 

 

Hospitality is one of the main components of the tourism industry. Creation 

hotel is connected with the history of the need for travel and trips that were made by 

people. 

Recently, along with traditional hotels began to appear more and more 

specialized plants with a reduced set of services. Specialization is diverse 

enterprises. You can target service representatives certain segment of the tourism 

market, for example, the customers who devote their vacation to play golf, skiing, 

horseback tours, tourists traveling to congresses, exhibitions, fairs. Deepening 

specialization hospitality companies interconnected with the major trend as the 

formation of international chains play an important role in developing and 

promoting high standards of service. In the future, hospitality should be the leading 

factor activation of tourism's integration into the global structure of international 

cooperation, the increasing importance of national culture. 

The quality of the service, to some extent, also depends on the condition of the 

material base of hotel companies. 

For tourist good hotel - a card of the country, it creates its image sometimes to 

a greater extent than dozens of other factors. 

Hospitality is the material base of tourism and is characterized by the 

concentration of service support services. The feature of the product is that it is a set 

of services related not only to accommodate guests at the hotel, but the production of 

branded foods, confectionery, bakery products, services and entertainment services, 

goods and souvenirs, newspapers and so on. 

The implementation of the required quality and quantity of infrastructure for 

development of hospitality necessitates systematic and comprehensive analysis of 

investments in specific regions and individual segments hotels. The implementation 

of investment projects involves analysis of the main parameters of the hotel - the use 

of hotel rooms of different categories, the average price dynamics numbers, trends in 

demand for major overseas markets, as well as complex information associated with 

the overall strategy of the individual tourist and resort centers. 
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14. STRATEGIC MANAGEMENT OF INNOVATION AND INVESTMENT 

ACTIVITY IN HOSPITALITY INDUSTRY 

 

Alexandr Roze 

National University of Food Technologies 

 

Introduction. Under the influence of increasing domestic and foreign 

competition, investment and innovation are important in managing of hospitality 

enterprises. New ideas and products, advanced technologies and organizational 

solutions increasingly determine the success of business activities, provide financial 

stability and survival of enterprises. Therefore, it is extremely important to the system 

of innovation and investment activities of the company, focused on long term and 

strategic success. 

Materials and Methods. A lot of Ukrainian and Of innovation and investment 

by in hospitality enterprises subject we have many works of local and foreign experts. 

Among them is to provide research N. Romanenko, P. Fatkhutdinova, G. 

Vereshchagin, V. Kovalev, A. Prigogine, V. Koshkin V. Bocharova, S. Il'yashenko, 

V. Savchuk, V. Vlasova, V. Serdyuk, S. Abramov, I. Baev and other scientists. 

Results. Innovation and investment activities of hotels and restaurants should 

be considered as a complex dynamic system, what consisting of various processes in 

nature and generally includes innovation process (R & D or search for relevant 

innovations, quantitative, qualitative and structural reforms); processes of 

organizational and economic investment and social and cultural innovation [3]. 

The concept of strategic management reflects a clear strategic positioning of 

the in hospitality enterprises. For strategic management of any subsystem 

management system implemented various innovative and investment strategies based 

on methods of economic analysis, justification and optimization with an objective 

analytical process. The growth of current income and market value of the company in 

the long run, can provide 2 factors. The first is a systematic innovation, the second 

maximum investment attraction. These factors are critical to the development and 

competitiveness of hotel and restaurant businesses. 

Strategic management of innovation and investment activities of the company 

includes the development of strategies by which determined the most appropriate 

methods and ways of investing resources in investment process, which aims at 

introducing scientific and technological development. The purpose of this process is 

the constant improvement of the competitiveness of the hotel, through the provision 

of new services and improvement of existing and finding ways to reduce the price 

[1]. 

Innovative investment strategy - a strategy that aims to ensure all the main 

areas of innovation and enterprise investment relations through the application of 

scientific principles forming long-term innovative - investment objectives, selecting 

the most effective ways to achieve them, use of investment resources by changing 

environmental conditions. 

The sign of innovative investment strategies in the hospitality enterprise is a 

complex organization of the investment process, which includes the organization and 
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financing of the project (program) by management in a given period and within 

budgetary constraints relevant for the purpose of commercial gain.  

Development of innovative investment strategy plays a significant role in the 

competitive development of the hotel or restaurant businesses or entire hotel chains. 

This provides a mechanism of long-term investment goals of hospitality 

establishments, allowing realistic assessment of investment opportunities in the 

enterprise determines the advantages and disadvantages of enterprises in investment 

and innovation with its competitors, provide a clear strategic relationship, current and 

operational management of innovation and investment activities of the company. 

Conclusions. Therefore, to remain competitive, hotel chains and especially 

small and medium hospitality enterprises need to think about every step to ensure the 

long-term functioning of the market. Development and implementation of innovative 

investment strategies, creates favorable conditions lasting, efficient and profitable 

hotels and restaurants. 
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Youth travel has become an increasingly important part of the global tourism 

industry in recent decades, as more young people have begun to travel more 

frequently and over greater distances. Youth travellers are recognised today as 

valuable visitors who can, not only make an important economic contribution to the 

places they visit, but also develop personal skills, social ties and cultural links in their 

quest for engaging experiences. Although the global youth travel industry is now 

more than 50 years old, it is only rather recently that the rapid growth of this market, 

combined with the increasing professionalization of the youth travel community, has 

drawn more attention to its potential. Youth travel is becoming more important in the 

global travel industry as a whole, and is stimulating the development of new market 

niches in areas such as specialized youth accommodation, work experience, volunteer 

travel, ‘au pairing’, language learning and educational travel [1]. 
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Young people see travel as an essential part of their everyday lives, rather than 

just a brief escape from reality. This has far-reaching consequences for the places 

they visit. WYSE Travel Confederation research shows that: 1) young travellers often 

spend more than other tourists; 2) young travellers are likely to return and give more 

value to the destination over their lifetime; 3) young travellers are a growth market 

globally, while the spending power of older generations in Western economies may 

decline in the long term; 4) young people are less likely to be deterred from travelling 

by terrorism, political and civil unrest, disease or natural disasters; 5) young travellers 

are the pioneers who discover new destinations; 6) young travellers are at the cutting 

edge of using new technology; 7) young travellers gain cultural benefits from their 

travel, and contribute to the places they visit. 

Because of the way they travel, the social and cultural consequences of hosting 

young people are becoming even more important than the economic effects. The 

added value to be extracted from youth travel lies in innovation, positioning, cultural 

links, international trade and exchange, social support, education, learning support for 

local communities, and so on [2]. 

Young people need to feel safe both en-route and at the destination. The price 

sensitivity of young people is important because their budget is relatively limited. In 

parallel, it appears some young people have a significant budget for certain 

recreational activities. 

Out of the young people who book in advance, half of them make online 

bookings for air travel and 60% book accommodation services online also. A second 

way used by young people to book tourism services is through travel agencies. The 

main modes of transport used by young people are: bus, car and train, followed by air 

plane and other means of transportation. Young tourists under 26 years old prefer to 

travel by train, bus or with their own car or to hitchhike; and tourist over 26 years old 

like to travel by plane. 

Recreational activities depend also on the specific of the tourist destination. For 

example, going to the beach is a traditional way to spend leisure time for those who 

visit Greece, Spain, Australia, India or Thailand; walks appeal to young people 

visiting Australia, South Africa, Japan, Egypt or Mexico; going clubbing is specific 

to destinations like Ireland, Australia and Thailand; and cultural events, visiting 

museums and historic objectives are the main activities carried out by young tourists 

visiting Japan, Egypt, England, Germany and China. India has the highest percentage 

of young volunteers, followed by Japan and South Africa. England and Sweden are 

favourite destinations for work and travel programmes, and the United States and 

Australia record a high number of young people who travel to study – because they 

are English-speaking countries, the study in a foreign country is facilitated. 
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16. THE INTRODUCTION OF INNOVATION METHODS IN THE 

RESTAURANT BUSINESS 

 

Iryna Magaletska, Vinogradova Diana 

 

National University of Food Technologies 

 

Competition in the restaurant industry is growing every day and this situation 

makes restaurateurs regularly introduce new technologies in order to increase the 

attractiveness of the enterprise. Innovations in the restaurant industries are developing 

very quickly, because if restaurateur don’t apply, then achieve success to much more 

difficult. The main reason of innovation methods are two:  

1) To attract the maximum number of clients, while selling them to the highest 

number of services; 

 2) To win the favor of guests to enterprise, to their brand, to make this guests 

like a regular customer. 

 Despite the risks, restaurateur are create many interesting services, that will not 

only the pays off quickly, but also attracted the attention on numerous customers. 

One of these innovative propositions is: 

Reimagine Food сcompany decided to implement 3D-cooking to the masses. 

For several years, such companies making food on the 3D-printer, but for now, this 

technology wasn’t included to the mass consumption. Innovation in the food 

industry: priority thing that develops culinary know-how for several years. For 

example, Spanish experts reached the top positions, not only in the printing of food, 

but everything associated with its preparation and submission: 3D-printers create 

dishes, restaurant design elements, robot waiters etc. Of course, if you decided to 

introduce this innovation in your hotel and restaurant business, you won’t be able to 

work without chief. It’s necessary to monitor the 3D-treats manufacturer. This work 

will do a chef, who have personal taste, and if necessary he to adjust an additional 

ingredients and spices. With regard to machinery for food, the Natural Machines 

company has created food Printer - Foodini 3D. Thus, the introduction of this 

innovative service in the restaurant business has exceptional because it will give an 

opportunity to execute many tasks, for example: unification of common cooking 

dishes, Automatization routine processes, reducing the time for the ordered dishes. 

The next innovation in restaurant business connected with Sealed Air 

Company, what a few years ago, conducted a web monitoring and developed a 

system of identification and registration of any non-compliance with health standards 

and safety regulations. Their registration system provides video recording not only 

the place of cooking, but also able to fix the malfunction of employee, his behavior. 

Last year in autumn, during research and experimental development staff restaurants 

identification cards were equipped with radio transmitters that allow transmitted and 

recorded information when an employee went to the sink to wash hands, how long he 

was washing his hands, have he used the soap, or sanitizer. This technological 

development has allowed staff to monitor and record the moments of self-abuse, 

"seeing" where staff work without gloves or hats in the processing of food, which in 
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turn allowed the administrative staff of the restaurants have a correct idea of the level 

of training of its staff and determine whether they need to additional training 

In 2014, innovation management took the bar above,  implementation in the 

restaurant business system signals, smilies, which will inform guests about the level 

of hygiene in the resteraunt. Green smile tells guests about the sanitary conditions in 

prosperous institution, orange - the presence of some shortcomings, red "weeping" 

smile - that the restaurant serious problems with hygiene. For catering, a red icon, 

closely monitoring regulatory authorities, if the owners do not make any steps to 

remedy the situation, these restaurants  wii be closed. 

The question is whether it is possible to implement a "barometer of health 

institutions restaurant industry" in Ukraine - definitely. Since this technology allows 

you to monitor the behavior of working remotely, it can be particularly useful in 

Ukraine for networking restaurants, franchises who have difficulties with managing 

multiple simultaneous objects. The system according to standards of personal hygiene 

estimated by Sealed Air Company costs  $ 300 - $ 500 monthly payment for a 

restaurant. The price depends on the number of monitoring stations. Thus, this 

innovation will not only comply with restaurants, cafes and bars sanitary 

requirements, but also eliminate bacteria getting into the food, chemical and 

mechanical items for cooking. 
 

17.  INNOVATIONS FOR SMART HOTEL ROOMS 

 

Volkova D.S., Magaletskiy A. 

 

National University of Food Technologies 

 

Introduction: Hotel Company - the main component of the tourism industry. 

Nowadays great attention is paid to the development of this field of activity, because 

it is one of the sources for the state. Everyone in the hotel industry — from the big 

chains to the small indies — has been trying to figure out the future habits of the 

digital-savvy traveler. Also, that what would mean to develop the hotel room of the 

future. Some of these efforts are makes the industry, and some by hospitality schools 

around the world. 

A major hotel was interested in developing relevant and actionable new 

products and services designed to target the business traveler, and to project potential 

market appeal for each concept. 

Once the new product and service concepts were developed and then used 

quantitative research combined with advanced analytics to identify the new concepts 

with the best potential for success. 

Resources and methods: The U.S. hotel and motel industry consists of about 

30,000 companies operating about 50,000 individual locations. Since the majority of 

hotels are part of a chain, the 50 largest companies account for about 45% of the 

market. Profitability for a hotel depends on the efficiency of the hotel, name 

recognition, and how effective its marketing is in attracting customers. Business 

travelers and tourists are the primary customer segments. Hotels want to increase 
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their market share of business travelers. They wanted to develop innovative new 

services that could differentiate their brand from competing brands, drive customer 

preference, and increase revenues. 

The objective of the research was to create an approach for generating and 

developing innovative new product and service concepts for business travelers. Once 

the concepts had been developed, a methodology for testing those concepts was 

created.  

Results: One effort by being led by the industry, recently was a university-

industry hybrid, organized School of Hotel and Tourism Management (SHTM) of 

The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) with local Hong Kong independent 

hotel Hotel Icon: a global competition to find innovations that would become part of 

hotel rooms of tomorrow. 

And after a month long entry process, 8 winners were chosen, and the winning 

services/products will be tested and researched in three “Tomorrow’s Guestrooms” at 

Hotel Icon for six months. Most of these are smart but incremental innovations for 

today, and the near tomorrow. 

8 innovations for smart hotel rooms: 

1. Neobar and E-Tray, by Bartech: Fitted with energy efficient compressors 

using an eco-friendly refrigerant and equipped with detection capabilities, Neobar can 

maximize efficiency of minibar operation. 

2. HD Weave Carpet by Brintons Carpets: HD weave carpet is produced by a 

patented carpet loom that can weave up to 32 colors. 

3. SuperDock DN 7000 by DNet Solution: Using electro-magnetic induction, 

the dock works with all kinds of smart devices with built-in speakers. It also comes 

with USB charger ports and alarm clock. 

4. Guest Communication Center by Fingi: GCC is a multiple charging station, 

with an IP speakerphone and can be the room’s Internet access point. 

5. AElement by Salto Systems Asia: The wireless locking system allows 

cellphone to act as contactless data carrier to open and control access controlled 

doors. 

6. TELY by Service Technology Partners: With TELY, the call agent can 

communicate visually with the guests by pushing media and information like room 

service, dining, way finding, etc. to the TV screen. 

7. iFlyPad by Spicy Innovations: iFlyPad is a suction pad that works on all 

smartphones and tablets. It can be used in many locations from back seats of flights 

to suitable surfaces in bathroom and kitchen. 

8. Hotel ONAIR: The guests can experience the hotel by viewing its offerings 

and city attractions, and stream their own music, videos and pictures wirelessly to the 

TV. 

Results from this study were used to select the concept with the highest market 

potential within key consumer segments. In addition, the utilities developed for 

concept element were used to suggest modifications to these winning concepts by 

identifying elements that could be dropped from the concept without significantly 

changing it’s appeal, as well as those elements that could be added to enhance appeal. 
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Conclusions: Thus, there are 8 innovations for smart hotel rooms, that can be 

developed and then used in the hotel or hotel chain. Of course, using complex of 

innovations is the best and the safest way, which minimizes the risk of exit on a solid 

market and increases the validity of administrative decisions, but at the same time 

and costly to conduct research. If financial resources are limited, the discrete 

approach is the most appropriate, but the success of this approach depends on the 

proper choice of the most important indicators of the enterprise market. 
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18. THE AROMA TECHNOLOGIES USING AT HOTEL AND 

RESTAURANT BUSINESS 

 

Magaletska Iryna, Popenko Viola 

 

National University of Food Technologies 

 

Introduction: Every years and decades the mankind shows the aspiration to 

the development. At a turn of the XX-XXI centuries society entered in innovative 

days which are characterized by rapid growth of changes in all spheres of public life. 

As it is known the main reasons of studying and introduction of innovations at the 

hotel and restaurant enterprises are: representation of unique services, strengthening 

of competitive fight and attempt to get competitive advantages in the market and to 

maximize profit; increase in demand of consumers; ensuring prestige of the enterprise 

and the fast solution of problems which can arise at the enterprise. 

Materials and methods: the comparative, descriptive methods are used in 

research. The innovations at hotel and restaurant business and also aroma 

technologies are the material of research.  

Results: Skilled experts of hotel and restaurant business claim that even at the 

most careful cleaning of rooms doesn’t make it impossible to solve fully a problem of 

a flavor of food or a tobacco smoke and many other unpleasant smells. 

The solution of this problem requires the using of aromatic liquid wich is split 

to the sizes of a nanoparticle and mixes up with air particles, evenly extending in all 

the room. As apposed to nano-fragrances, the majority of aerosols and aromatics 

consists the volatile organic compounds harmful to environment and a human 

body [1]. 

AirQ is the most effective way of smell distribution of the necessary 

concentration in any room with steady effect and without negative consequences. 

Qualitatively new way of aromatization is reached by AirQ drops at the expense of 

their size. In comparison with an aerosol drop, the drop of AirQ is smaller in the 

diameter in a hundred times, the surface nano-drops is smaller then 10 thousand 

times, and the volume and weight is smaller a million times. The small size, weight 

and diameter of a micro drop allow mixing up most quickly with air particles. 

Formation of AirQ micro drops happens without heating and influence of pressure, 

http://skift.com/
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provides preservation of initial structure of aromatic substance. AirQ micro drops 

extend by the principle of "dry gas" mixing up with the air in all room and don't settle 

on a surface for a long time. The tests in experimental conditions showed that in 

motionless air the 1 micron AirQ drop falls on a floor from height of 180 cm only in 

14 hours. Whereas aerosol drops appear on a surface in the first minutes [2]. 

The system of nano-aromatizations accurately controls concentration of 

aromatic substance in air, allows to prevent allergic reactions. The VOC (volatile 

organic compounds) aren't used as a part of AirQ micro drops. All parameters of the 

equipment making of nano-aromatizations are set and controlled by programming, 

allowing to keep necessary concentration of aromatic substance at the necessary level 

in any rooms. Modern technologies allow flavoring rooms of any complexity and any 

volume. Fragrances of AirQ-1200 and AirQ-150 can be built in system of ventilation. 

The ScentStream air freshener is established only in central air and ventilation [3]. 

Conclusions: It is possible to apply an individual approach to each guest in 

high category hotels: to suggest creating the comfortable, individual atmosphere in 

his room. For this it is necessary to install the special equipment and to suggest the 

guest to choose the aroma suitable in each room. 
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19. THE PORTABLE TABLETS IN THE RESTAURANTS 

 

Iryna Magaletska, Yuliia Chemen 

 

National University of Food Technologies 

 

Introduction. Under conditions of continuous economic changes the 

innovations become the main factor contributing to the dynamic development and 

improving the functioning effectiveness and the economic system as a whole. The 

international experience of successful activity of the restaurant industry enterprises 

shows that an alternative way of surviving in a competitive environment is built on 

the basis of innovation, with the active using of modern scientific and technological 

achievements, as well as the willingness to innovate. 

One of the main qualities of a good service in the restaurant is a quick service. 

Guest satisfaction in most cases depends not only on flavoring qualities of dishes or 

waiter service, but also on the order waiting time. For this purpose portable tablets 

have been developed. 

Hospitality IT solutions provider Micros Systems has unveiled its Micros 

mTablet E-Series and Micros engagement feature which allows performing multiple 

activities from the one device [1]. 

http://vivascent.com.ua/preimushchestva
http://prohotelia.com.ua/category/technologies/
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The new 8 inch and 11 inch mTablet E-Series enables to interact with an 

elevated guest, and significantly enhances point of sale activities. Both tablets operate 

on Microsoft Windows 8.1 Embedded Industry Pro, with both units offering an 

extended battery life, as well as a host of other features. The 8 inch handheld tablet is 

ideal for staff on the go, whilst the 11 inch version provides staff with mobile 

flexibility, as well as the option of using the device as a stationary workstation with 

full peripheral connectivity, and being fully compatible with the Micros mStation. 

An animated and interactive feature in Micros Engagement is featured when 

running Micros Simphony in a food and beverage zone. Micros Engagement features 

a fluid experience with a modern look. The customised display and promotion of 

specials and future events can be displayed through interactive live tiles within the 

mTablet E-Series. Additional content such as external guest entertainment feeds, 

loyalty program access, and the ability to take orders are also featured in Micros 

Engagement. The solution also allows access to actionable data, analytics and tools 

for management staff [2]. 

This tablets can increase speed of service: 

 with High Capacity Battery Option for the mStation allows it to operate 

completely unplugged in remote areas; 

 with Integrated Payment Processing; 

 with Improved staff productivity with ease of servicing and payment; 

 by delivering top-notch service to guests straight from the hands of staff. 

They can improve operational productivity: 

 with mounts for shoulder strap, hand strap and cover; 

 with daylight viewable technology the mTablet can be used anywhere at any 

time; 

 mTablet is highly ruggedized, weatherized and spill resistant; 

 with stand alone resilience. 

This portable tablets have also those integration: 

 with expansive hardware connectivity they can be attached with any standard 

POS device required; 

 with integrated customer display options; 

 with Wi-Fi and Bluetooth Support [3]. 

Conclusions. Innovations should be used for sustainable development in the 

hotel and restaurant business. The using of such service innovation in the restaurant 

as a portable tablet helps to improve service quality and speed of service. It’s 

achieving the main goals of hotel and restaurant business - ensuring the guests' 

satisfaction and profit-making.  
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1. КЕЙТЕРИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ  НАПРЯМОК 

РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 
 

Гоблик-Маркович Н.М. 
 

Мукачівський державний університет 

 

Сучасні заклади ресторанного господарства велику увагу приділяють 

налагодженню процесу обслуговування споживачів, тому актуальним та 

важливим є забезпечення належного рівня сервісу послуг. Сьогодні, мабуть, не 

знайти клієнта ресторану, якого можна здивувати новими екзотичними 

стравами, феєричними шоу-показами приготування страв та ін. На таку 

ситуацію в галузі вплинула висока конкуренція та значні зміни, а саме: поява 

сучасних форм обслуговування, впровадження європейських стандартів та 

технологій, зростання вимог до рівня сервісу обслуговування споживачів у 

закладах ресторанного господарства. Актуальним стає впровадження в 

діяльності ресторанних підприємств інноваційних напрямів діяльності. Серед 

них, зокрема, можна виокремити кейтерингове обслуговування. 

Досить мало науковців приділяють уваги дослідженню діяльності 

підприємств ресторанного господарства з надання кейтерингових послуг. У 

працях зарубіжних науковців, зокрема, Франсін Халворсен [3],висвітлено 

питання організації виїзного обслуговування. На увагу заслуговують праці 

вітчизняних науковців та практиків, що визначили основні поняття та види 

кейтерингових послуг, це, зокрема, Г.Т.П’ятницька, Л.М.Мостова [1], К. 

Погодін [2] та ін. Не достатньо дослідженим є визначення напрямів та 

можливостей повно сервісного кейтерингового обслуговування споживачів 

закладами ресторанного бізнесу. 

Сьогодні кейтерингові послуги надають як ресторани, так і окремі 

кейтерингові компанії. Різниця в тому, що для самостійних структур – це 

основний вид бізнесу, а для закладів ресторанного господарства – додатковий 

заробіток [1]. Якість роботи підприємства визначають грамотний персонал, 

правильно розроблене меню, наявність необхідного устаткування та інвентарю, 

уміння створити атмосферу. Зрозумілим є те, що саме кейтерингові компанії 

мають можливість надавати повно сервісне обслуговування, адже це є 

основним профілем діяльності даних організаційних структур. 

Повносервісне обслуговування (full service - повний комплекс послуг) 

полягає в тому, що кейтерингова компанія за спеціальним замовленням 

зобов’язана повністю організувати святковий захід починаючи від моменту 

прийняття замовлення та до завершення проведення банкету. Серед завдань, які 

ставляться перед кейтеринговою фірмою для вирішення, виділяють: 

 основне – це обслуговування стравами та кулінарними виробами, тобто їх 

виробництво та доставка в місце призначення; 

 забезпечуючі – це ті, що створюють додатковий сервіс, а саме: розробка 

сценаріїв проведення конкретних заходів, розробка та складання меню, 

карти напоїв, приготування страв та напоїв в індивідуальному виконанні, 
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надання обслуговування на місці проведення заходу офіціантами на рівні 

ресторанного сервісу, а також виконання всіх робіт по завершенню 

проведення міроприємства. 

До кейтерингової фірми ставляться всі ті вимоги, що й до висококласного 

ресторану. Тільки так можна забезпечити задоволення потреб споживачів з 

індивідуальними та вибагливими смаками. 

Практика ресторанного бізнесу показує, що вартість повносервісного 

обслуговування є досить високою, але воно себе оправдовує. Крім того, 

закордонні дослідники акцентують увагу на тому, що успіх діяльності 

кейтерингової компанії залежить насамперед від правильного підбору та 

підготовки висококваліфікованих кадрів. Для ресторанного бізнесу України це 

є досить болючим питанням, тому необхідно приділяти багато уваги як 

науковим дослідженням так і вивченню практичних аспектів даної галузі 

економіки. 
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2. СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА З ЕЛЕМЕНТАМИ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ДИТЯЧОГО КОНТИНГЕНТУ В РЕГІОНІ 

 

А.В. Грянило 

 

Мукачівський державний університет 

 

Готельно-ресторанний бізнес має перспективні напрямки в економіці 

країни та основною складовою туристичної індустрії нашого регіону. 

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Україні важливою 

проблемою для підприємств готельно-ресторанного господарства, зокрема тих, 

при яких здійснюється обслуговування дитячого контингенту, є розробка 

стратегії їх розвитку з урахуванням динамічних змін оточуючого середовища та 

кризових ситуацій [1]. 

Багато науковців працюють над питаннями стратегічного розвитку 

готельно-ресторанного бізнесу, а саме: Карлоф Б., Котлер Ф., Портер М., 

П’ятницька Н., Анісова Н., Тютріна М., Ткачова С. та інші. Проблематика  

стратегічного управління підприємств готельно-ресторанного господарства 

висвітлена у працях вчених: Довгань Л., Мазаракі А., Мунін Г., Мельниченко 

С., Ткаченко Т. Але дуже мало науковців приділяють свою увагу стратегічного 
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розвитку готельно-ресторанного господарства з елементами дитячого 

контингенту. [2]. 

Функціонування мережі готельно-ресторанного господарства Закарпаття 

з елементами обслуговування дитячого контингенту в регіоні на сьогоднішній 

день можна охарактеризувати як перспективне. Розвиток даних закладів 

готельно-ресторанного господарства (ГРГ) в регіоні почався з недавніх часів, 

адже дитячі кімнати почали започатковувати в закладах ресторанного 

господарства [4]. В закладах готельного господарства нашого регіону розвиток 

дитячого обслуговування в порівнянні з ресторанними підприємствами трохи 

відстає, тому ми вважаємо за необхідне виділити даний аспект як об’єкт нашого 

дослідження. 

Готельні підприємства даного регіону найбільше ставку роблять на 

споживачів-бізнесменів та споживачів, які подорожують з метою відпочинку та 

розваг, а найменше ставку роблять на споживачів-сімейні пари [3, с.45]. Тому в 

регіоні взагалі відсутні сімейні та дитячі готелі. 

Обслуговування дитячого контингенту в закладах готельного 

господарства відіграє важливу роль, адже це дасть змогу залучити споживачів-

сімейні пари з дітьми [5]. Споживання готельно-ресторанних послуг в першу 

чергу залежить від «життєвого циклу сім’ї», тому що повна родина в якої 

молодшій дитині менше 6 років є обмеженими в подорожах та споживанні 

послуг готельного господарства. Тільки після того як молодшій дитині 

виповниться більше 6 років, в може здійснюватись покращення фінансового 

становища родини та дана сімейна пара може починати подорожувати та 

споживати готельні послуги. Ставимо перед собою завдання виділити інші 

стадії життєвого циклу сім’ї та їх можливості здійснювати подорожі та 

споживання готельних послуг, що буде висвітлено в наших  наступних 

дослідженнях. 

Отже, для стратегічного розвитку та залучення контингенту споживачів-

сімейні пари з дітьми в заклади готельного господарства регіону необхідно 

забезпечити належний сервіс під час проживання в готелях з дітьми. Для цього 

необхідно запровадити в готелях регіону спеціалізовані номери для сімейного 

відпочинку. Такі готелі повинні приділяти значну увагу дитячим розвагам, тому 

обов’язковими елементами мають бути ігрові кімнати, дитячі басейни, 

різноманітні розважальні програми, кінотеатри з дитячою програмою фільмів, 

особливе дитяче меню в ресторанах, прокат велосипедів, роликів та скейтів. 
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА ДЛЯ ДІТЕЙ 

Губенко К. В., Корецька I.Л.  

Національний університет харчових технологій 

Маленькі відвідувачі закладів ресторанного господарства вимагають 

створення не тільки приємної атмосфери закладу і відрізнятись наявністю 

спеціального меню. 

Страви, представлені в такому меню зазвичай готуються із дієтичних 

продуктів, мають менший об'єм і, відповідно, пропонуються за нижчими 

цінами. Доцільною є адаптація тексту меню до розуміння дитини. 

Дитячі заклади ресторанного господарства, які працюють з найменшими 

споживачами, пропонують спеціальне харчування, воду, чаї, а також надають 

можливість погодувати малюка груддю. 

При приготуванні страв дитячого асортименту заборонено 

використовувати сировину, вироблену з використанням штучних 

підсолоджувачів, консервантів, барвників, ароматизаторів, підсилювачів смаку, 

які містять генетично модифіковані організми (ГМО). 

Обов'язково в меню мають входити безалкогольні і молочні коктейлі, свіжі 

соки, фіто-чаї. Для дорослих, які супроводжують дітей, можна запропонувати 

екзотичний чай "мате". 

Одним із найважливіших факторів, які впливають на розробку дитячого 

меню, особливо меню дитячого бенкету, є вік дитини. 

Не рекомендується давати дітям молодше 4-5 років мариновані, 

консервовані овочі та гриби. Ці продукти не містять повноцінних корисних 

речовин і мають специфічний смак. Великий вміст солі, оцту та спецій може 

негативно вплинути на функції кишково-шлункового тракту, нирок, викликати 

алергію. Креветки, кальмари та інші морепродукти можна запропонувати 

дитині не раніше ніж у три роки, якщо немає жодних алергічних реакцій, і в 

обмеженій кількості - один-два шматочки. Оселедці і солона риба стимулюють 

апетит дитини, проте досить висока концентрація солі негативно впливає на 

нирки. Замість шанованих дорослими шинки, буженини, сирокопченої ковбаси 

дітям краще запропонувати відварене або запечене м'ясо. Можна зробити збірні 

шашлички з кількох шматочків, використовуючи при цьому нежирні сорти 

м'яса. При приготуванні деяких страв із м'яса, птиці можна використати легке 

обсмажування, особливо якщо йдеться про дітей старше 5-7 років 

Обслуговування в дитячих закладах ресторанного господарства може 

здійснюватися як офіціантами, так і за методом самообслуговування. Останнє 

більше підходить для старших дітей та підлітків, оскільки дозволяє їм 

почуватися дорослими і впевненими в собі, створює майже домашню 

атмосферу. 
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Аби за дитячими столами було весело і святково, бажано використовувати 

посуд двох- трьох кольорів одночасно або різнобарвний. Для подавання 

найулюбленішої дитячої солодкої страви - морозива і різноманітних десертів 

рекомендується використовувати міцні креманки, для молочних коктейлів - 

красиві бокали на низькій ніжці. Для напоїв краще підійдуть стакани 

різноманітного дизайну з полікарбонату, які є довговічними і зручними у 

використанні. Вони легко штабелюються, не злипаються навіть у вологому 

стані і швидко висихають. Враховуючи значне зношування скляних виробів, 

очевидно, що посуд із полікарбонату - найбільш економічний варіант для 

дитячого кафе, ресторану чи бару. 
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4. ІННОВАЦІЇ В СФЕРІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ 

 

Т.Є. Литвиненко  

Київський  національний  торговельно-економічний  університет 

 

В загальному вигляді інновації в перекладі з латинської мови – спрямовані 

зміни. Вони запроваджуються з метою підвищення ефективності діючої 

системи та отримання прибутку. В ресторанному господарстві наразі існує 

тенденція до переходу до нових технологій обслуговування, починаючи від 

отримання замовлення і закінчуючи розрахунком з офіціантом. Всі вони 

пов’язані з впровадженням новітніх інформаційних технологій і здійснюються 

в декілька етапів.  

Перший етап – замовлення цілої вечері або окремої страви. Раніше це 

стосувалось замовлення столиків або окремих місць в залі ресторану. Наразі 

найбільш ефективним є замовлення через мережу Інтернет. Заклад 

ресторанного господарства в Інтернеті на своєму сайті розміщує своє 

електронне меню; там також можна надавати інформацію про склад харчових 

продуктів, які використовуються для виробництва страви, масу виходу готової 

страви, фотографію її тощо. Замовлення передається на визначений замовником 

час з одномиттєвим бронюванням місця або столика в залі ресторану. При 

бажанні замовник може перерахувати авансовий платіж. 

Другий етап – інновації в обслуговуванні гостя впроваджуються 

безпосередньо в ресторані. В залі ресторану розташовується електронно-

інформаційне табло для надання інформації. Якщо гість прийшов без 

попереднього замовлення, то після прийому замовлення офіціантом та передачі 

його на виробництво на табло в залі висвітлюється кінцевий час виробництва 
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всього замовлення (наприклад, двох чи більше страв) або окремої страви. В 

цьому випадку споживач має можливість визначитись із часом отримання 

замовлення, частково корегувати своє замовлення та спланувати кінцевий 

термін перебування в ресторані. Також він може звернути увагу на загальний 

час виробництва страви та здійснювати частковий контроль. 

На третьому етапі поводиться електронно-касове обслуговування гостей. 

Через мережу Інтернет замовник отримує на свій мобільний телефон загальну 

вартість за замовлення страви або проведення вечірки з визначенням 

додаткової суми сплати за якість обслуговування. Згідно із отриманим чеком 

від проводить оплату за допомогою електронної  пластикової картки. 

Впровадження новітніх технологій обслуговування має позитивні риси як 

для споживачів, так і для керівництва ресторану. Для споживача вони 

полягають у наступному: вивільняється час, який пов'язаний із вибором страви 

та її замовленням; з боку гостя може здійснюватися частковий контроль за 

процесом виробництва страви і вноситися певні корективи; гість може 

розраховувати час свого знаходження в ресторані та визначити свій подальший 

відпочинок; він може розраховуватись за допомогою електронної картки не 

використовуючи паперові гроші; а також може висловити свої скарги та 

незадоволення або побажання на сайті ресторану про свої відвідування. 

Для керівництва ресторанного закладу позитивні риси полягають у  

наступному: здійснюється постійний контроль за роботою закладу через 

систему спостережень із кабінету; є можливість оперативно втручатись в будь-

який процес або етап обслуговування; якщо має місце запізнення при 

виробництві страви, то керівник може зробити відповідні висновки щодо 

збільшення кількості кухарів або заміну окремих з них; офіціант не має справи 

з паперовими грошима та не отримує так званих «чайових» (які потім не 

оподатковуються). Особливо це важливо і тому, що якщо брати процес 

обслуговування споживачів комплексно, то відповідну частину винагороди 

повинен отримувати також і кухар, який безпосередньо виробляє страву, 

мийник посуду та інші робітники основного виробництва; спрощується система 

бухгалтерського обліку при розрахунку за допомогою електронної картки;  

з’являється можливість здійснювати аналіз не тільки якості страв і виробів, але 

і рівня обслуговування споживачів.  

 

5. НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

 

Л.М. Лояк 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

 

Ведення готельно-ресторанного бізнесу в сучасних умовах 

характеризуються загостренням конкурентної боротьби серед суб’єктів 

підприємницької діяльності. Характерною рисою, що виділятиме успішне 

підприємство, є інтенсивність використання у своїй діяльності інноваційної 
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активності. Дослідженню інноваційних процесів в різних сферах економіки 

присвячена велика кількість робіт. На даному етапі вдосконаленню 

інноваційної діяльності та вирішенню зазначених проблем спрямовані 

дослідження вітчизняних учених С.Васильчак, М. А. Йохна, М. М. Стадника, 

О.І.Амоши, Ю.М.Бажала, В.М.Гейця, О.О.Лапко, Б.А.Маліцького, С. М. 

Ілляшенко, Л.І.Федулової, О. М. Барикіна, І. М. Ніконова та інших. 

С. М. Ілляшенко визначає інноваційний розвиток як "… процес 

господарювання, що спирається на безупинні пошук і використання нових 

способів і сфер реалізації потенціалу підприємства у мінливих умовах 

зовнішнього середовища у рамках обраної місії та прийнятої мотивації 

діяльності і який пов’язаний з модифікацією існуючих і формуванням нових 

ринків збуту [3, с. 23]". О. М. Барикін та І. М. Ніконов розглядають поняття 

"інноваційного розвитку комерційної організації", під яким розуміють "… 

прогресивну форму розвитку соціально-економічних систем, виражену в зміні 

їх якісного стану в рамках прийнятої моделі в результаті приросту компетенцій 

в області ведення інноваційної діяльності [1, с. 19]". 

 Закон України «Про інноваційну діяльність» визначає інновації як 

новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні 

технології, продукцію або послуги, а також організаційно-технічні рішення 

виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що 

істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери; а 

інноваційну діяльність – як діяльність, що спрямована на вирішення і 

комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює 

випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг [ 2 ]. 

 Середовище в якому функціонує заклад готельно-ресторанного 

господарства зумовлює розвиток інноваційної стратегії розвитку підприємства 

за такими основними напрямами: інновації в структурі системи правління 

підприємства, маркетингові інновації, продуктові інновації, організаційні 

нововведення. 

Прагнучи створити сприятливі умови для розвитку готельно-

ресторанного бізнесу важливе значення має співпраця різних структурних 

підрозділів регіону, що зацікавлені та забезпечують процес даного розвитку. 

Основними організаційними структурами, що можуть забезпечити поєднання 

інтересів різних секторів управлінської діяльності в індустрії гостинності, 

можуть бути маркетингові консорціуми, конгломерати, громадські організації 

при навчальних закладах, які готують фахівців сфери обслуговування, 

об̓̓̓̓єднання створені з метою просування конкретного туристичного продукту, 

туристично-інформаційні центри, туристичні кластери. 

 Шляхи забезпечення інноваційного розвитку закладів готельно-

ресторанного бізнесу Івано-Франківської області зумовлюють до використання 

такої структури, як кластер під назвою «Кулінарне мистецтво і гостинність 

Прикарпаття». Основна місія такого кластеру – підтримувати створення і 

пропонувати продукти і послуги в галузі кулінарії і виробництва високоякісних 

товарів харчування в стилі етнічних традицій з дотриманням світових 

тенденцій. Мета кластеру полягає у ствердженні етнічної кухні як унікальної 
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туристичної атракції та сприянні розвитку кулінарного туризму на Прикарпатті. 

Вперше кластерна модель, як ідея господарювання була обґрунтована 

М.Портером, який її сформував як основу регіональної та місцевої стратегії 

конкурентоспроможності, та яка практично одразу була схвалена і взята на 

озброєння як економістами-теоретиками, так і практиками. Перевага і новизна 

кластерного підходу полягають у тому, що він додає високу значущість 

мікроекономічній складовій, а також територіальному і соціальному аспектам 

економічного розвитку. Крім того, він пропонує ефективні інструменти для 

стимулювання регіонального розвитку. 

Таким чином, входження до кластеру «Кулінарне мистецтво і гостинність 

Прикарпаття» є унікальною можливістю покращити присутність будь-якої 

організації на ринку, яка має бажання пропонувати високоякісні продукти і 

послуги в галузі кулінарії та гостинності. 
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З метою підвищення якості та культури обслуговування клієнтів, а також 

конкурентоспроможності на ринку готельних послуг, підприємства готельного 

господарства повинні мати не тільки високий рівень комфорту, але й широкий 

набір додаткових послуг. Різноманітність й асортимент додаткових послуг 

постійно розширюється. Такі послуги вносять елемент комфорту і новизни.  

Фіто-бари – незамінні атрибути більшості фітнес-центрів та тренажерних 

залів. Саме тут споживачі готельних послуг можуть замовити напої, які мають 

найширший спектр впливу на організм: сприяють активізації роботи імунної 

системи, швидкому відновленню після фізичних і нервових перенапружень, 

підвищенню працездатності, збільшенню фізичних і розумових здібностей 

людини, зняттю втоми.  

До меню фіто-бару зазвичай включається велика кількість питної води, 

адже під час тренування організм втрачає багато рідини - з потом і диханням. А 

важлива складова нашого організму це вода, відновлення якої просто необхідно 
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після фізичних навантажень, плюс це ще і поповнення мінерального балансу. В 

меню фіто-барів представлена велика кількість настоїв і відварів з лікувальної 

рослинної сировини, свіжовичавлених соків, фіто-чаїв — трав'яних, чаїв для 

схуднення, сечогінних, тонізуючих тощо, натуральної кави та кисневих 

коктейлів.  

Кисень - основний і невід'ємний елемент, який бере участь в процесах 

життєдіяльності організму, він відіграє важливу роль в м'язовому розвитку й у 

відновленні пошкоджених тканин. Кисневі коктейлі позитивно впливають на 

нервову систему, зміцнюють серце, очищають кров, допомагають організму 

позбавитися від шлаків. Це найкращий немедикаментозний спосіб знизити або 

стабілізувати вагу тіла, відновити сили після фізичних навантажень.  

Окрім цього, в меню фіто-барів повинен бути представлений асортимент 

протеїнових коктейлів та спортивного харчування, енергетичних напоїв. 

Протеїновий коктейль незамінний для росту і зміцнення м'язової маси, дає 

організму запас білків і складних вуглеводів, без яких тренування 

малоефективні, сприяє зменшенню відчуття голоду. Протеїн незамінний в 

боротьбі із зайвою вагою.  

Вживання енергетичних напоїв допомагає швидко переключитися на 

заняття спортом, особливо вранці або в кінці робочого дня. У складі майже всіх 

енергетичних напоїв знаходиться кофеїн, який піднімає тонус організму, L-

карнітин, який підсилює обмін речовин і підвищує витривалість м'язів. 

Фіто-бари, окрім напоїв, організовують приготування та роздачу страв, у 

котрих використані тільки натуральні, екологічно чисті, збагачені харчові 

продукти.  

Основним обладнанням фіто-бару є: водонагрівачі, соковижималки, 

блендери, апарати для приготування кисневих коктейлів, набір одноразового 

посуду, холодильні шафи. 

Вплив фітопродуктів на організм надзвичайно широкий – від швидкого 

відновлення енергії та сил після фізичних навантажень до зняття загальної 

втоми та нервового напруження. Введення додаткової послуги у підприємстві 

готельного господарства — фіто-бару при тренажерному залі не тільки 

дозволить залучити більше споживачів, а й дасть можливість надати їм 

оригінальний набір оздоровчих послуг. 
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Успіх серйозного заходу, наприклад прес-конференції, семінару, 

презентації залежить насамперед від дружньої атмосфери. Під час тривалих 

переговорів часто виникає бажання зробити перерву, змінити обстановку, 

розвіятися. Кава-брейк – саме так називається невелика перерва на каву чи 

просто на відпочинок посеред насиченого подіями або діловими переговорами 

робочого дня.  

“Їжа для розуму” (Brain Food) – це нова концепція, яку розробив Radisson 

Blu для зустрічей і конференцій, щоб допомогти підтримувати рівень 

зосередженості делегатів протягом усіх подій. “Їжа для розуму”– інноваційне 

рішення з організації харчування, розроблене фаховими шеф-кухарями та 

дієтологами. У меню включено свіжі, добре збалансовані продукти, переважно 

місцевого походження, з низьким вмістом жиру і цукру: риба, хліб з цільного 

зерна, фрукти і овочі – все це підтримує стабільний рівень цукру в крові й 

дозволяє учасникам конференції побороти можливе хвилювання та зберігає 

високу концентрацію уваги. 

Мета розроблення “Їжа для розуму” – їжа, яку ми вживаємо, впливає на 

функціонування мозку. Дослідження показали, що правильна  їжа в потрібний 

час покращує здатність вчитися і зосередитися, сприяє більш швидкій реакції і 

навіть знижує рівень стресу – всі фактори, які можуть вплинути на якість 

зустрічі. 

“Їжа для розуму” була розроблена спільно з дієтологами в різних країнах. 

Протягом декількох тижнів, вправні кухарі збиралися в майстернях під 

наглядом дієтологів; результат спільних зусиль, займає центральне місце в 

процесі розвитку організації харчування делегатів.  

Існує шість принципів харчування Brain Food:  

- зосередження на хорошому смаку та задоволення відчуттів; 

- менше м’яса і завжди максимум 10% вмісту жирів; 

- багато риби, цільнозернові продукти, фрукти і овочі; 

- природні підсолоджувачі і ніколи не більше, ніж 10% доданого цукру; 

- свіжі інгредієнти місцевого виробництва; 

- чисті інгредієнти з мінімальним рівнем промислової обробки. 

За участі в засіданні, є кілька простих порад, за якими можна слідувати, 

щоб не втомлюватися, і допомогти підвищити рівень концентрації: 

- їсти повільніше. Це покращує травлення і допомагає засвоєнню 

організмом корисних поживних речовин; 

- вимкнути мобільний телефон і зосередитись на їжі; 

- їсти менше. Споживання якісної їжі у невеликих кількостях.  



 173 

Приклад  меню, яке відповідає шістьом принципам харчування Brain Food 

та яке доцільно впровадити в організацію кава-брейк:  

Напої: чай і кава; знежирене молоко, лимон; вода з лимоном.  

Закуски: житній хліб з креветками і свіжим салатом; сандвіч з курчам і сиром 

Філадельфія; овочеві палички з йогуртовим соусом (морква, селера, огірок); 

салат Грецький. 

Суп: крем - суп з картоплі.  

Десерт: легкий манний пудинг з джемом 

Приводом до розробки такого меню стали не тільки останні тенденції 

здорового харчування, але і той факт, що після щільного обіду увага учасників 

заходу, як правило, не зосереджена, в результаті продуктивність роботи трохи 

знижується. Дане меню дозволяє учаснику заходу після обіду залишатися в 

тонусі і знову включатися в роботу. Враховуючи тренд до здорового 

харчування, який поступово стає затребуваний в Україні, на нашу думку, що   

концепція “Їжа для розуму” (Brain Food) буде сприйнята цілком позитивно. 
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Ціна є частиною господарського механізму туристичного підприємства. Її 

структура складається з таких фінансових категорій, як собівартість, прибуток, 

податок на додану вартість тощо. Застосування методів розрахунку величин 

цих елементів ціни прямо впливає на розмір ціни туристиченого продукту.  

У сучасних умовах ціна на туристичні послуги впливає на величину витрат 

виробництва, розмір прибутку, непрямих податків та інших елементів ціни. У 

такому випадку всі елементи ціни починають підлаштовуватись під той рівень 

ціни, який встановлює ринок і при якому туристичний продукт може бути 

проданий. 

Кожне туристичне підприємство підходить до проблем ціноутворення на 

основі своїх можливостей і намічених перспектив, з урахуванням того, що 

ціноутворення у туристичному бізнесі має певні особливості [1]. При цьому 

економічна сутність побудови ціни та її елементів є однаковою для цих 

суб’єктів. 

У туристичному бізнесі встановлення потрібного рівня цін набуває 

великого значення. Підприємець має можливість безпосереднього спілкування 

із споживачем і може враховувати його думку про актуальність ціни на 

туристичний продукт. Призначення занадто високої, на думку споживача, ціни 

http://bankstatey.com/index.php?newsid=24939
http://www.radisson.ru/meetings/experience-meetings/brainfood
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на туристичні послуги може викликати втрату до неї інтересу. Призначення ж 

занадто низької ціни може викликати зміну іміджу туристичного підприємства, 

недовіру з боку клієнтів щодо якості запропонованого туристичного продукту 

тієї категорії клієнтів, для яких його ціна є стимулюючим чинником. Таким 

чином, ціна туристичного продукту визначає його якість і положення на ринку. 

Визначальним чинником цінової політики туристичного підприємства є 

послуги, які б задовольняли потреби і відповідали можливостям покупців, 

забезпечували компенсацію витрат і одержання цільового прибутку 

туроператором чи турагентом. Кінцеві ціни для споживача коригуються як 

туристичними операторами, так і туристичними агентами, залежно від попиту, 

умов, виду туристичного продукту. 

Вибір місць призначення, умов проживання, видів транспорту, тривалості 

й програми подорожі визначається ціновим чинником. Цінова еластичність 

попиту в туризмі досить висока, оскільки туристичні послуги є 

взаємозамінними і ціна значною мірою стає критерієм вибору цих послуг. 

До факторів, що характеризують загальну спрямованість структури і 

складу витрат туристичних підприємств відносяться: виробнича собівартість, 

адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати. Необхідно 

відзначити, що такі фактори характеризують особливості формування витрат у 

турагента і туроператора. Ціна одиниці туристичного продукту формується з 

відповідних складових частин, що відображають структуру вартості 

туристичного продукту.  

Під час формування ціни туристичного продукту туроператор і турагент 

використовують однакові методи її розрахунку при різних значеннях базових 

параметрів відповідно до чинного законодавства [2]. 

Таким чином, оптимізація ціни на рівні туристичного підприємства 

приводить до реального прибутку підприємства та є передумовою ефективної 

діяльності на мікрорівні, а на макрорівні сприяє поповненню державного 

бюджету у формі податків і зборів. 
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Дослідженнями науковців Українського інституту соціальних 

досліджень ім. О. Яременка під егідою ВООЗ, встановлено, що, на сьогодні, 
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лише незначна кількість дітей дошкільного віку регулярно вживають у 

достатній кількості харчові продукти – овочі, фрукти, цільні злаки, рибу та 

молочні продукти. Натомість, багато дітей споживають надмірну кількість 

солодощів, не дотримуються режиму харчування. 

Оптимізація структури харчування дітей дошкільного віку за рахунок 

наукового обґрунтування, розроблення і впровадження технологій харчової 

продукції (у тому числі пудингів) функціонального призначення, які 

базуються на використанні рослинної сировини із підвищеним вмістом 

біологічно активних речовин є актуальною і сприятиме реалізації «Державної 

цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 

року» в галузі забезпечення здорового харчування. 

У результаті наукових досліджень розроблено і впроваджено технологію 

виробництва пудингів «Ласунка», «Сонечко», «Зернятко», визначено їхні 

якість і споживчі властивості, вироблено дослідні партії цих продуктів. 

Завершено кваліфікаційну експертизу на винахід «Пудинг з сиру із 

підвищеною харчовою і біологічною цінністю».  

Аналіз отриманих даних свідчить, що конкурентопридатність пудингів 

вища, ніж традиційних (рис.1), і належать до високоперспективної продукції 

(показник конкурентопридатності вищий, ніж 85 од.). 

 Для впровадження запропонованої продукції в асортимент їдалень 

дошкільних закладів, розроблена нормативно-технологічна документація на 

пудинги з використанням рослинної сировини [1]. Розроблені пудинги 

впроваджені у ШДС «Перевесло». 

 
Рис.1. Конкурентопридатність пудингів 
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Створена за новими технологіями харчова продукція матиме значний 

соціальний ефект, оскільки дозволить вирішити важливу проблему 

поліпшення стану здоров’я дитячого населення і тим самим закласти 

фундамент для зростання здорової нації. 
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10. СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
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Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 
Соціальна відповідальність бізнесу (СВБ) України ґрунтується на 

концепції «стейкхолдерів» і трактується як відповідальне ставлення до 

споживачів, працівників, партнерів, власників бізнесу, держави, суспільства. 

СВБ проявляється через такі заходи, як:  всебічне удосконалення відносин зі 

споживачами; забезпечення трудових прав персоналу; навчання та розвиток 

персоналу, планування кар’єрного росту;  зростання заробітної плати, виплата 

премій і компенсацій; допомога у розв’язанні житлових проблем, можливості 

для повноцінного відпочинку, спортивні й культурні заходи; впровадження 

принципів чесного ведення бізнесу; соціально й екологічно збалансована 

операційна діяльність;  відкритість інформації про підприємство і продукцію 

(послуги); прозорість діяльності та звітність перед власниками; сертифікація 

відповідності системам управління якістю, здоров’ям і безпекою; соціальні 

інвестиції, соціально відповідальний маркетинг; добродійність та інвестиції в 

соціальні програми місцевої громади; сумлінність реклами; своєчасність сплати 

податків; підтримка суспільних рухів за якість і добродійність; захист 

природного середовища та ін. 

Соціальна відповідальність ресторанного бізнесу (СВРБ) України, за 

спостереженнями рестораторів та експертів ресторанного бізнесу, знаходиться 

на етапі становлення та реалізується переважно ресторанними мережами через  

програми розвитку персоналу, благодійності, підтримки творчої молоді  та 

чесного ведення бізнесу. Соціальні програми розвитку персоналу, в основному, 

спрямовано на згуртування колективу та формування єдиної команди, розвиток 

співробітників та вирішення їх нагальних проблем. Прикладами успішної 

реалізації таких програм є «Школа менеджерів», створена мережею ресторанів 

«Козирна Карта», в якій здійснюється підготовка адміністраторів; програма 

матеріальної допомоги співробітникам, що реалізується мережею ресторанів 

«Пузата Хата».  
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Найбільш популярним в українському ресторанному бізнесі заходом 

соціальної відповідальності є благодійність. Мережі ресторанів «Любов і 

Голод», «Пузата Хата» забезпечують інтернати продуктами та стравами з меню. 

В окремих соціальних акціях приймають участь споживачі. Це довгостроковий 

спільний проект мережі ресторанів «Козирна Карта» і фонду «Антиснід», 

зібрані кошти від якого витрачаються на придбання засобів дезінфекції та 

захисту для  лікарень і дитячих закладів, в яких надається допомога пацієнтам з 

діагнозом ВІЧ/СНІД, гепатит В і С. Споживачі ресторанів «Макдональдс» 

приймають активну участь у щорічній соціальній акції «День щастя», кошти від 

якої спрямовуються на придбання обладнання для немовлят.  

Програма «Українські тижні в Макдональдс» з 2011 р. забезпечує 

підтримку творчої талановитої молоді, проводячи конкурси фото робіт, картин, 

сучасної музики. Найкращі 10 пісень розміщуються для публічного 

прослуховування у всіх закладах «Макдональдс Україна».   

Прикладами чесного ведення бізнесу є виплата роялті «Українській лізі 

музичних прав» за використання фонограм у комерційній діяльності закладів 

ресторанного бізнесу. До чесних ресторанних мереж та закладів ресторанного 

бізнесу відносяться «Козирна Карта», «Любов і Голод», «Пузата Хата», 

«Макдональдс», клуб «Роут 66» та ін. Споживачі закладів також приймають 

активну участь у таких програмах.  

Соціальна відповідальність бізнесу є важливою складовою під час 

визначення  щорічного рейтингу найкращих закладів сфери гостинності 

України. Аналізуються за змістом та досягнутими результатами такі ініціативи, 

як: фінансування та нефінансова підтримка благодійних програм і фондів, 

соціальні програми для персоналу, захист навколишнього середовища. Отже, 

соціальна відповідальність ресторанного бізнесу є складовою підтримки його 

іміджу, напрямом підвищення конкурентоспроможності, стійкою 

конкурентною перевагою.  

 

 

11. ВПЛИВ ІТ –ТЕХНОЛОГІЙ НА СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК 

ЗАКЛАДІВ ГРБ 

М.В.Чорій 

Мукачівський державний університет 

 

У сучасному світі за останні роки індустрія готельно-ресторанного бізнесу 

зазнала значних змін і нововведень. Дані зміни пов'язані з впровадженням 

нових комп'ютерних технологій та систем з метою підняття престижу готелів та 

ресторанів, забезпечення оперативності обслуговування клієнтів, налагодження  

контролю над діями персоналу та інше. 

Інформаційні технології (IT) ресторанного управління з'явилися у світовій 

готельній індустрії біля двадцяти п'яти років тому, і пройшли великий шлях 

розвитку. На українському ринку IT управління рестораном присутні відносно 

недавно. Експерименти з упровадження даних систем в ресторанах України 

стали проводиться з середини 90-х років. Кількість впроваджень вимірюється в 
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десятках, а їхня якість найчастіше є предметом суперечок, чуток, домислів і 

розчарувань по сьогоднішній день. Питання про можливості сучасних 

інформаційних технологій в ресторанному бізнесі розглядаються такими 

відомими українськими вченими, як Роглєв Х.[4], Скопень М., Худо В., 

Кияниця А.[3], Кабушкин Н.[2], Агафонова Л.[1] та іншими. 

Інформаційна технологія – процес, що використовує сукупність методів і 

засобів реалізації операцій збору, передачі, накопичення та обробки інформації 

на базі програмно-апаратного забезпечення для вирішення управлінських 

завдань економічного об’єкта.[2] 

У наш час специфікою інформаційних технологій в управлінні готельно-

ресторанним бізнесом є розробка і реалізація таких систем, які в найкоротші 

терміни надавали б необхідну інформацію. Для керівників бізнесу важливим є 

наявність інформації, яка б відображала його об’єктивну картину.  

Раніше цього не можливо було досягнути одним  «кліком»  миші. Сьогодні 

ж технології розвиваються і впроваджуються дуже стрімко. Це пов'язано з 

бажанням рестораторів мати швидкий і простий доступ до показників, які на їх 

думку, є актуальними. Це бажання знайшло втілення в ІТ –розробці під назвою 

Top Desk, яку розробила і презентувала компанія «Кнайпа PRO», відома в 

області автоматизації HoReCa. 

Сервіс Top Desk – це інформаційне забезпечення, яке дає можливість 

акумулювати необхідну для ресторатора інформацію із програм обліку і в 

готовому для використання вигляді зберігати її на персональній сторінці  в 

Інтернеті. Тобто, це підбір звітів по заданим даним, ознайомитись з якими 

можна з стаціонарного комп’ютера, лептопа, планшета чи сотового телефона. 

Природним є й те, що на шляху впровадження новітніх технологій стоять і 

різні перешкоди: сама вартість  розробки та необхідність адаптації систем 

підприємства до неї . Однак простота роботи з сервісом, оперативність та 

актуальність інформації, доступність даних, незалежно від того де ви 

знаходитесь, легкість у використанні – це основні переваги  сервісу Top Desk. 

Сервіс Top Desk дає змогу керівникам оперативно коригувати фінансову та 

господарську діяльність закладів ресторанного господарства, проводити 

самодіагностику фінансового стану, ефективно оцінювати його конкурентну 

позицію. Це робить сервіс Top Desk простим і зрозумілим інструментом для 

моніторингу і контролем над бізнесом. Нововведені технології дозволяють 

власникам бізнесу та управлінцям через Інтернет дізнаватися необхідну для 

себе інформацію та приймати рішення про необхідні зміни для поліпшення та 

для правильного співвідношення ціни і якості послуг. 

Але не варто нехтувати тим фактом, що яким би хорошим не був 

програмний продукт, він не знімає відповідальності з керівника за прийняття 

управлінських рішень. 

Таким чином, інформаційні технології та системи стали особливо 

важливими для процвітання  підприємств готельно –ресторанного бізнесу. 

Завдяки  їм забезпечується широкий доступ власників та партнерів до 

інформації, що дозволяє прийняти вчасні та ефективні управлінські рішення.  
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12. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЮ 

ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ 

 

Б. Яценко, Н.В. Погуда  
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У наш час розвиток готельної індустрії спричинює виникнення різних 

типів конкуренції серед готелів.  Але конкуренція готелів залежить також від 

типу і класу готелю. Так наприклад не будуть мати конкуренції між собою 

готелі бізнес-класу і однозіркові готелі або не може бути конкуренції між 

флотелем та кемпінгом і т.п. Тому існують різні конкурентні стратегії, які 

призначені для використання різними типами засобів розміщення.  Над їх 

створенням працювали різні діячі в сфері маркетингу, менеджменту та 

економіці в цілому.  

Так, проаналізувавши деякі стратегії з підвищення 

конкурентоспроможності, можна виділити найголовніші з них:  

1. стратегії лідерства (оборонні); 

2. концентровані (фокусування); 

3. диференційовані; 

4. недеферинційовані. 

Кожна з них використовуються залежно від концепції закладу, його 

ресурсів, умов ринку та інших додаткових факторів. 

Готельне підприємство, незалежно від його статусу та ситуації, може 

вибрати собі певну конкурентну стратегію  і запровадити її  у використання. 
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Але сам процес вибору повинен ґрунтуватися на проведених економічних 

аналізах та різного роду маркетингових дослідженнях. 

Тому, можна з впевненістю сказати, що вибір певної стратегії залежить 

від положення готельного підприємства на ринку по відношенню до його 

прямих конкурентів. Зрозуміло, що готелі, які є лідерами на ринку 

використовують стратегії лідерства (як наступальні, так і оборонні), для того, 

щоб укріпити свої позиції, і в разі появи серйозного конкурента ефективно 

йому протистояти. Тоді як готелі нижчого класу (4-3 зіркові) зазвичай роблять 

ставку на існуючий сегмент ринку, який вони вже займають, фокусуючись на 

ньому (концентровані стратегії) або впроваджувати стратегію послідовника. 

Готелі, які займають на ринку найнижчі позиції можуть віддати перевагу 

переходу на невеликі ринки та існувати в існуючих на них умовах, 

підлаштовуючись під них, або слідувати за своїми найближчими конкурентами-

лідерами і на основі їх досвіду будувати стратегії розвитку. Вони можуть 

використовувати диференційовані стратегії, максимально приваблюючи нових 

відвідувачів, використовуючи різні інноваційні методи [1].  
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1.  ФРАНЧАЙЗИНГ У СИСТЕМІ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ 

 

В.С. Ковешніков, К.В. Попович 

Національний університет харчових технологій 

 

Франчайзинг – це передача дозволу на право використання 

зареєстрованої торговельної марки, що придбавається на певних умовах, які 

обумовлюються в договорі з власником франшизи.  

Франшиза (від англ. Franchise – право голосу) – це право продавати 

послуги від імені певного готелю на основі укладеної ліцензійної угоди. 

Отже, франчайзинг – це ліцензійна угода, метод ведення продажів, при 

якому окремому франчайзі-підприємству (готелю) надається право надавати 

послуги під управлінням моделі маркетингу, що розроблена готелем-

франчайзером. Франчайзер дозволяє франчайзі використовувати свою 

торговельну марку, назву і рекламу. 

За отримані права франчайзі вносить початкову плату, ліцензійний 

платіж – «роялті», плату за маркетингові послуги і за використання 

централізованої системи бронювання номерів. На даний час франчайзингові 

угоди одержали значне поширення в готельній індустрії. У США 

франчайзингові відносини в тій або іншій формі охоплюють до 90 % ринку 

готельних послуг. Найбільшими готельними ланцюгами є Holiday Inn, Marriott, 

Choice International та ін. Однак слід зазначити, що в Європі стратегія 

франчайзинга не є провідною і багато готелів зберігають свій незалежний 

статус, хоча іноді незалежним готелям набагато складніше вирішити проблему 

завантаження, навчання персоналу тощо. Великі американські готельні 

корпорації ведуть агресивну франчайзингову політику, особливо на нових 

готельних ринках, до яких належить і Україна. 

Франчайзингова практика на українському ринку готельних послуг у 

цілому має позитивний досвід, оскільки вона сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності готелів, дає змогу істотно скоротити витрати на їхнє 

управління і забезпечує доступ до унікальних послуг. Початкова плата та 

сплата «роялті» залежать від популярності торговельної марки франчайзера. 

Наприклад, корпорації «Хілтон» і «Маріотт» широко відомі в усьому світі. 

Вони мають дуже міцні ринкові позиції, велику цінність мають їхні торговельні 

марки, і це неможливо не брати до уваги при виборі стратегії управління 

готелем. Як показує практика готельного бізнесу, навіть найсучасніший і добре 

технічно обладнаний готель не буде успішно функціонувати без ефективної 

системи управління. Загалом, у світі немає жодного готелю, який працював би 

сам по собі, незважаючи на його розміри та призначення. 

Усі готелі в тому чи іншому ступені об’єднані в ретельно збалансовані 

системи, що мають єдину технічну політику, єдині критерії вдосконалення 

технологій надання послуг, єдину політику у сфері надання послуг, навчання, 

методології продажів і взаємодії з провідними готельними ланцюгами.  

Основною принциповою розбіжністю між звичайним контрактом на 

управління і контрактом на франчайзинг є те, що готель, дотримуючись 
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стандартів готелю-франшизодавача, управляється самостійно. При цьому 

дотримання єдиних технологій і єдинихправил ведення готельного бізнесу 

обов’язкове. Готельний ланцюг, що дозволив користуватися своєю 

торговельною маркою, стежить за дотриманням корпоративних правил і в разі 

їх порушення має право відкликати свою торговельну марку. Франчайзинг 

передбачає не лише інспектування, а й консультаційні послуги в усіх 

напрямках,зокрема і корпоративний тренінг для вищого і середнього персоналу 

готелю щодо впровадження технічних і технологічних нововведень та 

корпоративних програм. 
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2. ВПРОВАДЖЕННЯ ІНОВАЦІЙНОГО ВЕБ-МОНІТОРИНГУ  

НА РИНОК  ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

 

Д.С. Виноградова, Д.І. Басюк 

 

Національний університет харчових технологій 

 

Однією з головних задач інноваційного менеджменту – використовувати 

те, що є ефективно, оскільки результатами багатьох інновацій можуть бути 

кращі і витрати менші, тому головним маркером є відсутність скарг з боку 

гостей.   

Декілька років тому, компанія Sealed Air провила веб-моніторинг та 

розробила систему виявлення і реєстрацію будь-якого недотримання санітарних 

норм і правил безпеки. Їх система відео реєстрації здійснює запис не тільки 

самого місця приготування їжі, а й здатна фіксувати порушення в роботі 

співробітника, його поведінці. Восени минулого року, під час проведення 

досліджень і дослідно-конструкторських розробок співробітники ресторанів 

носили ідентифікаційні картки, оснащені радіочастотними передавачами, за 

допомогою яких передавалась і реєструвалася інформація, коли працівник 

підійшов до раковини, щоб вимити руки, як довго мив, чи використовував мило 

або дезінфікуючий засіб. 

Дана технологічна розробка дозволила контролювати співробітників та 

самостійно реєструвати моменти порушення, «побачивши», коли персонал 

працюватиме без рукавичок або головних уборів при обробці їжі, що в свою 

чергу дозволило адміністративному складу ресторанів мати правильне 

уявлення про рівень підготовки свого персоналу та визначити чи потребують 

вони в додатковому навчанні.  
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В 2014 році, інноваційний менеджмент взяв планку вище, а саме 

впровадження у ресторанний бізнес системи сигналів-смайлів, покликану 

інформувати гостей ресторанів про рівень гігієни в відвідуваних ними закладах. 

Так, зелений смайл повідомляє гостям про благополучну санітарну обстановку 

в закладі, помаранчевий - про наявність деяких недоліків, червоний «плачучий» 

смайл - про те, що біля ресторану серйозні проблеми з гігієною. За 

підприємствами харчування, відзначеними червоним значком, уважно стежать 

контролюючі органи: якщо власники не зроблять ніяких заходів, щоб 

виправити ситуацію, ці ресторани закривають.  

Виникає питання, чи можливо впровадити такий «барометр гігієни 

закладів ресторанного господарства» в Україні – безумовно. Оскільки така 

технологія дозволяє проводити моніторинг за поведінкою робочих віддалено, 

вона може бути особливо корисною в Україні для мережевих ресторанів, 

франшиз, які зазнають труднощів з одночасним управлінням декількома 

об'єктами.  

Система дотримання стандартів особистої гігієни оцінюється компанією 

Sealed Air в $ 300 - $ 500 щомісячної оплати за ресторан. Ціна залежить від 

кількості станцій моніторингу.  

Отже, дана інновація допоможе ресторанам, кафе та барам не тільки 

дотримуватися санітарних вимог, а й виключити потрапляння в їжу бактерій, 

хімічних речовин та механічних предметів при приготуванні їжі.  

 

 

3. ГРУПИ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ ПОСЛУГ ТУРИСТИЧНОГО  

ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

 

О.В. П’янкова 
Національний університет харчових технологій 

 

Проблематику «лояльності споживача» досліджувало значне коло  

зарубіжних та вітчизняних науковців. Серед найбільш актуальних та значущих 

роботи Д.Аакера [1],  О.Шафалюка [2]. 

Споживачі – люди, групи людей, а також організації, різні за масштабом 

та сферою діяльності, які користуються товарами, послугами, ідеями [2]. 

Лояльність споживача послуг до компанії являє собою вхідний бар’єр 

для конкурентів, можливість отримання часу на відповідь, перешкоду на шляху 

цінової конкуренції та наявність цінової премії за надану послугу [1].  

На наше переконання, лояльність виступає квінтесенцією відповідності 

рівня задоволення потреби споживача відносно його очікувань. 

Досліджуючи лояльність споживача, Д.Аакер [1] виділяв п’ять основних 

груп, серед яких споживачі: «байдужі перебіжчики»; «задоволені байдужі», 

«віддані через витрати»; «друзі брендів»; «прихильні покупці». 

В результаті аналізу рівня лояльності споживача послуг туристичного та 

готельно-ресторанного бізнесу запропоновано та обґрунтовано розширену 

класифікацію груп лояльності, що, на відміну від класичної, містить групи: 
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- байдужі – споживачі, які керуються у виборі туристичних та готельно-

ресторанних послуг фінансовими можливостями; 

- чутливі – орієнтовані на пропозиції локальних мереж та закладів щодо 

цінових переваг, акції, дегустації; 

- задоволені, однак, за умови цікавої пропозиції щодо новинок, появи 

нових учасників ринку, агресивної кампанії конкурентів, легко 

переорінтовуються; розглядають заклад, як пріоритетний, але мають досвід 

користування послугами інших туристичних агенцій, готелів та ресторанів; 

- умовно близькі  - вірні компанії споживачі, через небажання нести 

додаткові витрати часу, фінансів, ризикувати через переключення на інші 

фірми, шукають на ринку пропозицію в рамках своєї категорії від конкретної 

туристичної компанії, готелю, ресторану; 

- друзі – споживачі, чиї ставлення до компанії базуються на асоціаціях, 

уявленні про якість пропозиції, віддають перевагу послугам від конкретного 

оператора туристичного ринку, навіть, в різних цінових та географічних 

категоріях; поінформовані щодо компанії власника, мережі, диверсифікації 

бізнесу, готельного ланцюга; 

- прихильні –  відношення базується на відповідності позиціювання 

компанії очікуванням користувача; високе очікування та захоплення  

розширенням лінійки пов’язаних послуг, у випадку відсутності пропозиції від 

оператора відмовляються від купівлі, характерні систематичні взаємовідносини 

через участь у конкурсах, програмах; поінформованість про життя компанії 

через реєстрацію на сайті; 

- віддані – користувачі мають беззаперечне забарвлене ставлення до всіх 

послуг, представлених туристичною компанією або готельного-ресторанним 

бізнесом, характерна висока поінформованість щодо пропозицій, важлива 

самоідентифікація з брендом компанії, нечутливі до цінових коливань та дій 

конкурентів, характерне відслідковування  та участь у соціальних проектах 

компанії, спільних заходах щодо підвищення забезпечення якості та 

доступності послуг,  відчуття себе частиною «бренд команди». 

Актуальним залишається перетворення процесу надання послуги  на 

взаємовідносини між споживачем та суб’єктом туристичного та готельно-

ресторанного бізнесу. Адже саме лояльність є ідентифікатором ступеню 

бажання споживача розвивати стосунки зі «своїм» оператором ринку послуг. 
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4. РЕКЛАМА В ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

М. Петренко, Т.Ю. Примак 

 

Національний університет харчових технологій 

 

Реклама в готельному бізнесі є цілеспрямованим поширенням інформації 

про готельний продукт з метою інформативного впливу на споживача для 

продажу готельного продукту, сприяючого появі в покупця зацікавленості в 

отриманні даних послуг. 

В арсеналі готелю є багато рекламних засобів: рекламні видання, 

матеріали періодичної преси, зовнішня реклама, теле-, кіно-, радіореклама, 

виставки, конференції, ярмарки, пряма поштова реклама та ін. Зміст 

рекламного повідомлення завжди повинен бути більш поширений, ніж просто 

утилітарний, оскільки готель реалізує не лише житлові номери, але і комфорт, 

різноманітні враження, нові цікаві події тощо. Так головною метою реклами є 

підвищення ефективності реалізації готельних послуг. 

Готельна реклама поділяється на внутрішню та зовнішню. 

Внутрішня реклама - реклама, яка здійснюється безпосередньо на 

території готелю, коли туристи вже проживають в ньому. Спрямована вона 

може бути як на споживачів послуг, так і на ділових партнерів керівництва 

готелю. До даного типу реклами відносять: візитки,буклети з інформацією про 

готель та послуги,що в ньому надаються, координати,Дисконтні карти і карти 

постійного відвідувача, різні види сувенірної продукції з символікою готелю, 

гігієнічна продукція з символікою готелю інформаційні листівки, папки в 

номерах і на рецепції. 

Зовнішня реклама - реклама, що інформує всіх потенційних споживачів 

про існування місця розміщення і наданих ним послуг незалежно від країни і 

міста його розташування. Основне завдання даного типу реклами - пробудити 

інтерес до послуги і спонукати туристів скористатися нею. 

До зовнішньої реклами можна віднести: сайт готелю, рекламу в засобах 

масової інформації (радіо, телебачення, спеціалізовані журнали, газети),банери 

, сторінки на туристичних порталах і на сайтах партнерів, буклети та листівки, 

що розповсюджуються на громадських зборах (виставках, зустрічах, 

конференціях, презентаціях), фірмову продукцію,а також вивіски,рекламу на 

транспортних засобах та дорожні покажчики. 

Найкращу рекламу готелям роблять задоволені обслуговуванням гості. 

Найбільш вишукана реклама не матиме результату, якщо прибувши на місце, 

гості переконаються, що реальність далека від рекламного образу. Через це 

рекламні кампанії готелів мають здебільшого інформаційний характер, а 

рекламовані характеристики готельних послуг не повинні бути занадто 

перебільшеними. 

Найпоширенішою формою рекламування послуг готелю є проспекти, які 

розсилають переважно в бюро подорожей та в інші готелі. Проспекти, окрім 

цікавої, кольорової, привабливої обкладинки, містять також фотографії 
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внутрішніх приміщень, короткі відомості про обсяг та рівень послуг, а також 

ціни за обслуговування. На останній сторінці часто розміщується спрощений 

план міста з позначенням готелю, що рекламується, вокзалів, аеропорту, а 

інколи і основних об’єктів, пам’ятників тощо. 

Для закріплення хорошої думки про готель велике значення має "Золота 

книга", в яку гості, що були задоволені перебуванням, записують свої 

зауваження і побажання. В цій книзі збирають, як правило, автографи всіх 

знаменитостей, що проживали в готелі, що вже само по собі є рекламою. 

Зберігається така книга у адміністратора або директора готелю. 

Таким чином, реклама є однією із складових популярності готельного 

підприємства. Щоб правильно виконувати свою роль, реклама в готельному 

бізнесі повинна мати такі цілі як формування у споживача певного рівня знань 

про даний готельний продукт; формування доброзичливого ставлення до 

готелю; спонукання споживача звернутися до даного готелю; прискорення 

обороту готельних продуктів. 
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5. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В СФЕРІ ГОСТИННОСТІ   

 

І. М. Болотіна  

Національний університет харчових технологій 

 

Проблема конфліктів існує досить давно. Конфлікти можуть виникати в 

процесі взаємодії людей, які мають несумісні цілі або засоби досягнення цих 

цілей. 

Існують різноманітні варіанти класифікації конфліктів. Умовно конфлікти в 

сфері гостинності можна розділити наступним чином (рис. 1). 

 

 

 

 

Конфлікт 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Типологія конфліктів в сфері гостинності 
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Різні типи конфліктів пов’язані між собою. В ході розвитку конфлікти 

одного типу можуть переходити в конфлікти іншого типу. 

Одною з причин конфліктної ситуації в сфері гостинності може бути 

недостатня якість послуг. Сприйняття якості послуг споживачем визначається 

як співвідношення очікувань споживача та реального виконання замовлених 

ним послуг. 

Конфліктні ситуації в готелях зустрічаються досить часто. В психології 

готельного обслуговування виділена категорія «важких гостей», які в більшості 

своїй і генерують конфліктні ситуації. Іноді персонал готелю зазнає ворожий 

психологічний вплив. Нерідко агресивність гостя або провокує персонал 

готелю на відповідну ворожість, або робить його безпорадним. 

Психологи виділяють ролі, які частіше за все виконують агресивно 

налаштовані відвідувачі – «важкі гості»: «конкурент», «домінатор», «місіонер», 

«антагоніст», «уточнювач», «весельчак». Знання персоналом цієї класифікації 

дозволить своєчасно розпізнати тип поведінки агресивно налаштованого гостя і 

оперативно застосувати певні заходи із налагодження атмосфери відпочинку в 

готелі.  

Всі скарги в готельній справі можна умовно поділити на чотири категорії: 

 невиконання чи неналежне виконання готельних послуг; 

 несвоєчасне інформування гостей про зміни в умовах 

обслуговування; 

 недостовірна або неточна інформація про готельний продукт; 

 складання і підписання договору, що обмежує права споживача.  

Згідно із дослідженнями Міжнародної асоціації обслуговування клієнтів, 

91% незадоволених клієнтів більше ніколи не скористаються послугами даного 

готелю і ще розповсюдять цю негативну інформацію мінімум 9 особам. Також 

54-70 % знову скористаються послугами готелю, якщо їх претензії будуть 

задоволені. А якщо вони будуть задоволені дуже швидко, то ця цифра 

збільшиться до 95 %. Таким чином, навіть найнесподіваніші скарги гостей не 

повинні залишатися без уваги адміністрації готелю. 
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6. ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА НА РИНКУ ТУРИСТСЬКИХ ПОСЛУГ 

 

А. Гембець , Н.В. Погуда  

Національного університету харчових технологій 

 

Рішення зробити покупку – це багатоступінчастий процес. На стадії 

оцінки споживачем варіантів покупки встановлюється рейтинг товару або 

послуги серед тих, з яких належить зробити вибір, і формується намір придбати 

той товар/послугу, якому віддається перевага. Маркетинг не закінчується 

купівлею споживачем товару/послуги, так як після покупки споживач може 

відчувати задоволення або невдоволення, і ця «післякупівельна» поведінка 

представляє великий інтерес для маркетологів. Очікування споживача 

базуються на його власному минулому досвіді, рекомендаціях продавців, друзів 

та інших інформаційних джерелах. Дуже важливою стадією є виявлення 

поведінки клієнта після покупки. "Купуючи" послуги фірми індустрії 

гостинності або туризму, клієнт розглядає ціну, яку він сплачує, як показник 

якості послуг.  

Тому цікавим є процес прийняття рішення про покупку на ринку 

турпослуг: як покупець підходить до купівлі нового товару/послуги. Нас 

цікавить, як споживачі вперше дізнаються про новий товар і як вони 

освоюються, вирішуючи, купувати його чи не купувати. Споживачі, освоюючи 

новий товар, проходять п'ять етапів [1]: 

1. Стадія обізнаності.  

2. Стадія інтересу.  

3. Стадія оцінки.  

4. Стадія випробування.  

5. Стадія освоєння.  

Першими товар або послугу освоюють новатори споживчого ринку  

туристських послуг (2,5 %). Як і всі піонери, вони обирають нові товари з 

любові до ризику. Після тривалого розгойдування в справу вступають ранні 

послідовники (13,5 %). Це лідери громадської думки, готові приймати нові ідеї, 

але роблять це з обережністю. Швидко розвиваються фірми індустрії 

гостинності, що вводять в дію нові проекти один за іншим. Проте, вони повинні 

добре вивчити характер місцевих "піонерів" і "ранніх послідовників". Доцільно 

залучати їх увагу через контакти поштою і по телефону. Потім новий товар 

починає освоюватися "прогресивною більшістю" (34 %): ґрунтовними людьми, 

хоча і не лідерами. Після того як товар досяг піку своєї популярності, в справу 

вступає "консервативна більшість" (34 %): скептики опановують новинку вже 

після того, як майже всі їхні знайомі прийняли її. І останніми товар освоює 

"ретрогради" (16 %): закоренілі традиціоналісти, підозріло відносять до змін і 

приймають "новинку", яка вже стала традицією [2]. 

Тому маркетологу, як досліднику поведінки споживача, важливо 

проаналізувати, як потенційні покупці здійснюють свій вибір турпослуги, і 

розглянути, як вони реагують на маркетингові стимули. Процес формування 
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переваг аналізується дослідниками ринку, що дозволяє турфірмі більш 

ефективно адаптувати свої пропозиції до очікувань ринку. 

Отже, вивчення поведінки покупців на ринку туристських послуг –

складний і трудомісткий процес. Проте він дозволяє зібрати і проаналізувати 

інформацію, настільки необхідну керівникам турбізнесу для прийняття 

управлінських рішень. Ситуація на ринку туристських послуг характеризується 

великою динамічністю і складається з безлічі факторів, що несподівано 

змінюють плани і стійкість підприємств. Управлінські рішення приймаються в 

умовах підвищеного ризику і потребують релевантної професійної інформації, 

яку можна отримати при моніторингу поведінки споживачів на ринку індустрії 

гостинності і туризму. 
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7. АДАПТАЦІЯ IT-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ТУРИСТИЧНОГО 

МАРКЕТИНГУ ЯК ІННОВАЦІЯ У ПРОДАЖАХ ТУРИСТИЧНОГО 

ПРОДУКТУ 

 

А.Я. Протас  

Національний університет харчових технологій 

 

«Краще один раз побачити, ніж сто разів почути». 

В умовах посилення конкуренції між турфірмами суттєво підвищується 

роль психологічного впливу на покупців з метою спонукання їх до купівлі 

туристичних послуг. 

Перше завдання продавця в процесі продажу можна умовно поділити на 

дві стадії:  

1) залучення підсвідомої уваги  і  пробудження інтересу до товару; 

2) перехід до свідомої уваги.  

Органи чуття допомагають покупцю зробити свій вибір. При цьому слід 

пам'ятати, що людські органи чуття сприймають навколишній світ так: зір дає 

нам 60–65 % всієї інформації, слух – 10–15 %, дотик – 7–10 %, смак – 5–6 %       

і нюх – 2–4 %. Успіх торговельної операції залежить від продавця, від його 

вміння чинити на покупця психологічний вплив. Існує два способи такого 

впливу: раціональний (звернення до розуму) та емоціональний (звернення до 

чуттів, звичок, нахилів тощо).  

Найважливіша мета демонстрування товару полягає в тому, щоб на 

конкретному прикладі проілюструвати те, про що деколи говориться 

абстрактно. Коли покупці можуть впевнитися в правдивості тверджень 

продавця через опробування, імовірність придбання товару значно зростає.  

Для того щоб створити найбільше враження на клієнта підійдуть такі дві 

інноваційні технології: 



 191 

1) OculusRift - шолом віртуальної реальності зі змінним полем зору. 

2) bubl-360º camera – камера яка дозволяє вести зйомку на 360 градусів в 

сферичному ракурсі. 

OculusRift – один з нових пристроїв для відтворення віртуальної 

реальності. Основною відмінністю цих окулярів є функція відстеження 

положення голови. Формат 3D та цифровий гіроскоп дозволяють контролювати 

процес виведення самого зображення до ока людини. Тобто на який кут людина 

зрушила свою голову, на такий самий кут змінюється саме зображення по 

відношенню до голови. 

Bubl-360º camera – сучасний аналог відеокамери, але основною 

відмінністю є формат зйомки. При зйомці відбувається збереження зображення 

в сферичному форматі (тобто зйомка всього, що є навколо нас, як згори, так і 

знизу, спереду та ззаду одночасно). Цього інженери змогли добитися 

розташувавши на одному пристрої декілька фото-матриць та додаткову оптику. 

Ці дві технології можуть функціонувати одна з одною.  

А тепер перейдемо до самого механізму впровадження цих технологій.  

Якщо розглядати процес купівлі у магазині, ми бачимо, що окрім розумового 

процесу відбувається велика кількість психосоматичних процесів. Маркетологи 

навчилися використовувати ці людські слабкості для підвищення впливу на 

покупця. Але проблемою туристичного бізнесу є те, що ми продаємо послугу, а 

послуга не матеріальна і, тим паче, ця послуга буде надана в майбутньому часі, 

тому покупець втрачає бажання активно приймати участь у такому виді 

купівель. Ми самі відгороджуємо покупця від того, що він хоче придбати в 

стінах нашого затишного офісу.  

Для розробки початкової бази відео матеріалу потрібно створити 

пілотний проект, тобто, відправити представника по вибраному маршруту 

туристичної подорожі з камерою «bubl-360º camera». Представник знімає весь 

процес відпочинку та всі дрібниці, що можуть зацікавити майбутнього клієнта.  

 

ЛІТЕРАТУРА 
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1. СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ SPA-ІНДУСТРІЇ 

 

С.М. Пересічна, Ю.В. Вербова 

 

Національний університет харчових технологій 

 

Одна з головних світових тенденцій розвитку SPA-індустрії показує, що 

природна ресурсна база вже не є визначною у виборі місця для будівництва 

SPA закладів. Ця тенденція особливо актуальна для промислових районів, що 

мають потребу в щоденному короткотривалому SPA-обслуговуванні. 

Вивчення мотивацій подорожуючих є визначальним при плануванні нових 

SPA-пропозицій для туристів, розуміння цих мотивацій досить тісно пов’язане 

з можливістю задовольнити потреби клієнтів. Тому маркетингові дослідження 

мотивації споживачів SPA-індустрії користуються великою популярністю серед 

власників/керівників таких закладів й широко застосовуються ними для 

коригування маркетингових компаній та просування своїх бреднів на ринок. 

Європа є найбільшим ринком SPА-послуг у світі по відношенню до 

доходів, кількості SPA-закладів та їх працівників. У 2014 р. тут налічувалося 22 

607 SPA-закладів, які отримали доходи 18,4 млрд. дол. США та забезпечили 

працею 441 727 осіб.  

На туристів віком за 50 років припадає 50% витрат в туристичній сфері. 

Люди похилого віку мають більше часу на відпочинок і витрачають більше 

грошей на оздоровчі послуги. Зокрема, ці споживачі шукають традиційні 

методи оздоровлення, лікування, реабілітації чи профілактики. Проте частка 

активних рекреантів, старших 50 років, поступово зменшується: з 23% у 2002 р. 

до 17% у 2014 році. 

Спостерігається стрімка популяризація SPA послуг в азіатсько-

тихоокеанському регіоні, який вже сьогодні починає завойовувати потенційних 

клієнтів європейських курортів. У 2013 році до цього регіону було здійснено 

53,3 млн. SPA-подорожей [1]. 

Серед споживачів SPA-послуг більшість туристів жіночої статті. Зокрема 

соціологічне дослідження Клевера та Мюллера, проведене в Європі та США 

свідчить, що середньостатистичними клієнтами оздоровчого туризму є успішні 

в кар’єрі жінки віком 45 років. Ці споживачі перебувають на піку доходів, 

мають вищу освіту, більше часу для подорожей та прагнуть до активного 

відпочинку, збереження здоров’я і покращення самопочуття.  

Упродовж останніх 5 років спостерігається дедалі активніший інтерес до 

SPA з боку молоді віком до 30 років. У 2002 р. частка цієї цільової групи склала 

близько 13% відвідувачів курортів, а у 2013 р. − 22%. Переважну більшість у 

цьому сегменті традиційно становлять жінки (до 74%). 

Основними мотивами SPA-туристів є зняття стресу. Цікавим є факт, що 

досконала фізична форма, втрата зайвої ваги, здорове харчування та 

привабливий зовнішній вигляд не завжди слугують важливими мотивами для 

відвідування SPA-закладів, натомість найпоширенішими є зняття стресу, 

бажання покращити самопочуття та розслабитися. У Канаді та США SPA-
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послуги сприймають як винагороду, позбавлення від стресу, бажання 

розслабитися, заспокоїтися та освіжитися. 

«GlobalSpaSummit» зазначає у своєму дослідженні, що найбільш 

популярними  послугами SPA індустрії, з точки зору активних рекреантів, є 

масаж (75%) та фізичні вправи (50%), процедури догляду за тілом (48%), 

здорова їжа та догляд за обличчям (38%), медитація та духовні програми (28%), 

бальнеологічні процедури, таласотерапія (18%), оцінка здоров’я та консультації 

(17%), дерматологічні послуги (15%) та медичне тестування (4%). 

Основними перевагами нових SPA напрямків відпочинку вважають 

автентичну місцеву культуру, спосіб життя та традиції (33%), а також 

можливість отримати більше переваг за ту ж саму ціну (21%). 

ЛІТЕРАТУРА 
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2. ПЕРЕВАГИ SPA-ГОТЕЛІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ 

ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

В.С. Буднік,  О. С.Павлюченко 

Національний університет харчових технологій 

 

Процес еволюції готельного бізнесу пройшов безліч етапів: від простої 

кімнати з ліжком з мінімальними зручностями до елітних апартаментів.  

На сучасному етапі розвитку готельного ринку, для підтримання 

конкурентоспроможності закладу  з'являється необхідність розширення 

комплексу послуг для гостей  не тільки за допомогою використання індустрії 

гостинності та розваг, але і за рахунок впровадження загальнооздоровчого 

комплексу. Сьогодні досить популярним є поєднання готельного бізнесу та 

індустрії краси та здоров'я, результатом якого є поява spa-готелів, парк-готелів 

зі spa та ін.  

Особливістю цього типу готелів є широкий спектр послуг з оздоровлення, 

релаксації і турботи про здоров'я. Гостям пропонуються сауна, масаж, 

ароматерапія, йога, лікувальні грязі, консультації дієтолога, басейни, сеанси 

пілінгу, фітнес-зали, програми з омолодження і очищення організму, а також 

багато іншого. 

Сьогодні spa-салон так само важливий для готелю, як комфортабельний 

номер і відповідний клас ресторану. Це обумовлено тим, що наявність spa 

центру має велике значення для розвитку всього готельного комплексу і дає 

додаткову конкурентну перевагу, що, в свою чергу, приваблює клієнтів і 

забезпечує збільшення сукупного доходу готелю. 

Вимоги, які висуваються до spa-центрів готелю, значно відрізняються від 

аналогічних вимог до міських салонів краси.  

Для вітчизняного бізнесу типові spa-салони в готелі складаються з 

басейну з зоною відпочинку, сауни і парової лазні з душовими кабінами, 

тренажерної зали та салону краси.  
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Найважливішим елементом spa-зони готелю є її «внутрішня аура», яка 

більшою мірою визначається дизайнерськими рішеннями інтер'єру. В SPA 

готелях на даний час не існує стійких і домінуючих стилів в дизайні та 

архітектурі. Позначені лише основні стилістичні напрями. У свою чергу, 

професійно розроблена концепція готельного spa, індивідуальний стиль і 

дизайн, що запам'ятовується, а також ретельно продумані деталі - запорука 

серйозного конкурентної переваги, і, як наслідок, більш коротких термінів 

окупності проекту. 

Основні етапи створення spa- зони в готелі: 

- визначення стилістичного спрямування готельного spa (розробка концепції), 

- планування і оформлення інтер'єрів окремих кабінетів і приміщень (дизайн 

проекту), 

- максимально ефективне та функціональне розміщення спеціалізованого 

обладнання. 

Після реалізації проекту і запуску об'єкта підключається схема навчання 

персоналу і консалтинговий супровід проекту.  

Аналіз літературних джерел вказує на швидке зростання ринку spa-послуг не 

лише в Європі, а й на ринку України. Для облаштування spa-зони в готелі не 

потрібно проводити особливу реконструкцію приміщень для встановлення 

обладнання та витрачати значний час  для його повної інсталяції.  
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3. ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ НАПОЇВ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

РОБОТИ БАРІВ ПРИ SPA – ГОТЕЛЯХ 
 

О.Ю. Завадинська 

Київський національний університет культури і мистецтв 

Інститут готельно-ресторанного і туристичного бізнесу 

Особливості функціонування барів при туристичних комплексах, SPA – 

готелях, фітнес – центрах обумовлені специфікою контингенту відвідувачів, 

режимами роботи SPA – салонів, рекомендаціями медичного персоналу і 

особистими побажаннями клієнтів, що прийняли для себе нову філософію 

життєдіяльності – Wellness. 

http://ua.korrespondent/
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Заслуговує на увагу розповсюдження вітамінних і fresh – барів, де 

доцільно реалізовувати не тільки традиційні вітамінні напої, соки, fresh, морси, 

безалкогольні коктейлі, а і напої, що включають в себе продукти бджільництва, 

напої з рослинної сировини, що виготовляються в термоміксах, та ін. 

Науково обґрунтовано і розроблено технологію напоїв функціонального 

призначення, що відповідають всім сучасним вимогам і тенденціям і можуть 

бути впроваджені в барах при закладах, що надають SPA – і  Wellness – 

послуги. 

На відомих світових курортах також розповсюджені коктейль - бари, в 

яких реалізовуються кисневі коктейлі. Для їх виготовлення необхідне 

відповідне обладнання, яке встановлюється безпосередньо в барну стійку. 

Рецептури кисневих коктейлів різноманітні і включають поживні складові, які 

відповідають філософії Medical-Spa. 

Достатньо популярні молочні бари, в яких реалізуються молочні 

продукти – змішані молочні напої, коктейлі на молочній основі з фруктовими 

наповнювачами, шербети, морозиво, тонізуючі напої. Різноманітний 

асортимент молочного бару сприяє збільшенню споживання клієнтами 

молочної продукції, поживність якої не викликає сумніву. 

В барах при SPA – готелях можуть також реалізовуватись безліч 

безалкогольних коктейлів, які відносяться до групових змішаних напоїв – 

крюшони, також джулепи – напої з м’ятою, фліпи, фізи, фраппе і багато інших. 

Основні компоненти, що входять в рецептури цих напоїв, є натуральними, 

поживними, сприяють підвищенню імунітету і загального стану самопочуття. 

Не слід забувати і про чайні кімнати, в яких після SPA – процедур відвідувачі 

зможуть покуштувати різноманітними трав’яними, квітковими чаями.  

Крім реалізації широкого асортименту поживних напоїв і десертів бари 

при готелях, SPA – салонах, фітнес-центрах повинні створювати „атмосферу 

для відпочинку”. Лаунж – бари найбільш підходять для того, щоб розслабитись 

під спокійну лаунж-музику, насолоджуючись оточенням тропічних квітів, 

пальм, декоративних струмочків і фонтанів з оригінальними скульптурами. 

Атмосферу затишку також необхідно створювати і в інших типах барів, які 

відвідують клієнти після оздоровчих процедур. 

Для більш креативного відпочинку підходить інтерактивний бар, мережа 

яких останнім часом створюється на курортах США. Їх особливість полягає у 

використанні найсучаснішого обладнання, зокрема лазерного. За допомогою 

лазерних панелей як бармен, так і самі відвідувачі мають можливість 

самостійно змінювати значну частину інтер’єру бару – кольорову гаму, 

додавати графічні елементи на поверхнях барної стійки, столів, стін. 

В якості рекламних заходів для більш активного залучення відвідувачів 

доцільно проводити різноманітні дегустації нових напоїв, проводити виступи 

шоу – барменів, майстер – класи заохочуючи клієнтів самостійно створювати 

нові композиції із запропонованих інгредієнтів.  
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4. ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСЯГНЕНЬ СУЧАСНОЇ SPA-

ІНДУСТРІЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 
 

І.М. Соскіда 

Мукачівський державний університет 

 

Однією з основних проблем, з яким зіштовхнулось людство, є 

відновлення здоров’я людини. Оскільки, середовище в якому ми всі 

перебуваємо є надзвичайно динамічним, де постійно відбувається інтенсивний 

розвиток науки і техніки. Темп життя настільки прискорюється, що сучасна 

людина не в змозі самостійно відновлювати себе. Негативні фактори впливу 

виснажують нас не тільки фізично, але й емоційно-психологічно. Внаслідок 

цього впливу розвивається постійне емоційне напруження (стрес), яке стає 

значною перешкодою. 

Для сучасної людини відновлення можливе за допомогою SPA, тобто 

«sanitas pro aqua» [3], або «здоров’я за допомогою води», яке являє собою 

широкий комплекс певних методик, технологій та процедур для максимального 

відновлення здоров’я, краси і енергетики людини шляхом дії на всі шість 

органів чуття. 

Питаннями і дослідженнями SPA-індустрії і всім , що з нею пов’язано  

займаються багато вітчизняних фахівців, серед яких слід відмітити наступних, а 

саме М.І.Рутинський  [1], І.О.Данчак, Г.В.Лукомська, Т.Ю.Лужанська [2]. 

Таким чином, значна кількість людей середнього віку задіяні на роботах, 

яка потребує значної уваги і швидких дій. Вони мають потребу у відновленні не 

в закладах санаторно-курортного типу, оскільки ще не мають набутих з віком 

хвороб, а у сучасних SPA-центрах, де успішно долають наслідки 

психоемоційного напруження, стану стресу, фізичних та соціальних травм, що є 

досить актуальним на сучасному етапі. 

Ми вважаємо, що будівництво невеликих SPA-готелів, або переобладнання вже 

існуючих, буде шляхом подолання проблем «сучасного жителя великого міста». SPA-

готелі повинні відповідати наступним принципам (Табл.1).  

Таблиця.1 Принципи відповідності SPA-готелів 

П
р

и
н

ц
и

п
и

 

знаходитися безпосередньо у природному середовищі десь у лісі, в горах, біля води і 

найголовніше подалі від шуму великих урбаністичних міст 

архітектура, дизайн та інтер’єр SPA-готелю обов’язково повинні містити природні 

елементи (особливо це стосується дерева і каменю) 

все устаткування має бути сучасним і відповідати міжнародним нормам 

персонал повинен бути відповідної кваліфікації (переважно з числа медичного) 

розробити індивідуальні програми відпочинку та процедур для кожного 

відпочиваючого готелю 

мати у своєму розпорядженні сучасну SPA-кухню з відповідним SPA-меню 

джерело мінеральних або інших цілющих вод, лікувальні трави та солі 

альтернативні методи лікування, такі як аромотерапія, музикотерапія, а на Закарпатті є 

додаткова можливість у вино і апітерапії 

знизити контакт відпочивальника з зовнішнім світом, для покращення ефекту від SPA-

процедур 

можливість піших прогулянок та відпочинку на природі та біля води 
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Відновлення здоров’я, життєдіяльності, активності та працездатності 

людини повинно носити комплексний характер, що поєднає дію природи та 

SPA-технологій. Результатом всього всього цього стає відновлення людини, як 

складового елемента складної системи сучасного господарювання. 

Клієнт такого  SPA-готелю отримує весь комплекс індивідуально 

підібраних для нього програм SPA-послуг, можливість самостійного вибору 

проведення свого дозвілля (в межах готелю чи на природі), терміну відпочинку. 

Вже це безпосередньо впливатиме на вартість відпочинку, що є важливим в 

період кризи в країні. Оскільки клієнт керує не тільки своїм часом, коштами 

витраченими на відновлення здоров’я та психоемоційного стану, але й місцем 

свого відпочинку, що є на даний момент важливе та актуальне так як 

відпочинок за кордоном стає більш коштовним для все більшої кількості 

відпочивальників. 

Створення SPA-готелів (з відповідними сучасними SPA-процедурами) 

на Закарпатті, яке багате на природні ресурси, дасть можливість потенційним 

клієнтам відпочивати з користю у прекрасних умовах за помірну плату в межах 

своєї країни, а регіону – ще більше заявити про себе, як про сучасну курортно-

рекреаційну зону, що не дивлячись на кризу впевнено прямує до світових 

стандартів життя.  
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1. ЕТНОЛОГІЯ КРИТСЬКОЇ ГАСТРОНОМІЇ: ТРАДИЦІЇ І 

СУЧАСНІСТЬ 

 

С.М. Пересічна, М.І. Коренюк 

Національний університет харчових технологій 

 

Крит − грецька земля, що зростила великого бога-громовержця Зевса. 

Загадковий острів, на якому реальність мирно співіснує з древніми міфами.     

Звідси бере свій початок наша цивілізація, і, зрозуміло, кухня. Могутні боги 

продумали все, і навіть те, чим будуть харчуватися мешканці землі: античні 

технології страв, запорука довголіття, досі є основою щоденного раціону 

місцевих жителів. 

Критська кухня − це особливий стиль життя, і відрізняється від інших 

особливою філософією і умінням не тільки смачно, а і оригінально приготувати 

і подати страви. В основі критської кухні лежать первозданність натурального 

смаку, збагаченого свіжими травами, пагонами і квітами культивованих овочів 

з великою кількістю оливкової олії в салатах, гарячих стравах і навіть в 

десертах. 

Оливкова олія є основним інгредієнтом прославленої критської кухні, яка 

гарантує здоров'я і довголіття. ЇЇ лікувальні властивості були визнані лікарями 

давнини, такими як Гіппократ і Гален. Щоб зрозуміти, наскільки важливим є 

використання олії у щоденному раціоні середньостатистичного жителя Криту, 

варто поглянути на обсяги споживання − 25 літрів на рік. Для порівняння, в 

Німеччині і США ці цифри є мізерними − приблизно півлітра на рік на одного 

громадянина. Плоди оливкового дерева також мають високу харчову цінність і 

вживаються в якості солених маслин "Strafidolies", зелених оливок "Tsakistes", 

оливкової пасти та ін. Вони завжди були улюбленою їжею греків і в останні 

роки завоювали все більше уваги з боку міжнародної гастрономії. 

Фрукти, овочі і бобові відіграють визначальну роль у раціоні критян. 

"Дослідження семи країн" підтвердило, що критяни споживають набагато 

більше фруктів, бобових і овочів, ніж в будь-якій іншій країни. Фрукти і овочі 

споживають у свіжому вигляді або консервованими в оцті і солі, замороженими 

або сушеними. Одним з найвідоміших і популярних продуктів в останні роки є 

стамнагаті (цикорій). 

Для критян молоко було священною їжею, так як Зевс, перший серед 

богів Олімпу, харчувався в горах Криту молоком кози. На острові виробляють 

безліч продуктів сироваріння: йогурти, сухий або свіжий прісний сир. 

Критський сир відомий з давніх часів, його вживають у будь-який час протягом 

дня як закуску або десерт [1]. 

Крит вважається ботанічним раєм: тут зареєстровано 1742 видів рослин. 

Фармацевтичні властивості рослин згадувалися багатьма стародавніми греками, 

найвідомішим з яких є "батько" медицини Гіппократ. Ароматичні рослини є 

невід'ємною частиною прославленої критської кухні і використовуються як 

прянощі при готуванні кулінарної продукції та борошняних кондитерських 
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виробів. Найчастіше використовують материнку, чебрець, розмарин, м'яту, 

петрушку, кріп і фенхель. 

"Вино тішить серце людини" − свідчить біблійний вислів. А критян воно 

тішить вже 4000 років. Найбільш характерною археологічною знахідкою, яка 

підтверджує це, є виноградний прес з Ватипетро, що вважається найстарішим у 

світі: його вік − близько 3500 років. За часів венеціанського правління (13 - 17 

ст.), солодке вино Мальвазія було одним з найвідоміших у всій Європі, а також 

критські вина були в пошані за часів Римської імперії. Після оттоманського 

завоювання критське вино поступово втратило свій престиж, проте в наші дні 

воно знову знайшло своє місце в європейському виноробстві, гідне своїй 

багатовіковій історії. 

Найважливіше, що засвоїли критяни за свій тисячолітній досвід − це 

позитивне спілкування під час їжі. Адже позитивні страви породжують 

позитивні думки, а позитивні думки створюють навколо нас позитивну 

реальність, що, безсумнівно, впливає на якість життя і довголіття. 
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2. АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАКАРПАТСЬКОЇ КУХНІ 
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Сьогодні кулінарне мистецтво розглядається як важливий елемент 

відпочинку, дозвілля розваг, пізнання місцевої культури тощо. Кулінарне 

мистецтво Закарпаття формувалося під впливом природних, соціально-

економічних та історичних факторів і сьогодні має здатність викликати 

захоплення у людини (гурмана) технологією приготування, фантазією, 

вишуканим виглядом, смаковими властивостями тощо. 

З огляду на це важливими і актуальними є подальші дослідження та 

аналіз етнічних особливостей закарпатської кухні, формування сучасних 

підходів до підбору рецептур і технологій приготування страв. Вивченням 

особливостей закарпатської кухні займається  ряд науковців: Гаврилко П.П., 

Сабадош Г.О. та ін. 

Особливості природи, поміркований клімат Закарпаття сприяють 

виробництву різноманітних рослинних і тваринних продуктів харчування. 

Важливою складовою поповнення продовольчих ресурсів є дари природи; 

гриби, ягоди, дичина, риба. Має місце імпорт продуктів і сировини в широкому 

асортименті. 

Різноманітність і достатня кількість продуктів і сировини, як місцевого 

так і імпортного виробництва дозволяють готувати високоякісні смачні страви 

широкого асортименту, беручи за основу традиції і особливості національних 
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кухонь (угорської,словацької, чеської, німецької, єврейської, польської тощо), 

використання сучасних техніки і технологій і використання  не звичних для 

закарпатської кухні інгредієнтів, поліпшувачів смаку, ароматизаторів тощо. 

Користуються повагою, як серед місцевих жителів так і гостей краю 

картопляні оладки з   різними назвами: кремзлики, деруни, терчаники, пляцки, 

кийзлики, пертушаники тощо  з підбором різних рецептур (використання 

м’ясного фаршу; тушкованих овочів; моркви, яблук і сметани тощо). 

Особливою популярністю серед гостей краю, користується старовинна 

страва закарпатських угорців «Бограч». Сьогодні мають місце різні підходи до 

рецептурного складу та технології його приготування та зустрічається в меню 

ресторанних підприємств. Характерною особливістю було і залишається 

використання грибів, кукурудзяного борошна, кукурудзяної крупи, овочевого 

сиру (бринзи), квасолі тощо. Далеко за межами краю відома така страва як 

«Банош» (гуцульська страва) в основі якої покладено використання 

кукурудзяного борошна і сметани. 

Поширеною і любимою більшої частини закарпатців є кнедлики, гамбовці 

(чеська страва).В меню ресторанних підприємств та на столах родин 

зустрічаються стропачки (словацька кухня) - галушки з сирої тертої картоплі, 

відвареної у підсоленій воді з капустою сьогодні мають багато численну 

рецептуру. Улюбленою стравою для закарпатців залишається гурка (циганська 

кухня) – ковбаса, яка виготовляється з різноманітними начинками: з печінки 

нирок, відварених круп, крові домашніх тварин, цибулі, приправ. 

Кожний господар та господиня  готуючись до святкування Великодня  

(Пасхи) намагаються приготувати «Шовдарь» - копчений свинячий окіст. Це 

внесок німців в кулінарне мистецтво Закарпаття. Більшість закарпатців 

полюбляють гострі і запашні страви [3]. Особливістю є обов’язкове 

використання «поприги» (мелена солодка паприка (червоного перцю). В якості 

ароматизаторів використовують свіжу зелень петрушки, кропу, селери. 

Таким чином, суміш народних традицій, звичаїв особливості харчування 

нацменшин поєднані і є загальними майже для всього населення Закарпаття. 

Характерною особливістю закарпатської кухні є доступність у наборі 

продуктів, сировини і простота технології приготування. На перспективу 

передбачається  розширення асортименту, завдяки використання різних 

рецептур, техніки, технології та міграційних процесів. 
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3. АНТИОКСИДАНТНА ЗДАТНІСТЬ ВИНОГРАДУ ТА 

ВИНОМАТЕРІАЛУ З НЬОГО І ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

 

Н.В. Полешко, І.М.Бабич 
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У час стрімкого розвитку науки й техніки, загострення екологічних 

проблем, мутації збудників захворювань важливим є збереження здоров’я, 

посилення ослаблених захисних сил організму. Офіційна медицина світу все 

більше схиляється до того, що у лікуванні захворювань різної складності слід 

звертатися не лише до хімічних препаратів, а й до корисних для нашого 

організму рослин. 

Біологічно активні властивості винограду і вина отримали широке 

суспільне визнання. Сучасні дослідження біологічної активності винограду 

висвітлені в працях таких вітчизняних і зарубіжних авторів:, Г.Г. Валуйко, 

В.Є. Таїров, М.О.Герасімов, О.І. Опарін,  С.В. Дурмішідзе та інші. 

Висока цінність червоних столових вин, виявлена в ході дослідження 

відомого «французького парадокса».  Парадокс базувався на тому, що рівень 

смертності від ішемії в Франції, а саме в районі Тулузи, становив в 2-2,5 рази 

менше, ніж в країнах Європи з аналогічним високим рівнем споживання 

насичених жирів. При цьому французи щодня вживали червоне вино.  

Результати робіт за спеціальною науково-дослідницькою програмою 

ОNIVINS (Франція) «Вино і здоров’я, біологія і судинна  патологія» і науково-

дослідницьких програм Каліфорнійського Університету в Девісі, що 

присвячені антиоксидантним властивостям фенольних з’єднань вина, 

дозволили однозначно встановити антисклеротичний і антиішимійний ефект 

вживання натуральних червоних виноградних вин, зумовлений  наявністю у 

вині поліфенолів винограду. Було встановлено також, що поліфеноли вина, а 

саме катехіни, затримують розвиток ракових клітин. 

Червоне вино є джерелом біофлавоноїдів і антиоксидантів (кверцетину, 

ресвератрола), ці речовини не лише борються з вільними радикалами і 

перешкоджають передчасному старінню клітин, вони також перешкоджають 

утворенню тромбів в крові.  Здавна відомі антибактеріальні і антивірусні 

властивості виноградного вина. Через півгодини контакту з червоним 

виноградним  вином втрачають свою життєздатність бактерії, антивірусний 

ефект червоного вина зберігається навіть при 1000 кратному розведенні.  

Фундаментальні дослідження вчених США, Франції, Угорщини та 

України, виконані в останні роки, впевнено показали, що натуральне вино, 

особливо червоне, може і повинно займати провідне місце в гігієні 

харчування. Його складові компоненти беруть участь в обміні речовин 

організму людини і сприяють травленню, мають позитивний вплив на роботу 

серця та кровообіг. Завдяки кислотам і мінеральним речовинам столові вина 

набагато корисніші ніж безалкогольні напої для втамування спраги. Відомо, 



 204 

що невелика доза вина незамінна при знесиленні, перевтомі, а також при 

лікуванні хворих, що втратили сили та апетит. 

В країнах з розвинутим виноробством, у тому числі і на Україні існує 

детально розроблена і встановлена традиціями система поєднання вин та 

страв. Все це фізіологічно обґрунтовано.  В наш час, за тяжкої економічної 

ситуації в країні, не великі вітчизняні виноробні починають співпрацювати з 

ресторанами по всій Україні. Таким чином ресторани отримують більш 

дешевшу і якісну продукції, на відміну від імпортованої, а підприємства 

закріплять свої позиції серед споживачів на внутрішньому ринку.  
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1. ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТУРИСТИЧНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Т.Ю. Дудка, Л.В. Бондарина І.О. Огородник 

 

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова 

 

Стрімкий розвиток ринкової економіки і підвищення рівня життя населення 

обумовлюють виникнення інтересу до удосконалення якості туристичного 

обслуговування. Крім того, туристична галузь значно впливає на формування 

як світової, так і внутрішньодержавної економіки.   

На світовому туристичному  ринку рівень якості обслуговування – ключовий 

фактор в успішній конкурентній боротьбі, що сприяє підвищенню економічної 

ефективності туристичних установ в цілому [2]. 

Серед вчених, які займалися дослідженням даної проблеми: І. Мазур, 

А.Орлов, В. Шапіро, А. Саак, А. Кибанов, Ю. Пшеничних та інші. 

Проте, актуальними у розглянутій області досі залишаються питання оцінки 

якості туристичних послуг, формуванням ефективних систем управління,  

дослідження факторів зовнішнього середовища підприємств та інші.  

Якістю послуг являється сукупність характеристик, які визначають її 

здатність задовольняти встановлені та передбачувані потреби людини.  

Якість надання послуг – це ступінь відповідності споживчих властивостей 

послуги, що відповідають вимогам діючої нормативно-технічної документації 

та побажанням конкретного споживача. 

Якість обслуговування населення – це ступінь відповідності споживчих 

властивостей процесів обслуговування суспільної потреби, що 

характеризується певною сукупністю методів, умов та засобів [1]. 

Необхідною вимогою підвищення якості туристичного обслуговування є 

дотримання таких принципів:  

1) високий сучасний сервіс обслуговування, який включає максимальну 

відповідність вимогам споживачів та його нерозривний зв'язок з основними 

принципами маркетингу, гнучкість та спрямованість на мінливість 

туристичного ринку; 

2) відповідні умови для продуктивної діяльності службового персоналу, що 

передбачають єдиний комплекс правил, обов’язкових для виконання та чітка 

система оцінки ефективності роботи кожного працівника, а також створення 

мотиваційної програми для персоналу із заохоченням до самовдосконалення; 

3) здійснення оптимізації організаційної структури управління туристичним 

підприємством – забезпечення успішного функціонування елементів структури, 

що виключає можливість збою налагодженої діяльності всієї системи; 

4) обов’язковим є повний та об’єктивний контроль якості сервісу, що 

передбачає: створення системи самоконтролю персоналу та його участь у 

формуванні критеріїв якості, участь гостей в оцінці якості обслуговування та 

застосування технічних засобів контролю якості, створення спеціальної служби 

контролю за якістю обслуговування [1]. 
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Отже, важливою умовою існування туристичних закладів є створення 

репутації високої якості обслуговування туристів, яке здійснюється завдяки 

ряду певних факторів: колективні зусилля працівників, постійний контроль 

керівництва, вивчення та впровадження передового досвіду і сучасних 

технологій, проведення роботи з удосконалення форм і методів 

обслуговування, розширення асортименту та вдосконалення якості надаваних 

послуг.  
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2. СЕРВІС ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ 

 

В. В. Міщенко, О.В. Пасічник 

  

Національний університет харчових технологій 

 

В сучасному світі населення в більшій мірі споживає не блага, які 

виражені речами, а послуги, тобто використовує сферу сервісу, де надання 

послуг реалізується тільки завдяки відносинам між людьми. Сфера сервісу 

утворює простір, де здійснюється на практиці ідеологія суспільства 

споживання. 

Отже, сервіс - це соціальний інститут, так як він відповідає в своїй 

функціональності суспільним потребам, а соціальні практики сервісу 

завоювали своє законне місце в суспільстві. 

Сфера сервісу як простір нових соціальних практик, що розвиваються в 

надрах суспільства споживання, є значущою в наш час, але, на жаль, цій 

проблемі приділяється, на наш погляд, недостатньо уваги. Сервіс виявляє себе 

як комплексне соціальне явище. 

Тривалий час сервіс вивчався тільки з точки зору економічного підходу, і 

тільки в другій половині ХХ століття кількість аспектів розгляду сервісу 

розширилося, з'явилися культурні, соціальні, етичні, естетичні аспекти. В кінці 

минулого століття він став визначатися як соціальний інститут. 

У роботі інституту сервісу виділяють латентні і явні функції. До явних 

функцій сервісу відносяться задоволення потреб клієнта, формування 

соціальних зв'язків між агентом і клієнтом послуг, встановлення соціальної 

взаємодії між суб'єктами сервісу, соціальне регулювання взаємодії між 

виконавцем і споживачем послуг. До латентних функцій відносяться 

формування критеріїв якості та рівня споживання клієнтів і виробників послуг, 

формування моди на той чи інший вид послуг[1]. 
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Розвиток сервісу як нового соціального явища призвів до посилення 

значущості цінностей індивідуалізації та персоніфікації, які носять 

амбівалентний характер, що означає володіння широкими можливостями 

владного, примусового управління соціальними процесами індивідів[2]. Крім 

того, сервіс як соціальний інститут, містить потужний потенціал впливу на 

відтворення соціальних практик індивіда. Все це підтверджує об'єктивну 

необхідність використання соціальних практик сервісу в сфері надання послуг 

та й в цілому у житті сучасного суспільства. 

Сучасна сфера послуг має якості, властиві всім основним соціальним 

інститутам, а крім того, її розвиток стає одним з важливих показників, що 

визначають якість життя суспільства та індивіда. «Споживання - це 

використання корисних властивостей, предметів, процесів, завдяки яким вони 

набувають характеру блага. Але до споживання, що визначається з економічної 

точки зору, слід відносити використання не всяких, а тільки обмежених благ, в 

які, до того ж, вкладені людські зусилля» [3], так, у сфері готельно-

ресторанного господарства благом буде взаємодія клієнта і агента сервісу і 

результат такої взаємодії. Оскільки, основною метою сервісу є вивчення та 

задоволення потреб людини, то в професійний «багаж» фахівця сфери 

обслуговування обов'язково входять комунікативні здібності, вони - частина 

його професійних знань, що дають можливість знайти підхід до кожного 

відвідувача.  
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3. СУТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ «ІНТЕЛЕКТ» 

 

 Чорна Н.C. 

Національний університет харчових технологій 

Впровадження сучасних технологій в найрізноманітніших галузях 

обумовлено і щільною конкурентною боротьбою, і зростаючими вимогами 

клієнта. Сучасний бізнес у сфері послуг все більш характеризується 

індивідуальним підходом до кожного замовника.  

Готельний бізнес не є винятком: висока якість обслуговування, 

різноманітність додаткових інформаційних сервісів забезпечують високий 

рівень задоволеності клієнта, його лояльність, є запорукою зростання репутації 

та розвитку. Завдяки інноваційним технологіям готелі отримують нові 

можливості, як з розширення клієнтської бази, так і по утриманню існуючих 

клієнтів через розвиток нових програм лояльності.  
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«Інтелект» - багатофункціональна відкрита програмна платформа, 

призначена для створення комплексів безпеки будь-якого масштабу. Завдяки 

«Інтелекту» комплекс різних систем безпеки перетворюється в єдине 

інформаційне середовище, в якій реалізовані функції обробки та 

інтелектуального аналізу інформації, що володіє здатністю гнучко реагувати на 

різні події. Рішення, створені на основі «Інтелекту», дозволяють тисячам 

підприємств різної галузевої приналежності в усьому світі знижувати витрати і 

підтримувати найвищий рівень безпеки.  

Платформа «Інтелект» побудована за модульним принципом. У базовий 

дистрибутив входить ядро і модулі, що забезпечують основні та сервісні 

функції.  

Face-Інтелект - це система автоматичного розпізнавання осіб. Вона 

включає два модулі, які забезпечують різні режими роботи.  

Модуль розпізнавання осіб призначений для автоматичної ідентифікації 

особистості по відео зображенню. Він  розпізнає потрапивши в поле  зору 

відеокамери осіб, порівнюючи їх із заздалегідь створеної базою еталонних 

зображень. Цей модуль може застосовуватися, наприклад, спільно з системою 

контролю доступу.  

Модуль пошуку схожих осіб в відеоархіві створює базу даних всіх осіб, 

які потрапили в поле зору відеокамер, і дозволяє виробляти по цій базі пошук 

схожих осіб. Цей модуль дозволяє істотно прискорити пошук зацікавленої 

людини в відеоархіві і отримати статистику його появ в полі зору різних камер.  

Значення: 

Розпізнавання зображення обличчя, захопленого детектором осіб 

«Інтелекту», шляхом порівняння з фотографіями, що містяться в заздалегідь 

створеній базі даних. В режимі ідентифікації проводиться порівняння з усіма 

особами, наявними в базі. В режимі верифікації здійснюється порівняння 

обличчя людини, що намагається скористатися методом автоматичної 

ідентифікації (проксіміті-карта, біометрична ідентифікація і т. П.) З його 

фотографією, що зберігається в базі даних. Для порівняння використовується 

технологія компанії Cognitec.  

Відображення на екрані захоплених осіб і супутніх даних: дати і часу 

захоплення, номера камери, з якою працює модуль.  

Відображення на екрані розпізнаних осіб і супутніх даних: номера 

камери, дати і часу розпізнавання, еталонної фотографії з бази даних, ПІБ, 

ступеня подібності та коментаря, введеного при додаванні особи в базу.  

Друк фотографії та персональних даних розпізнаних особистостей на 

принтері, збереження зображень розпізнаних осіб у форматі bmp або jpeg.  

Пошук і відображення на екрані всіх розпізнаних за певний часовий 

інтервал осіб. Пошук ведеться по ПІБ та номеру камери з фільтрацією по мірі 

схожості.  

Пошук особистості в базі даних по фотографії.  

ЛІТЕРАТУРА 
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4. ДОДАТКОВІ ГОТЕЛЬНІ ПОСЛУГИ ЯК ПОКАЗНИК ЯКОСТІ ТА 

КУЛЬТУРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

С. Срібна, Т.Ю. Примак 

Національний університет харчових технологій 

 

З метою підвищення якості та культури обслуговування клієнтів, а також 

конкурентоспроможності на світовому ринку готельних послуг, підприємства 

повинні мати не тільки високий рівень комфорту, але й широкий набір 

додаткових послуг. 

Різноманітність й асортимент додаткових послуг постійно 

розширюються. Якщо раніше в переліку їх нараховувалося не більше десяти, то 

сьогодні вже понад шістдесят. 

На нашу думку, сервіс готелів доцільно організувати не за принципом 

попиту, а за принципом пропозиції. Тому додаткові послуги доцільно розділити 

на групи, що мають загальні риси з точки зору задоволення попиту на них:  

1. Полегшують перебування відвідувачів у готелі. 

2. Збагачують знання туристів про район,країну перебування. 

3. Підвищують рівень комфорту в номерах. 

4. Задовольняють особливі вимоги та потреби гостей. 

Додаткові послуги є невід’ємною складової діяльності будь-якого готелю. 

Їх кількість і якість безпосередньо пов'язані з ступенем затребуваності і може 

бути різною. 

Готельні комплекси роблять небачені хитрощі, аби тут з'явився турист. 

Наприклад: сертифікат для придбання товарів на солідну суму або спеціальне 

ліжко для собак, які подорожують разом із своїми господарями, вартістю 90 

євро за ніч. Причому прибуток від надання таких послуг може становити від 

20% до 40% у структурі прибутку готелю. 

Проте основною частиною додаткових доходів для готелів поки що 

залишається організація різних конгресів, симпозіумів, виставок та інших 

корпоративних заходів. 

Одним із головних пунктів у вдосконаленні якості готельних послуг є 

реклама, як ефективний засіб інформування потенційних клієнтів про нові 

товари та послуги.  

Для підвищення якості додаткових послуг варто реалізувати 

першочергові заходи з підвищення ефективності використання існуючої 

інфраструктури та внести певні корективи, підготовити персонал, розробити 

програму активного просування готельного продукту та реалізувати її. 

Жоден готель не стане користуватися популярністю, якщо до основного 

роду діяльності, тобто здачі номерів, не додати додатковий сервіс. Зрозуміло, 

що готелі різного рівня і «зірковості» пропонують і зовсім різний додатковий 

сервіс. Адже тих, хто зупинився в бюджетномуномері, навряд чи зацікавить 

наявність вертолітного майданчика. У той же час, відсутність Інтернету чимало 

здивує не тільки бізнесмена, але й просту пересічну людину. 
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5. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ В 

УКРАЇНІ 

 

О. Цишек, Т.Ю. Примак  

Національний університет харчових технологій 

 

Ефективне функціонування готельного господарства є показником 

позитивних змін в економіці нашої держави, воно сприяє зміцненню 

міжнародних зв’язків та інтеграції України у світове співтовариство. 

Пріоритетним напрямком розвитку сфери готельних послуг є доведення їх 

якості до міжнародних стандартів та вдосконалення технологій, впровадження 

нових видів і форм обслуговування, що дозволить краще виконання потреб 

клієнтів. 

Ефективність використання готельних підприємств залежить від багатьох 

факторів: якості обслуговування, зіркової категорії готелів, наявності при 

підприємствх структурних підрозділів, що надають додаткові послуги, 

комфортабельності та технічного устаткування номерів. Переважна більшість 

українських готелів не відповідає основним європейським стандартам. Для 

вдосконалення обслуговування клієнтів підприємства готельного господарства 

збільшують кількість номерів класів люкс і напівлюкс. Зроблені перші кроки 

для розвитку цивілізованого ринку готельних послуг з урахуванням 

міжнародних вимог до засобів розміщення. 

У готельному господарстві України спостерігаються такі позитивні 

тенденції: 1) поглиблення спеціалізації готельних закладів; 2) утворення 

міжнародних готельних ланцюгів; 3) розвиток мережі малих підприємств; 4) 

впровадження комп’ютерних технологій. 

Саме ці особливості, безпосереньо, визначають перебіг технологічних 

процесів у готелі, які, у свою чергу, формують готельний продукт певної якості. 

Якість готельного обслуговування залежить, як від зовнішніх (економічних, 

соціально-політичних), так і внутрішніх чинників (виробнича стратегія 

підприємства, організація управління, кваліфікаційний рівень обслуговуючого 

персоналу, його мотивації). 

Одним з найважливіших напрямків в умовах суворої досконалої 

конкуренції на ринку готельних послуг є формування стратегічних 

конкурентних переваг та надання послугам більш високої якості. Ключовим 

фактором тут є надання таких послуг, які задовольняли б і навіть 

перевершували очікування цільових клієнтів. Якість — це, в першу чергу, 

відчуття задоволення клієнта, а якісна готельна послуга — послуга, що 

відповідає потребам гостя. Рівень якості обслуговування, у свою чергу 

«залежить від ступеню співпадіння уявлень клієнта про реальне і бажане 

обслуговування». 

Не останнім чинником існування вдалого готелю є використання 

сучасних технологій дозволяє підвищити обсяги продажів, прихильність гостей 

і ефективність роботи персоналу. Завдяки автоматизації основних процесів, 

готель перетворюється в кероване підприємство, здатне гнучко реагувати на 
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зміни в ринковій ситуації, що виправдовує необхідні інвестиції у технології, 

котрі повністю окупаються. 

Основними напрямами реалізації стратегічних заходів у сфері якості 

готельних послуг повинні стати: 1. Розробка організаційно-економічного 

механізму територіального управління якістю готельних послуг; 2. Розробка 

єдиної системі державного контролю якості цих послуг; 3. Впровадження 

міжнародних стандартів та інших нормативних документів у практику 

готельного господарства; 4. Організація системи навчання і підвищення 

кваліфікації кадрів з питань управління якістю в діяльності підприємств 

готельного господарства. 

Для цього необхідно провести маркетингові дослідження та створити 

портрет гостей. Кінцевою метою аналітичних робіт є розробка концепції, 

програми розвитку конкурентноздатної готельної індустрії в Україні. Це 

забезпечить соціально-економічні результати держави (податкові надходження 

до бюджету, поліпшення рівня життя населення за рахунок росту зайнятості та 

середньої заробітної плати працівників готельних підприємств. Ринок індустрії 

гостинності, відкритий і конкурентний, здійснює значний тиск на індустрію, 

змушуючи її постійно підвищувати якість своїх послуг 

 

6. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЕКО-

ГОТЕЛЯХ 

Кравченко А.І., Басюк Д.І. 

 

Національний університет харчових технологій 

 

Еко-готелі  – заклади гостинності, які функціонують по принципу 

гармонійного сусідства з природою, не забруднюючи навколишнє середовище. 

Впровадження в готелях інноваційних екологічних технології має на меті 

декілька цілей – збереження часу, грошей, енергії. Недивно, що шлях до них 

лежить через використання природної енергії. 

Найбільш популярними є наступні технології використання еко-ресурсів:  

 сонячні панелі на даху для нагрівання води; 

 повітряні генератори для вироблення електроенергії; 

 скло на вікнах з вторинної сировини; 

 меблі вироблені  з переробних матеріалів. 

З побутових відходів виробляють тепло і енергію, дах з тонким шаром 

ґрунту і зеленими насадженнями допомагає тепло- і звукоізоляції. На даху 

використовують до 4-х сонячних панелей для нагрівання води, щоб знизити 

використання невідновних джерел енергії. Дощова вода збирається в баки на 

даху і під землею, а потім використовується для змивання в туалетах та  для 

поливу рослин. Відпрацьований жир із кухні використовується як біопаливо. 

Вказівники з пластикових і металічних табличок на вході та газонах замінюють 

натуральним бальзаміном. Також використовуються нетоксичні фарби, а 

харчові відходи переробляються в добрива. 
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В п’ятизірковому готелі «Емірат Палас» в Абу Дабі (АОЕ) повністю 

реалізована природоохоронна система. На початку 2009 року «Емірат Палас» 

зменшив споживання енергії на 2,1 млн кіловат-годин і споживання газу на 

111,500 л, поставивши на меті виконати ці результати впродовж року. 

Технологічні інновації в даному готелі – винайдення світлодіодних ламп в 

додаток до метало-галогенідних, що значно збільшує життєвий цикл освітлених 

зон, скорочуючи витрати на їх обслуговування і гарантуючи надійний сервіс 

гостям.  

Екологічний готель – це розкіш, яка потребує затратних технологій. 

Інноваційними можуть бути методи використання вже існуючої технічної бази, 

приклад цьому – «Арарат Парк Хайятт».  

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.  

Дана система еко-готелів не повністю автоматизована, графік економного 

використання енергії будується вручну, виходячи з зовнішніх умов. І це зовсім 

не потребує додаткового персоналу, тільки знань і досвіду. Слід відмітити, що 

економія була отримана, не дивлячись на підключення додаткового електро-

споживчого обладнання. 

Інколи енергозберігання закладено вже в самих системах, наприклад, 

вTimeLox 2300 EMI. Завдяки датчику замка, при виході гостя система ЕМІ 

автоматично відключає освітлення і електроприлади, які були залишені 

увімкненими. При виписці гостя система отримує команду на відключення 

кондиціонера в незаселеному номері, а в залежності від стану номера 

(заселений, вільний і т.д.), а також від того, хто зайшов в номер – гість або 

персонал – обирається оптимальна система кондиціювання.  

Не всі готелі адаптовані до останніх технічних інновацій, але всі, 

незалежно від давності їх функціонування, можуть знайти можливість 

використовувати новітні технології. Головне – визначитися з тим, що потрібно 

або не потрібно гостю і що робити не тільки задля позитивного іміджу готелю, 

а ще й задля збереження ресурсів. 
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1. «ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ КИШЕНІ» ЯК ЗАСІБ БЕЗПЕКИ ТА 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ У ГОТЕЛЯХ 

 

А.І. Кравченко, А.В. Антоненко, О.В.  Дзюндзя 

 

Національний університет харчових технологій 

 

Технології в галузі гостинності розвиваються дуже стрімко, така 

тенденція спостерігається у зв’язку з тим, що перед підприємствами готельного 

господарства поставлено завдання: запросити більше відвідувачів і зробити їх 

постійними гостями. Здійснити це без інноваційних рішень абсолютно 

неможливо. Модернізація технологій в готельному господарстві дає позитивні 

результати – раціональне використання часу та енергії, що безпосередньо 

впливає на  збереження коштів готелів. Одним з важливих шляхів 

раціонального використання енергоресурсів є  впровадження інноваційних 

технологій у готельному господарстві. 

Більшість мешканців готелю йдуть із номеру, залишаючи увімкненими 

світло, кондиціонер, обігрівач, радіо, телевізор та інші електроприлади. Таке дії 

негативно впливають на фінансово-економічний стан готелю, особливо в 

теперішній час коли вартість електроенергію зросла в декілька разів за останній 

рік.  Вище зазначені дії крім збільшення витрат за енергоресурси збільшують  

вірогідність небезпеки виникнення пожеж і вибухів, внаслідок недбайливого та 

неналежного ставлення гостей готелю та його працівників до електроприладів, 

якими обладнано номер.  

Одним з шляхів вирішення проблеми заощадження електроенергії та 

безпеки у відсутності мешканців у номері є впровадження інноваційних 

підходів  у галузі енергозбереження – «енергозберігаючі кишені». Принцип 

роботи системи досить простий: гість при заселенні отримує електронну 

картку-ключ для входу в номер готелю, зайшовши, гість опускає вказану картку 

до «карткової кишені» і в номер включається електропостачання. Йдучи з 

номера гість виймає картку з даної «кишені», що призводить до припинення 

електропостачання – всі електроприлади в номері відключаються. 

Карткові «кишені» зчитують карту, яку до неї вставляють й спрацьовують 

лише у тому разі, якщо картка належить готелю – такі «кишені» не 

працюватимуть в інших готелях. Стильний дизайн «кишень» підійде до 

інтер’єру  кожного номеру готелю. В режимі очікування кишеня підсвічується. 

При вилученні карти з «кишені»  спрацьовує затримка на 30 с., тобто після того 

як гість дістав карту з «кишені», ще 30 секунд у всьому номері працюватиме 

освітлення, після чого номер знеструмиться. Це зроблено спеціально для 

зручностей мешканців при виході з номера. Даний прилад працює  від джерела 

живлення енергії 220V, а цінова політика стандартних «карткових кишень» 

досить невисока. Як показують маркетингові дослідження і досвід 

використання  таких енергозберігаючих приладів  в країнах Європи і США це 

дозволяє заощаджувати до 15% електроенергії відповідно раціонально 

використовувати кошти. 
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Сучасний готель, який впроваджує інновації, може зменшити вірогідність 

виникнення небезпеки у номерах за відсутності гостей та заощадити кошти  за 

рахунок раціонального використання електроенергії. Можна з впевненість 

сказати, що використання «енергозберігаючих кишень» – один із позитивних 

раціоналізаторських кроків шляхом  скорочення витрат готелів. 
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2. СКОРОЧЕННЯ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ У ГОТЕЛЯХ 

 

Н.С. Любачевська, А.В. Антоненко, В.С. Михайлик 

 

Національний університет харчових технологій 

Для більшості готелів витрати на електроенергію, опалення і 

кондиціонування  становлять  близько  40%  всіх експлуатаційних  витрат. На 

фоні підвищення тарифів на енергоносії, впровадження інноваційних рішень 

дозволяє скоротити використання енергоресурсів, забезпечити автономне 

енерго забезпечення та раціональне управління готельною інфраструктурою, 

що є ефективною складовою готельного бізнесу. 

Honeywell International – велика американська корпорація, що виробляє 

електронні системи управління і автоматизації. Продукція Honeywell 

представлена в світі понад 20 років в галузі постачання та впровадження 

інноваційних технологій автоматизації. 

Корпорація Honeywell є розробником системи контролю кліматичних 

факторів – INNCOM. За рахунок використання взаємопов'язаних датчиків та 

термостатів, система INNCOM надає інформацію про перебування  гостя у  

номері та коригує мікроклімат приміщення без втручання персоналу готелю. 

Заявлені характеристики системи INNCOM і світовий досвід практичного 

використання в готельній індустрії дозволяють заощаджувати до 20% коштів за 

використання енергоресурсів готелем.  

Устаткування і датчики INNCOM непомітні й приховані від мешканців 

готелю, але їх численні компоненти постійно працюють. Датчики фіксують 

відкривання і зачинення дверей, сканують кімнату на наявність руху й тепла, 

наявність гостя в номері.  

При знаходженні гостя в номері система активує термостат та інше 

устаткування, яке регулює мікроклімат в номері готелю. При покиданні номеру 

– система INNCOM автоматично регулює мікроклімат до встановленого 

менеджерами готелю для вільного номеру. 
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Якщо  гість залишає кімнату і забув вимкнути світло, датчики реагують, 

подають сигнал і світло вимикається, а термостат повертається в задані 

параметри.  Система фіксує наявність герметичності зачинення балконних 

дверей у номері і повідомляє гостю про необхідність їх зачинення. При 

ігноруванні цього кондиціонер вимикається.  

Система INNCOM автоматизована та інтегрована в систему управління 

готелем, підключена до стійки реєстрації.  

За даними корпорації Honeywell дана система встановлена в  номерах 

мережі готелів Sheraton, Four Seasons, Hyatt і DoubleTree по всьому світу. The 

Grand Hotel Minneapolis в своїх номерах встановив системи INNCOM, а  

Carlson's Radisson Hotels і Country Inns & Suites в 50 готелях своїх мереж. 

Система INNCOM в 2014 році в США була встановлена у військових частинах, 

гуртожитках та казармах.  Як свідчать маркетингові дослідження, витрати на 

обладнання одного номеру становлять близько 200 $, що дозволяє при 

заощадженні 20% витрат на електроенергію,  опалення і кондиціонування 

повернути затрачені кошти протягом 2-3 років. 

Проаналізувавши  огляд  літератури, щодо системи INNCOM компанії 

Honeywell, її характеристики, можливості та досвід використання , можна 

зробити висновок, що дана система є ефективним та вигідним інноваційним 

рішенням в готельному господарстві. Витрачені кошти на встановлення даної 

системи, готель заощаджує  на витратах  за  споживання ефект 

роносіїв та повертає кошти протягом 2-3 років, що є досить актуальним 

на теперішній час при зростанні ціни на енергоресурси в декілька разів. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 
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3. ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ БУДІВЕЛЬНІ ФОРМИ ГОТЕЛІВ  

 

Антоніна Кравченко, Ольга Коваль 

 

Національний університет харчових технологій 

 

Вступ.    В Україні, на одного мешканця, як приклад, в існуючих будівлях 

з централізованим теплопостачанням, в перерахунку на 1м² площі, на території 

України витрачається 1,4 т у. п. за рік, що в 1,5 рази більше, ніж у США і в 2,5-

3 рази більше, ніж у Швеції. Розмір експлуатаційних витрат, що напряму 

залежить від об’єму, площі будівлі, матеріалів будівництва. У зв’язку зі 

значним ростом вартості енергоносіїв, витрати на енергоспоживання зростає, 

тим більше енергоспоживання в готелях вище, ніж в житлових будинках. 

Розвиток готельного будівництва, зростаючі вимоги до розширення послуг 

збільшують можливості для реалізації енергозберігаючих технологій. 
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Мета дослідження. Визначення енергоефективної форми будівлі на 

основі аналізу об'ємно-планувальних показників. 

            Матеріали дослідження. Аналіз останніх досліджень і публікацій 

показав, що в Україні проблемами формоутворення з метою підвищення 

енергоефективності житла були присвячені роботи Сергійчука О.В., Кащенко 

Т.О., Шулдан Л.О. та ін., в яких досліджувалося підвищення 

енергоефективності житлових будинків на основі оптимізації їх форми, 

геометричне моделювання фізичних процесів при оптимізації форми 

енергоефективних будинків, розвиток методик кількісного оцінювання 

енергоефективності архітектурних рішень. 

         Результати. Проект енергоефективного будинку – результат рішення 

багатьох задач різного змісту: функціональних, інженерних, конструктивних, 

економічних, художніх та ін., які найбільше відповідають меті мінімізації 

витрат енергії на забезпечення комфортного мікроклімату. За формою будівель 

найбільш поширеними є прямокутні паралелепіпеди з основою квадрат, 

прямокутник.  Аналіз форми будівель представлено в таблиці 1. Як приклад 

розглянемо одноповерховий будинку зі стелями висотою 3 метри при загальній 

площі 100м2  у різної форми в основі будівлі 

Таблиця 1. Залежності тепловтрат будівлі  від форми 

Одноповерхова будівля, висота 3 м 

Будівлі в основі 

Площ

а 

підло

-ги,  

S, м2 

Пло-

ща 

стін, 

м2 

Об’єм 

будівлі

,  

V, м3 

Загальна 

площа 

зовнішніх 

поверхонь 

Sз 

Співвідно

шення  

V/Sпідлоги 

Ефектив

ність* 

Віднос

ні 

теплов

итрати

** 

 

Коло 100 105 300 305 3 3,05 100 

Квадрат 100 120 300 320 3 3,2 104,92 

Прямокутник  

(1 до 4) 5*20 
100 150 300 350 3 3,5 114,75 

Прямокутник  

(1 до 12) 

2,89*34,63 

100 225 300 445 3 4,45 145,91 

Триповерхова будівля, висота 10 м 

Квадрат  300 400 1000 600 3,33 2 

Прямокутник 

(1 до 4) 5*20  
300 500 1000 700 3,33 2,33 

Одноповерхова будівля, висота 3,33 м  

Прямокутник 

 (1 до 12) 5*60 
300 432,9 900 1033 3 3,44 

*Ефективність  як співвідношення площ загальних зовнішніх поверхонь до площі підлоги, 

** Відносні тепловитрати як співвідношення загальної площі зовнішніх поверхонь до  

загальної площі поверхні будівлі в основі кола.  

          Висновок. Надзвичайно важливу роль у скороченні енерговитрат відіграє 

форма будівлі. Тому при проектуванні готелів необхідно досягати мінімального 

співвідношення площі зовнішніх конструкцій до житлової площі будівлі, 

житлового об’єму. Підвищення поверховості зменшує втрати енергії. Найбільш 
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ідеальною формою будинку після сфери, півсфери є циліндр, прямокутна 

багатогранна призма  куб, прямокутний паралелепіпед наближений до куба. 
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4. АРОМАМАРКЕТИНГ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ 

 

Л. Базалук, Н.М. Стукальська 

 

Національний університет харчових технологій 

 

Аромамаркетинг - це новинка в сфері готельного бізнесу. Завдяки 

використанню ароматерапії можна досягти певної атмосфери, яка приверне 

нових клієнтів і дозволяє підвищувати лояльність клієнтів. 

На думку фахівця в галузі маркетингу та теорії брендингу М. Лінгстрома, 

людина сприймає світ за допомогою п'яти почуттів одночасно: зір, слух, нюх, 

смак і дотик. Через ці канали він отримує всю інформацію про навколишній 

його простір, а значить, і підстави для прийняття будь-якого рішення. 

Грамотне використання запаху сприяє зростанню споживчої активності, 

підвищує лояльність до компанії, бренду. Тим самим, аромамаркетинг є 

важливим засобом підвищення конкурентоспроможності підприємств. Його 

головне завдання - розташувати споживача до себе, зробити так, щоб йому було 

комфортно і безпосередньо пов'язати це відчуття з певною компанією, що і стає 

важливою конкурентною перевагою останньої. Особливе місце аромамаркетинг 

і аромадизайн займають у сфері гостинності. 

Жорстка конкуренція у світовому готельному бізнесі змушує учасників 

ринку шукати нові, нестандартні способи залучення клієнтів. В урбанізованому 

і динамічному сучасному світі образ «затишного будинку», в який хочеться 

повертатися після трудового дня, набуває особливого значення. Головна мета 

будь-якого готельного об'єкту також полягає в тому, щоб його гості в 

майбутньому верталися саме в цей готель. Вирішувати таку важливу задачу 

допомагають сучасні ароматехнологіі. Для досягнення максимального успіху до 

питання треба підходити комплексно, причому рухатися від загального до 

конкретного: від створення індивідуального аромату готельного бренду через 

http://www.marhi.ru/AMIT/2013/3kvart13/lyashenko/lyashenko.pdf
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впровадження запахів в різні готельні зони (зони прийому гостей, лобі-бари, 

номери, коридори, ресторани) до ароматизації проспектів, буклетів, візиток. 

Такий професійний підхід створює своєрідний ароматичний ланцюжок, що 

дозволяє виділитися серед конкурентів.  

Унікальний, фірмовий аромат готелю є його візитною карткою, 

підкреслює неповторність стилю, надовго запам'ятовується образ. Сильний 

засіб прояви яскравих емоцій, пробудження глибоких і довготривалих 

сенсорних спогадів. 

На сьогоднішній день найефективніша технологія поширення аромату - 

технологія перетворення ароматичної рідини в нано-частинки, які рівномірно 

наповнюють все приміщення - нано-ароматизация. Технологія нано-

ароматизації дозволяє дробити речовину на дуже маленькі частинки, так що в 

результаті виходить концентрація ароматичної речовини, яка не перевищує 

поріг виникнення алергії. 

Сучасні технології дозволяють ароматизувати приміщення будь-якої 

складності і будь-якого обсягу. У готелях високої категорії застосувують 

індивідуальний похід до кожного гостя: пропонують створити в його номері 

комфортну, індивідуальну атмосферу. Для  цього  в  кожному з номерів 

встановлюють спеціальне обладнання і пропонують гостю вибрати аромат який 

йому сподобався. 

Загальносвітова практика застосування технології нано-ароматизації 

надзвичайно обширна. Її використовують такі бренди як Mercedes, Apple, 

Samsung, Hilton, Rolls Royce, Starbucks. Ексклюзивний запах здатний 

підкреслити фірмовий стиль готелю, посилити враження від проживання в 

ньому, залишити яскраві спогади і бажання повернутися в готель в 

майбутньому. 

Використання нано-ароматизації приміщень сприяє підвищенню 

ефективності праці працівників, зняттю стресових станів, вирішення проблем 

плинності кадрів і підвищенню конкурентоспроможності підприємства в 

цілому. 

 

5. СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ БАРУ 

 

Червоний В.М., Битяк А.В. 

 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Відпочинок в ресторанах, кафе чи барах сьогодні користується 

очевидною популярністю. Число закладів ресторанного господарства зростає з 

кожним роком. Безсумнівно, центральним місцем будь-якого ресторану є бар. В 

умовах високої конкуренції власники закладів висувають підвищені вимоги до 

професійного обладнання. Грамотно організоване робоче місце бармена є 

гарантом високого прибутку [1]. Щоб швидко і якісно обслуговувати клієнтів, 

бармен повинен мати під рукою все найнеобхідніше.  
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Традиційний бар неможливо уявити без професійних кавоварок, апаратів 

для розливу пива, соковижималок, льодогенераторів, блендерів, міксерів, 

холодильного обладнання тощо [2]. Проте, традиційним баром зараз нікого не 

здивуєш. В наш час, коли йде бурхливе зростання інформаційних технологій, 

людей дивувати стає все важче.  

Однією з останніх інновацій в сфері інтерактивних технологій являється 

IBar, здатний стати родзинкою будь-якого бару. Основна ідея даного рішення 

полягає в тому, що поверхня барної стійки замінюється на спеціальний 

інтерактивний екран із сенсорним та волого-ударостійким покриттям. Будь-

який дотик до екрану викликає спеціальні відео ефекти на поверхні барної 

стійки. 

Багато компаній з розробки інноваційних технологій пропонують IBar. 

Дане оснащення має приблизні габарити 2750х1000х1100 та вагу 290 кг. 

Енергоспоживання барної стійки близько 1300 Вт. Проте ці характеристики 

можуть змінюватись, тому що IBar доволі часто розробляють індивідуально для 

кожного клієнта. Крім того, інтерактивний бар легко оснащується бездротовим 

зв’язком Wi-Fi та Bluetooth, USB, кардрідером і DVD-RW-приводом. 

Однією з унікальних особливостей такої стійки є те, що вона допомагає в 

обслуговуванні клієнта. Відвідувач має змогу подивитися меню, зробити 

замовлення, покликати офіціанта, переглянути акції закладу чи грати в ігри 

безпосередньо сидячи за баром. 

Таким чином, інтерактивний бар – це не просто стильний об’єкт 

інтер’єру, але й високотехнологічний арт-об’єкт, що привертає до закладу 

аудиторію, збільшує продаж та підвищує якість обслуговування. 
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1. Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства.. Навч. пос. - К.: 

Центр учбової літератури; Фірма «Інкос», 2007. - 280 с. 
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6. БУДІВНИЦТВО ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНОЇ 

БАЗИ ТУРИЗМУ 

 

Т.О. Серга  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

В наш час, коли рівень розвитку людства (зокрема, рівень життя 

населення, розвиток транспортної інфраструктури тощо) досягли значних 

висот, позиціонування туризму як однієї з провідних галузей економіки країни 

стає можливим, а для багатьох країн вже реальним.   

До туристичних приман відносяться як природні об’єкти (гори, 

водоспади, парки, ліси тощо), так і об’єкти антропогенного походження. До них 

можна віднести як історичні пам’ятки, так і сучасні об’єкти людської 
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діяльності. Однак якими б не були цілі в туристичній подорожі, не останнє 

місце в ній відіграє матеріально-технічна база.  

Готелі, ресторани, музеї – все це об’єкти, зведенні в рамках роботи 

будівельно-індустріального комплексу. В його складі виділяється культурно-

побутове, житлово-комунальне будівництво, а також інженерно-транспортна 

інфраструктура. Результатом діяльності будівельних організацій стають будівлі 

та споруди, використання яких є однією з умов функціонування туристичної 

сфери.  

Сучасний туристичний попит формується не лише завдяки наявності 

певного туристичного об’єкту, а й з урахуванням умов проживання (відповідно 

до можливостей та потреб туристів умови мають відповідати різним категоріям 

клієнтів), транспортної інфраструктури (зокрема, якість транспортного 

сполучення) тощо. Обираючи місце майбутнього відпочинку, туристи 

обов’язково вивчають умови відпочинку. Якщо планується подорож в одне 

місце, тобто тривале перебування на певній території (наприклад, проживання в 

готелі більше трьох діб), висуваються підвищенні умови до місця проживання. 

Якщо ж планується певний туристичний маршрут (наприклад, різними містами 

країни), при якому передбачається зміна готелю при кожній ночівлі, вимоги до 

місця перебування значно зменшуються. Отже, не залежно від мети подорожі 

(туру), матеріально-технічна база туристичної галузі є однією з основ для 

формування туристичного попиту. 
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1. ЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА ВАЖКОСТІ ПРАЦІ ПРИ ТРАНСПОРТУВАННІ 

М'ЯСНИХ ТУШ 

  В.С. Гуць 

Національний університет харчових технологій 

        

В м’ясному виробництві застосовують важку фізичну працю. Фізичні 

зусилля, що витрачаються людиною в її трудовій діяльності, оцінюються за 

енергетичними витратами (кДж/год, ккал/год). Їх величина залежить від 

інтенсивності навантаження. Всі роботи, що виконуються людиною, залежно 

від енерговитрат на їх виконання поділяються на три категорії.  

Легкі фізичні роботи поділяються на категорії  Ia – роботи виконуються 

сидячи, енерговитрати до 120 ккал/год або до 139 Вт, Іб – роботи, які 

виконуються сидячи, стоячи або пов’язані з ходінням, але не потребують 

систематичної фізичної напруги або підняття і перенесення вантажів. 

Енерговитрати 121…150 ккал/год або 140…174 Вт. Фізичні роботи середньої 

важкості поділяються на категорію ІІа – пов’язані з постійним ходінням,  

роботи, що виконуються сидячи або стоячи, але не потребують перенесення 

вантажів. Енерговитрати від 151 до 200 ккал/год, або 175…232 Вт, категорію 

ІІб – пов’язані з ходінням і перенесенням невеликих вантажів (до 10 кг). 

Енерговитрати 201…250 ккал/год або 233…290 Вт. Важкі фізичні роботи, які 

пов’язані з систематичною напругою, постійним переміщенням і пересуванням 

без засобів малої механізації значних вантажів (понад 10 кг). Енерговитрати 

понад 250 ккал/год (290 Вт). 

Фізична праця потребує значної м’язової активності. Її поділяють на два 

основних види: динамічну і статичну. Динамічна робота пов’язана з рухом тіла 

людини, рук, ніг у просторі з різною швидкістю і навантаженням; статична – з 

дією навантаження на кінцівки, мязи і хребет при утриманні вантажу і 

виконанні малорухомих робіт стоячи або сидячи. У більшості випадків 

розрізняють два види фізичної дії – піднімання вантажів і пересування. У 

практиці нормування робіт, пов’язаних з пересуванням вантажів, існує три 

основних підходи. При першому нормується тільки вага вантажу, що 

переміщується, при другому – механічне навантаження на окремі частини тіла, 

насамперед на міжхребетні диски, при третьому – енерговитрати на 

переміщення вантажу. Перший і другий підхід більш прості і апріорні,  третій – 

більш точний. Кожний з них потребує вдосконалення.  

Запропоновано науковий інженерний підхід до розрахунку енерговитрат 

при транспортуванні вантажу, який знаходиться на підвісному шляху. 

 
        Коли робітник пересуває вантаж по підвісному шляху, штовхаючи 

його, диференціальне рівняння руху запишемо: 
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де Р – рушійна сила; х – відстань, на яку буде пересунуто вантаж; t – тривалість 

транспортування вантажу; μ – коефіцієнт тертя. 

 Розв’язок рівняння при початкових умовах t=0; x(0)=0 буде: 

 
Після диференціювання знайдемо швидкість руху

 

 
   Енергію яку необхідно витратити на пересування туши по підвісному шляху 

визначаємо помноживши шлях транспортування на рушійну силу  

 Після диференціювання отримаємо необхідну потужність 

привода конвеєрного підвісного шляху
 

 
 

2. РОЗРОБЛЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕВАКУАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО 

ПЕРСОНАЛУ В ЗАКЛАДІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ПРИ 

ВИНИКНЕННІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

В.А.Заєць, О.П.Слободян, Л.П.Нещадим 

 

Національний університет харчових технологій 

 

Для безпечної діяльності і організації належних умов функціонування 

закладу ресторанного господарства важливим є створення системи цивільного 

захисту, метою якої є гарантування безпеки та захисту працівників та 

відвідувачів закладу харчування, території та довкілля від наслідків можливих  

надзвичайних ситуацій (НС).   

Евакуація, як один із методів захисту людей від небезпеки, шляхом їх 

вивезення на безпечні території , є дуже складним процесом, який вимагає 

підготовки та організованості працівників ресторанного закладу. 

Евакуація (лат. evacuatio, від evacuare — спорожняти) — процес 

виведення населення і життєважливих ресурсів першої необхідності з території 

можливої загрози від катастрофи чи воєнного конфлікту. 
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Евакуація населення – це комплекс заходів щодо організованого 

вивезення (виведення) населення із зон надзвичайних ситуацій техногенного 

або природного характеру, а також у разі застосування противником зброї 

масового ураження, і розміщення його в заздалегідь підготовлених за умовами 

першочергового життєзабезпечення безпечних районах (поза зонами дії 

вражаючих факторів джерел НС). 

Масштаби евакуації залежать від величини поширення ураження чи 

загрози надзвичайної ситуації. Успішність проведення евакуації залежить від 

підготовленості керівництва закладу. 

В закладі ресторанного господарства можуть проводитися такі види 

евакуації: 

а) загальна евакуація — заклад звільняється повністю; 

б)   часткова евакуація — звільняється частина приміщення;  

 в) негайна евакуація є терміновим заходом, якщо надзвичайна подія 

(пожежа, вибух, аварія та ін.) уже виникла або може виникнути в обмежений 

відрізок часу. Кожний з названих видів евакуації під впливом обстановки, що 

змінюється, може перерости в негайну евакуацію; 

г) тимчасова евакуація — проводиться при порівняно невеликій, 

тимчасовій загрозі. 

Евакуація проводиться у найкоротші строки після її оголошення.  

При аварії в закладі ресторанного господарства силами керівників 

закладу здійснюється евакуація робітників і відвідувачів, а у необхідних 

випадках і місцевого населення, що проживає поблизу аварії або катастрофи, 

що сталася, а також потерпілих.   

  Основними вихідними даними для планування евакозаходів є: 

 характеристика закладу ресторанного господарства; 

  характеристика можливих надзвичайних ситуацій та їх наслідків; 

 дорожня мережа, її стан і пропускні можливості за       

еваконапрямками; 

 можливості інженерного та технічного забезпечення виконання 

евакозаходів; 

 можливості системи охорони громадського порядку під час 

проведення евакозаходів; 

 засоби зв'язку та системи управління і оповіщення персоналу та 

відвідувачів про початок проведення евакозаходів; 

 Безпосередньо проведенням евакуаційних заходів  займаються 

начальники ЦЗ ( керівник закладу) під керівництвом районної (міської) 

евакуаційної комісії.   
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3. ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОБУДІВНИЦТВА ГОТЕЛІВ 

 

Г.Р. Ашмаріна, О.В. Матиящук 

 

Національний університет харчових технологій 

 

Уявіть собі готель, що дихає, генерує енергію, охолоджується за 

допомогою вітру, як рослина всмоктує сонячне світло, збирає й переробляє 

дощову воду з підземних басейнів, та до того ж з дахом, що збігається з 

навколишнім ландшафтом. 

У новому світі готелів екологічного типу здатність до сталого розвитку й 

природні інновації є актуальними факторами. Застосування в архітектурі нових 

технологій й матеріалів забезпечить в майбутньому здорову екологію. 

Безумовно, зараз далеко не всі готелі можуть дозволити собі подібне. 

Однак, згодом відвідувачі зроблять свій вибір на користь еко - готелів, вони 

захочуть спостерігати за процесом боротьби із забрудненням навколишнього 

середовища й приймати в цьому участь. 

При проектуванні екологічного дизайну якихось певних правил не існує, 

за винятком використання природних екологічних матеріалів. 

Термін "екологічний матеріал" –поняття достатньо широке. При виборі 

матеріалів необхідно враховувати їхню естетичність, безпеку, мінімізацію 

енерговитрат при виробництві, транспортуванні й експлуатації,здатність до 

повторного використання, можливість утилізації, невичерпність ресурсу. 

З цих позицій ідеально все, що пов'язане з рослинним походженням. 

Екологічний дизайн інтер'єрів у буквальному значенні має цілющий ефект. 

Фахівці нетрадиційної медицини відзначають «живу» енергетику таких 

приміщень. Меблі й оздоблювальні матеріали з хвойних порід виділяють 

фітонциди, що дезінфікують повітря. Своєрідна аромотерапія в комбінації з 

візуальним ефектом заспокоює нервову систему, захищає від стресів, піднімає 

настрій. 

Якщо ж розглянути найпоширеніші матеріали й оцінити їх окремо по 

кожному з перерахованих вище пунктів, стане ясно, що будувати не має з чого. 

Бетон, синтетичні покриття й олійні фарби не дозволять насолодитися довгою й 

квітучою старістю. Металочерепиця, сендвіч-панелі й алюмінієві конструкції не 

потрапляють у розряд відновлювальних. Від відпрацювавших своє пластиків – 

позбутися нелегко. Разом з тим у перерахованого набору є досі не згадані, але 

також важливі чинники, а саме – економічність, простота монтажу й зручність в 

експлуатації. 

Використання фарб, лаків, пластику, синтетики в еко інтер'єрі обмежене. 

Сучасні матеріали копіюють природні, намагаючись збільшити їхній потенціал. 

При цьому для оздоблення приміщень доступні десятки порід дерева з різною 

структурою й кольоровими відтінками. А кількість варіантів з використанням 

натурального каменю й керамічної плитки взагалі не піддається підрахунку. В 

обробці стін прийняті дерев'яні й коркові покриття. Допускаються шовкові й 

паперові шпалери. Можна використовувати для стін натуральну штукатурку, 
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оздоблювальний камінь, керамічну плитку, мозаїку, оздоблювальну цеглу. 

Підлоги найчастіше покривають дерев'яними дошками, паркетом, напольною 

плиткою й навіть каменем.  

В 30 км від Дніпропетровська на березі річки Оріль в лісі розташувався 

еко-готель FriendHouse. Цей комплекс побудований повністю з екологічно 

чистих будівельних матеріалів, переважно глини, очерету, деревини. Але 

архітектори слабо використовували вдруге перероблені матеріали, що ставить 

під сумнів екологічність даної споруди. Адже саме використання перероблених 

відходів в екобудівництво забезпечує зменшення антропогенного впливу на 

навколишнє природне середовище 

Отже, повна відмова від небажаних матеріалів – не можлива. Але їх 

максимальне скорочення й заміна більш екологічними аналогами – природними 

або відновленими – можливе і необхідне. 
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4. ОСОБЛИВОСТІ РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ 

КЕРІВНИЦТВА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Володченкова Н.В., Хіврич О.В. 

 

Національний університет харчових технологій 

 

Аналіз надзвичайних ситуацій за останні 5–8 років свідчить про те, що, 

значна їх кількість виникає на об’єктовому рівні. До нього належать і малі 

підприємства, установи, організації, заклади з чисельністю працівників 50 осіб і 

менше у сфері виробництва, логістики, торгівлі, тощо. 

Від ефективності розроблення та впровадження в життя заходів із 

запобігання та ліквідації надзвичайної ситуації в разі її виникнення залежатиме 

життя та здоров’я персоналу та відвідувачів цих підприємств і розміри 

заподіяної шкоди. 

Дослідження свідчить про те, що Відповідно до Кодексу цивільного 

захисту України, підготовка персоналу на підприємствах незалежно від форм 

власності до дій у надзвичайних ситуаціях здійснюється за спеціально 

розробленою схемою заходів захисту населення та територій. 

Для великих і малих підприємств система заходів захисту від 

надзвичайних ситуацій включає: – планування та здійснення необхідних 

заходів для захисту своїх працівників, – об’єктів господарювання; розроблення 

планів локалізації та ліквідації аварій з подальшим погодженням з Державною 

службою України з надзвичайних ситуацій; – підтримання у готовності до 

застосування сил і засобів із запобігання виникненню та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій; – створення та підтримання матеріальних резервів для 

попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій; – забезпечення своєчасного 
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оповіщення своїх працівників про загрозу виникнення або при виникненні 

надзвичайної ситуації. 

Основною особливістю дій малих підприємств при загрозі або 

виникненні надзвичайних ситуацій є в першу чергу захист персоналу та 

відвідувачів. 

Виходячи з цього, ст. 130 Кодексу цивільного захисту України 

передбачає, що на підприємствах з чисельністю персоналу 50 осіб і менше 

розробляються та затверджуються інструкції щодо дій при загрозі або 

виникненні надзвичайних ситуацій. 

Крім того, у сфері промислового виробництва до малих підприємств 

можуть бути віднесені і такі, де чисельність працівників перевищує 50 осіб. 

Інструкції для таких підприємств розроблюються за рішенням відповідного 

територіального органу Держслужби України з надзвичайних ситуацій. 

Деякі конкретні заходи, не відображені в нормативних документах 

підприємства, потребують внесення до посадових інструкцій працівників. Крім 

того, на малому підприємстві необхідно розробляти й доводити до всіх 

працівників Порядок цілодобового оповіщення керівництва та працівників у 

випадку загрози або виникнення надзвичайної ситуації. 

Всі працівники підприємства повинні бути навчені діям, чітко знати свої 

обов’язки та неухильно їх виконувати. Це також стосується адміністрації 

малого підприємства, яка в екстремальній обстановці не може приймати 

помилкові рішення або віддавати необґрунтовані розпорядження. 

Уникнути цього дозволить якісно розроблена Інструкція щодо дій 

персоналу малого підприємства при загрозі або виникненні надзвичайних 

ситуацій, наведена нижче. 
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5. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІСТУ ОСНОВНИХ ЗМІН ТА НОВАЦІЙ 

НОВОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА  

«КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ» 

 

Хіврич О.В., Володченкова Н.В. 

 

Національний університет харчових технологій 

 

З 01 липня 2013 року, дня введення Кодексу цивільного захисту України 

в дію втрачає чинність низка законодавчих актів, у тому числі Закон України 

«Про пожежну безпеку». Значна кількість базових положень Кодексу потребує 

розроблення конкретних механізмів їхнього впровадження. Проте вже зараз 

відповідальним особам підприємств слід бути готовими до нових змін щодо 

забезпечення належного цивільного захисту (ЦЗ). 

Аналіз основних змін та новацій, передбачених Кодексом свідчить про те, 

що в ньому термін «пожежна безпека» визначається як відсутність 

неприпустимого ризику виникнення й розвитку пожеж та пов’язаної з ними 

можливості завдання шкоди живим істотам, матеріальним цінностям і 

довкіллю. 

Держтехногенбезпека України розробляє Концепцію вдосконалення 

наглядової діяльності в сфері пожежної безпеки на основі ризик-орієнтованого 

підходу. Вона передбачає оцінювання відповідних ризиків від провадження 

господарської діяльності підприємців на об’єктах різного функціонального 

призначення. 

Згідно зі ст. 20 Кодексу, до завдань і обов’язків підприємців, тому числі і 

харчової промисловості, у сфері ЦЗ належить: – забезпечення виконання 

заходів у сфері ЦЗ на підприємствах; – забезпечення захисту своїх працівників 

засобами колективного та індивідуального захисту; – розміщення інформації 

про заходи безпеки населення при виникненні виробничої аварії; – організація 

та здійснення під час виникнення надзвичайних ситуацій евакуаційних заходів 

щодо працівників та майна підприємства; – створення об’єктових формувань 

ЦЗ, необхідної для їх функціонування матеріально-технічної бази; – створення 

диспетчерських служб, необхідних для забезпечення безпеки об’єктів 

підвищеної небезпеки; – проведення оцінки ризиків виникнення надзвичайних 

ситуацій (НС) на підприємствах; – здійснення навчання працівників з питань 

ЦЗ; – декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки; – розроблення 

планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на підприємствах; – проведення 

об’єктових тренувань і навчань з питань ЦЗ; – забезпечення аварійно-

рятувального обслуговування підприємств; – здійснення за власні кошти 

заходів ЦЗ, що зменшують рівень ризику виникнення НС; – забезпечення 

безперешкодного доступу посадових осіб органів державного нагляду для 

проведення обстежень на відповідність протиаварійних заходів; – забезпечення 

дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання 

захисних споруд ЦЗ; – здійснення обліку захисних споруд цивільного захисту, 

які перебувають на балансі; – дотримання протиепідемічного, 
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протиепізоотичного та протиепіфітотичного режиму; – розроблення заходів 

щодо забезпечення пожежної безпеки; – забезпечення виконання вимог 

законодавства у сфері техногенної безпеки; – впровадження автоматичних 

засобів виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої 

автоматики; – своєчасне інформування відповідних органів та підрозділів ЦЗ 

про несправність протипожежної техніки, систем протипожежного захисту на 

території підприємства. 
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6. БІОЛОГІЧНЕ ТА МЕДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ 
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Харківський державний університет харчування та торгівлі  

 

С.О. Уваров 

Інститут прикладної кріології (Харків) 

 

Соціально-екологічні проблеми і напружений, кризовий стан в 

суспільстві, масовий стрес та неврози ведуть до необхідності розробки та 

впровадження нових, високоефективних реабілітаційних технологій 

спрямованої фізіологічної дії. Особливо важливе застосування таких технологій 

в послугах готельних та санаторних підприємств та установ. Готельна и 

санаторна сфера традиційно є сферою, де апробуються нові релакс-техніки та 

реабілітаційні технології.  

Сьогодні перед готельним господарством і санаторно-курортною сферою 

встає два головних завдання: 

– соціальне завдання (впровадження програм інтенсивної масової 

реабілітації); 

– економічне завдання – збереження та розвиток підприємств в умовах 

соціальної нестабільності, економічної кризи, різкого скорочення ринку.  

Одним з найбільш ефективних засобів вирішення сучасних проблем 

санаторної сфери є впровадження нових послуг із включенням методик 

повітряної кріотерапії. Повітряна кріотерапія – це метод загального 

оздоровлення і реабілітації із застосуванням атмосферного повітря, 
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охолодженого до                –30–80° С. Колективом харківського Інституту 

прикладної кріології та НВП «Кріотехмед» створено лінію сучасних 

оздоровчих систем і приладів – кріотренажерів аеродинамічних 

низькотемпературних ТАН та кріостимуляторів Старченко (CSS).  

Практичне впровадження кріотерапії і кріотренінгу в медичної сфері та 

немедичних реабілітаційних технологіях є актуальним завданням найближчих 

років. Відомо, що кріовплив веде до вираженого антистресового та анти 

депресійного ефекту, загального загартовування, модуляції імунної системи та 

підвищення загального рівня захисних сил організму. Кріотерапія та 

кріотренінг мають сінергійний ефект, добре поєднуються і підсилюють 

реабілітаційну дію традиційних послуг санаторної сфери – масажу, фітнесу, 

гімнастичних вправ, сеансів саморегуляції, косметологічних процедур тощо.  

Біологічна дія послуг із застосуванням кріотерапії забезпечується 

поліпшенням капілярного кровообігу, активацією ендорфінної системи 

(«гормонів задоволення»), зняттям хронічної напруги та нервово-м’язових 

блоків, тренінгом серцево-судинної системи, активацією імунітету, зростанням 

адаптаційної спроможності організму. Сеанси кріовпливу сприяють зниженню 

рівня зайвої ваги, мають виражений косметологічний і омолоджуючій ефекти.   

Кріотерапія і кріотренінг розвиваються в руслі Welness-індустрії – нової 

галузі здорового способу життя та психофізичного розвитку людини, яка за 

короткий термін заслужено завоювала популярність і місце серед бурхливо 

зростаючих галузей економіки по всьому світу. Перевагами послуг повітряної 

кріотерапії є безпека, широкий спектр застосування, результативність дії та 

економічна адекватність по співвідношенню «ціна-якість». Тому повітряна 

кріотерапія активно включається в заходи, спрямовані на масове оздоровлення 

населення, охорону праці, поліпшення безпеки і якості життя. Нами 

впроваджено послугу сеансів кріотренажерів серії ТАН для клієнтів готельних 

та санаторних закладів Харкова, Трускавця та санаторію «Утес», а також 

кріостимуляторів CSS в профілактичних установах Харкова. Результати 

впровадження послуг кріотерапії і кріотренінгу свідчать про значний 

економічний та оздоровчий ефекти. Економічний ефект для установ готельної і 

санаторної сфери визначається розширенням асортименту та підвищенням 

якості послуг.  

Медико-гігієнічний ефект проявляється в покращенні фізіологічного 

стану і загального рівня здоров’я клієнтів, ліквідації або зменшення гостроти 

симптомів хронічних захворювань.  

 

7. ВПЛИВ МІКРОКЛІМАТУ НА СТАН ПРАЦІВНИКІВ ГАРЯЧИХ ЦЕХІВ 

У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

О.В. Євтушенко, А.О. Сірик, К.С. Радченко 

 

Національний університет харчових технологій 

У повітряне середовище гарячих цехів закладів ресторанного 

господарства виділяються різні шкідливості: теплота, водяна пара, деякі 
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шкідливі речовини – продукти термічної деструкції оброблюваної сировини 

(оксид і діоксид вуглецю, акролеїн та ін.). Під час технологічного процесу і 

роботи теплових апаратів в гарячих цехах спостерігаються підвищені 

температура і відносна вологість повітря, інтенсивність теплового 

випромінювання. Внаслідок цього в гарячих цехах показники мікроклімату 

(температура (t), відносна вологість (φ), швидкість руху повітря (v), а також 

інтенсивність теплового випромінювання (Е)) виходять за межі допустимих 

значень [1]. При цьому працівники опиняються в екстремальних теплових 

умовах. Несприятливі мікрокліматичні умови в гарячих цехах впливають на 

теплове самопочуття працівників. Внаслідок цього у них з'являється відчуття 

розслабленості, втоми, знижуються увага та продуктивність праці. Тривалий 

вплив несприятливих мікрокліматичних умов створює передумови для 

професійних захворювань і, побічно, – для аварій і нещасних випадків.  

Організм людини це саморегулююча система, фізіологічний механізм 

якої з метою підтримки постійної температури тіла спрямований на 

забезпечення відповідності кількості утвореного тепла (теплопродукція) 

кількості тепла, відданого в зовнішнє середовище (тепловіддача).   

При перегріванні організму, тобто, коли отримана кількість енергії 

істотно перевищує її витрату, механізм терморегуляції сприяє підвищенню 

тепловіддачі. Вона здійснюється через систему кровообігу і шляхом 

потовиділення. Роль системи кровообігу полягає в посиленні потоку крові через 

шкіру внаслідок розширення шкірних судин, а також збільшення частоти 

серцевих скорочень і хвилинного об'єму крові. В результаті цього 

збільшуються теплопровідність тканин, надходження тепла до поверхні шкіри і 

її температура, що сприяє більшому розсіюванню тепла в навколишнє 

середовище [2]. 

Крім температури, на тепловіддачу організму впливає вологість повітря в 

робочих приміщеннях. У гарячих цехах закладів ресторанного господарства, де 

температура повітря на робочому місці досягає 300С і більше, тепловіддача 

організму відбувається тільки за рахунок випаровування, висока вологість 

навколишнього середовища уповільнює випаровування з поверхні шкіри і 

призводить до його перегріву. 

Для створення оптимальних умов праці важливе значення має швидкість 

руху повітря, що сприяє віддачі організмом тепла в зовнішнє середовище і 

прискорює випаровування вологи з поверхні шкіри, полегшуючи тим самим 

самопочуття працівника при високій температурі і високій відносній вологості 

повітря. Необхідно відзначити, що при температурі повітря вище 36,50С 

збільшення його швидкості дає протилежний, тобто нагріває ефект [3]. 
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8. ЗАСОБИ МАЛОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ НОМЕРІВ 

 

Н.П. Залєвська, О.А. Коваль 

 

Національний університет харчових технологій 

 

Вступ.    Обслуговування номерів  - це одне з головних завдань будь-

якого готеля. Кожен заклад розміщення працює в безперервному режимі 

обслуговування, тому до них висувають високі санітарно-гігієнічні вимоги. 

Відповідно до ДБН В.2.2.-20:2008 «Будинки і споруди. Готелі» в житлових і 

громадських приміщеннях повинна забезпечуватися можливість 

пилоприбирання, вміст пилу в повітрі житлових приміщень готелів має бути не 

більше 0,15 мг/м3. Для здійснення швидкого і високоякісного прибирання з 

дотриманням усіх санітарно-епідеміологічних норм готель повинен мати: 

висококваліфікований персонал; повноцінний інвентар; сучасні прибиральні 

матеріали; сучасні прибиральні машини і механізми. 

 Матеріали дослідження. Засоби малої механізації для полегшення праці 

покоївок. 

 Результати.   Покоївки  зазвичай працюють у дві зміни, норма на одну 

покоївку складає 10-18 номерів за зміну, залежно від класності готелю, розміру 

номерів і типу прибирання. Професійна покоївка повинна передбачати будь-яку 

ситуацію і мати на візку повний комплект гостьового приладдя. Для 

полегшення роботи покоївки використовують візки. Готельні візки за 

призначенням можуть бути: універсальні, для розвезення білизни, прибирання 

приміщень, сервісні. Сервісні візки оснащені декількома лотками, а при 

необхідності і нейлоновим мішком для сміття або білизни. Спеціальний візок 

для білизни має бути зручним для розвезення великого обсягу постільної 

білизни та рушників, це багаторазовий нейлоновий мішок об'ємом 120 або 240 

л на металевій сітці-підставці і може бути доповнений нейлоновим мішком для 

сміття з однієї або двох сторін. Спеціалізовані візки користуються попитом в 

готелях з великим номерним фондом, де покоївки ділять посадові обов'язки: 

одна розвозить білизну, друга прибирає номери. Для прибирання приміщень 

використовуються візки, обладнані підставкою для відра або пилососа і 

поличками для засобів прибирання. Універсальні візки призначені для 

широкого спектру робіт. Деякі виробники випускають знімні мішки, які легко 

можна повісити або зняти при необхідності. Їм віддають перевагу в невеликих 

готелях, оскільки це більш економічний варіант. 

Основний критерій при виборі обладнання для обслуговування готельних 

номерів - це функціональність. Основними вимогами до готельних візків є: 

легкість в пересуванні по підлозі з вантажем, приладдям для прибирання; 
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надійність, маневреність, зручність в експлуатації, естетичний зовнішній 

вигляд, забезпечення безпеки конструкції. У візків повинен бути металевий 

каркас, м'які елементи захисту для запобігання ушкодження стін і меблів при 

зіткненнях, переставні пластикові полички. Навантаження на колесо - не менше 

100 кг, обертання кожного - 360 °, оснащеня стопорами. Габаритні розміри і 

візків для Housekeeping обирають, виходячи з кількості номерів на поверсі: для 

8-10 номерів - візок шириною 45-50 см, для 9-12 номерів оптимально 60-65 см, 

для 15-18 номерів - 85-90 см. Розміри візків для транспортування білизни та 

столи для Room Service мають дозволяти переміщення їх по поверхах готелю на 

ліфтах. Навантажений візок повинен входити в ліфт і залишатися місце для 

покоївки. 

Висновок. Підір потрібної комплектації візків, їх розміри, конструкція 

залежить від: виду роботи яку виконує покоївка (розвіз-збір білизни, гігієнічної 

продукції, сухе або вологе прибирання, прибирання з пилососом тощо), площі 

місця зберігання готельних візків, необхідності перевозити візок з поверху на 

поверх, розміру ліфта, покриття підлоги. 
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9. РОЗРАХУНОК ПОТУЖНОСТІ ПРИВОДА ФОРМУВАЛЬНИХ 

МАШИН 

  О.А.Коваль, В.С.Гуць 

Національний університет харчових технологій 

     

 Для формування харчових продуктів витрачається енергія. Розрахунок її 

оптимальної кількості – складна інженерна задача. Пов’язано це перш за все з 

різними структурно-механічними властивостями дисперсних систем що 

стискаються. За реологічними (структурно-механічними) властивостями 

подрібнене м’ясо, сирна маса, тісто та інші харчові дисперсні системи можна 

представити як реологічне тіло з в’язко-пружними властивостями. Механічна 

модель такого тіла має вигляд послідовно з’єднаного в’язкого елемента μ з 

пружним с. Під дією змінної у часі напруги τ (t) м’ясо деформується за законом 

який можна описати диференціальним рівнянням 

                                               )()()()( txtxt
c

t  


      ,                            

(1) 

де х – відносна деформація (безрозмірна величина); 

dt
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tx )(  - швидкість деформування, 1/с; 
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 )(  - швидкість зміни напруги Пас-1. 
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    Коли формування відбувається періодичним повільним стисканням при  τ(t) 

= const, врахувавши початкові умови t = 0 = > x (0) = x0, та тривалість дії 

напруги t = tn  , розв’язок диференціального рівняння (1) буде: 
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     Виконавши диференціювання рівняння (2), отримаємо швидкість 

деформування 
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    Енергія А (робота) та її витрати N (потужність) на деформування будуть: 

                                           0

2

21 x
t

AAA 



                                       (4) 

                                                
1

0

2

t

x

t

A
N






                                         (5) 

Тобто, коли відома тривалість t2 стискання харчової дисперсної системи  

постійним навантаженням τ, з рівнянь (4), (5) можна визначити енергетичні 

параметри процесу формування. 

Якщо помножити A i N  на кількість одночасно працюючих робочих  

формуючих пристроїв, то можна розрахувати загальні (сумарні) енерговитрати і 

відповідно ефективність формування, пресування ,стискання. Знаючи 

швидкість деформування можна визначити продуктивність машини. 

Вибрана реологічна модель має свої особливості, а саме: миттєве 

початкове деформування пружини та поступове демпфера. Врахувавши це для 

практичних розрахунків швидкість деформування визначимо наступним чином 
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Витрати енергії (потужність) 
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ВИСНОВОК. Отримані енергетичні  характеристики робота деформування А і 

її  реальні витрати дають можливість розрахувати  оптимальну потужність N 

електродвигуна до формуючих машин. Підібрати його. А це в свою чергу 

приведе до економії енергоресурсів.                   
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10. ВИЗНАЧЕННЯ РЕОЛОГІЧНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ М'ЯСНОЇ 

СИРОВИНИ 

 

О.А.Коваль, В.С.Гуць 

Національний університет харчових технологій 

 

За реологічними (структурно-механічними) властивостями м’ясо можна 

представити як реологічне тіло з в’язко-пружними властивостями. Механічна 

модель такого тіла має вигляд послідовно з’єднаного в’язкого елемента μ з 

пружним с. Під дією змінної у часі напруги τ (t) м’ясо деформується за законом, 

який можна описати диференціальним рівнянням 
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Коли деформування м’яса відбувається періодичним повільним 

стисканням  і τ(t) = const, врахувавши початкові умови t = 0 = > x (0) = x0, та 

тривалість дії напруги t = tn, розв’язок диференціального рівняння (1) буде: 
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Виконавши диференціювання рівняння (2), отримаємо швидкість 

деформування 
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Реологічні коефіцієнти знаходимо використавши рівняння (1),(2). 

Заміривши деформацію х(t), тривалість t деформування, знаючи τ = const, 

розраховуємо коефіцієнт μ 
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Коефіцієнт с  знаходимо, підставивши коефіцієнт μ в диференціальне 

рівняння (1). 
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Розв’язок рівняння (5) при початкових умовах t = 0 = > x (0) = x0 
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В сучасних конструкціях технологічного оброблення стискання м’яса 

відбувається при τ≠const. Аналогічно попередньому визначимо показник стану 

(жорсткості) м’яса при умові обробки його ударом, тоді    

                                                      
at

neFt )(                                       (7)  

Графік залежності τ(t) представлено на рис.1 

Fn

t2

)(t

t1 t
 

Рис.1 Кінетична крива зміни напруги деформування м’яса ударом 

(швидким стисканням). 

Врахувавши, що τ(t) ≠const, отримаємо розв’язок рівняння (1) при 

початкових умовах t = 0 = > x (0) = x0 
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Прийнята модель мяса має свої особливості – миттєве початкове 

деформування та подальше поступове. Врахувавши це для практичних 

розрахунків швидкість деформування визначимо наступним чином 
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Аналогічно попередньому визначимо коефіцієнти с і μ . Вони та 

відношення μ/с   характеризують консистенцію м’ясної сировини. 

 

11. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

В.Д.Макаренко, О.В. Галецька 

 

Національний університет харчових технологій 

   

    Сьогодні в Україні функціонують чотири атомні станції: Запорізька, 

Рівненська, Хмельницька та Південноукраїнська, на яких працюють 15 ядерних 

енергетичних установок загальною встановленою потужністю 13835МВт. Одним із 

ефективних інструментів контролю за рівнем безпеки діяльності АЕС, його 

відповідністю національним та міжнародновизнаним вимогам із ядерної та 

радіаційної безпеки є вдосконалення механізму та здійснення суворого обліку всіх 

порушень у процесі експлуатації АЕС, ретельного розслідування їх при-чин, 

упровадження заходів щодо усунення виявлених недоліків і запобігання 

виникненню зазначених подій у подальшому. 
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 Усі радіоактивні джерела є сконцентрованою в малому об’ємі значною 

радіоактивністю, через що вони є досить небезпечними для людини в разі її 

контакту з джерелом, що може призвести до дуже суворих наслідків. 

       Надзвичайно важливим завданням для всіх країн світу є застосування 

джерел іонізуючого випромінювання за їх призначенням та підрегулюючим 

контролем, запровадження заходів щодо радіаційного захисту населення, пацієнтів і 

персоналу. Для реалізації такої системи в Україні створено нормативно-правову 

базу та інфраструктуру державного регулювання безпеки джерел іонізуючого 

випромінювання, згідно з якою всі такі джерела та визначені законодавством 

види діяльності, що повязані з ними, перебувають під регулюючим контролем. 

       Для вирішення радіоекологічних проблем, пов’язаних із радіаційно-

небез-печними об’єктами ядерної енергетики, потрібно виконати такі роботи: 

 отримання на природних полігонах експериментальних даних щодо 

міграції 

радіоактивних речовин, викидів і скидів підприємств ядерно-паливного 

циклу в компонентах навколишнього середовища; 

 дослідження статичних характеристик полів радіоактивного 

забруднення в 

зонах впливу радіаційно-небезпечних об’єктів; 

 експериментальні дослідження поведінки різних форм радіоактивних 

речовин у природних умовах; 

 дослідження ефективності технологічних і природних бар’єрів 

існуючих сховищ радіоактивних речовин і тих, що проектуються, розробка 

нових захисних матеріалів для захоронення радіоактивних речовин; 

 удосконалення системи моніторингу за станом радіоекологічної 

безпеки на території України; 

 поліпшення системи контролю за дотриманням вимог радіоекологічної 

безпеки на об’єктах народного господарства; 

 вирішення проблем фінансування заходів щодо підвищення рівня 

радіоекологічної безпеки та інше. 

Рекомендації з провадження сільського й лісового господарства в умовах 

радіоактивного забруднення територій 

Зважаючи на трансформовані екологічні умови на землях після сільського-

сподарського користування, лісорозведення здійснюється за спеціальними 

проектами, із попереднім детальним вивченням родючості й радіаційного 

забруднення ґрунтів. 

У зоні зі щільністю забруднення території Cs до 5 Кі/км2 застосовуються усі 

традиційні способи й технологія лісокультурних робіт, і з обов’язковим 

дотриманням правил виробничої гігієни й радіаційного захисту. 

У зонах зі щільністю забруднення до 15 Кі/км2 особлива увагаз вертається на 

скорочення трудовитрат, часу перебування працівників на лісокультурній площі, 

що досягається шляхом максимально можливої механізації виробничих процесів і 

спрощенням останніх (скорочення числа агротехнічних і лісівничих доглядів тощо). 
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Густота лісових культур у відносно багатих екотопах може бути змен-шена за 

рахунок самосіву берези й вільхи, але не бути меншою 4 тис.шт. на 1 га. На 

збіднених піщаних ґрунтах висаджується на 1 га до 10 тис.шт. сіянців. 

Обробіток ґрунту на сільськогосподарських землях для створення лісових культур 

за всіх умов провадиться пізньої осені чи рано навесні, що зменшує загрозу 

сильного забур’янення й пилоутворення. У цей самий термін наорюються пласти чи 

формуються мікропідвищення для садіння сіянців. Дискування й боронування 

площі, як правило, не провадяться. 

12. ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

В.Д.Макаренко, О.В. Галецька 

 

Національний університет харчових технологій 

 

Забруднення вод – це процес зміни їх фізичних, хімічних та біологічних 

властивостей, які можуть здійснювати шкідливий вплив на людину та природу, 

а також обмежувати можливості використання води. Відповідно ГОСТ 

17.1.107-77, речовиною, що забруднює воду, є кожна сполука, що викликає 

порушення норм якості води.  

Процес забруднення водних басейнів, зокрема нафтою та продуктами її 

переробки, обумовлений багатьма причинами, як природними, так і 

технічними. Нафтопродукти потрапляють у водоймища різними шляхами:  

1. скидання у водоймища промислових і ляльних вод з суден (23 %); 

2. скидання у портах та припортових акваторіях, включаючи втрати 

при завантаженні наливних суден (17 %); 

3. скидання промислових відходів і стічних вод (10 %); 

4. ливневі стоки (5 %); 

5. катастрофи суден і бурових установок у водоймищах (6 %); 

6. буріння на шельфах (1 %); 

7. атмосферні опади (10 %); 

8. виніс річним стоком (28 %). 

Всі забруднення можна розділити на дві основні групи :  

1. хронічні (постійні) забруднення.  

2. залпові скиди (розливи) нафти. 

  За уточненими даними певним, скидання нафтопродуктів складає 

1113,2 т/рік, що становить 0,3 % від усіх скидів. Екологічний збиток, що 

наноситься водним біоресурсам скидом забруднюючих речовин складає 34451 

тис. доларів/рік чи 12 % від загальної суми збитків, що наносяться біоресурсам. 

 Нафтові забруднення представляють подвійну загрозу. Перш за все 

вони отруйні самі по собі. При їх концентрації більше 0,05 мг/л псуються 

смакові якості води, і вона набуває неприємного присмаку нафти. При 

концентрації більше 0,5 мг/л гине риба і при їх вмісті 1,2 мг/л – планктон і  
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Узагальнюючи викладений матеріал, можна зробити висновок, що в 

арсеналі боротьби з аварійними розливами нафти та нафтопродуктів є велика 

кількість механічних, фізико-хімічних, біологічних методів. Кожний з них має 

свої переваги й недоліки.  

З аналізу літературних даних по методах та засобах очистки забруднених 

нафтою природних середовищ, можна зробити висновок, що майже відсутні 

роботи, присвячені вивченню сорбційної здатності по відношенню до 

нафтопродуктів матеріалів на основі рослинної сировини, а саме відходів 

сільськогосподарської діяльності (солома, лузга), деревообробної 

промисловості (стружка, тирса) та комунальних служб (листя дерев), а отже, не 

враховується їх внесок у процес очистки води та ґрунтів від нафтових 

забруднень.  

Таким чином, пошук і вивчення нових, більш ефективних сорбентів для 

очистки води від нафти та її похідних цікаво не лише у науковому аспекті для 

вивчення фізико-хімічних та структурно-сорбційних характеристик, але й у 

практичному плані для пошуку нових, ефективних матеріалів для очистки 

об’єктів навколишнього середовища від нафтових забруднень.  

 

13. СИСТЕМА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ  

У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ КОМПЛЕКСІ 

 

О.І.Сидорченко, Т.М.Захарченко 

 

Національний університет харчових технологій 

 

Майже третина населення планети не уявляє свого життя без туризму. На 

початку XXI ст. туризм за обсягами доходу справедливо посідає третє місце 

серед провідних галузей світової економіки. Індустрія туризму важлива 

складова економіки більшості країн. На її частку припадає до 10 % світового 

валового національного продукту, 11 % світових споживчих витрат. Число 

туристських поїздок в усьому світі наближається до 600 млн, і за прогнозами 

Всесвітньої туристської організації (ВТО)  до 2013 р. досягне  937 млн.[1]  

Сьогодення на перший план висуває проблеми охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, зокрема питання стану умов праці. Від умов праці, а саме від 

того, наскільки санітарно-гігієнічний стан виробничого середовища 

приміщення відповідає її фізіологічним потребам, значною мірою залежить 

здоров'я і працездатність людини, її ставлення до роботи і сам результат праці.  

Готельний комплекс є місцем відпочинку і, як наслідок, великого 

скупчення людей. Адміністрація готельного комплексу бере на себе обов'язок 

не лише забезпечити затишне проживання і гарантії доброго відпочинку, але і 

гарантію безпеки людей, що проживають та працюють у ньому, їхнього життя, 

здоров'я, майна тощо. Саме тому необхідний найретельніший контроль у сфері 

безпеки таких закладів. Сучасний готельний комплекс оснащений великою 
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кількістю різного обладнання і майна, у ньому працює значна кількість 

обслуговуючого персоналу, відбувається постійна зміна проживаючих. Саме 

тому питанням охорони праці та техніки безпеки в готельних комплексах 

потрібно приділяти велику увагу. 

Організація охорони праці в готельно-ресторанних комплексах 

здійснюється відповідно до Законів України "Про охорону праці", "Про 

пожежну безпеку", "Про споживчу кооперацію", "Про туризм", "Про 

забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" та 

чинних положень про службу охорони праці і службу пожежної безпеки. [2] 

Загальне керівництво роботою з охорони й безпеки праці в готелі 

здійснює директор (роботодавець). Адміністративна реформа передбачає 

підвищення відповідальності керівників підприємств за стан охорони праці. 

Окрім моральної та юридичної відповідальності щодо охорони праці для 

роботодавців, важливим є рентабельність підприємства, одержання 

максимального прибутку, зменшення витрат на пільги та компенсації за роботу 

в шкідливих умовах, штрафні санкції, зменшення розміру страхових тарифів. Ці 

причини спонукають власника активізувати роботу з охорони праці на 

підприємстві. 

Висвітлено важливу роль охорони праці та техніки безпеки на 

підприємстві, оскільки лише за високого рівня охорони праці можна 

забезпечити ефективне виконання завдань, що постають перед підприємством і 

досягнути найкращих економічних результатів. [3] Проаналізовано стан 

травматизму сфери послуг. Запропоновано основні заходи електро- та 

пожежної безпеки, які спрямовані на формування правильної соціальної позиції 

особи щодо власної безпеки. 
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14. СТРЕСОСТІЙКІСТЬ ПЕРСОНАЛУ 

 В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 

 

А.О. Сірик, В.А. Лиховоз, Ю.А. Семененко 

 

Національний університет харчових технологій 

 

Розвиток туристичного бізнесу туризму як виду відпочинку набуває все 

більш інтенсивного розвитку. Як наслідок – розвиток інфраструктури туризму 

(зокрема, ресторанного та готельного бізнесу) та значне збільшення потоків 

туристів в нашій країні. З психологічної точки зору в цьому явищі можна 
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виділити дві сторони: перша – зміна місць, що являє собою терапевтичний 

ефект для відпочиваючих; друга – розвиток професійного (робочого) стресу у 

працівників сфери туризму. 

Термін «стрес» у фізіологію та психологію вперше ввів у 1932 році 

Уолтер Бредфорд Кенно у своїх класичних роботах з універсальної реакції 

«боротись чи втікати».  Професійний стрес в сфері туризму, зокрема в 

готельно-ресторанній сфері  досить часте явище  сьогодення. Останнім часом 

розвитку професійного (робочого) стресу, стали приділяти особливу увагу, 

оскільки цей фактор став чи не найважливішою умовою, яка безпосередньо 

впливає на працездатність персоналу, а також  на продуктивність його праці. 

Детальне вивчення професійного стресу показує, що його основою є 

принцип, який полягає  в тому, що з підвищенням активності нашої нервової 

системи до певного рівня – ефективність  діяльності людини підвищується, але 

при подальшій активації нервової системи показники працездатності 

починають зменшуватися, аналогічно зменшується  мотивація до праці, 

збільшується рівень травматизму. [1] Сучасні дані про вплив емоційного стресу 

на професійну діяльність персоналу в готельно-ресторанному бізнесі 

підтверджують це положення. В цій ситуації стає актуальною проблема  

попередження та подолання професійних стресів. 

Проявами виробничого стресу є: депресії, стосовно незадоволеності 

результатами своєї праці; прояви неадекватної агресії та небажання працювати; 

підвищена завантаженість та швидкі темпи виконання поставлених робіт.[2] 

На сьогоднішній день проводиться надзвичайно багато досліджень 

стосовно стресостійкості персоналу, зокрема одне з досліджень проводили за 

методикою визначення рівня нервово-психічної стійкості, яка була розроблена 

групою вчених з Канади. В результаті досліджень було виявлено, що найбільш 

істотними  стресорами для персоналу готельного комплексу є ряд фізичних 

(занадто висока або низька температура в робочому приміщенні, недостатня 

освітленість, підвищений рівень шуму) та виробничих (недостатнє розуміння 

працівником своєї ролі та місця на виробничих процесах).  

Клієнт Персонал

Замовлення Стрес

ПроблемиОчікування

Незадоволе

ність

Назрівання 

конфлікту
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Особлива увага приділяється проблемам частих конфліктів з клієнтами, 

які стають певними «пусковими механізмами» цілого ланцюжку негативних 

реакцій, яких необхідно уникати на робочому місці обслуговуючому персоналу. 

У ході досліджень були зроблені висновки щодо необхідності 

розроблення та проведення спеціальної тренінгової програми підвищення 

стресостійкості працівників готельно-ресторанного господарства, на яких 

необхідно демонструвати як діяти в різних стресових ситуаціях, що можуть 

виникнути в безпосередньому спілкуванні з клієнтами. 
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1. МЕТОД ОЦІНКИ РИЗИКІВ БЕЗПЕКИ В СУЧАСНИХ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО 

БІЗНЕСУ 

Ю.В. Землянко  

 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Загальне впровадження інформаційних технологій (ІТ) в структури 

сучасних організацій стало об’єктивною реальністю. На усіх управлінських 

рівнях є необхідність та можливість розширити комунікаційні та інформаційні 

можливості за рахунок впровадження сучасних ІТ. В результаті інформаційні 

структури організацій розгортаються, а саме: локальні мережі організацій 

підключаються до мереж Internet; мережі об’єднуються в офісні багаторівневі 

структури та розгортаються до рівня розподілених корпоративних мереж.  

Впровадження ІТ може призвести до порушень режимів інформаційної 

безпеки (ІБ), що, в свою чергу, підвищує ризики порушення цілісності, 

конфіденційності, доступності інформації в сучасних інформаційних системах 

готельно-ресторанного бізнесу. Інформаційна безпека (ІБ) в даний час стає 

необхідною умовою успішного розвитку господарюючого суб'єкта (ГС). Ризик 

компрометації інформації впливає на матеріальні і нематеріальні активи 

організації і, в кінцевому рахунку, на результати її виробничо-економічної 

діяльності. У зв'язку з великим числом інформаційних ризиків (ІР), широким 

різноманіттям значень збитку при їх реалізації та обмеженістю бюджету на ІБ 

ГС виникає завдання раціонального фінансування витрат на захист інформації 

[1-2]. 

Цілями роботи є визначення метода структурованої оцінки ризиків стану 

ІБ в ІС на підприємствах і в організаціях, що необхідно для підвищення 

достовірності оцінки і скорочення витрат по створенню системи захисту 

інформації. Мета процесу оцінювання ризиків полягає у визначені 

характеристик ризиків в інформаційній системі та її ресурсах. На основі таких 

даних вибираються необхідні засоби управління ІБ [3].  

В докладі дається характеристика розробленого в ході досліджень методу 

виконання аналітичних робіт з оцінки ризиків ІБ. Метод включає в себе низьку 

етапів: опис діючої інформаційної системи; ідентифікація джерел загроз; 

ідентифікація вразливостей; аналіз існуючих засобів захисту; визначення 

ймовірності атаки; визначення ризику; рекомендації щодо контролю та 

оформлення підсумкових документів 

У запропонованому методі визначається спосіб отримання якісних і 

кількісних оцінок величин ризику з максимальними можливостями обліку 

апріорних даних і результатів попередніх досліджень характеристик і 

властивостей ІС та стану захисту інформаційних активів компанії. Отримані 

оцінки ризику можуть бути використані при розробці концепції забезпечення ІБ 

на етапі створення ІС і для підтримки рівня ризиків на прийнятному рівні на 

етапі експлуатації ІС компаній готельного та ресторанного бізнесу. 
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2. ПОЗИЦІОНУВАННЯ І ПРОДАЖ ТУРИСТИЧНИХ 

ПРОДУКТІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
Н.І. Остап’юк  

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника» 

 

В умовах посилення конкуренції, а особливо її нецінових факторів, щоб 

успішно продавати свій товар нинішньому досвідченому споживачеві, фірмам 

доводиться вирішувати багато непростих завдань. Компанії необхідно зробити 

набагато більше, ніж просто стежити за відмінною якістю товару (послуги), 

встановити найпривабливішу ціну і зробити його доступним для цільового 

ринку. Компанія повинна продавати свої товари (послуги), супроводжуючи їх 

оригінальними, інформативними і привабливими зверненнями, які 

переконували б у відповідності цих товарів (послуг) потребам і бажанням 

споживачів, тому підприємство повинно особливу увагу приділяти своїй 

комунікаційній політиці.  

За таких умов виникає необхідність у вивченні практичного досвіду 

використання новітніх методів просування рекламних продуктів чи послуг у 

сфері туризмі, тим більше враховуючи той факт, що сучасний турист є більш 

інформованим, критичним, активним і самостійним, розкутим та незалежним. 

Його асоціативний ряд наповнений накопиченим досвідом, певними 

стандартами якості,  високими вимогами комфорту. З огляду на це тема 

наукового дослідження є актуальною та своєчасною. 

Просування туристських послуг в мережі Інтернет займає одне з перших 

місць по об’ємах всіх світових продажів. Переваги використання даного виду 

інформаційних технологій в туризмі полягають у тому, що охоплюється 

величезна споживацька аудиторія, при цьому для роботи з кожним потенційним 

клієнтом може бути вибрана найефективніша збутова стратегія. Також це 

можливість інтенсифікувати просування власних продуктів чи просто 
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порівняно дешево, доступно та зручного для потенційних туристів донести 

інформацію про свої пропозиції та саму фірму; пошук «своїх» клієнтів, 

розширення їх кола й відповідного збільшення продажів; підтримка іміджу 

компанії в очах клієнтів, партнерів і конкурентів; створення більш 

сприятливих, виняткових умов купівлі власних послуг і т.п. Крім того бази 

даних туристичного профілю й туристичні портали та власні Інтернет сайти, що 

охоплюють широкий спектр різноманітної інформації дозволяють здійснювати 

безпосередню реалізацію товарів, надавати після продажну інформаційну 

підтримку клієнту стають новим інструментом просування, збуту та 

інформаційного супроводу туристів під час подорожі, а для туристів, як 

потенційних, так і актуальних, вони виступають джерелом потрібної їм 

інформації, а чи навіть місцем подорожі (у випадку із віртуальним туризмом) 

[2].  

Проаналізувавши інформаційну інфраструктуру області, треба сказати, що 

у переважній більшості на сайтах підприємств туристичної індустрії області 

розміщується загальна інформація і лише в деяких випадках сайт має потужні 

функціональні та мультимедійні можливості, проте основна маса ресурсів – це 

дуже «сирі» та недопрацьовані чи засмічені сайти. Так при позиціонуванні 

своїх продуктів заклади харчування здебільшого обмежуються інформацією 

про свої послуги. На більшості із них є лише інформація про їх розташування, 

адреса та контактні телефони, причому не завжди актуальні. Рідко можна 

побачити меню. На сайтах готелів іноді не відображено цін, мало фото- та 

відеоматеріалу. Також доволі часто бракує цікавої подачі інформації, яка б 

привертала увагу і затримувала відвідувача на сайті, чи просто інформація є 

застарілою і не оновлюється.   

Багато підприємств до тепер обмежуються тільки створенням веб-сайту, і 

при цьому дивуються, що це не приносить їм додаткових замовлень. Вони 

навіть не представляють, що ще вони можуть зробити для просування свого 

бізнесу в Інтернеті. Окрім цього є і велика доля просто мертвих сайтів [1, 3, 6].  

Серйозною перешкодою є неймовірна засміченість Web-сторінок самою 

різноманітною інформацією, з якої користувачеві впорається важко [1, 3]. Тому 

створюючи свої власні рекламні Web-сайти слід буди логічним та креативним, 

пропонувати те, щоб вас вирізняло, а не лякало, адже в умовах жорсткої 

конкуренції споживач серйозно замислюється кому віддавати перевагу, і часто 

вибирає легкий спосіб отримання йому бажаної інформації. 
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3. ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО МЕНЮ В 

СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

М. Купневич, М. Машовець , О. Павлюченко 

 

Національний університет харчових технологій 

 

На сучасному етапі розвитку ресторанного господарства одним з вагомих 

маркетинговим інструментів, який дозволяє підвищити рівень продажів є меню. 

Нині значно зросла  кількість закладів, які намагаючись мінімізувати 

витрати часу на обслуговування, запроваджують так звані е-Menu (тобто 

електронні меню). Серед основоположників електронних меню можна 

виділити: австралійський ресторан Global Mundo Tapas у пригороді Сіднея; 

ресторан Pan Asian у Лондонському районі Soho; японська компанія Aska T3 та 

ізраїльська фірма Conceptic. 

Електронне меню (е-Menu) - це інтерактивне меню, що дозволяє зробити 

замовлення страв за допомогою сенсорних екранів. Їх розміщують 

безпосередньо на столі відвідувача або біля нього, барній стійці або планшеті,  

який гостям під час обслуговування пропонує офіціант. Дане  меню має ряд 

переваг, як для споживачів, так і власників закладів ресторанного господарства. 

Так, споживач не чекаючи офіціанта може відразу зробити замовлення, 

самостійно та швидко отримати додаткову інформацію про кулінарну 

продукцію закладу: склад інгредієнтів, рецептуру, енергетичну цінність, спосіб 

приготування тощо.  

Досить ефективним електронне меню є під час організації комплексних 

видів харчування, адже відвідувач за своїми смаком, з урахуванням 

калорійності страви, самостійно може скомплектувати сніданок, обід, вечерю.  

Замовлення клієнтів миттєво надходить на кухню та адміністратору 

ресторану.  При цьому ймовірність помилки в замовленні зводиться до нуля, що 

значно підвищує якість обслуговування та зменшує час виконання замовлення.  

Програмне забезпечення е-Menu дозволяє відвідувачу під час очікування 

замовлення пограти в ігри, почитати новини, анекдоти, послухати музику або 

подивитися відео. 

Електронне меню є аналогом паперового, який дозволяє власнику закладу 

в будь-який момент легко додати або виключити з асортименту необхідну 

страву або напій. При цьому більше не потрібно витрачати час і гроші на дорогі 

послуги дизайнерів і друкарень кожен раз, коли потрібно доповнити або 

видозмінити меню. Система  надає унікальну можливість самостійно 

здійснювати налаштування системи, в тому числі дизайн і елементи 
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візуалізації. При цьому  для повного налаштування e-Menu достатньо базових 

знань звичайного користувача ПК. Також, відкриваються нові можливості для 

проведення рекламних акцій: можна ефективно представити свій бренд, 

представити асортимент фірмових страв і напоїв, а використання спеціальних 

модулів інтерактивного меню, що рекламують послуги  партнерів (наприклад, 

салону краси або закупівельної продукції компанії-партнера) можуть стати 

додатковим джерелом доходу. 

 Аналіз літературних джерел вказує на те, що використання e-Menu в 

закладах ресторанного господарства дозволяє значно збільшити кількість 

постійних відвідувачів та підвищити дохід закладу до 25 %.  
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4. ВИКОРИСТАННЯ ГАДЖЕТІВ ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ  

ВИННИХ ТУРІВ 

К.О. Верес 

Національний університет харчових технологій 

 

Одним з перспективних напрямків розвитку ринку туристичних послуг є 

винний туризм. Це порівняно новий для України напрямок туристичної 

діяльності, але з огляду на бурхливий розвиток виноробства, дуже 

перспективний. 

Спрямований винний туризм на підготовленого, вибагливого споживача, 

якому вже не достатньо подорожі лише з пізнавальною або рекреаційною 

метою.  

Сучасні технології в виноробстві та майстерність туристичних операторів 

всіляко сприяють тому, що з кожним роком таких туристів стає дедалі більше. 

До того ж новітні технології, гаджети, також стали на службу виноробів, 

рестораторів і любителів вина. 

Так, додаток iCropTrak з картами і GPS-навігацією користується великою 

популярністю серед виноробів - воно надає інформацію про клімат, дозволяє 

вести облік сировини і робочої сили, займатися плануванням бізнесу. 

Для роботи з винними погребами підійде додаток TankNet. Ця програма 

реалізує функцію віддаленого контролю за погребами, з її допомогою можна 

встановлювати потрібну температуру в приміщенні тощо. 

Додатки для iPhone та iPad у майбутньому можуть повністю витіснити з 

ресторанів винні карти і сомельє. Так, додатки SmartCellar або Uncorked 

надають не тільки стандартну інформацію - про марку, вартості вина і вінтаж, а 

http://www.alltravels.com.ua/
http://www.microinvest.su/
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й дають докладний опис, рекомендації по поєднанню з їжею і т. ін. Так, 

наприклад, в ресторані French Laundry в каліфорнійській долині Напа винна 

карта тепер знаходиться в електронному вигляді прямо iPhone. Представники 

закладу заявляють, що створили віртуальну винну карту для того, щоб 

підвищити свій рівень екологічної відповідальності. Адже роздруківка винних 

карт кожен день - це витрачання паперу, і в кінцевому рахунку, природних 

ресурсів, тобто деревини. 

Для любителів вина вже створені спеціальні iPhone/iPad додатки, за 

допомогою яких, наприклад, можна швидко сфотографувати в ресторані 

пляшку вина і, оцінивши його смак, написати пару заміток, а потім зберегти 

інформацію в своєму віртуальному погребі. Це і Vivino, Hello Vino. 

Всі ці мобільні платформи користуються все більшою популярністю 

серед не тільки професійних дегустаторів, сомельє та виноробів, а й серед 

звичайних любителів та цінителів вина. Саме на останніх і має бути направлена 

контекстан реклама, щодо популяризації винних турів. Так, наприклад, при 

виборі червоного сухого вина Мерлот із сорту винограду неро д'Авола, ви 

отримаєте інформацію не тільки про регіон, в якому було вирощено даний сорт 

винограду: характеристика клімату, грунтів тощо, а й маршрути винних турів, 

які проходять по даному регіону – виноробна зона Noto DOC. Якщо було 

обрана пляшка вина відомого Аргентинського винороба Стівена Танзера, до за 

допомогою вищезгаданих мобільних платформ користувач отримую 

інформацію про виробника, його місце в світовому рейтингу, нагороди та 

номінації, а також дегустаційні характеристики тощо. А в якості контекстної 

реклами - винні тури по виноградникам Стівена Танзера, Аргентина. 

Такий ненав’язливий інформаційний сервіс має великий шанс для 

збільшення інтересу саме до винних турів, і, як наслідок, збільшення кількості 

«винних» туристів. 
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5. QR-КОД ЯК ІННОВАЦІЯ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ 

БІЗНЕСІ 

Ю. Вербова 
Національний університет харчових технологій 

 
Інформаційні технології покращують і полегшують життя людей в різних 

сферах. Людська натура така, що ми швидко звикаємо до всього хорошого. Саме 

через це відчуваємо дискомфорт, коли не отримуємо товарів чи послуг належної 

якості.  
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На сьогоднішній день інновації в готельно-ресторанному бізнесі 

сприймаються вимогливими гостями як явища, які самі собою розуміються. Щоб 

залишатись конкурентоспроможними на ринку готельних і ресторанних послуг 

вже не достатньо просто сприймати факт існування інновацій, потрібно активно 

впроваджувати використовувати їх, впроваджуючи в усі підрозділи готельно-

ресторанного господарства. 

Винахід QR-коду - двомірного штрих-коду - відкрило нові необмежені 

можливості для on-line взаємодії компаній і споживачів. У маленькому яскравому 

квадратному лабіринті QR-коду можна запрограмувати всі відомі інновації 

ресторанного бізнесу, а також безліч нових можливостей. Абревіатура QR 

перекладається з англійської як «швидкий доступ», а сам матричний код здатний 

утримати величезний обсяг інформації у вигляді тексту, цифр, URL-адрес, 

календарів, схем, зображень. 

Швидкість розпізнавання QR-коду дуже висока, його можна розміщувати на 

будь-яких носіях, починаючи від касових чеків і меню і закінчуючи різними 

вивісками і навіть розтяжками. Сканувати ж його можна мобільним телефоном або 

відеокамерою ноутбука. QR-код, розміщений на врученому гостю рахунку, - це 

дивовижний рекламний хід. У яскравому квадратику можна закодувати історію 

ресторану або готелю, походження, вік, авторство унікальних деталей інтер'єру і 

картин тощо. Відвідувачі з задоволенням вивчать меню закладу з докладною 

інформацією про кожній страві, склад і походження інгредієнтів, етапах і способи 

обробки, поживності і калорійності; переглянуть весь спектр послуг, 

запропонованих в готелі і оберуть зручні для себе. Завдяки розміщеної в QR-коді 

інформації про час роботи закладу і контактів, обов'язково збільшиться кількість 

замовлень в офіси і додому. 

За допомогою QR-коду готельно-ресторанний комплекс може оповіщати 

своїх гостей про акції, лотереях, розіграшах, активізувати програми лояльності, 

влаштовувати голосування, інтерактивні опитування і швидко отримувати відгуки 

про ресторан і готель від гостей. Відвідувач, відсканувавши QR-код ресторану і 

внісши в календар свого телефону інформацію про зацікавив подію або 

призначеної зустрічі, вже ніколи про них не забуде.  

Якість їжі і обслуговування вже не є єдиними чинниками розвитку готельно-

ресторанного бізнесу. За останній час інновації суттєво змінили індустрію 

гостинності. Тому на сьогоднішній день з метою підтримки 

конкурентоспроможності на ринку підприємствам готельно-ресторанного 

господарства вкрай важливо не просто знаходитись в курсі актуальних інновацій, а 

і активно застосовувати їх при організації роботи ресторану чи готелю.  
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6. СВІТОВИЙ ДОСВІД У ВПРОВАДЖЕННІ СИСТЕМ ЗАГАЛЬНОЇ 

АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБОТИ СУЧАСНИХ ГОТЕЛІВ 

 

Я. М. Мокляк 

 

Національний університет харчових технологій 

 

В наш час суттєвими в роботі сучасних готелів є положення про 

задоволення потреб гостей та забезпечення їх комфортного перебування, проте 

так само важливими є поняття енергозбереження та екологічної толерантності.  

У вирішенні даного питання у вітчизняних готельно-ресторанних комплексах 

варто звернутись до досвіду іноземних готелів, в яких ці проблеми вирішують 

за допомогою впровадження системи автоматизації. 

Загалом, автоматизація – це процес, спрямований на застосування певних 

технічних засобів, методів та систем керування, з метою зменшення міри участі 

людини в процесах, зниження трудомісткості та підвищення продуктивності 

праці з поліпшенням якості роботи, продукції, послуг [1]. 

Аналізуючи високотехнічні новинки автоматизації готелів можна 

виділити декілька основних напрямків [2] : 

- Interactive TV Systems (Система інтерактивного телебачення) – система, 

яка надає користувачу можливість окрім замовлення програм та фільмів 

користуватись широким спектром сервісів та послуг таких як : органайзер, 

замовлення послуг «room service», швидкісний доступ до інтернету та 

електронної пошти, система інформаційних повідомлень від готелю тощо. Така 

система використовуються в мережах Hilton та IHG, при цьому майже не 

зустрічається на території України. 

- Energy Management System (Система управління електроенергією) – 

система контролю через центральний комп’ютер клімату в кожному з номерів 

готелю. Дана система здатна автоматично контролювати подачу світла, 

змінювати температуру в приміщеннях або активізувати кондиціонер. Ця 

система дозволяє знизити витрати електроенергії мінімум на 30% та зменшує 

шкідливий вплив на зовнішнє середовище. EMS вже впроваджена в готелях 

мереж Marriott, Hilton, PanPacific та IHG. 

- Connectivity Panel (виносна панель роз’ємів / медіахаб) – пристрій, за 

допомогою якого гості готелю можуть підключати свої технічні прилади, 

наприклад, до телевізору в номері. Ця система є дуже корисною, в плані 

підвищення комфортності перебуванні гостей, тому використовується в 

багатьох гоелях світу, проте мало впроваджена в Україні. 

- Radio Frequency Identification (RFID) – дверний замок з радіочастотною 

ідентифікацією, при наявності гість має змогу потрапляти як в номер, так і в 

інші приміщення готелю без ключа, а за допомогою спеціальних карток, 

наприклад. Ця система в свою чергу часто використовується в готелях України, 

де замість ключів використовуються спеціальні картки, та в іноземних готелях 

таких мереж як Hyatt, Yotel та IHG використовуються більш прогресивні 
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варіанти – спеціальні браслети, що працюють на більших відстанях, або за 

допомогою мобільного телефону. 

Проте найбільш успішним та ефективним напрямком є диспетчеризація 

систем життєзабезпечення готелю. Дана програма найбільш якісно реалізована 

компанією Siemens в програмно-апаратному комплексі керування будівлею 

Desigo [3], який служить для автоматизації інженерного обладнання будівель, а 

саме : опалення, вентиляція, кондиціювання повітря, освітлення, контроль 

доступу, системи протипожежної сигналізації тощо. Вся система контролерів 

виводить дані на єдиний центральний диспетчерський пункт. Крім цього єдина 

та прозора схема експлуатації будівлі допомагає знизити експлуатаційні 

витрати на роботу всіх електричних та механічних установок. 
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7. ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ЗМІНІ 

ПРОСТИРАДЛ У ГОТЕЛЯХ 
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У будь-якому бізнесі дуже велика частина грошей йде на оплату людської 

праці. Тому підприємства всіх галузей намагаються виконувати технологічні 

процеси за допомогою машин і апаратів. Економічно вигідно є така структура 

підприємства в якій людина виконує контроль та аналіз техніки. Виходячи з 

цього Генрі Форд прийшов до висновку встановити конвеєр на своєму 

виробництві. І якщо просто вийти на вулицю і подивитися навкруги видно, що 

там де тільки можна людську працю замінити на автоматизовану її обов’язково 

замінюють. На увазі маються: автомати для виготовлення кави, автомати для 

купівлі жетона в метро, автомати для здійснення платежу за мобільний зв’язок. 

Прикладів безліч, з’являється питання як автоматизацію можна впровадити в 

готельне господарство? 

В готельному господарстві технологічною операцією, яка постійно 

повторюється є прибирання. Сухе і вологе прибирання повинна виконувати  

людина, бо його важко повністю автоматизувати. Покоївка задумується скільки 

рушників замінити, як не пропустити пляму на килимі, як не засмоктати 

пилососом особисті речі постояльця,як виконати правильно побажання гостя, 

якщо він залишив записку. І в цілому турист вважається гостем в готелі і тому 

він бажає людської уваги.  
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Автоматизувати  в прибиранні номеру можна застеляння ліжка. А саме 

заміну простирадла, бо зазвичай акуратно застелити простирадло займає 

порівняно багато часу. І саме нагромадження простирадлі на візку покоївки 

роблять його таким важким. Раціонально було б здійснювати заміну 

простирадла автоматично. Для цього під матрац в ліжко потрібно встановити 

механізм. 

Під матрацом ліжка встановлюються два стержні. На одному помістити 

чисті простирадла, на інше за допомогою автоматизованої системи буде 

надходити брудне простирадло одразу застеляючи на ліжко чисте. Механізм 

зміни простирадла подібний до роботи музичної касети в магнітофоні.  

Музичний запис звучить з механічної точки зору через те що в двох отворах 

касети працює двигун, який  за допомогою електричної  енергії постійно 

прокручується. Під матрацом ліжка також потрібно встановити подібний 

двигун. При вмиканні якого стержень з брудними простирадлами  буде 

прокручуватися. При прокручуванні стержня простирадло, яке вже 

використовувалось замотується на стержень для брудних простирадл і цим 

автоматично застелює свіже простирадло. 

Така зміна простирадл буде дуже зручна для тих готелів, які не мають 

власної пральні, бо дякуючи автоматизації змін простирадл,  можна буде рідше 

перевозити простирадла в пральню і назад, організовуючи «генеральне 

прання». На курортах під час канікул в деяких готелях настільки швидко 

потрібно прибирати номери, через величезний наплив туристів, що покоївки не 

встигають фізично прибрати всі номери. Відсутність марних зусиль з 

простирадлами дуже полегшить їм роботу. Також якщо в готелі багато 

поверхів, то дуже важко правильно розподілити інвентар між покоївками. І 

якщо при нинішньому розкладі в покоївки закінчилися на візку простирадла 

вона змушена шукати його по всьому готелі: забирати у інших покоївок, 

шукати у  кладових, пропускати застеляння ліжка і йти в інший номер, а потім 

повертатися назад. То якщо зробити автоматизовану заміну простирадл можна 

чіткіше вести рахунок простирадл. Наприклад, покоївка першого поверху знає, 

що не давно було  на перший стержень покладено 20 простирадл. Отже, в неї на 

час наступного прибирання на автоматі буде 1 брудне і 19 чистих, наступного 

разу 18 чистих і так далі. 

Мінусом є те що брудні простирадла будуть накопичуватися і можуть 

виникати застарілі плями. Тому не варто використовувати автоматизовану 

систему зміни простирадла в готелях 4-5 зірок. Дуже прогресивно 

автоматизована зміна простирадла виглядатиме в хостелах, готелях 1-2 зірки, а 

також в масажних салонах. 

8. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ГОТЕЛЕМ 

 

Т.В. Влодарчик 

Національний університет харчових технологій 

 

Інформаційні технології змінили не тільки спосіб роботи – вони 

змінили спосіб ділового стратегічного мислення. Етапи інноваційної 
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модернізації господарських процесів багато в чому були визначені 

еволюційними формами, що лежать в основі трансформацій  інформаційних 

технологій, ефективністю їх впровадження в економічні відносини, 

величиною їх економічного ефекту. 

У ХХІ ст. успішне функціонування будь-якого підприємства індустрії 

гостинності, зокрема готелів, практично неможливо без використання 

сучасних інформаційних технологій.  

Специфіка технології розробки і реалізації готельних послуг вимагає 

таких систем, які в найкоротші терміни надавали б відомості про доступність 

засобів і можливості розміщення туристів, забезпечували б швидке 

резервування і бронювання місць, а також автоматизацію рішення 

допоміжних завдань при наданні готельних послуг (паралельне оформлення 

таких документів, як квитки, рахунки, забезпечення розрахунковою і 

довідковою інформацією та ін.). Це досяжно лише за умови широкого 

використання сучасних комп'ютерних технологій обробки і передачі 

інформації. 

Проте, інформаційна доступність сучасних засобів розміщення 

призводить до двоякого результату: з одного боку, готель стає максимально 

відкритим і доступним для потенційного клієнта, з іншого, подібна 

відкритість призводить до швидкого копіювання новацій конкурентами. У 

таких умовах конкурентну боротьбу можуть виграти тільки готелі, які 

постійно застосовують інноваційний підхід до управління.  

Сьогодні нова техніка й технології застосовуються не тільки для 

автоматизації збору й обробки даних, але й для реалізації нових ідей, нових 

способів одержання конкурентної переваги на ринку готельних послуг. 

Технологічний прогрес рухається стрімкими темпами. Якщо раніше готелі 

змінювали технологічне оснащення в середньому кожні 7-9 років, то сьогодні 

цикл скоротився до 3-5 років. 

Сам факт установки сучасної автоматизованої системи не означає 

безумовне отримання віддачі.  

Ефективність автоматизації готелів залежить від цілого комплексу 

скоординованих заходів щодо перегляду сформованих методів і порядку 

роботи, перепідготовки персоналу, розробці інформаційно-технологічної 

стратегії підприємства. 

Сучасні інформаційні технології – це інформаційні технології, які 

базуються на нових, інфологічних і комп'ютерних засобах одержання, 

зберігання, актуалізації інформації та знань. 

Завдання створення діючої системи управління готелем має базуватись 

на дослідженні наявних сучасних інформаційних технологій, застосуванні 

різноманітних їх видів та періодичному оновленні. 
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9. ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ «РОЗУМНИЙ БУДИНОК» ДЛЯ 

АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМИ КОМПЛЕКСАМИ 

 

М. Бортницька, Д.І. Басюк 

 

Національний університет харчових технологій 

 

Готельний бізнес розвивається шаленими темпами і є досить 

перспективним для інвестування. Але такі фактори як сезонність та 

нерівномірний потік туристів спричиняють простої номерів, витрати на 

утримання яких не завжди покриваються. До того ж, сучасні готелі являють 

собою комплекси з великою територією та інфраструктурою, для утримання 

якої необхідно сотні працівників. Це, в свою чергу, призводить до вагомого 

зменшення прибутку. Впоратись з такими негараздами допомагає встановлення 

автоматизованих системи управління «Розумний будинок», розроблених 

спеціально для готелів. 

Система «Розумний будинок» (або SmartHouse) являє собою  комплекс 

розподілених пристроїв, об'єднаних в єдину систему, яка здійснює управління 

інженерним устаткуванням будівлі.  

Продумана система управління може істотно знизити витрати на 

енергозабезпечення, звести до мінімуму кількість конфліктних та аварійних 

ситуацій, підвищити комфорт та якість обслуговування гостей а, отже, і рівень 

готелю. 

На відміну від традиційних систем автоматизації, рішення для готелів 

мають свої особливості, пов'язані з безперервним обслуговуванням великої 

кількості гостей і особливими вимогами, що пред'являються до готелів.  

Серед специфічних завдань, які стоять перед готельною автоматизацією, 

можна назвати взаємодію з системою розміщення, подачу сигналів гостям та 

обслуговуючому персоналу, функції управління рестораном, обліком 

складських запасів та інші.  

Сучасні системи «Розумний дім» для готелів будуються за принципом 

розподіленого інтелекту. Периферійне обладнання розміщується в номерах та 

інших приміщеннях готелю і повністю забезпечує життєдіяльність окремого 

номеру навіть при втраті зв'язку з центральним консолем. Його завдання - 

контроль доступу, управління живленням, створення комфортного 

мікроклімату, управління освітленням і занавісами, аварійна сигналізація при 

виникненні нештатних ситуацій (протікання води, проникнення сторонніх, 

некоректні дії персоналу і гостей), виклик обслуговуючого персоналу, подача 

сигналів тривоги та ін. Центром системи є комп'ютер адміністратора. Зв'язок 

між периферійним і центральним устаткуванням здійснюється по комп'ютерних 

мережах або по інсталяційній шині. 



 258 

Встановлення системи «Розумний будинок» має безліч переваг: 

- спрощує управління готелем до мінімуму, щоб власники і керівники 

могли зосередитися в своїй роботі на більш важливих речах; 

- забезпечує економію електроенергії, комфортніші умови 

проживання та безпеку всіх постояльців готелю; 

- допомагає виявляти всі неполадки і небезпечні ситуації на 

початкових стадіях, що дозволяє уникнути довгострокового і дорогого ремонту. 
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10. СЕНСОРНІ ДИСПЛЕЇ МЕНЮ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА 
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Ресторан в готелі - це свого роду маленька держава на території 

гостинності. Інноваційні технології не стоять на місці і вже нікого не здивуєш 

яскравими галогенними вивісками, смарт телевізорами або бездротовим 

доступом до інтернету в ресторані. Подорожуючих зі всього світу не так легко 

вразити, завоювати їхню прихильність та утримати. Сучасний ресторан в готелі 

високого рівня комфорту повинен вирізнятися не лише вишуканими стравами, 

затишною атмосферою та бездоганним сервісом, але й мати своє унікальне 

«обличчя». Тому з’явилася новинка в індустрії гостинності - сенсорні дисплеї 

меню e-MenuBoard. 

E-MenuBoard Systems – це Нью-йоркська компанія, заснована в 2005 році, 

яка випустила на ринок інноваційні сенсорні екрани меню-дисплеї в якості 

альтернативи існуючим традиційним паперовим меню. В Японії аналогічну 

систему випускає компанія Aska T3, а в Ізраїлі – компанія Conceptic, корпорація 

Microsoft запустила систему Microsoft Surface, яка вже з'явилася в деяких 

готелях і казино США. [1] 

В 2012 році українська мережа ресторанів «Козирна карта» зацікавилися 

ідеєю сенсорних дисплеїв меню  на XIII міжнародній виставці «Ресторан Экспо 

Украина - 2012». А нещодавно в одному з ресторанів мережі в холі з`явилося 

електронне меню. 

Сенсорні дисплеї e-MenuBoard  працюють на основі операційної системи 

iPad або Android, а з бек-офісу системи можна управляти програмним 

забезпеченням. [2] 

Інтерактивне меню представляє собою екран, вбудований в стіл, за яким 

розміщуються відвідувачі. З допомогою меню вони можуть продивлятися весь 

асортимент страв та напоїв, представлених в ресторані, та робити замовлення. 

Також можна розважити себе читанням місцевих новин, дізнатися про 

http://rozum-domu.at.ua/
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культурно-розважальні події, що відбудуться у місті. Однією з додаткових 

можливостей є замовлення таксі прямо до ресторану. Програмне забезпечення 

e-MenuBoard дозволяє змінювати мову контенту на зручну для користування 

іноземного гостя. Нова технологія замовлення страв за допомогою сенсорних 

екранів, покликана замінити офіціантів, які не завжди бездоганно орієнтуються 

в меню. Крім того, що електронне меню допомагає знизити витрати та 

скоротити час замовлення і очікування страв, воно є надзвичайно привабливим 

для гостей, адже фотографії страв слугують їм наочною рекламою і покликані 

збуджувати апетит. 

Крім безпосередньо самого меню на дисплеї можуть також бути 

розміщені  реклама і промо-акції брендів, з якими працює готельно-

ресторанний комплекс,  щоб краще привертати увагу  аудиторії, впливати на 

прийняття рішень, збільшувати обсяг продажів і забезпечувати 

рентабельність інвестиції у E-MenuBoard. 

Багато аналітиків передбачають, що дуже скоро більшість ресторанів 

перейде на інтерактивне меню, переваги яких перед стандартними просто 

беззаперечні. Так наприклад, в тель-авівському суши-ресторані «Frame» дохід 

від столиків, оснащених e-Menu, виріс на 11% в порівнянні зі звичайними. [3] 

XXI століття – це ера надсучасних технологій, які семимильними 

кроками просуваються і в сфері готельно-ресторанних послуг. Тому 

впровадження новітніх розробок, таких як інтерактивні дисплеї меню E-

MenuBoard, це не данина моді, а необхідність, що продиктована часом. Дана 

інновація дозволить значно ефективніше організувати роботу працівників 

ресторану, отримати додатковий прибуток та отримати значні переваги у 

конкурентній боротьбі. 
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1. ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ У СФЕРІ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Л.В.Польова 

 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника» 

 

У розвитку економіки будь якої країни відіграє туризм, який поступово 

стає однією з найпопулярніших форм проведення дозвілля. Якість надання 

туристичного продукту – це результат грамотного формування кадрового 

потенціалу у сфері обслуговування, а тому їх підготовка – це чи не 

найважливіший етап формування туристичної індустрії в цілому.  В проекті 

Концепції Державної цільової програми розвитку туризму і курортів на 2011-

2015 роки вказано на: «недосконалу систему підготовки фахівців у цій сфері, 

що не відповідає критеріям і стандартам якості європейської системи освіти» 

[2]. Тому питання кваліфікованого та високопрофесійного кадрового 

потенціалу безперечно, є актуальним. 

Теоретико-методологічні основи освіти в туризмі набули широкого 

висвітлення в науковій літературі нашої країни. Важливі аспекти педагогіки 

туризму досліджують Л.В. Кнодель, В.К. Федорченко, Л.Г. Лук’янова, Н.А. 

Фоменко, Л.В. Мороз, П.М. Олійник, М.І. Скрипник, Г.С. Цехмістрова, Г.П. 

Щука та ін. Разом з тим, проблема підготовки майбутніх фахівців у сфері 

обслуговування  потребує ґрунтовного вивчення і обговорення в наукових 

колах. 

Ринок праці в як в Україні, так і в світі ставить все більші і більші 

вимоги до фахівців зі сфери обслуговування. Створення армії фахівців 

нового типу – завдання дуже складне. Фахівці зі сфери обслуговування 

повинні мати не тільки спеціальну освіту в якій вони здобувають 

необхідні знання та вміння, а й вроджені риси характеру, які 

забезпечують  високу якість обслуговування та задоволення потреб споживачів. 

Туристи проводячи своє дозвілля в першу чергу спілкується із фахівцями 

з сфери обслуговування (адміністратор готелю, менеджер туристичної фірми чи 

екскурсійного бюро та ін.). Саме їх професійність та вміння спілкуватись з 

клієнтами мають суттєвий вплив на вибір місця відпочинку туристів в 

майбутньому. 

Спеціальна освіта фахівців сфери обслуговування повинна мати також 

тісний зв'язок теоретичних і практичних знань, які в результаті сформують  

висококваліфіковані кадри, готові до роботи в реальних умовах та здатні до 

самоорганізації, самовдосконалення та самоосвіти. Дані фахівці повинні 

задовольняти потреби споживачів завдяки якісному обслуговуванню. Особливе 

значення має знання ділової етики, іноземних мов, володіння технологіями 

обслуговування та комп’ютерною технікою, а також готовність до поглиблення 

своїх знань. А також фахівці повинні мати риси особистого характеру як: 

порядність, тактовність, витримка, почуття гумору тощо. 
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 Забезпечення туристичної індустрії кваліфікованими і фахового 

орієнтованими кадрами підвищить якість обслуговування туристів і покращить 

туристичний імідж України. 
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Самосвідомість є складним психологічним явищем, яке потребує 

системного підходу при вивченні. Цей підхід дозволяє враховувати вплив 

функцій, що виконують фахівці сфери обслуговування, та соціально-

педагогічного середовища на структуру самосвідомості та її розвиток, з одного 

боку, та регулюючий вплив самосвідомості на професійну діяльність, з іншого. 

Сучасні дослідження аналізу проблем формування самосвідомості фахівців 

сфери обслуговування є фрагментарними оскільки розглядають тільки її окремі 

аспекти, які пов’язані з розв’язанням конкретних соціально-педагогічних 

завдань. 

Самосвідомість є цілісною системою, структурні компоненти якої 

взаємозалежні між собою і соціальним середовищем. Уважаємо, що 

самосвідомість є рушійною силою професійного становлення, формування 

професійних і особистісних якостей, професіоналізму майбутніх фахівців. 

Важливим при цьому є дотримання акмеологічних аспектів підготовки 

майбутніх фахівці сфери обслуговування до професійної діяльності в умовах 

http://vuppi.at.ua/publ/zakonodavcha_baza_shhodo_invalidiv/vidpochinok_invalidiv/
http://vuppi.at.ua/publ/zakonodavcha_baza_shhodo_invalidiv/vidpochinok_invalidiv/
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ВНЗ. “Акме” – вершина в розвитку особистості – є інтегральною формулою 

професіоналізму. 

Професіоналізм в акмеологічному розумінні – це система, яка складається 

з таких взаємопов’язаних підсистем: професіоналізму особистості, 

професіоналізму діяльності, нормативності діяльності і поведінки та 

продуктивної Я-концепції [1]. Професіоналізм являє собою не статичну, а 

динамічну характеристику, завдяки чому особистість повинна прагнути до 

досконалості. 

У науково-педагогічній літературі висвітлені окремі аспекти досліджуваної 

проблеми, а саме: з основ професійної педагогіки (С. Архипова, Л. Кнодель, 

Г. Майборода); організації туризму (В. Азар, В. Горський,  Л. Мальцева, 

Т. Сокол); забезпечення туристичної галузі кадрами (Л. Польова, Л. Поважна, 

Г. Сорокіна, О. Трегубенко, Л. Чорна,); підготовки фахівців готельно-

ресторанної сфери ( С. Кобзова, М. Мальська, М. Пересічний, Г. Щука) та ін.  

Питання професіоналізму в останнє десятиліття стає об’єктом пильної 

уваги науковців із метою розробки завершеної теорії формування фахівця-

професіонала. Проблеми формування професіоналізму розглядаються 

О. Керницьким, І. Шалімовою, Г. Яворською. У понятті “професіоналізм” 

відображається такий ступінь оволодіння людиною структури професійної 

діяльності, що відповідає існуючим у суспільстві стандартам і об’єктивним 

вимогам.  

Професіоналізм діяльності фахівця сфери обслуговування – це якісна 

характеристика, перш за все, працівника готельно-ресторанної індустрії як 

суб’єкта якому притаманні висока професійна кваліфікація і компетентність, 

розмаїтість ефективних професійних навичок і умінь, володіння сучасними 

технологіями і способами розв’язання професійних завдань, що дозволяє 

організовувати загальнодоступний і повноцінний відпочинок та оздоровлення 

населення. Для набуття професіоналізму фахівець сфери обслуговування 

повинен мати здібності і бажання постійно вчитися та удосконалюватися.  

Акмеологічними критеріями професіоналізму фахівця сфери 

обслуговування, на наше глибоке переконання, є: об’єктивні та суб’єктивні 

характеристики, психологічні протипоказання; знання, уміння, навички, 

індивідуальні та професійні якості, акмеологічні інваріанти; професійна 

мотивація; професійна самооцінка та рівень домагань; здатність до 

саморегуляції та стресовитривалість; особливості професійної взаємодії тощо.  

Нормативність діяльності і поведінки передбачає наявність цінностей, 

диференційованих норм і правил поведінки професіонала, які співвідносяться з 

культурою суспільства. У широкому значенні норма (з лат. norma – правило, 

зразок) є певним стандартом, правилом поведінки, в якому втілені уявлення про 

те, як має бути [3, с. 453]. Норми як загальнозначуще правило поведінки 

встановлюють межі діяльності та регулюють стосунки між людьми та групами 

людей у процесі діяльності.  

Провідною метою діяльності в сфері обслуговування є надання якісних 

послуг і підвищення рівня задоволення туриста від подорожі. Закон України 

“Про туризм” визначає туристичні послуги як послуги суб’єктів туристичної 
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діяльності по розміщенню, харчуванню, транспортному, інформаційно-

рекламному обслуговуванню, а також послуги закладів культури, спорту, 

побуту, відпочинку і т. ін., спрямовані на задоволення потреб туристів.  

Професійна Я-концепція включає усвідомлення себе як професіонала, 

носія професійної культури, представника певної професії. Особливості 

продуктивної Я-концепції зумовлені особливостями етапу професійного 

становлення й особливостями професійної діяльності. При цьому зазначимо, 

що важливим при цьому є мотивація розвитку “образу Я”, яка формується як в 

умовах аудиторної, так і позанавчальної діяльності. Важливим при цьому 

залишається посилена увага до системи організації позанавчальної діяльності. 

До прикладу, у майбутніх фахівців сфери обслуговування, що готуються 

проходити практику, відповідно до усіх вимог, формується готовність до 

освоєння засад майбутньої професійної діяльності; створюється можливість 

апробувати спеціальні теоретичні знання у безпосередній практичній 

діяльності; оволодіти певними професійними нормами, традиціями 

притаманними професії; виробити власний стиль професійної діяльності тощо. 

Таким чином, ефективність реалізації окреслених аспектів формування 

самосвідомості майбутніх фахівців сфери обслуговування в умовах ВНЗ 

залежить від акмеологічного забезпечення педагогічного процесу; введення 

акмеологічних технологій, тобто технологій забезпечення успіху; 

акмеологічного рівня діяльності професорсько-викладацького колективу (його 

суттєва інтеграція, стабільність, співпраця та взаєморозуміння, акмеологічний 

рівень прийняття управлінських рішень, виходячи з інтересів, побажань та 

потреб студентів та прогнозу перспективи професії). 

Висновки. Як бачимо, необхідність розробки акмеологічних аспектів 

формування самосвідомості майбутніх фахівців сфери обслуговування 

обумовлена логікою розвитку науки педагогічної акмеології, її галузі – 

акмеології вищої освіти, етапом апробації її основних ідей на практиці. 

Перспективи подальших досліджень пов’язані з пошуком актуальних та 

інноваційних методик, організаційних форм організації позанавчальної 

діяльності майбутніх фахівців сфери обслуговування. 
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Закон України «Про вищу освіту» встановив концептуальні положення 

функціонування системи вищої освіти задля забезпечення якості освіти, 
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окреслив принципи державної політики, з-поміж яких є інтеграція вітчизняної 

системи вищої освіти у Європейський освітній простір. За умов, коли процеси 

глобалізації охопили всі сфери діяльності, вищі навчальні заклади покликані 

забезпечити студентам можливість здобуття якісної вищої освіти та нових 

знань у співпраці з зарубіжними університетами, яка спрямована на спільну 

освітню діяльність. Згідно з положеннями декларації Організації ООН з питань 

освіти, науки та культури «Про вищу освіту в ХХІ столітті» (1998 р.)  принципи 

солідарності та партнерства між вищими навчальними закладами у світі є 

визначальним для освіти в усіх галузях задля забезпечення розуміння 

глобальних проблем, ролі демократичних органів управління та 

кваліфікованого людського капіталу в їх вирішенні, а також для ефективного 

співіснування різних культур. Програми обміну студентів, викладачів і 

налагодження зв’язків між інституціями мають стати невід’ємною частиною 

діяльності системи вищої освіти. 

У контексті вищезазначеного велике значення відводиться академічній 

мобільності учасників освітнього процесу, яка трактується як можливість 

навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому 

вищому навчальному закладі на вітчизняних теренах чи за кордоном. 

У 2001 році ЮНЕСКО детермінувала сутність поняття «мобільність», 

охарактеризувавши його як здатність швидко переміщатися та як відповідь на 

існуючі європейські інтеграційні процеси і вказала, що академічна мобільність 

студентів може відбуватися в межах програми чи здійснюватися індивідуально 

і, окрім того, вона може бути віртуальною [1]. В умовах сьогодення академічна 

мобільність набула масового характеру: в 2000 році число студентів, які 

поєднували навчання у рідній країні та за кордоном, складало 2.1 млн., у 2011 

році воно досягло 4.5 млн., у 2025 році зросте до 7.2 мільйона. 

В Україні питання академічної мобільності є предметом досліджень 

науковців та темою університетських положень про організаційне забезпечення 

вищезазначеного виду діяльності та визнання результатів навчання в рамках 

академічного співробітництва з вищими навчальними закладами-партнерами. 

Академічна мобільність студентів, які здійснюють навчання за освітньо-

професійними програмами усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів галузі знань 

«Сфера обслуговування», виступає вагомим механізмом підвищення якості 

підготовки фахівців, оскільки забезпечує можливість теоретичного і 

практичного пізнання концептуальних підходів до організації процесу 

обслуговування в зарубіжних закладах індустрії гостинності, формування 

міжкультурної компетентності та удосконалення знань іноземної мови. 

Студенти можуть вибирати програми навчання та стажування як в країнах 

Європи, так і Америки. Значні перспективи для українських студентів 

відкриває програма Європейського Союзу «Еразмус Мундус», зокрема її нова 

частина «Еразмус+». За оцінками Європейської Комісії, в рамках цієї програми 

більше як 4000 українських студентів впродовж 2014 – 2020 років зможуть 

взяти участь в університетських програмах обміну та понад 7000 – у 

молодіжних проектах Еразмус+. На додаток, 50 стипендій отримають 

українські студенти від польського уряду в рамках програми «Польський 
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Еразмус для України». 100 студентів уже розпочали семестр в університетах 

Польщі, серед них і студенти напряму підготовки «Готельно-ресторанна 

справа» Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника, які 

впродовж весняно-літнього семестру навчатимуться в Академії готельного 

бізнесу та громадського харчування в Познані. 

 

ЛІТЕРАТУРА 
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4. E-LEARNING ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ НАВЧАННЯ І 

РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

 

А.А. Рибчинська 

Національний університет харчових технологій 

 

Електронне навчання ідентифіковане як ключове джерело 

конкурентоздатної переваги для бізнес-структур, особливо для індустрії готелів 

і туризму.   

Нині E-Learning (скорочення від англ. Electronic Learning) розвивається у 

світі досить динамічно. E-Learning отримало найбільшу популярність в США. 

Щодо організації в Європі, воно значно поступається американським в 

застосуванні традиційних технологій. Сьогодні у світі існують десятки 

платформ для E-Learning, частина з яких є відкритою (наприклад, одна з 

найпоширеніших систем Moodle), або суто комерційними, такими як Blackboard 

або CLIX. [1] 

Важливий аспект системи електронного навчання − це можливість 

людини або групи людей вчитися самостійно. Система електронного навчання 

орієнтована на мінімізацію аудиторного зайняття і збільшення самостійної 

роботи, чим є оптимальною формою навчання для тих, хто проходить 

перепідготовку, отримує другу вищу освіту або підвищення кваліфікації.[2] 

Використання мультимедії та інноваційних технологій в індустрії 

гостинності мають позитивні тенденції у порівнянні з традиційними. У Тайвані, 

мультимедійні інструменти здебільшого використовуються в областях Front-

desk − 41%, housekeeping − 17% та ресторанному господарстві −  39%.  

Інститути і університети також впроваджують інтерактивні програми 

комп'ютеризованої професійної підготовки  студентів в навчальний процес. 

Першими з них був Освітній Інститут American Hotel та Університет 

гостинності Флоріди. Ними були запропоновані учбові програми в сфері 

гостинності. А коледж Vermont's Johnson State користується діалоговими 

технологіями в програмах для навчання студентів в санітаріях і стратегії 

маркетингу. [3] 

Готелі мережі Loews − клієнт Knowledgestart (компанії розвитку робочого 

місця), що спеціалізуються в онлайн-навчанні впродовж багатьох років, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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запропонували програми електронного навчання, учбові програми, семінари 

робочого місця, доповнюючі e-courses, щоб змагатися фактично на ринку. Такі 

курси, зазвичай, тривають від двох до п’яти тижнів і проводяться іспанською, 

французькою, німецькою та російською мовами.[4] 

В Україні електронне навчання розвивається досить активно, хоча й не з 

такою швидкістю і не з таким розмахом, як на заході, що у свою чергу, дещо 

знижує очікуваний ефект від цих програм. Видомі чинники, які не дають 

розвиватися системі електронного навчання в Україні повною мірою, носять 

швидше технічний і психологічний характер. Але, варто відмітити, що сучасні 

тенденції в освіті обумовлюють доцільність розвитку і використання навчання з 

допомогою Інтернет і мультимедіа. 

Усвідомлення переваг дистанційного формату визначається зростанням 

попиту. Неможна не відмітити, що накористь інтересу д оелектронного 

навчання в Україні говорить хоч би й той факт, що у більшості вищих 

начальних закладів студенти можуть отримувати підручники в електронному 

вигляді та користуватися Інтернет-ресурсами для самопідготовки. Окрім того 

щорічно в Києві організовується E-Learning Training Coursesin Hospitality, а 

також нещодавно проведено засідання Adobe  Ukrainian  E-Learning group.[5] 

Сьогодні спостерігається позитивний тренд: більше людей, прагнучих 

вчитися без відриву від бізнесу, тих, що розуміють переваги ситуації, коли вони 

отримують не лише знання, але і навички їх використання в практичній 

діяльності. Така практика поширюється зокрема і в готельно-ресторанному 

бізнесі в усіх країнах світу.  
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5. ПСИХОЛОГІЧНА МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ЗАСІБ 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛЮ 

 

А.О. Рябенька 

Національний університет харчових технологій 

 

Активний розвиток внутрішнього та міжнародного туризму вимагає 

збільшення готельної бази, підвищення якості обслуговування та рівня 

організації всього готельного господарства у відповідності до міжнародних 

стандартів. Ефективність функціонування готелю та його прибутковість 
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залежить не тільки від архітектурних форм, матеріально-технічного оснащення, 

а й від людей, зайнятих в його діяльності. Тому одним із напрямів менеджменту 

в готельному господарстві є така організація роботи людей, яка спонукає їх 

здійснювати роботу задля досягнення поставлених цілей. 

У процесі дослідження використовувалися методи спостереження, 

аналізу і синтезу. 

Наявність у працівників належної професійної підготовки, навичок, 

досвіду ще не гарантує високої ефективності праці, а в кінцевому результаті 

високої ефективності діяльності організації. Одним з домінуючих факторів, що 

впливають на позитивну діяльність всього готелю, є відношення персоналу до 

своїх обов’язків, зацікавленість людей в майбутньому результаті.  

Мотивація – це процес спонукання людини або групи людей до 

досягнення цілей організації і включає в себе мотиви, інтереси, потреби, 

захоплення, ідеали і т. д. Мотивація – це найважливіший фактор підвищення 

ефективності діяльності всього готелю, адже якщо персонал не відповідально 

ставиться до своїх обов’язків і не зацікавлений особисто у завданнях, 

поставлених керівництвом готелю, то показники діяльності не будуть 

позитивними. Виходячи з цього керівник повинен формувати певну 

мотиваційну структуру поведінки підлеглих, розвивати у них бажані мотиви і 

послаблювати небажані, або здійснювати пряме стимулювання їх дій. 

Психологічні чинники управління персоналом – один з найбільш 

складніших видів мотивації.  

Кожний менеджер для успішного керівництва людьми повинен бути 

добрим психологом, тобто в загальних рисах представляти, чого бажають або 

не бажають його підлеглі, які зовнішні і внутрішні мотиви їх поведінки, в якому 

співвідношенні вони знаходяться, як можна на них впливати і яких результатів 

від них слід очікувати. Іноді психологічні чинники дають найбільший 

результат. Для прикладу візьмемо п’ятизірковий бутік-готель класу люкс 

«Опера», що уже більше восьми років успішно функціонує не тільки на 

готельному ринку України, а й гордо заявив про себе на світовому рівні. 

Доказом цього є те, що «Опера» – один із трьох готелів України, що є членом 

«The Leading Hotels of the World», організації, яка об'єднує сотні розкішних 

готелів по всьому світу. Вагома частина успішної діяльності цього засобу 

розміщення залежить від команди персоналу, що тут працює, i від правильної 

управлінської політики керівництва готелю. Менеджерами готелю вдало 

застосовується психологічний вид мотивації. Кожному працівнику не 

втомлюються повторювати, що він член великої родини готелю «Опера», він 

один із сотень найкращих, який виборов право працювати для спільного 

результату готелю, його цінує i поважає керівництво. Менеджери готелю 

заохочують внутрішніми нагородами персонал (почуття успіху, можливість 

самовираження і саморозвитку, дружба і спілкування). На кожному поверсі 

готелю, де працює персонал, безліч мотиваційних фото i картинок. Керівництво 

постійно проводить зустрічі з персоналом, тренінги. Цінностями готелю 

«Опера», що визначені на найвищому рівні, є командний дух та взаємна повага. 
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Розуміння змісту мотивації – головний показник професійної 

майстерності доброго керівника організації. Тільки знаючи, що рухає людиною, 

що спонукає її до діяльності, які мотиви лежать в основі її дій, можна 

спробувати розробити ефективну систему форм і методів управління 

персоналом для досягнення поставлених цілей. 
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6. АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІМВ ДО ПОНЯТТЯ ПРИРОДНА 

ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА 

 

С.І. Уліганець, Л.В. Мельник 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Дослідження природно-техногенної безпеки держави традиційно є 

сферою наукових пошуків фахівців з природничих і інженерних наук. Великий 

внесок зробили у ці дослідження фахівці з окремих напрямків вивчення 

природно-ресурсного потенціалу, а саме з вивчення проблеми раціонального 

використання та убезпечення від антропогенного забруднення земельних, 

водних, лісових, мінерально-сировинних ресурсів – П. Саблука, Л. 

Новаківського, Д. Добряка, М. Хвесика, В. Міщенка. 

Вивчення особливостей функціонування техногенно-небезпечних 

об’єктів пов’язане із дослідженнями економіки промисловості, технології 

виробництва цивільного захисту. Роботи О. Амоші, Н. Каніщевої, Л. Червової, 

А. Федорищевої, а також сучасних російських фахівців – М. Махутова, К. 

Лосева, В. Данилова-Данильянова, О. Ходжаєва та інших. Вчені заклали 

методологічні і методичні засади до розв’язання проблеми техногенної безпеки 

на рівні регіону та великих промислових комплексів. 

Основою для визначення спроможності до реалізації тієї чи іншої моделі 

екологічної політики є національний екологічний інтерес за А. Качинським і Г. 

Хмілем, які в своїх роботах дають аналіз, оцінку, прогноз державній 

екологічній політиці. Розглядають впорядковану ієрархічну структуру, тобто 

національні інтереси які в сукупності визначають політику держави по всіх 

рівнях. В роботах А. Качинського зазначено, що й досі у даній сфері наукової 

діяльності немає загальновизначеної системи термінів, понять та визначень. 

Теорія національної системи спрямована на формування саме такої системи. 

Також вченим було запропоновано методи нелінійної динаміки та синергетики 

для моделювання надзвичайних ситуацій, методи є перспективні для 

визначення соціально-економічної складової та їх наслідків [1]. 

Аналізуючи роботи вчених Б. Данилишина, С. Дорогунцова, С. 

Волошина, В. Ковтуна, А. Степаненка, Є. Хлобистова, в їхніх роботах 

висвітлюються забезпечення природно-техногенної екологічної безпеки, а 
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також звертають увагу на розробку економічного механізму забезпечення 

захисту населення і території від надзвичайних ситуацій природного і 

техногенного характеру. Подають наукові основи прогнозування природно-

техногенної безпеки з урахуванням принципів територіального поширення 

небезпечних природних явищ і процесів, та розміщення потенційно 

небезпечних об’єктів [2, 3]. 

Подальший розвиток у тому ж руслі, набули у наукових дослідженнях    

Я. Олійника, О. Кононенко, А. Мельничука, вони обґрунтовують теоретико-

методологічні основи суспільно-географічного дослідження природно-

техногенної безпеки життєдіяльності населення. Також особливу увагу 

приділяють районуванню території України за рівнем природно-техногенних 

небезпек [4, 5]. 

У наукових дослідженнях І. Гукалової, О. Дронової набули відображення 

проблеми впливу сучасної екологічної ситуації на суспільство, умови 

життєдіяльності населення, наслідки надзвичайних ситуацій в територіальному 

розрізі, створення регіональних стратегій сталого розвитку України. 

Українськими фахівцями у середині 90-х років у літературі 

використовуються два визначення – екологічна безпека і безпека 

природокористування. Треба відмітити, що за значенням часто ці визначення і 

терміни є спорідненими. 

1) екологічна безпека – це такий стан навколишнього середовища, який 

гарантує захищеність життєво-важливих інтересів держави (особи, суспільства) 

від реальних чи потенційних загроз, що створюються антропогенним або 

природним впливом на довкілля. Екологічна безпека є складовою національної 

безпеки певний стан розвитку продуктивних сил і нормативно-правових 

відносин у суспільстві здатний забезпечити стале відтворення природно-

ресурсного потенціалу, сприятливі екологічні умови для життєдіяльності 

населення. 

2) безпека природокористування – є сукупність дій, станів і процесів, що 

не призводять до збитків для природного середовища, народного господарства 

й населення в процесі використання природних ресурсів для потреб людини. 

Під об’єктом екологічної безпеки розуміють все, що має життєво важливе 

значення для суб’єктів безпеки: права, матеріальні та духовні потреби 

особистості, природні ресурси та довкілля як матеріальної основи державного 

та суспільного розвитку. 

Складові екологічної безпеки є техногенно-екологічна та природна 

безпека: 

- природно-екологічна безпека характеризує стан захищеності населення 

та довкілля від потенційних чи реальних небезпечних природних явищ або 

впливу та їх наслідків; 

- природно-техногенна безпека – це стан захищеності населення та 

довкілля від різноманітних видів небезпеки техногенного і природного 

походження; 

- соціальна безпека – обумовлена специфікою сприйняття людиною 

інформації, в тому числі воєнні конфлікти, політичні кризи тощо. 
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Цікаво розглядає тріаду термінів «безпека – екологічна безпека – 

екологічний ризик» московський вчений В. Деньга,  який стверджує що попри 

широке розповсюдження терміну «екологічна безпека» його вживання є 

логічно неправомірним (з позиції значення терміну «екологія»). Більш 

конкретним, на думку російського фахівця, було б вживання терміну 

«екосистемна безпека», адже екосистема має усталене трактування в сучасній 

екологічній праці. 

Тому вчені повинні підтримувати конкурентність термінів, але не ставати 

на заваді вже здійсненим семантичним змінам. 

Сучасний стан дослідження природно-техногенної безпеки 

характеризується досить широким діапазоном окремих частин цієї проблеми і 

явним браком комплексних підходів.  

Слід відзначити, що методологічні основи, які закладаються нині в 

практику природно-техногенної діяльності в Україні, принципово не сприяють 

привнесенню позитивних рішень. 

Виділяють класифікацію техногенних аварій і катастроф: планетарні, 

глобальні, національні, регіональні, місцеві, об’єктивні катастрофи із 

відповідними для них рівнями небезпеки. 

В узагальнення наведеного вище можна зазначити, що природно-

техногенна безпека дослідження розглядається з методологічних, теоретичних 

та методичних позицій, що всебічне вивчення природно-техногенної безпеки 

життєдіяльності населення різними науками, в тому числі з позиції суспільної 

географії, має на меті розробку оптимальної стратегії, зменшення негативного 

впливу на населення й економіку. 
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7. ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ГОТЕЛЬНІЙ

ІНДУСТРІЇ 

П. Чернякова, Т.Ю. Примак 

Національний університет харчових технологій 

Ринок праці в готельному бізнесі ставав усе більш динамічним, цьому 

сприяла поява сотень нових проектів для Євро-2012, де мали попит і менеджери 

вищої й середньої ланки, і якісний інженерний персонал, фахівці робочих 

професій. Ситуацію в цілому ускладнюють зростаючі вимоги до заробітної 

плати всіх категорій працівників, недостатня професійна підготовка молоді, що 

приходить у готельний бізнес із навчальних закладів, і найчастіше нестача 

будь-якої робочої сили у цілому. Через вкрай нестабільну ситуацію в України 

та проблемами які постали перед нашим народом та владою дедалі важче 

постає вивести готельний бізнес України на міжнародну арену.  

Підготовку молодих кадрів для туристичної галузі та готельного 

господарства здійснюють 146 навчальних закладів, з них лише шість (2 в Києві, 

по одному в – Ялті, Донецьку, Львові, Івано-Франківську) є класичними 

навчальними закладами туристичного спрямування з повноцінними 

тренувальними базами практики. Загалом в навчальних закладах на різних 

формах навчання щорічно готують близько 6500 спеціалістів для сфери 

туризму та готельного господарства (40% спеціалісти готельного господарства). 

Л.В. Сакун стверджує, що існує три аспекти підготовки фахівців, які є 

важливими для будь-якої сфери туризму. А саме: фундаментальне навчання 

(знання), яке відповідає за отримання знань згідно навчального плану 

спеціальності; технічне навчання (знання як робити), яке відточує майстерність 

і розробляє навички, необхідні для даної спеціалізації; особисті здібності (знати 

як бути й як себе поводити), що відображають особисті якості фахівця. 

Країни,що активно займаються розбудовою готельної інфраструктури 

(Швейцарія, де знаходиться перша школа готельного менеджменту, Ірландія, 

Великобританія, США, Канада, Франція, Іспанія, Греція, Швеція, Італія, 

Австрія, Німеччина, Чехія), розробляють  свої системи туристичної освіти, яка 

б відповідала вимогам сучасності та поєднувала всі три вищевказані аспекти. Ці 

країни приділяють значну увагу підготовці кадрів для готельного бізнесу. 

Найбільш престижні навчальні заклади в цій області є членами Всесвітньої 

асоціації з підготовки фахівців у галузі індустрії гостинності та туризму 

(AMFORTH), Асоціації провідних готельних шкіл у Європі (EURHODIP), 

Міжнародної готельної та ресторанної асоціації (IH & RA). Досить престижним 

вважається також членство в Швейцарській Асоціації шкіл готельного 

менеджменту (ASEN) та Американської Асоціації готелів і мотелів (AH & MA). 

На думку власників міжнародних п’ятизіркових готелів, школи Швейцарії із 

управління гостинністю входять до числа найкращих у світі: Міжнародна 

школа готельного менеджменту ЛеРош (Les Roches International School of Hotel 

Management), Школа готельного бізнесу в Лозанні та Інститут вищої освіти 

Гліон (Glion Institute of Higher Education).  
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Розглянемо систему підготовки фахівців у готельній сфері в Україні. 

Термін навчання в університеті становить: на базі повної загальної середньої 

освіти - 5 років; на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" 

з відповідних спеціальностей - 3 роки (за скороченою програмою). 

Стажування студентів при готелях відбувається у готелях радянського 

типу, що призупиняє і відлякує студентів від роботи у готельній сфері. 

Причиною є недовіра власників готелів до студентів без досвіду та неактивна 

робота навчальних закладів для створення нових умов для практики. Один із 

системних шляхів рішення цієї ситуації лежить у новому алгоритмі 

співробітництва профільних навчальних закладів з готелями. Зокрема, це 

стосується нових форм в організації стажувань студентів вищих навчальних 

закладів у готелях. Стажування сьогодні повинно займати більш важливе місце 

в навчальному процесі протягом усього періоду навчання. Зрозуміло, кожний з 

партнерів хотів би одержати для себе максимальну користь від цього 

процесу.Вся світова практика в підготовці кадрів для готельної сфери вимагає, 

щоб стажер послідовно пройшов  всі робочі посади в готелі, відчувши на 

власному досвіді, що повинні робити покоївки й офіціанти.  

Здійснивши огляд систем підготовки фахівців готельного господарства 

різних країн, можна сказати, що вони пропонують різні програми навчання та 

дають можливість отримати дипломи бакалавра, магістра та диплом 

післядипломної освіти, що, в свою чергу, забезпечує принцип неперервності 

навчання. Значну частину в такій підготовці посідає практика (в закордонних 

закладах освіти не менше ніж 50% загальної навчальної підготовки відводиться 

на практичну підготовку), що для української системи підготовки є проблемою. 

А отже, подальші наші дослідження будуть направлені на вирішення цього 

питання через пошук можливих шляхів збільшення практичної частини 

навчання. 
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