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1. БЕЗГОТІВКОВА ЕКОНОМІКА, ЯК ІННОВАЦІЙНЕ РІШЕННЯ В 
ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ 

В.Антоненко, 
О.Г.Розметова 

Національний університет харчових технологій 
 

      Останнім часом спостерігається інтенсифікація застосування 
інноваційних технологічних рішень в готельному бізнесі. Велика конкуренція 
примушує учасників ринку шукати нові, нестандартні способи залучення 
клієнтів. В урбанізованому і динамічному світі образ «затишної домівки», в яку 
хочеться повертатися після робочого дня, набуває великого значення. Головне 
завдання будь-якого готельного підприємства полягає в тому, щоб його гості в 
майбутньому поверталися тільки в цей готель. Одним із вагомих факторів в 
досягненні цих цілей є використання готелями інновацій. 

   У загальному розумінні «інновація» — це нововведення в галузі 
техніки, технології, організації праці або управління, засноване на використанні 
досягнень науки і передового досвіду; кінцевий результат інноваційної 
діяльності. «Інновації» — це ідеї та пропозиції (в багатьох випадках засновані 
на результатах відповідних спеціальних наукових досліджень і інженерних 
розробок), що можуть стати основою створення нових видів продукції чи 
значно поліпшити споживчі характеристики (технічні, економічні тощо) 
наявних товарів, створення нових процесів, послуг, чи будь-чого, що може 
покращити «якість життя» людства. 

     Однією з інновацій, що привертає увагу сучасного готельного бізнесу 
є безготівкова економіка.  У розвинених країнах світу, прагнення споживачів до 
зручності у поєднанні з технологічними досягненнями продовжує стимулювати 
інновації у сфері безготівкових операцій. Так, у березні 2011 року національна 
поштова служба Данії запустила цифрові марки, які можна придбати за 
допомогою текстового повідомлення. Код відправляється користувачу, а потім 
записується на конверті замість традиційної марки. У січні 2011 року Starbucks 
запустила нову програму безготівкової оплати в США. Клієнти купують 
Starbucks Card Mobile App, які потім за допомогою персоналізованих 2-D 
штрих-кодів скануються на касі у кав’ярні. Цього ж року McDonald's перевів 
7000 європейських ресторанів на сенсорні екрани для вибору страв і самостіний 
розрахунок через зчитувальні пристрої для платіжних карток. Це, у свою чергу, 
робить такий масовий людський ресурс як касири, надлишковим і допомагає 
компанії зменшити операційні витрати. До початку олімпійських ігор у Лондоні 
в 2012 році компанія Samsung (у союзі з банком Lloyds TSB і Visa) почала 
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продажі смартфонів, які мають функцію керування безконтактними платежами 
більш ніж у 60,00 місцях у цілому місті. Є й інші сервіси й додатки, як, 
наприклад, Square чи Google Wallet (веб-додаток для Android), які також 
основані на безготівковій оплаті за товари й сервіси. 

      Отже, на сучасному етапі готельний бізнес характеризується 
диверсифікованістю своєї діяльності та креативним підходом. Швидко 
розвиваються нові технології, з’являються нові сегменти ринку, що 
задовольняють різноманітний попит туристів. У конкурентній боротьбі між 
готелями чималого значення набуває незвичайність й унікальність готельних 
закладів. Подальший розвиток сектору розміщення значною мірою залежить від 
створення сприятливих умов щодо залучення інвестицій для впровадження 
інноваційних технологій в їх діяльність. 

Література: 
1. Лунь И. Концепции для успешного отеля // Гостиничный и 

ресторанный бизнес. – 2008. - № 1. – С. 26 – 32. 
2. Мунін Г. Б., Змійов А. О., Зінов'єв Г. О., Саморцев Є. В., Гаца О. О., 

Максимець К. П., Роглєв Х.Й. Управління сучасним готельним комплексом. – 
К.: Ліра – К, 2005. – 520 с. 

3. Радченко О. Взлетаем! // Гостиничный и ресторанный бизнес. – 2009. 
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2. СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ ВИННОГО ТУРИЗМУ 

О. С. Арайс,  
К.О. Верес 

Національний університет харчових технологій 
 

Нещодавно автори розглянули питання сегментації і розробили різні 
типології «винного туриста» на основі соціально-економічних і психографічних 
даних. 

Метою даної роботи є забезпечення кращого розуміння терміну «винний 
турист», розуміння типів відвідувачів, а також визначення їх конкретних 
характеристик. Зокрема, при порівнянні підходів у профілюванні і сегментації 
метою є виявлення схожостей та відмінностей між винними туристами як у 
Європі, так і в країнах Нового Світу, а також виявлення практичних висновків 
як для національних і регіональних органів влади в галузі туризму, так і для 
задоволення потреб клієнтів і поліпшення якості їх обслуговування. 

Як правило, сегментування ринку проводиться на основі соціально-
економічних змінних (вік, дохід тощо). Тим не менш, в літературі, пов’язаної з 
винним туризмом, кілька психографічних змінних використовуються в якості 
критеріїв для сегментування. Таким чином, мотивація, спосіб життя, інтереси, 
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цінності і т.д. можуть дати корисну інформацію для того, щоб мати більш повне 
уявлення хто такі «винні туристи». 

Описи винних туристів до 1995 року різняться і в деяких випадах є 
невтішними. Так, у виданні 1986 року «Macionis & Cambourne» вони описані як 
«мобільні п'яниці». 

Згідно з даними Міністерства туризму Нової Зеландії, винні туристи це 
міжнародні та вітчизняні туристи у віці від 15 років, які відвідують виноробні 
хоча б один раз під час подорожі країною. Дослідження, проведені в Техасі, 
показують, що винні туристи це молоді жінки (менше 51 року), з високим 
рівнем освіти і які, як правило, належать до наступних професій: 
професійні/технічні (інженери, архітектори, юристи, лікарі і т.д.) і 
виконавчі/управлінські (бухгалтери, менеджери, адміністратори і т.д.). 

У Південній Африці результати дослідження зазначають, що винні 
туристи це в основному жінки до 35 років, самотні та без дітей, але зайняті 
професійною діяльністю. 

Винні туристи у Франції, як правило, відвідують винні регіони в зимові 
місяці і рідше протягом літнього сезону (з травня по вересень). Подорожі, 
пов'язані з вином, як правило, короткострокові. Таким чином, винний туризм 
відноситься, в основному, до внутрішніх мандрівників, які воліють 
організувати свою відпустку за межами літнього сезону. Іноземні гості навпаки 
частіше обирають літній сезон, адже винний туризм можна поєднувати з іншою 
туристичною діяльністю. 

Типовий винний турист в Південній Іспанії знаходиться у віці 50-59 
років, середнього/високого доходу і зазвичай подорожує з сім'єю. Туристи в 
Італії, в основному, молоді іноземні чоловіки. Крім того, винні туристи жіночої 
статі в Італії, як правило, молодші, ніж чоловіки. 

Основний критерій відмінностей між винними туристами створений на 
основі мотивації. Даний критерій (ціль відвідування), виділяє два типи 
туристів: «винний турист-спеціаліст» і «універсал». Перший тип відвідує 
виноградники, винні погреби, винні фестивалі з метою відпочинку і його 
основний мотив це специфічний інтерес до вина, в той час як другий тип 
включає в себе тих, хто в першу чергу мотивований тим щоб відвідати винні 
області з інших причин. 

У спробі сегментації відвідувачів винного заводу в регіоні Македонія 
(Греція) використовувався двоступінчастий кластерний аналіз. Отримані дані 
показали три різних типи відвідувачів, які беруть участь у винному туризмі 
Греції: 

1) «Любителі вина», які, як правило, високоосвічені й з високим рівнем 
доходу. Основними цілями відвідування області є: відвідування виноробень, 
зустрічі з виноробами. 

2) «Неофіти», туристи з низьким рівнем доходу, студенти зі спеціальним 
інтересом до культури вина. 
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3) «Тимчасові винні туристи», які не зацікавлені у вивченні вина, але 
залучені місцевою гастрономією. 

Очевидні відмінності помітні серед туристів Старого і Нового Світу. 
У Новому Світі типові винні туристи це, як правило, жінки, в той час як 

в Європі це чоловіки. Проведене порівняння дуже важливе, адже існують 
відмінності між винними туристами з точки зору статі. Наприклад, увагу жінок, 
як правило, можна привернути елементами винного продукту - дизайном 
винних пляшок/етикеток. 

Більшість досліджень підтверджують припущення, що винні туристи це 
молоді високоосвічені люди з високим доходом. Ці дані мають особливу 
важливість, оскільки дохід є одним з найбільш очевидних предикторів у 
споживанні вина. 

Однак, незважаючи на вік, молоді туристи мають обмежені знання про 
вино в порівнянні з літніми туристами, але вони можуть бути більш важливим у 
довгостроковій перспективі. 

Сегменти ринку, які були виявлені, повинні бути цінними для 
туроператорів, так як вони можуть ставити конкретні цілі для винних турів або 
туристичних напрямків. 

Література: 
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How age influences the winery experience. International Journal of Culture, 
Tourism and Hospitality Research, Vol. 1, No.2, pp.131-138. 

2. Ministry of Tourism of New Zealand. (2007). Tourist Activity: 
Wine Tourism. New Zealand series B. Wellington, Ministry of Tourism 
Mitchell, R. (2002).  

3. The generation game: generation X and baby boomer wine 
tourism. In C.W. Glen (Eds.), New Zealand Tourism and Hospitality Research 
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3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ 

УКРАЇНИ 
Д.І. Басюк 

Національнийуніверситетхарчовихтехнологій 
 
В Україні до 2013 року динамікатуристичнихпотоківбулапозитивною,  
Туристичнагалузьдержавизабезпечувала 1,6 % ВВП, разом із 

взаємопов’язаними секторами економіки – до 9 % ВВП та виступала значимим 
роботодавцем, щостворює1,3 % робочих місць (до 9 % – усі сектори 
туристичної сфери). 

Але у 2014 році з урахуванням втрат на тимчасово окупованій території 
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення 
антитерористичної операції ситуація щодо розвитку туризму значно 
погіршилася.  
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У 2014 році Україну відвідало 12,7 млн. іноземних громадян,  що на 
49%менше ніж у 2013 році,  кількість громадян України, які виїжджали за 
кордон, склала 22,4 млн. осіб, що на 8% менше, знизилась зареєстрованих 
внутрішніх туристів  до 322 тис. осіб, а екскурсантів - до  1,7 млн. осіб.  

Кількість туристів – громадян України, обслугованих суб'єктами 
туристичної діяльності протягом року, становила 2,4 млн. осіб, іноземних 
туристів – 17 тис. осіб (табл.1). Для переважної більшості туристів (92%) 
основною метою подорожі була організація дозвілля та відпочинку. 

Найбільшою популярністю серед громадян України у 2014 році 
користувалася Республіка Молдова, Білорусь, Польща, Російська Федерація, 
Угорщина, Туреччина, Румунія, Словаччина, Німеччина, Чехія, Єгипет та 
Італія. Серед іноземців, які відвідали нашу країну, переважали громадяни 
Російської Федерації, Молдови, Республіки, Білорусі, Польщі, Румунії, 
Угорщини, Німеччини, Узбекистану, США. 

Важливим показником розвитку туризму є формування мережі суб’єктів 
туристичної діяльності України – юридичних осіб і фізичних осіб-
підприємців.Мережа суб'єктів туристичної діяльності України – юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців у 2014 р. становила 3885 одиниць, що на 31,7 
% менше, ніж у попередньому періоді. Пропорційно скоротилась кількість 
туроператорів (- 278 од. ) та турагентів ( - 1201 од.). 

Суб'єкти, що здійснювали туристичну діяльність як туроператори, 
становили 17,1% від загальної кількості СПД, що надають туристичні послуги. 
Дохід від надання туристичних послуг зменшився порівняно з попереднім 
роком на 14,4% і становив 5565,9 млн. грн., в тому числі юридичні особи – 
суб’єкти туристичної діяльності одержали 5,4 млрд. грн. доходу. 

 
Таблиця 1 

Основні показники розвитку туристичної інфраструктури України в 
2013-2014 рр. 

№ Показник 2013 20141 

Зміна 
показника 
2014 р. до 2013 
р., % 

 Кількість суб'єктів туристичної діяльності, од. 
у тому числі 5692 3885 68,25 

1.1 туроператорів 945 667 70,58 
1.2 турагентів 4270 3069 71,87 
1.3 суб'єктів, що здійснюють екскурсійну 

діяльність 373 149 39,95 

 Середньооблікова кількість штатних 
працівників, осіб 15377 11513 74,87 

 Доход від надання туристичних послуг,  
млн. грн. 6496,6 5565,9 85,67 

 Усього колективних засобів розміщування,од. 
 у тому числі 6411 4572 71,31 
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4.1 готелів та аналогічних засобів розміщування 3582 2644 73,81 
4.2 спеціалізованих засобів розміщування 2829 1928 68,15 
 Кількість місць, тис. 586,6 406 69,21 
 Кількість розміщених, тис. осіб 8303,1 5423,9 65,32 
 Кількість підприємств тимчасового 

розміщування й організації харчування, од. 10096 7949 78,73 

 Кількість зайнятих працівників на 
підприємствах тимчасового розміщування й 
організації харчування, тис. ос. 

287,5 98,8 34,37 

 Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) 
підприємствами тимчасового розміщування й 
організації харчування, усього, млн. грн. 

30322,4 13667,2 45,07 

Примітка: 1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і 
м. Севастополя 

 
За даними Держкомстату, кількість працюючих на туристичних 

підприємствах становить 11513 осіб, разом з тим, фахову освіту мають лише 
5246 осіб (45,5 %). 

У структурі мережі за найбільш численною категорією є турагенти – 
79% від загальної кількості суб'єктів, найменша категорія – суб'єктами, що 
здійснюють екскурсійну діяльність – 149 (3,8%).  

Серед регіонів України найбільше суб'єктів туристичної діяльності було 
створено і діяло в м. Київ (туроператорів -  543 од., турагентів – 657 од.), у 
Львівській, Одеській, Івано-Франківській областях. Найменше – у Полтавській 
та Чернігівській областях Майже відсутня мережа СПД у Луганській області -  
лише 15 турагентів.  

Кількість колективних засобів розміщення зменшилась майже на 30% і 
складає 4, 5 тис. одиниць 

Суттєві проблеми у формуванні конкурентоспроможного національного 
туристичного продукту, зниження потоків внутрішнього та в'їзного туризму 
зумовлено низкою негативних факторів: економічна та політична 
нестабільність у країні;  

- відсутність цілеспрямованої державної політики підтримки та 
стимулювання як перспективної туристичної дестинації;  

-  недостатній розвиток туристичної інфраструктури;  
-  недосконалість нормативно-правової бази;  
- невисока якість місцевого туристичного продукту, його 

недиференційованість, невідповідність співвідношення ціна – якість; 
- обмеженість реклами українських туристичних центрів за кордоном 

та ін. 
Тому на цьому етапі необхідною є реалізація системних заходів щодо 

сталого розвитку туризму та курортів, подолання  негативних тенденцій, 
створення ефективних умов для роботи туристичних підприємств, установ та 
організацій, формування конкурентоспроможного туристичного продукту.  
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4. ОСОБЛИВОСТІ ВИННОГО ТУРИЗМУ  АВСТРІЇ 
О.В. Безпала 

Київський міжнпродний університет 
 
Австрія щорічно виробляє близько 2,5 млн гектолітрів вина, з них 500-

700 тис. йде на експорт. При цьому приблизно така ж кількість імпортується в 
країну. Щорічне споживання становить ті ж 2,5 млн гектолітрів.  

В Австрії стали виробляти значно більше червоних вин. Винороби 
Середнього Бургенланда практично повністю переключилися на них. Тим не 
менш біле вино і зараз становить в країні не менше 75% загального обсягу 
виробництва.  

За показником залишкового цукру, австрійські вина шикуються в 
своєрідну піраміду, верхівкою якої є сухі якісні вина – Qualitatswein.  

Для сухих червоних і білих вин встановлені два рівні – класік і резерв 
(klassisch і reserve). Австрійське винне законодавство одне з найсуворіших у 
світі, що абсолютно не заважає розвитку галузі.  

Відень – єдина столиця світу, в якій виноградарство і виноробство 
мають настільки значні обсяги, що вона дала ім’я одному з чотирьох основних 
виноробних регіонів країни. Решта три – Нижня Австрія (Niederosterreich), 
Бургенланд (Burgenland) і Штирія (Steiermark) – розташовані у східній та 
південно-східній частині країни. 

У Штирії 3677 га зайнято під виноградники, з них 2831 під білі і 846 під 
червоні сорти, тут знаходяться 3700 виноробень. Штирія ділиться на західну, 
південну і південно-східну частини (West-, Sudi Sud-Ost- Steiermark), з яких 
південна – найменша на карті, але найбільша за площею лози (1681 га). Літніми 
днями і ранньої осені виноград отримує багато сонця, що наповнює його 
фруктовими нотами, а холодні ночі насичують ароматом. Культивують в 
основному Вельшріслінг (Welschriesling) – традиційний австрійський виноград, 
який не має ніякого відношення до Рислінг, Pinot Blanc, Sauvignon Blanc і 
Morillon – так в Штирії називають Шардоне.  

Винні подорожі по Штирії зазвичай розпочинаються з її столиці, 
старовинного міста Грац (Graz). Надалі шлях лежить в досить велике за 
місцевими мірками місто Дойчландсберг (Deutschlandsberg) на південний захід 
від Граца. Він відомий в першу чергу дуже старим замком. З вікон 
розташованого тут готелю і з терас ресторану відкривається панорама типово 
штирійських пагорбів з геометричними рядами виноградників. Швидше за все, 
це буде особливий пізній сорт темного винограду Blauer Wildbacher, з якого 
роблять шильхер, – оригінальне сухе вино. Виробляється воно лише тут, на 
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вузькій і довгій смузі землі, витягнутій з півночі на південь, це всього 450 
гектарів під виноградною лозою. На місцевих картах маршрут помічений як 
Schilcher Weinstrasse, тобто «Винна дорога Шильхера». Особлива гордість цих 
місць – ігристий Шильхер.  

Центральним пунктом винної дороги Південної Штирії (Sudsteirische 
Weinstrasse) вважається маленьке містечко Гамліц (Gamlitz. Зупинитися на 
нічліг тут можна в готелі з типовою для цих місць назвою «Weinlandhof», що 
можна перевести як «Виноробницька садиба». До стандартного для закладу з 4 
зірками набору послуг постояльцям тут пропонують ще і різноманітні 
турпакети на 4, 6 або 8 днів, куди входить велосипедна екскурсія до 
навколишніх виноградників, відвідування виноробних господарств і винних 
ресторанчиків, дегустаційне меню з місцевими винами.  

У господарстві Sattlerhof на південь від Гамліца виготовляють чудові 
білі вина, особливо славиться місцевий Sauvignon Blanc. Це хороший приклад 
гармонійного поєднання виноробства і туризму. Гостей приймають з середини 
березня до середини грудня, надаючи їм усі можливості для вдумливого 
знайомства з технологією виноробства взагалі і своєю продукцією зокрема. До 
невеликого готелю і ресторану регіональної штирійськой кухні додаються 
чудові штирійські ландшафти.  

Південніше знаходяться володіння братів Польц (Polz). Це господарство 
знамените тим, що його виноградники розташовані на найкращих в окрузі 
схилах з правильними грунтами. Виноградники мають назву Grassnitzberg і 
Hochgrassnitzberg. З недавніх пір тут можна і переночувати. Звідси можна 
відправитися на розташовану неподалік виноробню Tement. Подивитися на 
тутешній виноградник Zieregg.  

На самому півдні Штирії, майже на кордоні із Словенією, є невелика 
винна дорога під назвою Klapotetz – Strasse.  

Література: 
1. В. by C.M. Hall and oth. Wine tourism around the world / Мировой винний 

туризм. Elsevier Butterworth- Heinemann. 2000г. – 348 с. 
 

5. ФЕСТИВАЛІ ЯК ПРОЯВ ЕНОГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ 
(НА ПРИКЛАДІ РАХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ) 
Т.І. Божук 

Національний університет «Львівська політехніка» 
 
За прикладом європейських країн (Чехії, Угорщини, Шотландії, Франції, 

Італії, Іспанії) в Україні вже стало доброю традицією займатися організацією 
еногастрономічного туризму, який проявляється у проведенні щорічних 
фестивалів чи тематичних турів. Такі «смачні» події привертають увагу щоразу 
більшої кількості учасників і мають за мету: ознайомлення з національними 
кулінарними традиціями. Кожен турист може відвідати стилізовані заклади 
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харчування, взяти участь у гастрономічних фестивалях, майстер-класах з 
приготування певних страв тощо. Однак, власне вина з їжею туристові замало, і 
він ще прагне видовищ. У такому випадку проведення етнофестивалів буде 
більш повно відповідати потребам споживача. Як відомо, відвідування 
культурницьких акцій є одним із напрямів у класифікації сучасного 
культурного туризму [4].  

На сьогодні відомо багато фестивалів: сиру, вина, вареників, галушок, 
хліба, кави, шоколаду, сала тощо, які проводяться на території Закарпатської, 
Львівської, Волинської, Полтавської чи інших областей. Кожному із них 
присвячено ряд публікацій, зокрема про конкурентні переваги гастрономічного 
туризму йшлося у публікації Л.Я. Сеник [5], питанням формування дестинацій 
винного туризму присвячена монографія Д.І. Басюк [2], особливості 
функціонування винного туризму у Закарпатській області вже висвітлювалися 
нами раніше [3].  

У даній публікації хочеться привернути увагу до деяких фестивалів, які 
відбуваються на Рахівщині (Закарпатська область).  

Напевно, найбільшою атракцією Рахівського району і його візитною 
карткою є фестиваль-ярмарка «Гуцульська бриндзя», котра вже п’ятнадцять 
років відбувалася у м. Рахові. і відтворює свято повернення вівчарів з полонин. 
Адже вівчарство є традиційним способом господарювання у карпатському краї. 
Цей захід демонструє культуру, звичаї, побут, ремесло і гостинність гуцулів. 
Після того, як запалає полонинська ватра, можна оглянути виставки-експозиції, 
які традиційно готують територіальні громади населених пунктів Рахівського 
району, скуштувати бринзу чи інші продукти з молока; придбати сувенір чи 
предмет побуту ручної роботи; ознайомитися із пісенно-танцювальними 
особливостями краю тощо. Охоче відвідують фестиваль не лише українці, але і 
гості із сусідніх країн (Румунії, Угорщини, Словаччини та ін.).  

«Бичківські голубці» – порівняно молодий фестиваль, що приурочений 
до Дня святкування селища Великий Бичків, що відбувається у серпні. Голубці 
здавна є традиційною і улюбленою стравою; було продемонстровано понад 25 
видів голубців; у фестивалі беруть участь фольклорні колективи Гуцульщини. 
Крім цього, можна відвідати історико-краєзнавчий музей, місце впадіння 
р. Шопурки в Тису чи прогулятися набережною Тиси, де раніше проходив 
державний кордон України з Румунією.  

Фестиваль «Берлибашський банош» відбувається у травні в с. 
Костилівка. «Берлибаш» – це історична назва сучасного села, а також назва 
мальовничої полонини Українського Мармарошу, що поблизу українсько-
румунського кордону. «Банош», як відомо, є етнічною гуцульською стравою; на 
фестивалі займає центральне місце; до пиття пропонують напої, настояні на 
гірських травах; Крім цього, організатори запрошують і до пісні, і до танцю. 

«Гуцульська ріпа» – фестиваль обласного значення, який 
організовується обласним центром розвитку сільського зеленого туризму на 
початку вересня в с. Лазещина. «Ріпа» – це місцева назва картоплі; тут можна 
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скуштувати страви з тертої, печеної, вареної, пареної, смаженої картоплі, 
ріпляні галушки, вареники з бринзею, ріпляники, милайники [1], ріпу з 
бринзою, вареники з ріпою тощо; крім цього «смаку життя» додають миловидні 
карпатські пейзажі, привабливе гуцульське вбрання, колоритні гуляння.  

Туристи, котрі хочуть відвідати фестивалі на території Рахівщини, 
повинні з запасом планувати свій вільний час, оскільки вони можуть пізнати 
цікаві туристично-привабливі об’єкти (як, наприклад, Центр Європи, єдиний в 
Україні музей «Екології гір і природокористування»), здійснити прогулянку 
теренами Чорногори, Мармарошу чи Свидівця. 
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6. СУЧАСНИЙ СТАН ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОЇ 

ГАЛУЗІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
І.І. Васьковська, 

О.А. Коваль  
Національний університет харчових технологій 

 
 Продукти української виноробної галузі завжди відзначалися як 

вітчизняними, так і іноземними експертами та споживачами, адже виноробство 
в Україні є добре розвиненою галуззю промисловості з давніми традиціями.  

 Згідно даних з Виноградного кадастру – інформаційної бази про 
господарську організацію виноградарства, затвердженого від 25.06.2010, в 
Україні виділено (без урахування тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим): 9 виноградарських зон (макрозон), які є основою для 
сорторайонування, і 46 природно-виноградарських районів (мікрозон). 
Територіально найбільше розповсюдження виноградарство як галузь отримало 
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на півдні України (Одеська, Миколаївська, Херсонська області) і в західному 
регіоні (Закарпаття), на долю яких припадає 53607,8 га виноградних насаджень. 

 Що стосується Закарпаття, то регіон має достатній природно-
кліматичний потенціал, придатний для розвитку промислового виноградарства 
та  всі можливості для досягнення високих економічних показників 
вирощування винограду, відповідно до вищезгаданого Виноградного кадастру, 
в даному регіоні нараховується 12 природно-виноградарських районів 
(мікрозон) з великими площами виноградників у тому числі в плодоносному 
віці.  

 Виноробство на Закарпатті є одним з традиційних занять місцевого 
населення, багато закарпатських вин можна спробувати тільки безпосередньо 
на Закарпатті, де існує цілий культ вина зі своїми особливостями і ритуалом 
споживання. Одна з популярних у туристів локацій - знайомство із 
закарпатським вином у погребах місцевих майстрів цієї справи. 

 Для того щоб показати досягнення виноробства у Закарпатській 
області і популяризувати цей вид діяльності організовують винні фестивалі, що 
притягують відвідувачів з усієї України та з-за кордону. За даними «Турінформ 
Закарпаття» щороку на винні фестивалі приїжджає близько 150 тисяч туристів. 

 Сьогодні Закарпаття, маючи у своєму розпорядженні великі 
туристичні можливості та ресурси, організовує різні тематичні тури по 
мікрорегіонах, пов'язаних з культурою вирощування винограду і виробництвом 
вина. У програму винного туристичного шляху Закарпаття входить екскурсія 
про історію виноробства та виноградарства, що містить численні легенди про 
вина та особливості культури їх споживання, проживання в заміських садибах, 
участь у мальовничому і яскравому святкуванні збору нового врожаю 
винограду а також різні дегустації та традиційні сувеніри. 

 Також тут успішно діє підприємство «Чизай». Його виробнича 
інфраструктура складає близько 5 гектарів території. Історія зберегла відомості, 
що вина з урочища Чизай колись завойовували серця європейської знаті. 
 Станом на сьогодні продукція успішно поставляється до Чехії, Росії, 
США, Ізраїлю. З традиційних білих вин тут наявні "Совіньон", "Шардоне", з 
червоних – "Мерло", "Сапераві", "Каберне". За ініціативою підприємства 
«Чизай» було внесено виноробні регіони України до відповідного реєстру 
США, що дозволяє українським виноробним підприємствам експортувати до 
цієї держави власну продукцію, зокрема столові сортові та марочні вина. 

 Але останнім часом, більшість виноробних підприємств Закарпаття, 
за виключенням деяких спільних підприємств з інвестиційним капіталом, (як 
торгова марка «Чизай»), – державні, ледве зводять кінці з кінцями, навіть 
сумісно надаючи послуги в туристичній галузі. На сьогоднішній день можна 
констатувати, що ситуація виноградарсько – виноробної галузі Закарпатської 
області досить важка, адже маючи чи не найкращі умови для вирощування 
винограду, не мають фінансової можливості. Аби виростити 1га винограду 
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потрібно витратити близько 120 тис.$, виноробство перебуває у серйозній 
фінансовій кризі. 

 Виходом з кризи виноробної галузі Закарпаття може стати 
приватизація збанкрутілих підприємств, залучення потенційних інвесторів. 
Щоб відродити імідж Закарпаття як виноробної області для ефективнішого 
функціонування виноградарства та виноробства, необхідна розробка та 
ухвалення загальної концепції розвитку виноградарсько-виноробної галузі, 
створення на її базі науково обґрунтованих довгострокових програм розвитку 
розсаджування та сорторайонування з урахуванням вимог Світової Організації 
Торгівлі. Інший економічний шлях – повна переробка сировини. Зокрема з 
виноградних кісточок (до 25% від маси виноградних вижимок) виробляють 
олію для лікування і профілактики захворювань. Має антисептичні, 
імуностимулюючі властивості, зміцнює стінки судин, перешкоджає утворенню 
тромбів, зменшує запальні процеси в судинах. Лікувальну дію олії виноградних 
кісточок використовують у профілактиці та лікуванні захворювань серця і 
судин: атеросклерозі, тромбозі, гіпертонії, ішемічної хвороби серця, інсультів, 
інфарктів, серцевої недостатності, варикозі, при лікуванні травної системи, 
гормонозалежних пухлин, косметології тощо. Це відмінне джерело для 
лікувально-профілактичного харчування. 
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Старовинний центр Львова, Кам’нець-Подільська фортеця, Хотинський 
замок, Чернівецький Будинок митрополитів (тепер Чернівецький національний 
університет), Скелі Довбуша, Шацькі озера – всі ці об’єкти вже давно відомі 
кожному українському мандрівнику. Більшість з подорожуючих, які прагнуть 
кудись поїхати частіше за все вибирають саме Захід нашої країни. Але мало хто 
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з нас чув про не такі відомі місця на Заході, які є не менш прекрасними ти 
милують око кожного, кому вдалось їх побачити. Пропоную до вашої уваги 
список маловідомих місць Західної України, які варто відвідати: 

 
Рівненська область 

Тунель кохання Тараканівський форт 

Тернопільська область 
Джуринський водоспад Заліщики 

Львівська область 
Розгірче Поповичі 

  
Хмельницька область  Івано-Франківська область 

Бакота Манявський водоспад 
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Всі ці місця вражають своєю красою і неповторністю, не віриться,що це 

Україна. Чому ж так мало туристів відвідують ці місця? На мою думку, це через 
брак реклами, недостатню кількість туристичних подорожей і маршрутів до цих 
об'єктів. Можливо, ці місця туристичної атракції приносили би гарний дохід 
нашій країні, якщо б про ці прекрасні місця всі знали. 

Отже, необхідно створювати реклами цих місць, а також нові, цікаві 
подорожі і маршрути, щоб «розкрутити» ці дивовижні туристичні об'єкти. 

 
8. РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГОТЕЛЯХ 

Т.В. Влодарчик 
Національний університет харчових технологій 

 
Ресурсозберігаючі технології – це технології, що забезпечують 

виробництво продукції з мінімально можливим споживанням палива та інших 
джерел енергії, а також сировини, матеріалів, повітря, води та інших ресурсів 
для технологічних цілей. 

Ресурсозберігаючі технології включають в себе використання вторинних 
ресурсів, утилізацію відходів, а також замкнуту систему водозабезпечення і т. 
п. Дозволяють економити природні ресурси і уникати забруднення 
навколишнього середовища. 

Ресурсозберігаючі технології прийнято називати ще й екологічними 
інноваціями [2]. 

Екологічні інновації – це нові, більш безпечні з точки зору впливу на 
навколишнє середовище і споживачів продукти і техноголії, які засновані на 
використанні нових екологічно чистих матеріалів, напівфабрикатів, 
комплектуючих і т.д. 

Продумана економія і раціональне використання матеріальних ресурсів 
є одним з ключових факторів росту прибутку готельного підприємства. 
Джерелами економії, використання яких дозволяє зменшити витрати таких 
дороговартісних матеріальних ресурсів, як вода і електроенергія, є застосування 
нових технологій. До того, як впроваджувати подібні системи, потрібно 
прорахувати витрати, які ймовірно може понести готель у зв'язку з цим і ті 
плюси, які можуть бути отримані в перспективі. 
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Майже у всіх випадках використання передових ресурсозберігаючих 
технологій окупається, тобто досягається максимальна економія ресурсів, що 
покриває витрати. 

Таким чином, в перспективі економії різних видів ресурсів доцільно 
замінювати деякі з них, застосування яких збиткове і нераціональне, на нові 
типи матеріальних ресурсів. Приміром, мило кускове, можна замінити на рідке 
мило, тоді його вистачить на більший термін використання і виглядає більш 
естетично. 

Крім того, дуже ефективно в готелях проявляють себе інженерні 
системи управління будівлею. Причому їх функції повинні полягати не тільки в 
тому, щоб відключати електрику в номері після виходу гостя, - це не економія. 
Важливо, щоб вони вміли і відносно недорого локально управляти 
температурою в приміщеннях. Наприклад, якщо номер не заселений, то 
температура в режимі очікування підтримується в межах 10°С, відключається 
енергоспоживання, а як тільки він «заселяється» (при реєстрації гостя в готелі) - 
автоматично переходить в робочий режим [1]. 

Окреме питання - обладнання для пральні та кухні. Як показує практика, 
нерідко в проект закладається завищена потужність цього обладнання, не 
виправдана потребами готелю. Грамотний розрахунок за цими напрямками 
дозволить не тільки скоротити витрати на електроенергію функціонуючого 
підприємства, але і значно обмежити витрати на придбання виділюваної 
потужності для проекту [3]. 

Будь-яке готельне підприємство, що впровадило ресурсозберігаючі 
технології - від найпростіших, до комплексних систем моніторингу та 
управління енергоспоживанням, - отримає доказовий ефект від економії 
енергоресурсів, конкурентні переваги. Застосування подібних технологій зможе 
не тільки розширити спектр і підвищити якість надаваних послуг, а й 
забезпечити майбутній розвиток сервісів та істотну економію експлуатаційних 
витрат. 
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Винний туризм – туризм, метою якого є (або включає в себе) дегустація, 

споживання, покупка вина безпосередньо на виноробні. Винний туризм може 
включати відвідування виноробства, виноградників, відомих ресторанів, 
винних фестивалів та інших спеціальних заходів. 

Програма винного туру може включати в себе різні елементи. 
Найчастіше до неї входить пізнавальна екскурсія та відвідування винограднику, 
похід на виноробний концерн, а також участь у тематичних культурні події, 
наприклад, у святі виноробства. 

Зазвичай винний тур триває не більше, ніж тиждень, але зустрічаються 
поїздки, складають усього лише два-три дні. Вони можуть бути приурочені до 
винного торжества. Також туристичні агентства пропонують замовлення 
індивідуального винного туру, метою якого є професійне ознайомлення. 

 У винного туризму є кілька дуже простих принципів. Один і 
найголовніший з них - пробувати провина лише в місцях його виробництва. У 
будь-якому місці найбільшою цінністю у винного туризму користуються 
місцеві сорти винограду, а особливо – ті, які унікальні для цієї місцевості. 
Серед поціновувачі вина існує принцип, що вино, яке чим дальше виїхало від 
місця, де воно виросло і дозріло, тим гірше його смак. Сильніше всього 
псується при подорожі молоде вино, яке іноді навіть перевозять в цистернах, 
що погано впливає на смак. Звідси висновок – справжнє французьке вино 
можна спробувати тільки у Франції, тому гурманам, які займаються винним 
туризмом, не існує далеких відстаней (наприклад, велика кількість туристів 
планують свій гастрономічний тур за 5-6 місяців). І так з кожним сортом. 

Цим головним принципам винного туризму найкращим чином 
відповідають екскурсії на виноробні підприємства з дегустацією вин в 
дегустаційних залах, так звані «винні тури». Сьогодні багато виноробні 
господарства в курортних містах і селищах мають такі зали. Тут можна 
спробувати вина та коньяки з гарантією дійсності. Крім того, на дегустаціях 
відвідувачі дізнаються багато цікавої та корисної інформації про вина регіону, 
історію виноробства, отримують навики правильного споживання вин. 

Також туристам пропонують оцінити технологічну культуру 
виробництва, спуститися в підвали з величезними бутами і бочками, 
познайомитися з таїнством дозрівання вина, дізнатися про вікові традиції 
конкретного господарства. 

Окремі підприємства володіють величезними колекціями вин. Їх 
називають енотеки. Щодо України, то найвідоміша і найбільша колекція 
знаходиться в "Масандрі" і налічує близько мільйона пляшок. Цікаві колекції є 
в інституті "Магарач", в "Коктебелі" і "Інкермані".  

Крім того, на багатьох підприємствах організовані музеї виноробства, де 
можна познайомитися з історією та особливостями виноробства певної 
місцевості. Відвідування музеїв включено у винний тур. 
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Провідні туристично-екскурсійні фірми світу пропонують відвідування 
дегустаційних залів, екскурсії на виноробні підприємства з дегустацією вин, а 
також відвідування винних фестивалів і навіть спеціальні багатоденні програми 
- винні тури з відвідуванням декількох підприємств. 

У залежності від побажань подорожуючих, можлива організація 
наступних поїздок: 

Індивідуальний тур. Його може організувати туристична компанія 
(зазвичай найдорожчий варіант), або сам турист (є ризик отримати не те, що 
очікуєш). Такі види винних турів гарні для тих, хто не хоче залежати від решти 
групи людей і бути вільними у своїх рішеннях і переміщеннях. 

Груповий тур Організовується туристичною компанією для певної групи 
людей конкретно, або вже після шаблонного маршрутом для всіх бажаючих. 
Групові тури зазвичай добре організовані «від і до» і не припускають внесення 
змін у програмі. 

Приєднання до групи відмінний варіант для тих, хто хоче відпочити 
індивідуально і частину часу поєднати з мандрівною групою з винному 
маршрутом. У даному випадку туристи самі вирішують, де вони будуть 
відпочивати і з ким, отримуючи можливість потрапити в добре організований 
тур. 

 Ідеї винного туризму швидко набирають оберти в Україні, у всіх 
виноробних регіонах країни Закарпатті, Одеській і Херсонській областях - все 
більшу популярність отримують винні тури, формуються спеціалізовані винні 
маршрути, відкриваються дегустаційні зали та екскурсійні маршрути з 
відвідуванням виноробних виробництв. 

Література: 
1. http://restplace.com.ua/uk/article/vinniy-turizm-v-ukrayini.html 
2. http://tourlib.net/statti_ukr/basjuk2.htm 

 
10. ВИННИЙ ТУРИЗМ ПІВДЕННОЇ АФРИКИ: ЗАХІДНИЙ КЕЙП 

А.Ю.Гаєвська 
Національний університет харчових технологій 

 
Південноафриканські вина, відомі з часів заснування у 1679 році міста 

Стелленбош, в останні роки стали популярними не лише у Великобританії – 
традиційному імпортерові, але і у багатьох країнах світу.  

ПАР характеризується рівномірним і м’яким кліматом впродовж року, з 
переважаючою кількістю теплих днів. Це забезпечує настільки  сприятливі 
умови для вирощування виноградної лози, що з’явився спеціальний винний 
маршрут, котрий проходить через провінцію Західний Кейп і користується 
великою популярністю серед туристів. Усього в провінції Західний Кейп 
налічується більш ніж 4000 ферм, які займаються обробкою винограду і 
виробництвом вина. 
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Історія місцевих традицій виноробства налічує більш ніж 350 років і 
бере початок з часів перших голландських переселенців. У 1659 році відбулося 
урочисте розпивання першого вина, виготовленого в капській провінції. Дещо 
згодом, в період релігійних воєн, коли Франція стала небезпечною для 
гугенотів, дві сотні біженців перебрались на південний берег Африки і 
привезли з собою таємниці французького виноробства. 

Виноградний край знаходиться в 40 хвилинах їзди від Кейптауна. 
«Винний шлях» починається, як правило, з найближчого до столиці міста 
Стелленбош. Гірська місцевість, сприятливий рівень опадів і глибокі ґрунти з 
хорошим дренажем роблять цей регіон сприятливим з точки зору виноробства. 
Швидко зростаюче число виноробних маєтків і виробників (більше, ніж 160) 
містить деякі з всесвітньо відомих Капських вин. Стеллебошський винний 
маршрут - найстаріший в країні і один з найпопулярніших туристичних 
пам'яток Західного Кейпа.  

Парль розташований приблизно в 50 км від Кейптауна під великим 
скупченням викинутих назовні гранітних порід. Літо тут довге та тепле, а дощів 
випадає достатньо, щоб зрошування було необхідним лише у виключних 
ситуаціях. У Парлі росте велика розмаїтість сортів винограду, з яких 
найбільший потенціал мають Каберне Совіньйон, Пінотаж, Шираз, Шардоне і 
Шенен Блан. 

Також відомими виноробними районами Капської провінції є 
Констанція, розташований на південних схилах гірського ланцюга Столової 
гори, відомий в основному винами з білих сортів  винограду, та Франшхук. 

Отже, можна сказати, що рівень розвитку винного туризму в даному 
регіоні знаходиться на достатньо високому рівні, вина Капської провінції є 
достатньо відомими в Європі, що забезпечує її туристами з європейських країн, 
а кількість виноробних маєтків та асортимент виготовлюваних вин 
задовольнить навіть найвибагливішого туриста.  

Література: 
1. Международный туризм// журнал о туризме, М. 2007, 2008 
2. Нехорошкина И. Винные туры мира // GEO. 2001. № 6,-73с. 
3. Род Филипс . История вина / М.: Эксмо, 2004. – 260с. 
4. excursovod.com  
5. vinograd.info 
6. winelist/vinnyj-turizm.htm 
7. zoover.com.ua 

  
11. ДО ПИТАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ ТЕРИТОРІЙ ТА 

ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ 
 Т.В. Ємчук, 

А.В.Шефельова 
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Чернівецький національнийуніверситетіменіЮ.Федьковича,  
 

Існують найрізноманітніші види сприйняття навколишнього 
середовища.Серед них естетичне сприйняття (перцепція) відрізняється 
духовним, емоційним зв'язком суб'єкта із спостережуваним об'єктом. Його 
основною метою є пошук гармонії, краси об'єкта. При аналізі естетичної 
цінності того чи іншого ландшафту, людина зіставляє деякі його властивості з 
місцем проживання, тобто з оточуючим її світом, із власним емоційним станом, 
який залежить від певної соціальної, вікової та етнічної групи тощо. 

Питання естетики ландшафту доцільно розглядати і при дослідженні 
природно-заповідного фонду України. Саме із Закону України природно-
заповідний фонд становлять:«ділянки суші і водного простору, природні 
комплекси та об’єкти, які мають особливу природоохоронну, наукову, 
естетичну, рекреаційну та іншу цінність». Однак механізмів оцінки та 
врахування естетичної цінності ландшафтів поки що не розроблено. Проте, 
естетична оцінка повинна зайняти провідне місце серед критеріїв заповідання. 

Естетична оцінка спрямована на визначення естетичної цінності 
ландшафтів і складання рекомендацій щодо подальшого рекреаційного 
використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

Нами розроблено і запропоновано методику оцінки естетичності 
ландшафтів з ціллю залучення їх для потреб рекреації та туризму (див. 
табл.1).Згідно цієї оцінки, ландшафти оцінюються за 10 критеріями, відповідно 
до яких ставиться бал від 1 до 5.  

Якщо загальний бал дорівнює 10-20, то ділянка не має естетичної 
цінності, не є перспективною і не може бути рекомендованою для розвитку 
різних видів туризму та здійснення рекреації.Якщо бал дорівнює 21-30, то 
ділянка має незначну естетичну цінність, загалом рекреаційна діяльність може 
здійснюватись, але в невеликих масштабах. Бал дорівнює 31-40, то ділянка має 
достатню естетичну цінність, може бути рекомендована для рекреації, розвитку 
окремих видів туризму, але територія потребує подальшого облаштування, 
підвищення рівня комфорту, зменшення антропогенного впливу.Якщо бал 
дорівнює 40-50, то ділянка має високу естетичну цінність, є рекреаційно 
привабливою, наявні необхідні умови для розвитку різних видів туризму. 
Територія може бути рекомендована для підвищення рівня заповідності. 

Складання рейтингової оцінки естетичності територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду дозволить краще проаналізувати та виявити 
території з більшим рекреаційним потенціалом, визначити проблемні аспекти 
їхнього розвитку, сформулювати рекомендації щодо подальшого їх 
використання. 
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Таблиця 1 
Методика естетичної оцінки території (об’єкта) з метою туризму та 

рекреації 
№ Критерій Умови оцінки місцевості 

1 бал 2 бали 3 бали 4 бали 5 балів 
1. Географічне 

розташуванн
я 
(віддаленість 
від великих 
міст, 
обласних 
центрів, 
транспортна 
доступність) 

більше 
50 км, 
дороги 
відсутні 

більше 40 км, 
важка 
транспортна 
доступність 

більше 
30 км, легка 
транспортна 
доступність 

більше 20 км, 
зручні 
автомобільні 
дороги 

менше 20 
км 

2. Наявність 
історико-
культурних 
пам’яток 

істотко-
культурних 
пам’яток 
немає   

лише одна 
незначна 
історико-
культурна 
пам’ятка  

2-3 
історико-
культурні 
пам’ятки 

4 і більше 
історико-
культурних 
пам’яток, не 
пов’язаних 
між собою 

історико-
культурний 
комплекс 

3. Наявність 
визначних 
природніх 
пам’яток, 
таких як 
скелі, печери 
водоспади 
тощо 

визначні 
природні 
пам’ятки 
відсутні 

незначна 
кількість 
невиразних 
природніх 
пам’яток 

є кілька 
значних 
природніх 
пам’яток 

невеликий 
комплекс 
природніх 
пам’яток, що 
гармонійно 
поєднуються 

багато 
різноманітн
их пам’яток 
(або якщо 
ділянка 
сама по собі 
є 
пам’яткою)  

4. Наявність на 
ділянці 
оглядових 
майданчиків, 
з яких 
відкривають
ся гарні 
краєвиди 

оглядових 
майданчиків 
немає 

один або 
кілька 
майданчиків 
у 
важкодоступ
них  
місцях 

один 
доступний 
оглядовий 
майданчик 

декілька 
майданчиків, 
але з 
невеликою 
різноманітніс
тю пейзажів 

багато 
майданчиків 
у 
місцевостях 
з 
мальовничи
ми 
пейзажами 

5. Виразність 
рельєфу 
місцевості 

місцевість 
не виразна, 
не 
відрізняєтьс
я від 
навколишні
х територій 

місцевість 
рівнинна або 
гірська 
(важкодоступ
ні місця) 

пересічена 
місцевість з 
незначними 
особливостя
ми 

горбиста чи 
сильно 
пересічена 
місцевість 

гірський (до 
2000 м), 
передгірськ
ий рельєф 

6. Виразність 
водних 
об’єктів  

водні 
об’єкти 
відсутні 

є водний 
об’єкт, 
споглядання 
якого 
утруднене 

присутні 
(або 
межують з 
ділянкою) 
здебільшого 

присутні 
мальовничі 
невеликі 
водні 
об’єкти, або 

є значні 
водні 
об’єкти, з 
мальовничи
ми 
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невиразні 
водні 
об’єкти  

в незначній 
кількості 

берегами, 
чистою 
водою тощо 

7. Різноманітні
сть і 
чергування 
рослинних 
угрупувань 

рослинність 
дуже 
незначна 
або взагалі 
відсутня 

одноманітна 
деревна або 
трав’яна 
рослинність 

два 
рослинні 
угрупування
, що 
чергуються 

три 
гармонійно 
поєднані 
рослинні 
угрупування,  

більше 
трьох 
рослинних 
угрупувань 

8. Різноманітні
сть 
тваринного 
світу 

зустрічають
ся лише 
комахи та 
дрібні звірі 

зустрічаютьс
я невелика 
кількість 
звірів та 
птахів 

зустрічають
ся великі 
звірі та 
птахи, 
хижаки 

крупні звірі, 
птахи, 
хижаки, 
можливе 
фотополюван
ня 

зустрічають
ся звірі, 
занесені до 
Червоної 
книги 
України 

9. Ступінь 
антропогенн
ого впливу 
на природнє 
середовище 

антропогенн
ий вплив 
дуже 
сильний 

сильний, 
антропогенні 
об’єкти 
порушують 
ландшафт 

антропогенн
ий вплив не 
значний 

не помітний, 
антропогенні 
об’єкти 
гармонійно 
вписуються в 
ландшафт 

антропогенн
ий вплив 
відсутній 

10
. 

Вплив 
пейзажів на 
відчуття та 
враження 
людини 

пейзаж 
сумовитий, 
залишає 
байдужим, 
не сприяє 
розслабленн
ю 

не 
відчувається 
незайманість 
природи, не 
викликає 
душевного 
піднесення 

помірно 
мальовничи
й пейзаж, 
який 
приємно 
споглядати 

пейзаж 
мальовничий
, сприяє 
тривалому 
заспокоєнню 
та 
розслабленн
ю 

величний 
пейзаж, що 
викликає 
сильне 
захоплення 

 
 

12. ОСНОВНІ ПОСЛУГИ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ У 
ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Т.В. Ємчук,  
Ж.П. Андрецуляк 

Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича,  
 
У законі України «Про сільський зелений туризм» визначено, що 

послуги сільського зеленого туризму – це діяльність членів особистого 
селянського, підсобного або фермерського господарства з надання послуг 
бронювання, розміщення, харчування, інформаційного обслуговування, інших 
видів послуг, що спрямовані на задоволення потреб туристів. 

 На нашу думку, послуга сільського зеленого туризму – це діяльність 
сільського господаря (власника садиби), спрямована на задоволення потреб 
споживачів (відпочивальників), у відповідності до реальних ресурсів 
господарства та сільської громади.  

Умовно послуги можна розділити на основні й додаткові. Основні 
послуги передбачають проживання та харчування, останнє, на нашу думку, має 
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великий успіх, за умови використання страв національної кухні, а також 
продукції власного виробництва.Додаткові – фізкультурно-оздоровчі, 
транспортні, екскурсійні, культурно-видовищні послуги та ін. Надаючи їх, 
сільські господарі використовують житлові будинки, господарські будівлі, 
сільськогосподарську техніку, транспортні засоби, свійських тварин і птицю, 
бджолосім’ї, багаторічні насадження, вироблену аграрну продукцію, продукти 
її переробки та інше власне й орендоване майно тощо. 

В даний час спостерігається об’єднання зусиль сільських господарів, 
наприклад, в одній сім’ї відпочивальники живуть, друга їх харчує, третя – 
забезпечує транспортом, четверта – організовує екскурсії, розваги. Такі 
об’єднання власників осель дають можливість надавати послуги комплексно, 
враховуючи запити споживачів, що сприяє їх урізноманітненню. Це свідчить 
про те, що немає чітко встановлених видів надання послуг – все залежить від 
потреб споживачів і від можливості їх здійснення 

112 зареєстрованихагросадибЧернівецької області (станом на 1 січня 
2014 року) пропонують різні види послуг. Найпоширенішими послугами є 
національна домашня кухня, піші прогулянки та рибальство (див. табл.1). 
Туристи мають можливість долучитись до ведення домашнього господарства, а 
також у селі можна ознайомитись із народною творчістю – піснями, танцями, 
кухнею та звичаями.  

Найбільша кількість садиб зареєстровано у Вижницькому та 
Путильському районах, оскільки, сільський зелений туризм є однією з 
традиційних галузей рекреаційної спеціалізації. Здебільшого, садиби 
знаходяться у селах, що розташовані неподалік від перевалу «Німчич» – 
Виженці, а також у Розтоках, Підзахаричах та в самій Путилі тощо. Тут 
знаходяться найцікавіші пам’ятки природи Буковинських Карпат: печера 
Олекси Довбуша, дивовижні скельні утворення «Соколине око» та Протяте 
Каміння, річка Смугарів з Буковинськими водоспадами. Господарі гірських 
агроосель забезпечують своїх гостей екологічно чистими продуктами власного 
господарства: молоком, сиром, яйцями, городиною, хлібом домашньої випічки, 
а також дарами лісу: грибами, медом, ягодами, лісовими горіхами. 
Найпоширенішими послугами є збір ягід та грибів, рибальство та піші 
погулянки. 

Таблиця 1 
Основні послуги сільського зеленого туризму у Чернівецькі області  
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Вижницький 30 17 28 15 20 27 17 
Путильський 25 16 19 18 12 21 13 
Хотинський 22 11 12 16 16 13 16 
Кіцманський 16 6 9 13 9 12 7 

Сторожинецький 6 3 3 4 3 5 4 
Кельменецький 5 2 3 4 4 5 5 
Новоселицький 4 2 3 3 2 3 3 
Сокирянський 2 1 2 1 1 2 1 

Глибоцький 2 1 2 2 1 1 1 
 
В Хотинському районі наявні 22 сільськіагросадиби. Особливістю 

розвитку сільського зеленого туризму цього району є головна водна артерія 
краю – річка Дністер. Вагросадибах, в основному, представлені послуги 
національної домашньої кухні, рибальства та інші, серед яких тут можна 
виділити екскурсії по історичних місцях. 

Сокирянщина та Кельменеччина – чарівні куточки Чернівецької області, 
які приваблюють перш за все чудовими краєвидами та дністрянськими 
крутосхилами.Є чудові місця для полювання та рибальства. Однак, основним 
чинником, що гальмує розвиток сільського туризму в цих районах є 
транспортна віддаленість від адміністративного центру.  

Гостинність місцевого населення, яке має доброзичливий характер 
характерна для Новоселицького, Сторожинецького та Глибоцького районів. 
Серед послуг сільського зеленого туризму найбільш поширені національна 
домашня кухня, піші прогулянки та інші. 

Треба сподіватися, що кількість послуг агротуристичних господарств 
Чернівецької області надалі зростатиме, відповідаючи потребам різних груп 
сільських зелених туристів.  

 
13. РОЗВИТОК ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ НА ГАЛИЧИНІ 

К. Іваніцька,  
К.О Верес  

Національний університет харчових технологій 
 

Туристичний ринок в Україні знаходиться на стадії становлення. Україна 
належить до країн,  де  туризм  як  активний  спосіб  проведення  дозвілля  
заохочувався державою, з кожним роком розгалужуючись на всілякі види та 
напрямки. Одним з таких незвичайних видів туризму став гастрономічний 
туризм.  
 Актуальність теми визначається тим, що в останні роки одним із 
перспективних напрямків розвитку туристичної індустрії стає гастрономічний 
туризм. Це один із найбільш динамічно розвинутих сегментів, як туристичної, 
так і ресторанної сфери у світі. Проте, в Україні тільки відбувається його 
становлення. 
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 Метою даної статті є популяризація та розвиток гастрономічного  
туризму на Галичині. 
 Колоритна місцева їжа цікавить сучасних туристів не менше, ніж 
живописні пейзажі та архітектура. Сьогодні все частіше вирушають в далекі 
країни їсти, пити і насолоджуватися кулінарними традиціями невеличких 
регіонів. Галичина - напрочуд перспективна територія з точки зору 
гастрономічного туризму.  
 Досліджуючи галицьку кухню потрібно зауважити таке явище як 
взаємопроникнення та інтерпретація українських, польських, австрійських, 
єврейських, словацьких, вірменських впливів. Увібравши в себе цей екзотичний 
коктейль звичаїв, технологій та рецептів, галицька кухня стала феноменом на 
цілому центральноєвропейському просторі. Галичани мають інакші страви і 
навіть їдять у інакший спосіб, ніж інші українці. Віденські штруделі, захер, 
польські флячки, журек, бігос та фруктові зупи (ябчанки, вишнівка, малинівка), 
єврейська фарширована риба, форшмак, оселедець з цибулькою та цвіклі, 
чеські кнедлики, французька кондитерка та німецькі шинки, полядвиці, 
сальцесони й кишки — усе це без жодних національних конфліктів уживається 
на галицькому столі.  
 Говорячи про галицьку кухню, то за основну територію походження 
страв, продуктів та ідей є терени Львівської, Івано-Франківської та 
Тернопільської області, частина Чернівецької  області України, а також 
Підкарпатського і Малопольського воєводств Польщі та Пряшівського краю 
Словаччини. Оскільки Галичина здавна утвердилася як багатонаціональний 
край, варто визнати внесок в галицьку кухню усіх народів, які мешкали та 
мешкають у цьому регіоні. 
 Відправляючи туристів в гастрономічний тур по Галичині слід ретельно 
продумати в які ресторани, кафе,  кав’ярні та інші заклади ресторанного 
господарства які варто запропонувати туристам. Заклади харчування в Західній 
Україні відзначаються своєю традиційністю, неординарністю та несуть в собі 
певну загадковість. 
 Проаналізувавши ЗРГ у місті Львів які варто відвідати туристам у межах 
гастрономічного туру. Вибір зупинився на мережі ЗРГ «Холдинг 
емоцій «!FEST»» аналогії якій немає в Україні та Європі. Це мережа емоційних 
ресторанів Львова. На сьогодні існує 17 закладів Компанії в різноманітних 
оригінальних стилях та форматах: ресторан «Криївка», «Мазох-cafе», Відкрита 
кав’ярня «Діана на Ринку», Галицька Жидівська кнайпа «Під Золотою Розою», 
Ресторація-музей «Гасова лямпа», «Лівий берег», «Найдорожча ресторація 
Галичини», «Львівська майстерня шоколаду» та її крамниці, «Місько Пструг та 
Петро Братванка», «Дім Легенд», «Зеник. Митник», «Зеник Не 
Гламур», «Львівська копальня кави», , суші - кнайпа «Маки», «Міська пекарня 
штруделів та сирників», « Перша грильована ресторація м’яса та 
справедливості». 
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 Під час перебування у Тернополі слід зупинити свою увагу на мережі 
колоритних закладів «САМоГОНна ресторація». 

Також Україна не відстає від кращих традицій світового гастрономічного 
туризму. У межах гастрономічного туру варто відвідати  один із найвідоміших 
українських гастрономічних фестивалів — фестиваль борщу проводиться 
в місті Борщів у першій половині вересня.  

Добре відомі туристам фестивалі вареників у Буковелі й сала — в Луцьку. 
Вареники із сиром, вишнями, сливою, шкварками, картоплею і багатьма 
іншими смаколиками. Незвичайні голубці можна покуштувати на фестивалі 
голубців у Великому Бичкові Рахівського району. У межах туру також можливе 
відвідання гастрономічного фестивалю « Галицька дефіляда » який проходить  
6-8 червня у Тернополі. 
 Ознайомившись  з стравами галицької кухні під час туру туристам 
рекомендовано скуштувати такі страви, як Кулеша, Вушка, «Терті 
пляцки з грибною мачанкою», борщ гуцульський, «Голубці з картоплею 
та гречкою», «Флячки», «Медівник», «Завиванець з яблуками», 
«Львівський мокрий сирник», Галицький сирник на маковій основі, 
Галушки бульбяні, Банош, Бігос, Альберти та інше.  
 Отже, організація гастрономічних турів потребує чіткого планування, 
організації, сил та коштів. Проте все це виправдовує себе, адже гастрономічний 
туризм є досить перспективним напрямом розвитку туризму в Україні, зокрема 
на Галичині.  
 Література: 

1. Сучасні різновиди туризму : навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. — 
К. : Знання, 2011. — 334 с. 

2. Журнал «Вісник » - режим доступу: 
http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/5733 

 3.Сайт « Про гастрономічні подорожі» - режим доступу: 
http://www.gastrotur.ru/category/ukraina 

4. Мережа емоційних закладів Львова – режим доступу : 
http://www.fest.lviv.ua/ 

5.  САМоГОНна ресторація м. Тернопіль – режим доступу : 
http://samogon.org/ 

 
14. РОЗВИТКУ ЕРСПЕКТИВИ ЕНОГАСТРОНОМІЧНОГО 

ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
І. Каплун  

Національний університет харчових технологій 
 

Еногастономія - мистецтво підбору і поєднання вин до певних страв. 
«Ено» - означає вино, « гастроном » - комплекс правил з приготування їжі. 

В Київських ресторанах вдало почали використовувати це мистецтво, і 
тим самим заманювати туристів які подорожують країною і світом в пошуку  
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нових гастрономічних відкриттів. Саме таким чином в Україні все більше 
з’являється поціновувачів еногастрономічного туризму. 

Еногастрономічного туризм - це нова філософія подорожей з метою 
пошуку незвіданих смаків та автентичних кулінарних традицій. І в цьому 
контексті  саме характерні страви та вина регіону виступають провідником між 
шукачем і певною географічною областю, її культурою і її цінностями , 
пов'язаними з цією землею і збережені багатьма поколіннями.  

Вишукані блюда вимагають ретельного підбору супроводу, тому  
яскравим прикладом  використання еногастромомії в нашій столиці є ресторан "ПІНІ" 
якому присвоєний статус еногастрономічного ресторану. Тут прекрасний вибір 
шампанських і ігристих вин, витриманих міцних напоїв - коньяків і віскі. 
Підібрати напої до вибраних блюд допомагає висококваліфікований  сомельє 
Крім того, сомельє проводить в "Піні" для усіх охочих вечора еногастрономії, 
на яких ділиться своїми знаннями про вина і інші алкогольні напої.   
 Серед сучасних туристів зростає частка тих, хто шукає можливість 
додати своєму відпочинку більше свята і  задоволення з точки зору культури 
відкриття нових гастрономічних  відчуттів в поєднанні з вишуканими винами. 
Тому впевнено можна стверджувати, що еногогастрономічний туризм хоч і  
доволі новий вид туризму, але він стоїть на міцному підґрунті, шо в 
подальшому буде тільки сприяти його розвитку. 

Література: 
1. Басюк Д. І. Інноваційний розвиток гастрономічного туризму в Україні 

/ Д. І. Басюк // Наук. пр. НУХТ. - 2012. - № 45. - С. 128-132. 155. 
2. Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації [Електрон. 
ресурс] – Режим доступу: www.unwto.org 
3. Кулинарный туризм становится популярне во всем мире 

[Електронний ресурс] – Режим доступа: http://www.tourism-review.ru/culinary-
tourism-growing-rapidly-around-theworld-news3184 – Название с домашней 
странички Интернета.   

15. МЕТОДОЛОГІЯ ЯК ВЧЕННЯ ПРО МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
В.С. Ковешніков, 

К.В. Попович  
Національний університет харчових технологій 

 
Методологія (в її широкому розумінні) - це вчення про структуру, 

логічну організацію, методи та засоби діяльності. 
Методологія в науці - це вчення про принципи побудови, форми і 

способи наукового пізнання. 
Методологія виступає як засіб теоретичного пізнання і перетворення 

дійсності. 
Методологія як вчення про методи дослідження в туризмі складає 

сукупність поглядів, результат пізнання й осмислення практики життя, що 
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дозволяє створювати конкретні теоретичні судження про досліджуваних 
явищах і процесах в даній сфері діяльності. Для вивчення туризму як виду 
діяльності людей, як успішно розвивається галузі світового господарювання 
проводять дослідження за допомогою різних методів. 

У науці про туризм вчені та фахівці в своїх дослідженнях спираються на 
загальну, спеціальну та приватну методологію. 

Загальна методологія забезпечує правильні і точні уявлення про загальні 
закони розвитку туризму, його своєрідності і складових компонентах, а також 
місце і роль в ньому тих явищ, які вивчають учені і фахівці. В її основі лежить 
діалектичний підхід до розуміння сутності туризму. Дана методологія виходить 
з матеріальності оточуючого нас світу, в якому матерія знаходиться в 
безперервному русі та розвитку. 

Рушійні сили розвитку навколишнього світу (матерії) підкоряються 
законам діалектики - єдності і боротьби протилежностей. Спеціальна 
методологія дозволяє формулювати закони та закономірності, що відносяться 
до своєрідності формування, розвитку і функціонування феноменів, які 
досліджуються. 

Дана методологія при дослідженнях конкретних явищ і процесів в 
туризмі дозволяє застосовувати відповідні методи і принципи, методики, 
способи і прийоми, щоб визначити кінцеві результати досліджень. 

В основі спеціальної методології лежать наступні принципи:  
 науковість - ґрунтується на загальнонауковому знанні і будується з 

урахуванням досягнень суміжних наук, наприклад економіки, юриспруденції, 
управління, інформатики та соціології; 

 наочність - реалізується в основних методах навчання, що 
спираються на необхідність створення зорового образу, що сприяє кращому 
його засвоєнню і запам'ятовуванню; 

 доступність - базується на обліку особливостей персоналу, 
можливості засвоєння того чи іншого рівня складності змісту навчання 
туристичною діяльності; 

 єдність теорії та практики навчання - ґрунтується на діалектиці і 
реалізується в процесі діяльності, що передбачає обов'язковість досягнення 
рівня практичного застосування отриманих знань для повного і точного їх 
засвоєння; 

 виховує характер навчання - обумовлюється збігом напрямів 
навчання і виховання, оскільки навчання спрямоване на формування 
особистісних якостей у фахівців, що реалізує основну мету виховання. 

Приватна методологія являє собою сукупність методів, способів, 
прийомів і методик дослідження конкретних явищ туристкою діяльності, які 
складають об'єкт і предмет її аналізу. В її основі лежать наступні принципи: 

 детермінізм - причинна обумовленість психічних процесів, що 
відбуваються під час освоєння видів і форм туризму, явищ і процесів з якісного 
обслуговування споживачів, отриманню прибутку; 
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 єдність свідомості і діяльності - показник єдності розвитку 
свідомості і діяльності, коли свідомість виникає, розвивається і проявляється в 
діяльності; 

 розвиток - показник нерозривному зв'язку туризму з іншими 
галузями наук і загального розвитку - інтелектуального, емоційного, 
соціального; 

 особистісний підхід у навчанні - орієнтування дослідників на 
вивчення індивідуальних і соціально-психологічних особливостей фахівців. 

Розглянуті принципи методології дають уявлення про рушійні сили 
розвитку науки, про туризм, про соціальну обумовленість розвитку і 
вдосконалення діяльності фахівців. 

Література: 
1. Ковешніков В.С., Мальська М.Н.,Роглєв Х.Й. Організація готельно-

ресторанної справи/навчальний посібник:.- К.:Кондор.- 2015 – 752с. 
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16. ФОРМУВАННЯ ГАСТРОНОМІЧНОГО БРЕНДУ РЕГІОНІВ 
УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ 

С.С. Кравцов  
Національний університет харчових технологій 

 
Згідно з даними представників українських туроператорів за перше 

півріччя 2015 внутрішній туристичний потік виріс на 25% порівняно з 
аналогічним періодом 2014 року. Але основною причиною збільшення попиту 
на відпочинок в Україні стало збільшення вартості подорожі за кордон через 
знецінення гривні. При цьому географія масових подорожей по країні 
обмежується окремим центрами та дестинаціями: Львів, Одеса, курорти Карпат, 
Причорномор’я та Приазов’я. Проте можливості для розвитку туризму присутні 
у кожному регіоні України. Їх реалізація дозволить розширити асортимент 
внутрішнього турпродукту, що допоможе забезпечити збереження або навіть 
збільшення розміру внутрішнього туристичного потоку. Важливим чинником 
формування нових туристичних маршрутів по країні є культурна різнобарвність 
регіонів України, що знайшло відображення, у тому числі, у кухні. Досвід 
Львову показує, що особливості місцевої кухні, так званий, місцевий 
гастрономічний бренд, можуть виступати ваговим чинником у формуванні 
туристичної дестинації. 

Питання гастрономічного брендінгу розглянуто в роботах В. Гордіна, Є. 
Чернової, Ю. Трабської, Н.Алєшугіної, П. Коваль, Б. Мейнадєра . Проте 
об’єктом їх досліджень завжди виступали заздалегідь визначені туристичні 
дестинації, і тому універсальних засобів формування гастрономічного бренду 
не розроблено. 
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Виходячи з цього метою дослідження постає обґрунтування доцільності 
та напрями формування гастрономічного бренду регіонів України з метою 
розвитку внутрішнього туризму. 

Україна має багату історію, впродовж якої на її території проживали 
різні народи зі своїми кулінарними традиціями, які вплинули на українську 
кухню, збагатили її та зробили унікальною для того регіону країни, де власне і 
проживали ці народи. Ця автентичність значно посилює туристичну 
привабливість одного регіону для мешканців інших районів України. 

Результати дослідження кулінарних традицій в різних областях України 
дозволяють стверджувати про їх певну прив’язку до історико-етнографічних 
земель, на території яких розташовані сучасні області. Але якщо галицька, 
закарпатська, волинська, гуцульська кухня вже представлені в туристичних 
путівниках, то слобідська, подільська, поліська, бессарабська кухні та інші, не 
зважаючи на їх багатство та оригінальність, як гастрономічний бренд майже не 
відомі.  

Можливість дегустації страв традиційної місцевої кухні активно 
застосовується як засіб для залучення туристів у сфері сільського зеленого 
туризму, але цей вид туризм наразі в Україні не формує значних за розміром 
туристичних потоків. У той же час, кількість міських закладів, де пропонують 
місцеві страви з використанням традиційних продуктів, дуже обмежена; 
переважають загальновідомі українські страви. 

В таких умовах першим кроком на шляху формування гастрономічного 
бренду регіону може стати використання у рекламних зверненнях продуктів 
(страв), які асоціюються з цією територією. Це можуть бути, наприклад, кавуни 
для Херсонщини або галушки для Полтавщини. Окрім цього, можна 
використовувати продукти харчування загальновідомих місцевих виробників, 
як наприклад, ніжинські огірки або Артемівське шампанське. 

Формування в туристичних зверненнях посилання на місцеву 
автентичну кухню збільшить кількість запитів туристів на ці страви, що 
спонукатиме до розширення меню існуючих закладів харчування, а також 
створення нових – етнічної спрямованості. Розробником такої рекламної 
кампанії мають бути місцеві туроператори, а також органи влади, які 
відповідають за розвиток туризму, як суб’єкти, які разом найбільш зацікавлені 
в залучення туристів. Досвід Львова та Одещини доводить ефективність такого 
підходу. 

Важливим кроком на шляху популяризації регіональних кухонь має 
стати розробка детальної гастрономічної мапи України, розміщення та 
промоція якої в Інтернет-просторі дозволить підвищити рівень пізнаваності 
гастрономічних особливостей регіонів України і тим самим посилити їх 
туристичну привабливість. 

Таким чином, подальший розвиток внутрішнього туризму в Україні 
потребує якісної та кількісної зміни пропозиції на туристичному ринку. 
Розширення географії внутрішнього туристичного потоку можливо шляхом 
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посилення привабливості регіонів України, зокрема завдяки акцентуванню на їх 
автентичності, що збільшуватиме інтерес до них серед потенційних туристів. У 
цьому процесі важливу роль відіграє гастрономічній брендінг територій, 
оскільки дегустація місцевих оригінальних страв сприяє отриманню 
позитивних вражень від поїздки. Формування гастрономічних брендів в Україні 
має ґрунтуватися на культурних відмінностях регіонів, що склалися історично, і 
що розглядається як конкурентна перевага, яку обов’язково слід 
використовувати. 
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17. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОЇ АКТИВАЦІЇ У 

ВИННО-КОНЬЯЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ 
О.В. Кузьмін,  
О.М. Люлька  

Національний університет харчових технологій 
 

На сьогодні у винно-коньячному виробництві залишаються актуальними 
питання по моделюванню складу технологічної води, яку у виноробстві 
використовують для живлення парових котлів, миття обладнання, посуду та ін. 
У коньячному виробництві підготовлену воду використовують для 
виготовлення спиртових вод, цукрових сиропів, колеру. 

Для моделювання складу технологічної води діапазон пропорцій досить 
вузький, обмеження пов'язані з існуючими характеристиками первинної 
(питної) води (табл.), яка впливає на кінцеві характеристики підготовленої 
води. Для винно-коньячного виробництва система водопідготовки найчастіше 
складається з Na-катіонування та демінералізації зворотним осмосом. На 
першому ступені системи застосовують механічні та багатошарові фільтри. 

 
Характеристика питної води та питної води після ЕХА 

Показники Одиниці 
виміру 

Питна 
вода Католіт Аноліт 

Забарвленість градус 8,00 5,00 11,00 
Мутність мг/дм³ 0,84 1,30 3,90 
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Твердість загальна ммоль/дм³ 8,04 0,47 4,67 
Лужність загальна ммоль/дм³ 5,38 5,18 0,00 
Окислюваність перманганатна мгО2/дм³ 4,25 2,11 5,27 
Сухий залишок мг/дм³ 874,00 508,50 687,50 
Водневий показник од. рН 6,91 9,84 2,40 
Масова концентрація (МК) Na+K мг/дм³ 97,119 156,012 50,818 
МК сульфатів мг/дм³ 265,20 104,60 459,80 
МК хлоридів мг/дм³ 77,10 24,70 141,30 
ОВП мВ 269,0 -182,5 427,0 

 

Для розширення можливих діапазонів підготовленої води було прийнято 
рішення про використання електрохімічної активації (ЕХА) на першому ступені 
водопідготовки за допомогою електрохімічного реактору, анодний і катодний 
простір якого розділений діафрагмою, яка проникна для іонів та непроникна для 
продуктів електролізу. При чому надходження електронів у воду відбувається 
біля катоду, а видалення електронів із води – біля аноду, що призводить до 
утворення в катодній камері – католіту, а в анодній – аноліту (табл.). ЕХА 
дозволяє отримати воду з розширеним діапазоном за фізико-хімічними 
показниками для подальшого моделювання складу підготовленої води. 

 
18. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА ГАСТРОНОМІЧНОГО 

ПРОДУКТУ ЗАКАРПАТТЯ 
О. Кучер  

Національний університет харчових технологій 
 
Гастрономічний туризм э одним із напрямків розвитку ринку 

туристичних послуг, спрямований на дегустацію та ознайомлення 
національних, кулінарних традицій країн світу. 

Закарпатська кухня славиться своїми етнологічними різноманітними 
стравами. Які дивували приїжджих ще здавна. Цій території притаманні такі 
страви: Бограч, башон, рокот-крумплі, лоці-печенее, підбивані лопатки, та ще 
багато інших гастрономічних виробів, які заслуговано можуть посідати місце із 
кулінарними шедеврами світу. 

Проте головною проблемою Української етнічної кухні, як і всього 
туризму в країні є мала рекламна діяльність на зовнішньо туристичному та 
економічному ринку, а також політичний конфлікт на сході країни, що є дуже 
небезпечним для розвитку внутрішнього туризму. Якщо з другим ми поки що 
нічого не можемо зробити, то нам залишається лише чикати. Проте відносно 
першого потрібно поширити піарну компанію як за границею так і у нашій 
країні. 

Система маркетингу - це складна система, яка включає широкий 
комплекс програм по створенню, веденню і реалізації найбільш ефективної 
діяльності підприємства на ринку. Цільова спрямованість маркетингу залежить 
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від типу фірми (туроператор, турагент) і базується на колі тих проблем, які 
необхідно вирішити як в найближчій, так і в далекій перспективі 

Розвиток маркетингової політики гастрономічного продукту Закарпаття 
1. посилення зв’язку між виробником і споживачем туристичного 

продукту. 
2. ознайомлення раніше встановленого кола споживачів з новим 

продуктом або послогою  шляхом повідомлення детальних даних про якість, 
ціну, місце проведення гастрономічних фестивалях та тематичних культурно-
масових заходах, тощо. 

3. виділення рекламованого гастрономічного продукту з великої 
кількості аналогічної продукції, що пропонується конкуруючими туристичними 
фірмами. 

4. підтримка високого рівня попиту на раніше рекламований 
гастрономічний продукт. 

Література: 
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19. ГАРАЖНЕ ВИНОРОБСТВО – ЛОКОМОТИВ РОЗВИТКУ  

ВИННОГО ТУРИЗМУ 
М. Луценко,  

К.О. Верес  
Національний університет харчових технологій 

 
Сам термін звучить трохи дивно - «гаражне вино».І передбачає він аж 

ніяк не каністри з вином, що стоять в гаражі на підлозі. Гаражне виноробство - 
процес тонкий, і його результатом стає поява благородного і дуже дорогого 
напою. 

Не так давно гаражні вина стали вважатись останнім «трендом» в 
винному світі, вони похитнули п'єдестал титулованих господарств, викликали 
запеклі суперечки серед серйозних виноробів, а ціни на ці вина неймовірно 
піднялися. 

«Гаражним» називають вино, вироблене в малих об'ємах з винограду з 
невеликих маловрожайних виноградників. Особливістю технології є підвищена 
увага виноробів до вирощування та збирання врожаю. 

Засновником «гаражної філософії» вважається представник відомої 
французької виноробної сім'ї Жак Тьенпон. Маючи в розпорядженні недорогий 
старий прес і металевий чан для ферментації, він самостійно створив густе і 
насичене вино ChateauLePin, що стало згодом одним з найдорожчих вин у світі. 
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Його приклад наслідували інші винороби, які спробували створити вина за 
власними технологіями. 

Однім з них був Жан-Люк Тюневен. Він залишив кар'єру дрібного 
банківського службовця і в 1989 році купив невеликий виноградник недалеко 
від Бордо, в Сент-Емільйон. Разом з дружиною вони з ентузіазмом взялися 
втілювати в життя свої виноградарські і виноробні ідеї. 

Ніщо не могло їх зупинити. У них не було грошей на сучасний прес - 
вони тиснули виноград ногами. Брак знань Жан-Люк заповнював з книг. Все 
виноробне обладнання розміщувалося в гаражі, що і послужило надалі 
причиною появи такої назви - «гаражне» виноробство. 

На сьогоднішній день, гаражне виноробство популярне не тільки у 
Франції, але і в інших країнах. З'явилися його прихильники в Іспанії та 
Німеччині. 

У США гаражний рух підхопили з величезним ентузіазмом. Знайшлася 
велика кількість багатих людей, готових займатися створенням гаражного вина 
не заради комерційного успіху, а просто в ім'я самої ідеї. Вина що 
випускаються в зовсім мізерній кількості там називаються культовими або 
бутиковими (boutiquewine). 

Шириться також рух «гаражистів» в Австралії та Південній Африці. 
Один з найвідоміших «гаражистів» України – Ігор Заїка, володар 

бронзової медалі на дегустаційному конкурсі вин «Золотий грифон – 2012», та 
десятків різноманітних дипломів, він частий гість фестивалів і виставок, де 
фахівці обирають кращі вина країни. 

Гаражні вина мають не тільки численних прихильників, але також і 
противників, які наводять цілком серйозні аргументи «проти». 

Основною претензією, яка пред'являється гаражним винам, є їх 
відірваність відгрунту. Гаражні вина дорікають у тому, що вони не містять 
унікальних характеристик, якими зазвичай володіють вина, вироблені в даній 
місцевості, що вони не мають свого стилю. Гаражисти з часом усвідомили 
існуючу небезпеку того, що смак їх вин може стати стандартизованим, тому 
внесли багато коректив у свої методики. Вони продовжують працювати на 
невеликих ділянках, свідомо скорочуючи врожайність, але, в той же час, 
намагаються спростити технологічність виробництва, дозволяючи природним 
чинникам надавати свій благочинний вплив на вироблене вино. 

Ще один мінус гаражного вина - швидке старіння. 
Нарікання викликає також занадто виражений в гаражних винах смак 

нового дуба. Це викликано тим, що ферментація і витримка цих вин 
проводиться в нових обпалених бочках. Це ж пояснює їх високу 
концентрованість. Однак далеко не всі вважають це недоліком гаражних вин. 

Досі тривають суперечки, що ж являє собою гаражне виноробство? Це 
технологічна революція, що похитнула консервативний світ класичного 
виноробства чи вдалий маркетинговий хід? Відповіді поки немає. Але вже той 
факт, що ця тема викликає палкі суперечки, не залишаючи нікого байдужим, 
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свідчить про те, що гаражне виноробство стало яскравою віхою в історії 
світового виноробства. 

Література: 
1. http://mydrink.com.ua/istoriya-sozdaniya-garazhnyih-vin/ 
2. http://winestyle.ru/articles/2011/garage_wine.html 
3. http://visnyk.zp.ua/ekonomika/vinogradnoe-xozyajstvo-i-garazhnaya-

vinodelnya.html 
4. http://www.zaika.in.ua/vinodelie/avtorskoe-garagnoe-vinodelie/ 

 
20. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ВИННОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 Р.В. Матюшенко  
Національний університет харчових технологій 

 
 В минулому році  2014, в  липні місяці у місті Києві відбувся круглий 

стіл на тему: «ARTWINE 2012 – новий імпульс розвитку виноробства і винного 
туризму України».  Після цього, 23 – 25 вересня, відбувся перший в Україні 
фестиваль винного мистецтва ARTWINEFEST. 

       Про відродження культури вина, культуру його вживання, на кануні 
про цей  захід сповіщало  інформаційне  агентствоRegioNews – на круглому 
столі «ARTWINE 2014 -  новий імпульс розвитку виноробства і винного 
туризму України». 

      Під час роботи круглого столу експерти  обговорювали шляхи 
розвитку винного туризму України, а також проведення заходів  і складання 
програм, направлених на підняття іміджу вітчизняного виноробства, які 
допоможуть консолідувати виноробів. 

      «Красиве і корисне», - а саме так Перший замісник генерального 
директора корпорації «Укрвинпром» охарактеризував місію сучасного 
вітчизняного виноробства.  Тому що країна, половина території якої  придатна  
для вирощування кращих сортів винограду, яка має всесвітньо відомі 
підприємства і наукові центри, повинна мати і високу культуру вживання вина. 
До того ж, виноробство може і повинно стати міцним  джерелом  наповнення 
державного бюджету і однією з туристичних родзинок України.  Основним 
завданням в цьому є розробка політики, яка спонукає розвиток галузі, захисту 
інтересів виноробів і підвищенню загальної культури населенняу відношенні 
його до натурального вина, що повністю відповідає духу і принципам 
ARTWINEFEST.  З цією метою було проведено ряд профільних  зборів і 
держава може сміло очікувати ряд пропозицій від вітчизняних виноробів. 

       Відповідно з тим, ні для кого не є  секретом, що проблема 
алкоголізму має свої коріння, в тому числі, і у відсутності відповідної культури 
вживання самих алкогольних напоїв. До початку антиалкогольної кампанії, 
українці віддавали перевагу благородним напоям, таким як коньяк та сухе вино. 
А після перейшли на «тяжку артилерію», таку як дешеву і не завжди якісну 
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горілку. В останні роки до горілки додалось і міцне пиво – причина алкоголізму 
підлітків. 

      В протилежність цьому висока культура вживання вина  передбачає 
високі  смакові якості  і «душу» напою, а не кількість випитого і градусами. 
Вважається, що 70 тис. га виноградників України – це дуже мало. Для 
зрівняння: в Іспанії – більше мільйону га. Це не тільки дозволяє підтримувати 
культуру  виробництва і вживання вина на відповідному рівні, але і 
забезпечувати відповідні надходження від експорту і винного туризму. 

        Поєднати приємне з корисним – що може бути кращим. Вітчизняні 
туроператори почалиосвоювати новий для нашої держави вид діяльності – 
винний туризм тому, що в Україні є що запропонувати закордонному туристу. 
Європейці серйозно зацікавлені винною продукцією нашої країни. Вони мають 
відповідні стереотипи  проведення винного туризму. Винні тури з 
відвідуванням декількох виноробних підприємств в країнах Європи 
продовжуються 1 – 2 дні. В Європі в кожній виноробній країні існує десятки 
тисяч невеликих  господарств, які розташовані компактно і можуть 
пропонувати такі послуги. В Україні враховуючи  її велику територію, такі тури 
мають проходити протягом 7 – 8 днів.  Українські туроператори ведуть 
переговори з представниками європейських профільних підприємств по 
питанням організації винного туризму. 

     Вино – насамперед, це напій, виготовлений на основі винограду, який 
росте у відповідній місцевості. Тому наші вітчизняні вина мають оригінальні 
смаки і аромати, які не можуть бути повторені ніде. Набуття популярності 
відомих Українських вин буде залежати від кількості проведення відповідних 
фестивалів і чим їх більше тим відомішою і цікавішою буде Україна всьому 
винному ринку.  

      Крім цього планується  запропонувати премію винного мистецтва 
ARTWINEAWARDS, як достойну винагороду за вклад  у формування культури 
вина, розвитку виноградарства і виноробства України. Також однією із 
значимих соціальних і пріоритетних задач проекту ARTWINE є оздоровлення 
нації через формування культури вживання вина. 

Відбулася презентація нового екскурсійного маршруту «Колиска 
виноробства -Таврія».  Туристична галузь вважає необхідним розвивати такий 
напрямок, як енотуризм, постільки цей  регіон протягом сотні років  славиться 
своїми виноградниками і винами. В програму включені відвідування  заводу 
марочних вин і коньяків,  а також пішохідна екскурсія.   

Література: 
1. Янкевич В.С., Безрукова Н.Л. Стратегічний маркетинг в туризмі. – 

К: Видавнича фірма «Афіша», 2014 - 46с. 
 

21. ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ 
М.Ю. Меліхова  

Національний університет харчових технологій  
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  Останнім часом в усьому світі все більшої популярності набуває 

гастрономічний туризм.  
Кулінарний або ж гастрономічний туризм – особливий різновид 

відпочинку, який, в першу чергу, пов’язаний не з оглядом місцевих 
архітектурних пам’яток або музеїв, не з пошуком краєвидів для цікавих 
фотографій, а з різноманітними дегустаціями та знайомством з національними 
кулінарними традиціями. 

Національна кухня кожної країни відома неповторними стравами, 
ексклюзивними напоями та особливими традиціями, тому недивно, що 
гастрономічний туризм набуває активного розвитку. 

Туристи їздять у різні країни з метою покуштувати місцеві страви та 
напої, познайомитись із звичаями та традиціями різних народів. Не оминула ця 
хвиля і Україну. В нашій країні є чимало місць, які здатні привабити туристів. 
Під Львовом в селі Дмитровичі знаходиться козина ферма "Еліс". Це справжній 
рай для тих хто полюбляє сир.  

Тут ви зможете спробувати фету, кроттен і козяче молоко. Всі тварини 
живуть в хороших умовах і правильно харчуються. Гурмани оцінять сир 
сігалон - добре витриманий кроттен з провансальськими травами і Лардо 
(шматочки козячого сиру, загорнуті в бекон). 

А ласунам варто відвідати столицю. Тут обов'язково завітайте на 
знамениту шоколадну фабрику "Рошен" де вам покажуть весь процес 
виготовлення солодощів, розкажуть про секрети приготування кондитерських 
шедеврів, у тому числі і сухого варення. А після екскурсії гурманів очікує 
дегустація. 

Однією із складових гастрономічного туризму є винний туризм.  
За повідомленнями світових інформаційних агентств популярність 

винного туризму продовжує зростати. На сьогоднішній день прибутковість 
такого бізнесу — близько 2.5 мільярдів євро на рік. 

В Україні є один цікавий для винного туризму регіон – Закарпатська 
область. 

Щорічно в цьому регіоні відзначається свято молодого вина. Це єдиний 
регіон України, в якому прижилася ця традиція. Як і у Франції, це третій 
тиждень листопада, тільки французи святкують у четвер, а в Закарпатті – на 
вихідних. 

У Закарпатті виноробство зосереджене в руках приватних осіб і 
маленьких сімейних компаній, рецепти приготування в яких передаються 
століттями з покоління в покоління. 

Закарпаття славиться не лише великою врожайністю винограду а й 
талановитими виноробами. Один з них П. Шандор, житель Берегівщини. 
Винороба знають майже у всій країні, займається улюбленою справою близько 
25 років. За цей час неодноразово ставав призером різних українських та 
європейських фестивалів.  
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Зараз на гектарі П. Шандора посаджено близько 40 сортів винограду. За 
один сезон в середньому йому вдається виготовити 3000 літрів вина, але буває 
й набагато більше. 

Для тих хто віддає перевагу пиву,Україна готова запропонувати 
подорож до міста Львова. Це рай для любителів хмільного. Похід в Музей 
пивоваріння з усіма обов'язковими атрибутами : дегустацією пива і закусок, 
трапезою у кращих ресторанах з власними пивоварнями, навіть зустріч з 
офіцером пивної еміграційної служби Львова - все це чекає вас в культурній 
столиці України. 

Прихильники більш міцних напоїв будуть чудово себе відчувати в 
екологічно чистому регіоні Малинівка, який розташувався в Харківській 
області. 

 Саме тут знаходиться знаменитий лікеро-горілчаний завод "Прайм". На 
території заводу є "Перший український музей горілки". 

У Україні теж проходить безліч гастрономічних фестивалів. Наприклад, 
у Львові проходять фестивалі кави і пива, в Києві – фестивалі гастрономічного 
мистецтва і ін. 

Гастрономічний туризм – особливий вид відпочинку, здатний 
задовольнити най прискіпливішого мандрівника. Це шанс побачити будь-яку 
країну чи місцевість зсередини, познайомитись з найдавнішими звичками та 
традиціями споживання їжі. 

Література: 
1. Щотижневий вісник Закарпаття «Замок Паланок», вип.07 від 

18.02.2011р. 
2. http://www.vinicom.ru/index.php?action=show_page&page=49 

 
22. ЕНОТУРИЗМ МОЛДОВИ:  

ЧИННИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
Л.Ф. Мелько 

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м.Київ 
 

Виноробство – національна традиційна галузь Молдови, предмет гордості 
і регіональної унікальності країни на міжнародному рівні, її національне 
надбання.  

Саме даний потужний сектор економіки сприяє розвитку винного 
туризму держави, її привабливості для потенційних клієнтів туристичної галузі, 
що є надзвичайно актуальним для поповнення бюджету країни, зміцнення 
економічного потенціалу. Виявимо головні чинники, які сприяють розвитку 
енотуризму Молдови. 

Географічна унікальність країни у вигляді фізико-географічних 
особливостей, рельєфу, клімату, гідрографії, грунтових ресурсів, дозволила 
вирощувати і обробляти виноградну лозу протягом тисячоліть. Окрім цього, 
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своєрідні природні ресурси країни дозволяють займатися виноградарством не 
просто на всій території, але й виробляти специфічну продукцію на макрорівнях, 
враховуючи регіональні грунтово-кліматичні відмінності. 

Асортимент виноробної продукції надзвичайно різноманітний (різні 
сорти винограду, соки, муст, безалкогольні та алкогольні напої, різні типи вин 
тощо). На державному рівні затверджено Положення про винотеки виноробних 
підприємств та перелік винотек, які є об’єктами національного культурного 
надбання [1].  Серед найбільш відомих, які особливо приваблюють туристів, – 
винні підвали і підземні галереї: Криково (перлина молдавського виноробства, 
знаходиться найбагатша колекція вин країни), Мілештій Міч (галереї мають 
протяжність понад 200 км та внесені в Книгу Рекордів Гіннеса як найбільша 
колекція вин в Європі), Пуркар, Кожушна та ін. 

У Молдові виділяють чотири спеціалізовані виноробні регіони, кожний з 
яких виробляє свою продукцію та може конкурувати за якістю з кращими 
виноробами світу, а саме:  Центральна або Кодрова зона,  Південно-Східна або 
Пуркарська, Південна та Північна зони. До них прив’язуються і «винні 
маршрути», які користуються популярністю у туристів, бізнесменів, 
професіоналів у галузі виноробства [2]. 

Розвитку виноробства, енотуризму також сприяє законодавча база країни. 
У 2004 році на державному рівні прийнята Національна Програма в галузі 
туризму "Винний Шлях в Молдові" [3]. Метою програми є стимулювання 
розвитку енотуризму та його інтеграція в міжнародну мережу. У документі 
зазначено, що «виноградно-виноробна галузь і індустрія туризму сприяють 
залученню якнайбільшої кількості споживачів виноградно-виноробної 
туристичної продукції, водночас пропагуючи всі наявні в Молдові туристичні 
переваги» [3].  

У програмі чітко прописані її задачі, серед яких – «включення 
молдавських туристичних виноградно-виноробних маршрутів в європейську 
мережу, зокрема, у Винний шлях Європи».  Пропонуються стратегічні 
напрямки розвитку виноградно-виноробного туризму та вказується на 
усвідомлення його важливості, розкриваються питання авторизації туристичних 
маршрутів та об’єктів, включених в програму, чітко визначаються вимоги щодо 
виноробних господарств та населених пунктів тощо. Велике значення 
приділяється організації маркетингових заходів, популяризації енотуризму на 
міжнародному рівні.  

Також слід зазначити, що надзвичайно важливими кроками для 
підтримки та популяризації виноробної галузі є проведення масштабних 
заходів на національному та міжнародному рівнях. 

У 2016 році в Кишиневі відбудеться XXV Міжнародна спеціалізована 
виставка «ExpoVin Moldova'2016».  Аналізуючи статистичні дані за попередні 
роки, можна відзначити значну кількість учасників, серед яких спеціалісти з 
Італії, Іспанії, Німеччини, Румунії, України, Франції тощо. У 2013 році 
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Виставка "ExpoVin Moldova'2013" пройшла аудиторську перевірку Всесвітньої 
асоціації виставкової індустрії [4]. 

Надзвичайно популярним фестивалем, який проводиться з 2002 року по 
всій країні є «Національний День Вина». Програма свята, яка насичена 
театралізованими дійствами, музичним колоритом, надає всім учасникам і 
гостям унікальну можливість ознайомитися з культурою споживання вина, 
традиціями молдавських виноградарів і виноробів.  

Отже, найбільш вагомими чинниками, які сприяють перспективному 
розвитку енотуризму Молдови є: 1) виноробство як традиційна галузь та 
потужний сектор економіки країні; 2) потужна підтримка держави на 
законодавчому рівні; 3) традиційне проведення заходів, які сприяють 
популяризації виноробства; 4) мотиваційна складова населення: ставлення 
мешканців до виноградарства та виноробства як до національного надбання; 5) 
можливість покращити економіку країни за рахунок привабливості туристичної 
галузі. 

Література: 
1. Постановление правительства Республики Молдова от 28 

августа 1993 г. № 539  «Об утверждении Положения о винотеках 
винодельческих предприятий» // Monitorul Oficial. – 1993. – Август. – № 
8. [Електронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 
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2. Винные туры в Молдове. [Електронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://mold.su/vinnye-tury-v-moldove/vintur 

3. Постановление правительства Республики Молдова от 24 мая 
2004 г. № 554  «Об утверждении Национальной программы в области 
туризма «Винный путь в Молдове» // Monitorul Oficial. – 2004. – Июнь. – 
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23. ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКИ 
ЭНОГАСТРОНОМИЧЕСКОГО  ТУРИЗМА 

А.Н. Панасюк 
Организация «Бюро идей» 

 
ЮАР одна из немногих стран в мире, которая точно знает дату рождения 

своего вина. Ян ван Рибек, первый губернатор Капскойпровинции, посадил 
виноградники в 1655 году, а 2 февраля1659 он записал в своемдневнике: 
«Сегодня, слава Богу, в самыйпервый раз изКапскоговиноградабылосделано 
вино». История виноделия в ЮАР повязана как с личностями – 
профессионалами в данной отрасли, так и с политическими событиями в 
стране.  Бурное развитие отрасли связывают с прибытием на Кейп 
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французскихгугенотов, которые привезли с собой виноградные лозы, а также 
знания и традиции потомственных виноделов.Колоссальное преобразование 
винной индустриипроисходит в 90-х годах прошлого столетия на фоне 
положительных политических и экономических преобразований в 
стране.Следуя духу обновленияюжно-африканскойвиннойотрасли, в 
последниегодыбылозаново высажено порядка 40% всехвиноградников. 
Этобылосделанов рамках новой концепции «благородные сорта и высокое 
качество» для повышенияконкурентоспособностиотрасли. Успех отдельных 
винных концепций и ассамбляжей сегодня связан с личностями. При изучении 
южноафриканского винаобращается внимание на  перечень лучших виноделен, 
а ужзатем запоминаются  названия регионов произрастания. Основные 
тенденции современного виноделия в ЮАР: стремление к большому 
количеству сортов по сравнению с ранее достигнутыми, а также освоении 
новых регионов. В своей экспансии виноделы уже дошли до естественных 
границ винных регионов, на севере упирающихся в Намибию, а на юге в новый 
винодельческий регион на мысу Игольном.Инвестиции, внедрение 
инновационных технологий на фоне трехсотлетних традиций виноделия дают 
отличный результат, подтвержденный мировыми наградами.  

Индустрия вина в ЮАР сегодня характеризуется следующим - из 1,2 
млрд. литров годового урожая  в 2014 году произведено: 958 млн. литров вина 
(красные сорта – 45%), 53 млн. литров бренди, 35 млн. литров сока, 133 
млн.литров производных продуктов; ежегодный доход от винного туризма – 
500 млн. евро, экспорт вина из ЮАР в 2014 году составил 422 млн. литров; 130 
евро тратит в среднем турист на вино, которое он увозит с собой из ЮАР. 

Винные маршруты в районе Кейптауна - практически половина 
винодельческих хозяйств ЮАР входит в винодельческий треугольник возле 
Кейптауна: ПАРЛЬ (PAARL) –СТЕЛЛЕНБОШ (STELLENBOSCH) – 
ФРАНЧХУК (Franschhoek). Большая часть  хозяйства открыты для посещений 
и дегустаций, что дает отличные возможности для организации винного 
туризма, где мощным туристическим и транспортным центром выступает 
Кейптаун. Наличие международного аэропорта, протяженной береговой линии, 
множества объектов размещения и питания, а также хорошее транспортное 
сообщение с близлежащими винодельческими регионами подтверждают, что 
сегодня Кейптаун выступает одним из крупнейших в мире кластером винного 
туризма. Организация по развитию винного туризма в мире 
GreatWineCapitalsGlobalNetwork GWC (www.greatwinecapitals.com) включила 
Кейптаун в 8-ку лучших мировых винных столиц, наряду с такими столицами 
как Бильбао (Риоха, Испания), Бордо (Франция) и Мендоза (Аргентина). 

Комплексный подход к организации винного туризма позволил 
преодолеть многие препятствия, и сегодня ЮАР входит в пятерку самых 
активно-развивающихся стран в сфереэногастрономического туризма. На 
сегодня в открытых источниках нет данных,  какой именно процент людей от 
общего туристического потока привлек именно винный туризм, однако на сайте 
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статистики ЮАР есть данные в денежном выражении - порядка 500 млн евро 
ЮАР получает именно от винного туризма внутри страны. 

Основные тренды, дающие возможность говорить о дальнейшем 
увеличении туристов, интересующихся винным туризмом:  

         переход на органическое земледелие. Сегодня сельское хозяйство 
ЮАР одно из самых «зеленых» в мире; 
        значительный приток экспертов виноделия со всех стран мира в ЮАР, 
глубокие и масштабные исследования лоз и клонов; 

         введениес 2010 года в ЮАР новой сертификационной марки, 
которую получают виноделы, успешно влившиеся в государственную 
инициативу "Биовариативность и вино" (BWI),где в результате на сайте 
www.swsa.co.za будутзафиксированы  уникальный номер бутылки и 
возможность получения максимума данных о вине. 

           Однаиз  виноделен для туристов, которые впервые в Кейптауне и 
хотят получить максимально разноплановые впечатления от винных 
маршрутов: 

 

 
 
Рис. 1. Трехсотлетнее поместье Verghelehen, на территории которого 

сохранились старинные голландские здания, эвкалипты и дуб, посаженный в 
1700 году. Большая территория для прогулок и дегустационный зал на террасе. 

 
24. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В ГОТЕЛЬНОМУ ТА 

РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 
С. М. Пересічна, 

А. В. Таранова 
Національний університет харчових технологій 

 
В даний час готельєри та ресторатори гідно оцінили якість передових 

технологій в індустрії гостинності.Популярність лептопів,компютерів, 
смартфонів, потокового відео та інших пристроїв змусить готелі переглянути 
існуючу кабельну інфраструктуру.Сучасні технології застосовуються також для 
координації роботи готелю або готельної мережі. До таких технологій можна 
віднести так звані ERP-системи або системи планування ресурсів підприємства 
(EnterpriseResourcePlanningSystem). 
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Введення  Microsoft Dynamics AX (ERP-системи) з точки зору безпеки 
інформації, базується на забезпеченні інфраструктури готелю чи ресторану. 
Тому дане програмне забезпечення дозволить в повній мірі контролювати весь 
заклад, що є найбільшою гарантією безпеки. Заходи безпеки по кожній 
категорії ґрунтуються на трьох основних принципах: 

 перевірка справжності.Служби каталогів управляють перевіркою 
достовірності користувачів. Тобто  будь-хто не зможе вносити та змінювати 
данні без відповідної автоматизованої перевірки; 

 доступ до інформації підприємства; 
 аудит. Перевірки безпеки включає в себе звіти про права 

користувачів, правах груп користувачів, безпеки на рівні запису, журналі 
користувача, останньому вході користувача в систему і часу роботи 
користувача в інтерактивному режимі. 

РішенняMicrosoft Dynamics AX (ERP-системи)враховує галузеву 
специфіку мережевих закладів, які працюють у сфері ресторанного та 
готельного господарства. Функціональність рішення охоплює всі області 
бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, у тому числі: 
управління закупівельною діяльністю ресторанів, централізоване планування 
платежів по закупкам, оперативний облік виручки і надходжень грошових 
коштів від клієнтів, управління програмами лояльності. 

Вигоди для бізнесу від використання Microsoft Dynamics AX: 
 оперативний контроль ключових показників діяльності закладів 

ресторанного господарства;  
 ефективне управління ліквідністю компанії; 
 мінімізація часуі трудовитрат на підготовку бухгалтерської та 

податкової звітності; 
 зменшення витрат на ведення обліку за рахунок інтеграції з 

ресторанними системами фронт-офісу (системою R-Keeper, спеціалізованими 
складськими системами); 

 мінімізація трудовитрат на підключення до єдиної інформаційної 
системи нових ресторанів таготелів. 

Планування безпеки управлінням документообігу підприємства для 
впроваджуваної системи Microsoft Dynamics AX допомагає захистити активи 
компанії і забезпечити безпеку системи в майбутньому. Крім того, таким чином 
можна оцінити допустимий рівень ризику з безпеки і документально оформити 
будь-які узгоджені компроміси. 

Microsoft Dynamics AX надає можливість розділити права 
користувача,перегляд, редагування, видалення даних та надання доступу до 
інформації всіх користувачів. Організація такого доступу прив’язана до 
штатного розкладу компанії та позиції яку займає користувач у компанії.При 
переведенні співробітника з однієї посади на іншу, відповідно автоматично 
змінюються його права і рівень доступу до даних.Відповідно так само 
відбувається і при звільненні. Microsoft Dynamics AX таким чином, забезпечує 
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технологічність, гнучкість і контроль доступу до даних.Більше того, веде аудит 
використання, зміни та видалення даних у розрізі користувачів: хто, коли, що 
змінив, з якого на які дані. Все це в комплексі забезпечує інформаційну безпеку 
підприємства. 

Література: 
1.Офіційний сайт MicrosoftРежим доступа:www.microsoft.com 

 
25. ВИННІ ШЛЯХИ ПОРТУГАЛІЇ 

В. А Петренко, 
 К.О. Верес  

Національний університет харчових технологій 
 

З достовірних джерел відомо, що виноградники культивувалися по всій 
території Португалії задовго до епохи Римської імперії. Виробництво вина в 
Португалії - це історична галузь, протягом тривалої історії якої можна виділити 
численні етапи. Особливо слід виділити дату 1756 р., коли маркіз де Помбал 
створив Загальну сільськогосподарську компанію вин Верхньої Дору для 
визначення меж першого демаркованого регіону в світі, реєстрації 
виноградників і систематизації вин залежно від їх якості. 

На сьогодні в країні виділено такі винні шляхи: «Маршрут зелених вин» 
(Rota dos Vinhos Verdes); «Маршрут зелених вин Alvarinho»; «Маршрут вин 
Порту» (Rota do Vinho do Porto); «Маршрут вин Байррада» (Rota da Bairrada); 
винний шлях на півострові Сетубал (Rota dos Vinhos da Península de Setúbal); 
винний шлях Алентежу (Rota do Vinho do Alentejo). 

Почавши подорож на півночі країни, ми зможемо відправитися на 
екскурсію «Маршрут зелених вин». Цей шлях пролягає від регіону Мінью до 
річки Дору. У регіоні чітко домінує зелений колір, який і дав назву вину, а 
знаками пунктуації в ньому виступають такі історичні міста, як Брага і 
Гімарайнш, а також деякі інші, не такі великі, але не менш чарівні міста, що 
розкинулися на берегах річок, що їх оздоблюють. Йдеться про Амаранті, Віан-
ду-Каштелу, Барселуш, Понте-де-Ліма та багатьох інших. Це зона сільського 
туризму з фамільними замками і садибами, з виноградниками, в яких варто 
побувати, щоб дізнатися, як на горизонтальних решітках вирощують виноград, 
побачити комори для зберігання зерна і помилуватися чудовим пейзажем, на 
тлі якого народжуються легкі, молоді і свіжі вина. 

Підрегіон Монсан і Мелгасу біля річки Мінью простягнувся вздовж 
шляху, по якому проводиться екскурсія «Маршрут зелених вин», проте він 
представляє собою насамперед колиску знаменитого виноградного сорту 
Алварінью, найпопулярнішого з сортів зелених вин. Тому у вина Alvarinho є 
свій власний шлях, в якому найголовніші саме ці два міста. У фамільному 
маєтку Алварінью, в Мелгасу, або в Палаці Алварінью, в Монсан, можна 
продегустувати вино, а також спробувати і придбати інші регіональні продукти. 
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«Маршрут вин Порту» проходить по гірських схилах невимовної краси 
на тлі річки Дору, що несе свої води серед гір. Така краса і унікальна 
своєрідність сприяли тому, що виноробний регіон Верхньої Дору завоював 
звання об'єкта Всесвітньої природної спадщини людства. В екскурсію входить 
також відвідування району археологічного парку Фож-Коа, ще одного центру 
Всесвітньої спадщини. Туристи зможуть відвідати міста, багаті історико-
архітектурною спадщиною і традиціями, такі як Віла-Реал і Ламегу. Але 
відмінністю долини Дору, безумовно, вважається величезна кількість 
виноробних господарств - «кінт» (quinta), у багатьох з яких проводяться заходи 
в рамках енотуризму. У цих туристичних комплексах можна переночувати, 
спробувати вино і взяти участь у проведених виноробних працях, серед яких 
особливе місце займає збір винограду. На цьому шляху сьогодні виробляються 
також чудові столові, білі, червоні та рожеві вина Дору, які виробляються з 
винограду тих же виноградників, звідки надходить виноград для виготовлення 
портвейну. 

У самому центрі Португалії, по смузі вздовж узбережжя, де знаходяться 
місто Авейру і пляж Фігейра-да-Фож, проходить винний шлях Байррада. Він 
захоплює і область Коїмбри, що увійшла до Списку об'єктів Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО. У цьому регіоні є кілька старовинних, що користуються 
великою популярністю в країні, водолікарень з сучасними спа-центрами та 
оздоровчими програмами. Один із символів португальської кухні - молочне 
порося з Байррада - особливо смачний, якщо його супроводжує хороше вино з 
цього регіону, а точніше, одне з шампанських вин, одним з перших виробників 
яких в Португалії став саме регіон Байррада. 

Сетубал, регіон надзвичайної краси, розкинувся на південь від річки 
Тежу. Його опоясує гірська гряда Серра-да-Аррабіда з її природним парком і 
заповідником естуарія річки Саду, який отримав популярність завдяки 
дельфінам, які водяться в ньому. Гідними суперниками прекрасних пляжів 
Сесімбра або Портінью-да-Аррабіда, на північ від річки Саду, вважаються 
безкраї пісочні береги півострова Трої, що розкинулися на південному березі. І 
якщо Сетубал є головним містом шляху з історичним центром, який, 
безумовно, заслуговує відвідання, то Палмела і Віла-Ногейра-де-Азейтау - це 
великі міста винного шляху, де неодмінно слід відвідати виноградарські 
«кінти» та виноробні. У цьому регіоні народжується мускатне вино з Сетубал 
(vinho Moscatel de Setúbal) - одне з найзнаменитіших вин Португалії. 

Винний шлях Алентежу простягнувся по рівнинах регіону, який 
відрізняється особливою спекою, за винятком крайньої північної частини 
регіону біля гори Серра-де-Сан-Мамеде. Тут знаходиться одне з найкрасивіших 
сіл Алентежу - Марван, яке розмістилося всередині фортечних стін точно так 
само, як і інше, дещо південніше, село Монсараж, що розкинулося на березі 
озера Алкеви. Борба, Редонду, Регенгуш і Відігейра - назви земель і вин з 
давніми традиціями. Столиця регіону - місто Евора - зобов'язане своїм титулом 
об'єкту Всесвітньої культурно-історичної спадщини різноманітності і красі 
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своїх пам'ятників. В цілому весь регіон заслуговує відвідування, під час якого 
можна помилуватися унікальним пейзажем, що складається з горбистих полів, 
коркових дубів і озер, в яких відображаються синява неба і душа регіону, в 
якому нас вражає сила цієї гостинної землі.  

Отже, здійснюючи подорож по винній Португалії, можна пізнати 
насолоду від смаків, які вдосконалюються протягом багатьох років. 

Література: 
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пути. - Режим доступу: https://www.visitportugal.com/ru/node/73862#. – Назва з 
екрану. 

2. winetime.ua, [Електронний ресурс]: Інтернет портал. – Португалія. 
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26. ОСВІТНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕНОТУРИЗМУ В 

УКРАЇНІ 
О. О. Підлубна, 
Є.А. Тягунова, 

М.С. Адамовська 
КВНЗ КОР Коледж культури і мистецтв 

 
Сучасні процеси глобалізації, спричинені постійним розвитком 

інформаційно-комунікаційних технологій, призводять до поглиблення 
інтеграційних зв`язків і контактів у світі, де туризм стає інструментом 
зміцнення світового співробітництва у різних галузях і напрямках людської 
діяльності. (Д.Уррі) 

Туризм сьогодні являє собою одну з найприбутковіших галузей 
світової економіки як у країнах з високим так і низьким рівнем економічного 
і культурного розвитку. Перспективним сегментом туризму є енотуризм, 
який формує вагому статтю додаткових прибутків для європейських країн  з 
розвиненою культурою виноробства і споживання вин, таких як: Італія, 
Греція, Франція, Іспанія, Португалія, Угорщина, а також Австралія, країни 
Південної Америки та Південної Африки. 

На території Європейського Союзу існують спеціальні культурні 
винні тури, що поєднують у єдиний культурний маршрут різні міста і країни 
Європи. До переліку таких країн планується приєднання і України, а також 
Грузії, Вірменії, Молдови. Цей проект розвитку винних культурних 
маршрутів в Україні може стати дієвою підтримкою для вітчизняного 
виновиробника і забезпечити надходження додаткових коштів, сприяти 
розвитку окремих туристичних регіонів у період міжсезоння, а також 
популяризації України у Європі та світі. Підтвердженням цього є різномані 
масові фестивальні заходи в Україні, що спрямовані не лише на 
популяризацію вина, а й розвиток винної культури як серед українських 
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споживачів, так і людей з усього світу. Серед таких: «Міжнародний 
фестиваль вин в Берегові», «Фестиваль вина в Мукачеві», фестиваль 
виноградарів-виноробів «Уґочанська лоза» у Виноградові.  

Отже, Україна має значні й невикористані резерви в галузі 
енотуризму. Особливо у виноробних районах причорноморського 
узбережжя України, відомих ще за часів античної колонізації, та районах 
Закарпаття, що мають сприятливі кліматичні умови для вирощування 
винограду. Але успішна їх реалізація потребує створення сучасної 
інфраструктури і висококваліфікованих спеціалістів. У звязку з цим 
актуалізуються питання професійної та спеціалізованої освіти, що у свою 
чергу, вимагає узагальнення світового та вітчизняного досвіду в галузі 
енотуризму. 

В українській професійній вищій освіті за напрямком підготовки 
«туризм» поняття енотуризму найчастіше розглядається у рамках таких 
дисциплін як: спеціалізований туризм, професійний етикет, організація 
ресторанного обслуговування, теорія і методика організації турів, тощо.  

Варто зазначити, що вивчення цього спеціалізованого виду туризму 
у багатьох вищих навчальних закладах, де відкриваються туристичні 
спеціальності, є виключно теоретичним і обмеженим, що пов’язане як з 
віковими особливостями студентів, так і з відсутністю вітчизняної культури 
споживання вин. Тому необхідність формування культури споживання вина 
є достить актуальною для розвитку енотуризму в Україні. Значним кроком у 
цьому напрямку став проект Першої незалежної школи сомельє «Майстер-
клас» для студентів і професіоналів на базі «Академії праці, соціальних 
відносин і туризму», який відкрив нові практичні можливості для 
формування і поширення винної культури в Україні.  

У Національному університеті харчових технологій вперше було 
започатковано підготовку бакалаврів за напрямом «Туризм» зі 
спеціалізацією «Винний туризм» та Міжнародну науково-практичну 
конференцію «Практика і перспективи розвитку еногастрономічного 
туризму:  світовий досвід для України» - 2015 р. 

У зв’язку із поглибленням євроінтеграційних процесів в Україні за 
останні роки збільшилася чисельність комерційних учбових центрів та 
професійних курсів сомельє, спрямованих на підготовку фахівці для 
ресторанів і консультантів фірмових винних бутиків, серед яких: учбовий 
бізнес-центр «Анастасія» при Міжнародній Академії Бизнесу і 
Інформаційних Технологій, Консультативно-інформаційний центр «Школа 
вин  Дмитра Сидоренко» при Асоціації сомельє України, «Школа сомельє 
Віталія Ковача», «Школа сомельє мережі  супермаркетів вин «Good Wine».  

Література: 
1. Бейдик О. О. Словник-довідник з географії туризму, рекреології та 
рекреаційної географії. - К.: Палітра, 1997. - 130 с.  
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27. ТУРИЗМ ЯК ІНСТРУМЕНТ НАПОВНЕННЯ БЮДЖЕТУ 
Н.В. Погуда  

Національний університет харчових технологій 
 

Туризм є одним із пріоритетних напрямів розвитку світової економіки, 
свідченням чого є значні доходи від туризму, які складають 8 відсотків 
світового експорту та 30 відсотків міжнародної торгівлі послугами, при цьому 
спостерігається щорічне зростання світових туристичних потоків на 4–5 
відсотків [1].  

Кожна держава шукає засоби наповнення бюджету, звертаючи особливу 
увагу на нетрадиційні джерела. Одним з таких джерел могла б стати сфера 
туризму, яка за підрахунками могла б наповнити бюджет щойменше на 130 
млрд грн. [2]. Але наповнити бюджет таким інструментом можливо лише за 
ефективного використання різних економічних та стимулюючих засобів, які 
вже досить тривалий час використовуються в економіці розвинених країнах [3].  

Маючи унікальні можливості за рахунок свого географічного та 
геополітичного положення, за історичною та культурною спадщиною,  маємо 
безліч перешкод, які заважають це розвивати, таких як: недосконалість 
законодавчої бази (особливо часта зміна умов оподаткування туристичних 
послуг), відсутність державної програми розвитку курортів, відсутність 
державного моніторингу курортних територій, значна бюрократія (протягом 15 
років орган державного управління туризмом зазнав дев’ять реорганізацій), 
відсутність розвиненого фінансового ринку, досить непривабливий 
інвестиційний клімат  та інше. 

Добре розвинутий туристичний сектор щорічно приносить країнам сотні 
мільйонів доларів податкових надходжень наповнюючи місцевий та державний 
бюджети за рахунок податків на прибуток, на землю, аеропортних та готельних 
зборів тощо [4].  

Проте, коли туризм знаходиться на етапі становлення, держава повинна 
сприяти якнайшвидшому її розвитку, вкладаючи у нього кошти. Прикладом 
такого сприяння слугує таблиця 1. 

Таблиця 1 
Заходи стимулювання розвитку туризму в різних країнах1  
Країна Заходи стимулювання 

                                                
1 Складено на основі даних [3]. 
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Польща найнижче оподаткування на туризм - 7% при 22% для 
інших видів бізнесу. У готелях оподатковується лише кожне 
тринадцяте місце 

Білорусія від ПДВ звільняються послуги з організації мандрівок 
іноземних туристів; звільнено від митних податків автобуси, що 
будуть використовуватись у фірмах з туристичною метою 

Туреччина прийнято рішення здавати в оренду на 49 років цілину на 
досить ліберальних умовах: за символічну плату будь-кому, хто 
брав на себе зобов’язання побудувати там готель. На такі цілі 
видавали практично безпроцентний кредит і звільняли від сплати 
податків на 5 років 

Швейцарія зниження ставки ПДВ для готельного сектора, зрівнявши 
таким чином туризм з іншими експортними галузями 

Хорватія податок на додану вартість (ПДВ) для більшості товарів 
та послуг складає 22%, проте туристичні послуги (проживання в 
готелях) звільняються від сплати даного податку. Крім того, 
застосовуються додаткові стимули для капіталовкладень, у 
відповідності з розміром інвестицій і рівнем забезпечення роботою 
певної кількості персоналу. Інвесторам, що знаходяться в зонах 
Спеціального Державного захисту, де корпоративний податок на 
додану вартість складає від 5% до 15%, надаються спеціальні 
привілеї, обсяг пільг диференціюється в залежності від місця 
розташування об’єкта інвестування та рівня зайнятості.  Існують 
пільги і в сфері зеленого туризму 

Іспанія надаються інвесторам пільгові податковий режим та 
ставка амортизаційних відрахувань, зниження податку з обороту 

 
За даними експертів туризм в Україні формує всього 1,5 відсотки 

сукупного ВВП (доходи від надання туристичних послуг за 2014 р. наведено у 
таблиці 2), у країнах Європи - 11 відсотків, частка експорту туристичних послуг 
в структурі експорту товарів і послуг в Україні становить 0,5 відсотків, у той же 
час у країнах Європи - 30 відсотків. Що ж стосується податкових пільг для 
інвесторів в Україні щодо розвитку туризму, то  вони мізерні або абсурдні. 

 
Таблиця 2 

Загальна характеристика суб'єктів туристичної діяльності 2 
 

туроператори турагенти 

суб'єкти, що 
здійснюють 
екскурсійну 
діяльність 

Усього 

                                         Юридичні особи     
 

Кількість суб'єктів 
туристичної 
діяльності, од 

667 1473 58 2198 

                                                
2 Складено на основі [5] 
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Доход від надання 
туристичних послуг           
(без ПДВ, акцизного 
податку й 
аналогічних 
обов'язкових 
платежів), тис. грн. 

5129201,9 294107,7 9363,8 5432673,4 

Фізичні особи-підприємці 
Кількість суб'єктів 
туристичної 
діяльності, од 

- 1596 91 1687 

Доход від надання 
туристичних послуг           
(без ПДВ, акцизного 
податку й 
аналогічних 
обов'язкових 
платежів), тис. грн. 

- 129572,0 4399,1 133971,1 

 
Мережа суб'єктів туристичної діяльності України – юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців – у 2014 році становила 3885 одиниць. У структурі 
мережі за типами суб'єктів туристичної діяльності найбільш численною 
категорією є турагенти – 79% від загальної кількості суб'єктів. Кількість 
туристів – громадян України, обслугованих суб'єктами туристичної діяльності 
протягом року, становила 2,4 млн. осіб, іноземних туристів – 17 тис. осіб [5].  

Зрозуміло, що у зв’язку важким економіко-політичним становищем 
країни важко говорити про великі перспективи розвитку туризму, однак, 
можливо, саме за таких умов в Україні почне більше розвиватися внутрішній 
туризм, тим самим покращуючи ситуацію як в сфері туризму, так і країни в 
цілому. 

Література: 
1. Пояснювальна записка до проекту Закону України „Про 

туризм” (нова редакція) – Режим доступу: 
w1.c1.rada.gov.ua/pls/.../webproc34?id 

2. Кому потрібний туризм – Режим доступу: 
http://www.epravda.com.ua/rus/columns/2014/10/28/501487/view_print 

3. Довбенко О.М. Податкове стимулювання інвестицій в 
туристичний комплекс України // О.М. Довбенко.- Формування ринкової 
економіки. Науковий збірник КНЕУ. – 2007. 

4. Податки підприємств Польщі – Режим доступу: 
www.polska.ru/biznes/ekonomikaДержавна служба статистики України – 
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua 

 
28. ОСОБЛИВОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

ГЕОМАРКЕТИНГУ 
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А. Протас 
Національний університет харчових технологій 

 
На сьогодні існує дуже багато підходів до змісту та напрямами реалізації 

різних концепцій маркетингу в туризмі. Основою цих концепцій є положення 
про те, що вся діяльність туристичної організації відбувається на основі 
постійного моніторингу стану ринку і ґрунтується на достовірно знанні переваг 
і потреб потенційних покупців, їх оцінці та врахуванні можливих змін в 
майбутньому. Фінансовою базою такої інтеграції є виробництво тільки тих 
туристських продуктів і послуг, які потрібні і подобаються туристам. 

Зміст і технологія реалізації концепції геомаркетингу туризму 
ґрунтується на традиційній для туристичного бізнесу маркетингу і сучасному 
методі обробки географічних даних на базі технологій GPS і Internet. 

На практиці технологія реалізації концепції геомаркетингу дуже гнучка, 
вона може змінювати свою структуру і місце взаємодії ринку і покупця 
туристичного продукту в залежності від его особливостей, ступеня освоєння 
ринку, цілей, завдань і умов ринку. Проте всі ці елементи тісно взаємопов'язані, 
виключення хоча б одного елемента із системи порушує її цілісність. 
Особливості геомаркетингу яскраво проявляються в его свіжості і унікальній 
здатності адаптуватися під будь-яку галузь бізнесу. 

Методи сегментації ринку: 
географічний - застосовується для характеристики туристично-

рекреаційних ресурсів певних територій та пов'язаних з ними особливостей 
послуг що надані на даній території, аналізу туристських потоків, визначення 
місцевостей, регіонів; 

соці-демографічний - спрямований на виявлення персональних 
характеристик туристів (вік, стать, сімейний стан, освіта, доходи і т.д.) і опис 
основних відмінностей у поведінці туристів; 

 
психографічний (психогеографічний, поведінково-географічний) - 

орієнтований на розкриття способу життя туристів, їх діяльності, інтересів і 
переваг, на визначення - як, чому і яким чином вони віддають перевагу певним 
продуктам, центрам і регіонам, а також на просторове позиціонування цих 
даних і створення різних реальних і абстрактних картографічних моделей. За 
допомогою даного аналітичного кошти не тільки описують і моделюють 
туристів, а й намагаються зрозуміти мотиви їхньої поведінки. 

На основі отриманих даних застосовуються такі стратегії: 
• позиціонування - диференціації продукту, 
• модифікації продукту, 
• досягнення малих витрат, 
• знаходження власної ніші на ринку, 
• зміни ціноутворення, 
• вдосконалення способів просування і каналів розподілу. 



64 

 

У підсумку слід зазначити, що різні тур центри, пропонуючи різні 
послуги, можуть залучати туристів з багатьох секторів ринку. Одночасно 
розвиваючи як і свою аналітичну базу (за рахунок користувачів геотегов) так і 
піднімаючи свої рейтинги для конкурування в сферах соціального життя 
туристів (Instagram, Vkontakte, Facebook, Twitter і т.д) 

Література: 
1. Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм: Сучасні концепції 

менеджменту і маркетингу. Навчальний посібник.-2-е вид., І доп. - М .: 
"Альтерпрес", 2004. - 192 с 

2. Особливості використання геомаркетингу та методи розвитку 
туризму. http://tourism-book.com/pbooks/book-28/ru/chapter-1524/  

 
29. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ В СУЧАСНОМУ 

ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ 
Т. Кошелєва,  

О.Г.Розметова 
Національний університет харчових технологій 

 
      Сучасні умови господарювання в Україні стали справжнім викликом 

для більшості представників малого та середнього бізнесу.  Вкрай актуальне  
антикризове управління пропонує ряд шляхів для порятунку бізнесу на фоні 
економічної та політичної дестабілізації держави. Одним із ключових 
інструментів оновлення та диверсифікації бізнесу є впровадження інноваційних 
технологій. Не є виключенням і готельне господарство, яке зазнало істотних 
ударів по власній економіці. На думку ряду фахівців, інновації в 
готельному бізнесі є економічно доцільними та ефективними, особливо 
враховуючи стрімкий розвиток міжнародного, внутрішнього і ділового туризм 
у світі. Значно підвищуються вимоги до якості готельного сервісу, що прямо 
залежить від ефективності інноваційних рішень. 

        У загальному розумінні «інноваційні технології» – це радикально 
нові, чи вдосконалені технології, які істотно поліпшують умови виробництва 
або самі є товаром. Зазвичай мають знижену капіталомісткість, 
характеризуються більшою екологічністю й меншими енергопотребами. Перед 
сучасними готельними підприємствами стоять два основних завдання: 
збільшити кількість гостей і зробити їх постійними споживачами власних 
послуг. Для виконання  цих завдань необхідні інноваційні рішення, що 
вимагають від готелів модернізації в технологіях заощадження енергії, фінансів 
і часу. Найбільш яскравими прикладами високотехнологічних рішень в готелях 
є  інноваційний еко-готель, який включає в себе сонячні панелі на даху для 
нагріву води, повітряні генератори для вироблення електроенергії, скло на 
вікнах з вторинної сировини, меблі повністю виготовлені з  матеріалів 
вторинної переробки. Окрім інноваційних сантехнічних рішень - наприклад, 
щоб наповнити ванну, вода ллється зі стелі, у сучасних готелях також є 
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"безшумні електронні дверні дзвінки". Обслуговуючий персонал натискає на 
кнопку дзвінка біля ваших дверей, і у вашому номері включається 
інфрачервоний сканер. Якщо він фіксує якийсь рух, з'являється електронний 
сигнал "не турбувати" і службовець йде, щоб прийти пізніше. Також у номерах 
готелів можна встановити інтернет-радіо, яке транслює 3000 станцій, 
спеціальне освітлення, що дозволяє змінювати стиль і атмосферу приміщення, 
бездротові телефони Skype, якими можна користуватися на всій території 
готелю. Ще одним цікавим інноваційним рішенням є широкоформатне 
використання камер та іншого високотехнологічного обладнання. Як тільки 
людина входить до готелю, вона стає одним з персонажів відео, що 
транслюється у вестибюлі і містить кадри з 2400 встановлених в готелі камер.  
Тут немає ключів і номерів на дверях, тільки iPhone. Кожному гостю видається 
телефон від Apple з технологією розпізнавання, за допомогою якого гість може 
потрапити у свій номер. З iPhone можна подзвонити консьєржу, вийти в 
Інтернет і проглянути заздалегідь завантажену туристичну інформацію. У 
деяких готелях, встановлений 24-дюймовий iMac, який виконує функцію 
"центру розваг". Орієнтовані на юних мандрівників, готелі організовують 
внутрішнє співтовариство Pod Community Blog, відкрите для тих, хто 
забронював номер. Це дозволяє гостям та майбутнім відвідувачам готелю 
обмінюватися інформацією, ставити питання один одному. Не менш цікавим 
інноваційним рішенням в системі управління продажами і заходами в готелі є 
використання графічного модулю, який дозволяє планувати завантаження 
конференц-приміщень, складати меню для банкетів, семінарів і конференцій, 
нараховувати послуги і координувати роботу всіх служб і підрозділів готелю по 
банкетному обслуговуванню. 

     Отже, інновації сьогодні виступають в якості вагомого стимулу для 
подальшого розвитку готельного бізнесу, дають змогу підприємствам не тільки 
займати лідируючі позиції у своїх ринкових сегментах, але й відповідати 
світовим стандартам готельного обслуговування .  

     Конкуренція невпинно зростає і готелі змушені шукати нові шляхи, 
щоб зацікавити клієнтів. Недооцінка інноваційного управління в діяльності 
вітчизняних готельних підприємств призвела до зниження їх 
конкурентоспроможності, зниження якості готельних послуг та порушення 
технології  управління. При цьому, в багатьох випадках найбільш ефективною 
інноваційна політика підприємства буде у разі одночасного впровадження 
різних типів інновацій, тобто при умові певної комплексності нововведень. 
Набір стандартних технологій не забезпечує підприємству конкурентних 
переваг. Тому власник кожного великого готелю шукає нові технологічні 
розробки для своїх проектів.  

       Інновації – це наше майбутнє. Не всі готелі сьогодні адаптовані для 
останніх технічних інновацій, але всі, незалежно від давності їх побудови, 
можуть знайти можливість використовувати різноманітні інноваційні рішення. 
Головне - задуматися над тим, що потрібно або не потрібно вашому гостю і що 
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буде працювати не тільки на економію, але і на формування позитивного 
іміджу самого готелю та держави в цілому. 
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30. РОЗВИТОК ІГОРНОГО (АЗАРТНОГО) ТУРИЗМУ В БАТУМІ 

А. Рябенька 
Національний університет харчових технологій 

 
Відомо, що об'єкти розваг виступають одним з важливих елементів 

індустрії світового туризму — вони є як її невід’ємною складовою, так і 
чинником стимулювання до розвитку. Постійний розвиток світової гральної 
індустрії торкнувся всіх світових держав. За час свого існування деякі азартні 
оазиси стали нагадувати імперії. Законодавці моди на ігровий туризм — Монте-
Карло і Лас-Вегас. Сотні тисяч людей щороку вирушають в дорогу, щоб 
самостійно відчути всю специфіку азарту, а рулетка, покер і різноманітні 
«однорукі бандити»  дають таку можливість. На пострадянському просторі 
звання столиці азартного туризму останні декілька років носить грузинське 
курортне місто Батумі. 

У процесі дослідження використовувалися методи спостереження, 
порівняння, аналізу i синтезу. 

На сьогоднішній день Батумі є важливим культурним, економічним і 
туристичним центром Грузії.  

Не дивно, що саме Батумі вибрали серед інших міст Грузії для відкриття 
найбільших казино, адже Батумі — це не просто місто і порт на узбережжі 
Чорного моря, а також і головний туристичний центр сучасної Грузії. 

Гральний бізнес в цьому місті існує приблизно ще з 1993 року. Гральні 
заклади були невеликими, їх було всього декілька, від 3 до 6 столів в кожному, 
також там були ігрові апарати. Основний контингент відвідувачів складався в 
основному з місцевих гравців. Бізнес розвивався поступово. І ні для кого не 
стало здивуванням, що незабаром на цей вид діяльності зросли податки. 
Настали складні часи, деякі казино закривалися, інші, навпаки, відкривалися, і 
справа невеликими кроками йшла вперед. 
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Проте в 2004 році відбулися істотні зміни: нові закони, зміна влади, 
невизначене становище в країні, — це все призвело до того, що гральні заклади 
закрилися зовсім на території цієї держави. 

Сьогодні в Батумі існує п’ять казино, всі з яких розташовані при 
готелях: Шератон CASINO PEACE, Інтурист-CASINO GRAND PALACE, 
Редіссон-CASINO IVERIA, CASINO ADJARABET, CASINO GOLDEN 
PALACE. Всі вони розташовані на центральній вулиці Руставелі i досить 
зацікавлюють своїм зовнішнім виглядом. У першу чергу, це дуже зручно — 
надається повний спектр послуг. Також, це дуже вигідно для платників 
податків. У більшості з них на чолі стоїть турецьке керівництво.  

Основними відвідувачами цих гральних будинків є турки і місцеві 
жителі, але у зв’язку з тим, що в ряді країн таких як Україна, Росія, Туреччина, 
Ізраїль та ін. гральний бізнес заборонений, в казино Батумі можна зустріти 
людей різних рас і національностей. 

Слід зазначити, що зводяться нові готелі та мотелі, а це означає, що, 
швидше за все, з'являться нові ігрові клуби. Це вплине не тільки на розвиток 
туризму, нові відвідувачі й гості, але також і нові робочі місця, що теж дуже 
важливо. В майбутньому планується відкриття близько 30 крупних закладів 
азартного туризму, що за прогнозами зробить Батумі 4-им за величиною 
ігровим центром у світі. 

Ігорний (азартний) туризм останнім часом набирає все більшої й більшої 
популярності. У зв’язку із забороною такого бізнесу у ряді пострадянських 
країн звання столиці азартних ігор отримав морський грузинський курорт 
Батумі, де здебільшого казино відкриваються при готелях. 

Література: 
1.  Бондаренко Г.А. Гостиничное и ресторанное хозяйство: Учебно-практ. 

пособ. – Минск: БГЭУ, 2001. – 260 с. 
2. Энциклопедия азартных игр / Под ред. С.А. Хворостухина. – М.: ОЛМА-

ПРЕСС, 2002. – 543 с. 
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Національний університет харчових технологій 
 

Виноградарство та виноробство не є традиційними для Індії, що 
пов’язано з низкою природних, історичних, соціально-культурних та релігійних 
факторів.  

Споживання вина почало набувати популярності в період Британської 
Індії. Зі здобуттям країною незалежності, в 1947 році, була прийнята нова 
Конституція, стаття 47 якої, повністю забороняла вживання алкоголю. 

Проте, виноградники не були знищені. Вино також продовжувало 
випускатися, але у дуже незначних кількостях [2].  
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На сьогодні, виробництво та продаж алкоголю, залишається під 
забороною у багатьох індійських штатах. Проте, загалом в країні, кількість 
виноробної продукції зростає з кожним роком. 

Провідними штатами розвитку виноробства та винного туризму є 
Махараштра, Карнатака, Телангана, Андхра-Прадеш та Тамілнад, що займають 
південь півострова Індостан. 

 

 
Рис.1. Регіони розвитку виноробства і винного туризму Індії 

 
Лідером, безумовно, залишається штат Махараштра, де розміщується 

так званий Нашикський пояс. Місто Нашик – «винна столиця Індії». Багато 
експертів порівнюють виноробний район навколо Нашика з каліфорнійською 
долиною Напа. Це пов’язано, перш за все, з природними особливостями 
територій [1].  

У штаті Карнатака місцем концентрації виноградників та невеликих 
виноробних підприємств є пагорби Нандів.  

Винний туризм в Індії набуває все більшої популярності. Власники 
винокурень інвестують чимало коштів у цей напрямок розвитку.  

Найбільш відвідуваними об’єктами винного туризму, станом на 2014 рік 
є «Гровер Ванядс», «Сула Вайнядс», «Голконда» и «Шато Индаж», що 
спеціалізується на ігристих винах [4].  

Винний туризм Індії суттєво відрізняється від європейського та 
американського. Якщо, в традиційному розумінні, метою винного туризму є 
дегустація продукції на місці виробництва, то для багатьох громадян Індії 
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винний тур носить виключно пізнавальний, оглядовий характер. Це пов’язано, 
перш за все, з релігійними віруваннями населення [3].  

Крім того, європейські виноробні господарства та «винні готелі», 
провідних центрів винного туризму, отримують значні прибутки від 
споживання вин у кафе та ресторанах.  

В умовах сучасної Індії, враховуючи особливості місцевих кухонь та 
розвитку громадського харчування, продажі у секторі Ho-Re-Ca залишаються 
рекордно низькими [4].  

Отже, винний туризм є новим напрямком для Індії. Проте, завдяки 
великій кількості місцевого населення та значної популярності країни серед 
міжнародних туристів - має істотні перспективи.  

Література: 
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regime:  http://www.blackgrapeholidays.com/nashik 
2. Indian Wine [On-line resource]. – Access regime: http://www.wine-

searcher.com/regions-india 
3. The wine society of India – discover the word of wine [On-line resource]. – 

Access regime: http://wsi.indiatimes.com/ 
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В квітні 2014 року в Узбекистані було відкрито перший винний 

маршрут: 
«Червоний світанок – біле сонце». Основною дестинацією винного 

шляху є господарство «Хамкор» (селище Намданак, Паркентський район, 
Ташкентська область) [1]. 

Маршрут розроблено провідним туроператором «Ясміна Тур» в 
Узбекистані. Саме ця фірма, поки що єдина в країні, проводить одноденні винні 
тури. Вартість такої подорожі – 50-70 доларів США, залежно від сезону, 
транспорту та дегустації [3].  

Розвиток винного туризму передбачено державною програмою розвитку 
туризму в Ташкентській області [2].  

На рівні всієї країни, такі програми поки що відсутні. Проте, розвиток 
винного туризму в Узбекистані є досить перспективним напрямком. Це 
обумовлено низкою чинників, а також історичними і географічними 
передумовами.  

Історія виноробства в Середній Азії, та в Узбекистані зокрема, налічує 
не одне століття. Проте, розвиток галузі був призупинений прийняттям ісламу.  
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 Пізніше, в радянські часи – основною галуззю господарства стало 
вирощування і переробка бавовни. Тим не менше, вина радянського 
Узбекистану успішно конкурували з продукцією Кавказу. Нарешті, компанія 
боротьби з алкоголем часів Горбачова, остаточно підірвала виноробну 
промисловість країни. І на її відродження знадобилося більше десятиліття.  

Сьогодні, в Узбекистані виробляють натуральні (столові) та спеціальні 
вина, майже у всіх регіонах. 

Південно-західна частина країни (Самаркандська, Джізакська, Бухарська 
та Навоійська області) спеціалізуються на виробництві винограду і сушеної 
продукції – ізюму і кишмишу. Проте, тут зосереджені підприємства вторинного 
виноробства (Ташкентський комбінат шампанських вин, завод Ховренко у 
Самарканді), що працюють на місцевій і довізній сировині. Ці підприємства 
вже мають досвід проведення екскурсій та дегустацій.  

В долинних районах Самаркандської, Булунгурської та Пстдаргомської 
областей, поряд зі столовим виноградарством розповсюдження набули і 
технічні сорти (Ркацетелі, Кульджинський, Мускат, Сапераві). 

В Кашкадарьїнській і Сухандарїнській областях переважають ізюмні 
сорти. Але, саме ці регіони – батьківщина високоякісного десертного вина 
Джаус, з сорту Султані [1].  

В знаменитій, за радянських часів, Ферганській долині, співвідношення 
столових і технічних сортів – майже рівне.  

На північному заході Узбекистану, в Хорезмійській області та 
Республіці Каракалпакстан виноробство та вирощування сировини для нього – 
не розвинене.  

Отже, винний туризм в Узбекистані, перебуває на стадії зародження. 
Проте, з часом, винні тури можуть стати не лише доповненням до традиційної 
екскурсійної програми в столиці, Хіві, Бухарі та Самарканді, а й цілком 
самостійним напрямком.  
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Дегустація вина – одна з найприємніших складових відпочинку на Кіпрі. 

На острові  вирощують 200 сортів винограду, близько 75 з них привезені з 
Франції в 1956 році, решта – місцеві. Кіпрські виноградники – одні з 
найстаріших у світі, їм по 100-150 років. Виноградники зосереджені навколо 
Лімассола і Пафосу, тобто в південно-західній частині острова в горах Троодос, 
що захищають рослини від вітру.  

Згідно з однією з легенд, виноробство було винайдено саме на острові 
Кіпр. Ще цар Соломон в «Пісні над піснями» прославляв кіпрський виноград, а 
Страбон писав, що кіпрське вино – найкраще в світі. За легендою виноградний 
прес придумав і подарував кіпріотам Аполлон, а лозу посадила Афродіта, яка 
разом зі своїми синами заснували на Кіпрі винне виробництво, яке до цих пір 
процвітає під марками КЕО і ЕТКО. Найпопулярнішими кіпрськими винами на 
сьогоднішній день є: Шардоне, Совіньон Бланк, Рислінг (білі), Каберне 
Совіньон, Каберне Франк (червоні) і т.д.  

Всі кіпрські вина володіють однією загальною характеристикою – 
солодкістю. Сонячно тут буває близько 340 днів у році, а з квітня по вересень 
сонце світить цілих 11 годин на добу. Велика кількість світла, а також сухі 
кам’янисті ґрунти сприяють тому, що ягоди винограду стають дуже солодкими. 

Зараз на острові вирощується 15 високоякісних сортів винограду, які 
ростуть тільки на Кіпрі і не зустрічаються більше ніде у світі. Серед них такі 
сорти, як «мавро» (займає 70% виноградників Кіпру), «марафефтіко», 
«офталмо», «ксіністері», «чорний амбелісімо» та ін. Вино, виготовлене з 
«мавро», рекомендується пити «свіжим», тобто на рік розливу. А інше вино – 
візитна картка острова – «Коммандарія», навпаки, витримують кілька десятків 
років. 

Кіпрська Організація з Туризму (КОТ) розробила шість винних 
маршрутів, слідуючи за якими можна познайомитися з чудовим вином Кіпру, 
побачити, як росте виноград, відвідати виноробні, скуштувати і придбати 
натуральні якісні вина. 

Ці маршрути позначені на дорожніх покажчиках коричневого кольору 
англійською та грецькою мовами – «Wine Routes», що в перекладі на 
українську означає «винні маршрути». 

Подорож по головним виноробним районам Кіпру включає в себе 
нескінченні задоволення, у тому числі насолоду дивовижними гірськими 
пейзажами, дегустацію вин, обіди в старовинних тавернах і ночівля в затишних 
сільських будиночках. Виділяють три найпопулярніші винні маршрути: Вуни 
Панайас – Амбелітіс, Долина Дьярізос, Командарі.  

Одним із найбільш відвідуваних маршрутів є винна долина Дьярізос. 
Тут переважає сорт винограду Мавро, з якого роблять рожеві вина. 

Винний маршрут Вуни Панагйас являє собою екскурсію колоритними 
селами  Кіпру. У цьому районі найпопулярнішим є сорт винограду Ксіністері, з 
якого виготовляють легке біле вино з особливим, приємним ароматом. Вино з 



72 

 

цього сорту винограду особливо тим, що в ньому відчувається яблучний, 
персиковий і абрикосовий смаки. Але не тільки білим вином славиться цей 
регіон. Для виробництва темного вина під променями жаркого Кіпрського 
сонця ростять виноград Маратефтіко. Вино з Маратефтіко радує цінителів 
незвичайним смаком місцевих червоних фруктів і квітів.  

І найвідоміший винний маршрут Кіпру – Командарія. Це традиційне 
Кіпрське вино бере свій початок у далекому 12 столітті, коли лицарі ордена 
Святого Іоанна почали його виробництво. Туристичний шлях пролягає через 14 
сіл, де роблять командарія. Багато цікавого можна побачити в цій подорожі: 
багатовікової відновлений винний прес, замок Середньовіччя – Колосси. 

У вересні на Кіпрі проводиться винний фестиваль, який триває 10 днів. 
Фестиваль вперше був організований в 1961 році і з тих пір він визнаний 
щорічною подією. Проводить його муніципалітет Лімасола, найбільшого 
центру виноробства на Кіпрі, в муніципальному саду. Вхід на свято, де можна 
продегустувати найвідоміші сорти вина, коштує 3 CYP (близько 127 грн.). 

У 2001 р. на острові відкрився Музей вина (в Ерімі), де можна 
спробувати всі види вироблених на Кіпрі марок вин. Після дегустації, вина, що 
сподобалися, одразу можна придбати.  

Кіпрський уряд спонукає виноробів збільшувати кількість сортів 
використовуваного винограду, а також пильно стежити за якістю. Уряд 
Республіки Кіпр надає всіляку підтримку виноробам для успішного 
виробництва та реалізації вина. Останнім часом було відкрито багато сільських 
виноробень поряд з виноградниками, що забезпечує найкращі умови для 
переробки винограду та зменшує витрати на транспортування. В даний час на 
Кіпрі близько 50 виробників вина, і на кіпрському ринку регулярно з’являються 
нові сорти вин, створені місцевими виноробами за допомогою поєднання 
традиційних та інноваційних технологій з виробництва вина. Кіпрські вина 
продовжують доводити свою найвищу якість, регулярно отримуючи медалі на 
міжнародних винних конкурсах.  

 Республіка Кіпр має усі передумови для розвитку винного туризму. 
Популяризувавши даний  відпочинок серед туристів, країна може збільшити 
надходження до державного бюджету, а також стати лідером серед країн, що 
розвивають подібний вид туризму. 

Література: 
1. Кіпр // Travel Trade Gayette. – 2001. – № 12/93. – С.16. 
2. Соколова М. В. История туризма: Учеб. пособ. – М.: 

Мастерство, 2002 – С.352. 
3. Інформаційний сайт «Кипр. Вокруг да около»: http://ostrov-

kipr.info 
 

34. ДИНАМІКА ТА РОЗВИТОК ДІЛОВОГО І КОНГРЕСНОГО ТУРИЗМУ 
В УКРАЇНІ 

С.В. Сидоренко 
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Серед способів і методів просування, характерних для ринку 
конгресного туризму, виділяються два принципово відмінних поняття: 
безпосереднє просування конференції, а також просування регіону як центру 
конгресного туризму. Важливо розробити і реалізувати конкретні пропозиції 
щодо здійснення державної політики в галузі туризму і, зокрема, конгресного 
туризму. Повинен бути чітко продуманий механізм регульований  з боку 
держави. 

Туризм забезпечує динамічний розвиток економіки багатьох країн, 
роблячи істотний внесок у ВВП, збільшуючи зайнятість населення, формуючи 
дохідну частину бюджету. У світі одним із значущих і перспективних видів 
туризму є діловий туризм. Цей вид туризму може дозволити завантажити 
номерний фонд засобів розміщення України в «невисокий сезон» і дасть 
додатковий прибуток суб'єктам туристичної індустрії, оскільки ділові туристи 
відрізняються більш високим рівнем витрат у порівнянні з відпочиваючими 
туристами.  

Україна, незважаючи на свій високий потенціал, займає поки дуже 
скромне місце на світовому ринку туризму. На її частку припадає всього 
близько одного відсотка світового туристського потоку. У ВВП нашої країни 
частка туризму незначна. Це свідчить про низький рівень його  
розвитку,держава приділяє мало уваги до цієї сфери діяльності. 

Для розробки рекомендацій з розвитку ділового туризму в Україні на 
основі оцінки його стану,необхідно вирішити ряд завдань: 
-   Вивчити тенденції розвитку ділового туризму в світі та Україні; 
-   Виявити основні проблеми, що перешкоджають розвитку ділового туризму в 
Україні; 
-   Розробити рекомендації з розвитку ділового туризму в Україні. 

Для досягнення даної мети необхідно провести: 
1) визначення норм якості, яким повинні відповідати приймаючі служби 

та професійні організації, що обслуговують конференції; 
2) оцінку існуючих можливостей національної території; 
3) координацію роботи професіоналів; 
4) забезпечення обміну інформацією між усіма зацікавленими 

учасниками даного сегменту ринку; 
5) надання безкоштовної допомоги організаторам нарад в питаннях 

вибору місць і дат проведення конференцій, церемонії відкриття, проведення та 
закриття, а також консультування їх з питань взаємодії з місцевою владою. 

Зростання ділових поїздок при адекватному співвідношенні ціни і якості 
в засобах розміщення України дозволить отримати додатковий прибуток, 
забезпечити робочі місця і дасть додаткові надходження до бюджету. 

Література: 
1. Экономика и организация туризма: международный туризм: 
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[учебное пособие] / [Драчева Е.Л., Забаев Ю.В., Исмаев Д.К. и др.]. – 
М.: КНОРУС, 2007. – 576с. 

2. Министерство культуры и туризма Украины «Проблемы и перспективы 
развития туризма в Украине на современном этапе» [Электронный ресурс]. 

 
35. ОСОБЛИВОСТІ ВИННОГО ТУРИЗМУ В НІМЕЧЧИНІ  

Ю.І. Сологуб 
Національний університет харчових технологій 

 
Німеччина в середньому виробляє 9 млн. гл. вина на рік. Більша частина 

винограду країни належить до сорту Рислінг, саме з нього виготовляють 
знамените біле вино з тонким і ніжним смаком. 88% винограду, що 
вирощується, належить до білих сортів, і лише 12% – червоні або рожеві. З 
найбільш поширених сортів винограду варто відмітити: Мюллер-Тургау (26% 
від усієї території виноградників), Рислінг (20%), Сильванер (8%). Також 
вирощуються: Кернер, Шойребе, Бахус, Рулендер, Моріо-Мускат, Фабер, 
Хуксельребе, Гутедель, Ортега та Елблінг.  

В плані розвитку винного туризму Німеччини можна виділити три 
головних винних регіони, які і складають славу і гордість виноробства країни. 
У двох з них проходять знамениті винні шляхи: «Німецька винна дорога» 
(Deutsche Weinstrasse) в Пфальці та «Саксонський винний шлях».  

Пфальц (Pfalz)  
Це найбільш сонячна і найсухіша частина країни з потопаючими в садах 

живописними старовинними селищами. Deutsche Weinstrasse («Німецька винна 
дорога»), подібно до Ельзасу Route du Vin («Винний шлях») петляє на північ 
через виноградники і села.  

Рислінг – найпоширеніший тут сорт винограду, Muller – Thurgau 
знаходиться на другому місці. Пфальц – майстерня Німеччини по виробництву 
білих і червоних сухих столових вин. Найпопулярніші – витримані в маленьких 
дубових бочках Weissburgunder, Grauburgunder і Spatburgunder.  

«Німецька винна дорога» простягається на 85 км. розпочинаються на 
півдні у містечка Швайген-Рехтенбах (Schweigen – Rechtenbach) і закінчується 
біля містечка Бокенхайм (Bockenheim). Це неймовірно красивий шлях, 
упродовж якого давньоримські поселення, руїни фортець і старовинні замки 
чергуються з пагорбами, порослими мигдалевими деревами, уздовж плантацій 
інжиру, ківі, лимонів та виноградників.  

Подорож по Пфальцу може стати одночасно винно- гастрономічною 
(будь-яка дегустація місцевих вин завжди супроводжується щедрою закускою з 
блюд місцевої кухні), а також історичним, оскільки тут проходить і пішохідний 
«Маршрут древніх римлян»).  

Охочих познайомитися з витоками виноградарства в регіоні у будь-
якому містечку чекають дивні відкриття. У містечку Бад-Дюркхайм (Bad 
Durkheim) можна побачити найбільшу винну бочку у світі, яка вмістила б 1,7 
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мільйонів літрів вина, якби не перетворилася в наші дні на ресторан на 650 
гостей. У цьому курортному містечку щороку восени відзначається найбільше у 
світі свято вина Durkheimer Wurstmarkt.  

Саксонія (Sachsen)  
Туристичний маршрут «Саксонський винний шлях» простягнувся на 55 

км. між містечками Пірна, Дисбар- Зойсліц і Мейсен долиною річки Ельби з її 
м’яким, 

сонячним кліматом. На його шляху лежать ще два інших не менш 
цікавих маршрути – «Саксонський пішохідний винний шлях» та 
інтернаціональний велосипедний маршрут уздовж Ельби.  

«Саксонський винний шлях» представляє не лише найменший винний 
регіон Німеччини, але й чудову середньовічну архітектуру регіону.  

Перші виноградники на шляху маршруту зустрінуться вже у містечка 
Пірна. Далі він веде в Пільніц, а потім ще до трьох палаців, розташованих на 
правому березі Ельби в Дрездені. Безпосередньо за Дрезденом у напрямі 
Мейсена розпочинаються виноградні тераси. Тераси розбиті на схилах 
Радебойля і Косвіга та простягаються до виноробних сіл, розташованих 
навколо містечка Дісбар-Зойсліц.  

Серед саксонських вин найбільшим успіхом користуються сухі сорти 
Риванер, Рислінг і Вайсбургундер (Піно Блан). У невеликих об’ємах 
виготовляється також вино сорту Гольд-рислінг, рідкісний гібрид Рислінгу з 
Мускатом, якого більше ніде в Німеччині не виробляють.  

Саксонські виноградники, що простягнулися від містечка Пірна (Pirna) 
до села Діесбар-Зойліц (Diesbar- Seuslitz) біля міста Мейсен (Meisen) є досить 
унікальними. Тут можна приємно посидіти в одному із затишних винних 
льохів, взяти участь у осінніх винних фестивалях та відвідати більше двадцяти 
виноробних заводів.  

У 2004 році був відкритий «Саксонський винний пішохідний маршрут» 
(Sаchsischer Weinwanderweg). Ця пішохідна траса, що простягнулася на 90 км, 
сполучає між собою головні пам’ятки регіону і проходить по найкрасивішими 
виноградниками, оглядовими майданчиками і винними льохами.  

Література: 
2. Джосеф Р. Винний туризм. Гид путешественника. 2007 г. – 382 с. 

 
36. ЕВОЛЮЦІЯ ВИННОЇ ПРОБКИ 

Н. М. Стукальська 
Національний університет харчових технологій 

 
На протязі віків пробка служить для укупорювання та зберігання вин. 
Перший вид пробки представляв з себе шматочок деревини, замазаний 

глиною і залитий смолою. Такою "пробкою" закупорювали великі 
давньогрецькі амфори, а герметичність упаковки дозволяла торгувати вином, 
перевозячи його по морю на значні відстані. Але від намокання, пробки 
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набрякали, руйнували тендітну глину, призводячи до деформування шийки 
посудини. Настільки примітивна пробка не закупорювала посудину 
герметично, а скоріше перешкоджала розпліскуванню вина. 

Пізніше, для виготовлення винних пробок фінікійцями, а потім і 
римлянами, стала використовуватися кора коркового дубу, що росте на 
території Португалії, Іспанії, Франції, Італії, Марокко, Тунісу та Алжиру. Вона 
була більш еластичною ніж дерево і прекрасно справлялася із завданням 
уникати попадання повітря в посудину з вином. Також подібна пробка 
дозволяла вину "дихати", і, контактуючи з ним, певним чином доповнювала 
букет. Пляшки, закупорені натуральної пробкою, можуть зберігатися 
десятиліттями і навіть століттями (при спеціальних умовах). В XVII столітті, 
після появи на світ першої скляної пляшки, коркові пробки стали просто 
необхідністю. 

Форма пробки пройшла довгий шлях. Незмінно залишаючись 
циліндром, вона то ставала довгою, то вкорочувалась, але технологія обробки 
та заготовки кори залишалася незмінною. 

В даний час сировина та технології для створення винних пробок 
зазнали істотних змін. Виробники пропонують безліч пробок, що розрізняються 
за формою, матеріалом і походженням. 

Сьогодні в якості матеріалу, для виготовлення винної пробки, 
використовується: кора коркового дубу, пластик, синтетичні матеріали, 
алюміній, скло. 

Натуральні пробки вирізують з цілісного шматка кори, вони не мають 
наскрізних отворів, тріщин та інших дрібних дефектів.  

Агломеровані пробки - найменш якісні з коркових. Вони 
виготовляються шляхом пресування обрізків кори, змішаної з харчовим клеєм. 
Їх в основному застосовують для закупорювання недорогих ординарних вин 
терміном зберігання не більше року. Агломеровані пробки можуть бути 
окантовані з торців дисками з натуральної пробки, щоб уникнути контакт вина 
з агломератом. Їх застосовують для закупорювання вин з терміном зберігання 
більше року. 

Гранульовані пробки у порівнянні зі звичайними пробками з агломерату, 
виготовляються з більш дрібних спресованих гранул кори з додаванням 
натуральних сполучних компонентів. Їх використовують для вин з коротким і 
середнім терміном зберігання. 

Пробки із синтетичних матеріалів недорогі у виробництві і дуже щільно 
закривають пляшку, але не дають вину «розвиватися», на відміну від 
натуральної пробки. На даний час все більше виноробів віддають перевагу 
пробкам із пластику. Найчастіше ними укупорюють недорогі столові та 
ординарні вина з невеликим терміном зберігання. 

Гвинтові алюмінієві ковпачки вважаються найбільш перспективною 
альтернативою натуральній пробці. Їх легко відкрити, вони не схильні до 
грибкових хвороб і дозволяють легко закрити недопите вино. Матеріалом 
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виготовлення для гвинтових пробок служить алюміній з пластиковою 
прокладкою. Зараз гвинтові пробки застосовують не тільки виробники 
недорогих вин, а й винороби найвищого гатунку. 

Менш поширена, але, мабуть, саме естетична зі штучних пробок - 
скляна. ЇЇ внутрішня поверхня обтягнута прозорим пластиком, що забезпечує 
хорошу щільність закупорювання. До недоліків скляної пробки можна віднести 
високу вартість, крім того, вино під нею розвивається не так інтенсивно, як під 
натуральною. Виробники штучних пробок стверджують, що вино під нею 
розвивається і зберігається нітрохи не гірше, ніж під натуральною. 
Дослідження говорять про протилежне, і різниця між традиційною та 
альтернативною пробкою істотна. 

Натуральна пробка дозволяє вину «дихати». Вважається, хоча і не 
доведено, що кисень бере участь в процесі дозрівання вина, доповнюючи букет 
особливим смаком. Вино під натуральною пробкою може зберігатися 
десятиліттями. При цьому пляшку зберігають так, щоб воно контактувало з 
пробкою, не дозволяючи їй висихати. 

На жаль, у натуральних пробок є істотний недолік: грибкова хвороба. 
Від 1 до 3% пробок виявляються зараженими грибком, який здатний зіпсувати 
вино своїм затхлим присмаком. Пластикові та алюмінієві пробки позбавлені 
цього недоліку, втім, як і здібності довго зберігати вино, даючи йому «дихати» і 
розвиватися. 

Питання про те, яка ж пробка найкраще, поки що залишається без 
відповіді. Виробники експериментують з формою і матеріалами, намагаючись 
знайти баланс між традиціями і вимогами сучасності. Споживачі губляться в 
різноманітності ковпачків, а еволюція винної пробки все ще триває. 

Література: 
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37. ЕНОГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ: ОСОБЛИВОСТІ 
РОЗВИТКУ В ПІВДЕННО-СХІДНІЙ АЗІЇ НА ПРИКЛАДІ ТАЇЛАНДУ  

Л.М.  Ткачук,  
Т.Ю. Примак  

Національний авіаційний університет 
 

Тенденції розвитку туризму у ХХІ ст. дозволяють стверджувати про 
формування нової моделі споживацької поведінки. Для багатьох туристів 
значущість культурнихосвітніх) та екологічних аспектів подорожі є вищою за 
інтереси розваг та комфорту, зростає цінність географічного простору, зокрема 
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тих компонентів культурної спадщини, що мають територіальну автентичність. 
Набуває популярності ідея «геотуризму» – подорожей присвячених 
дослідженню унікальності культури та історії окремих регіонів і місць, пошуку 
диверсифікованості у глобалізованому світу. Сутність геотуризму полягає у 
можливості відчувати переваги подорожі територією, наділеною характерними 
особливостями, ознайомлюватися з ними, не заподіюючи шкоди і сприяючи 
збереженню та відновленню місцевої унікальності. 

Еногастрономічні тури добре вписуються у дану концепцію, оскільки 
охоплюють такі аспекти, як: знайомство з життям, традиціями і звичаями 
жителів того чи іншого регіону, їх кухнею; відвідування місцевих ринків 
сільськогосподарської продукції; участь в гастрономічних фестивалях і 
заходах; кулінарні майстер-класи і школи; дегустації продуктів і знайомство з 
їх виробниками. Це нова філософія подорожей з метою пошуку незвіданих 
смаків та автентичних кулінарних традицій. І в цьому контексті саме характерні 
страви та вина регіону виступають провідником між шукачем і певною 
географічною областю, її культурою і цінностями, пов'язаними з тутешньою  
землею і збереженими багатьма поколіннями. Зростанню популярності 
еногастономічного туризму сприяє втома багатьох людей від урбанізації, 
прагнення споживача краще знати, що він їсть і п'є, пошук нових відчуттів і 
перехід від масових до індивідуалізованих програмам відпочинку. 
Еногастрономічний туризм активно розвивається, і набув великого поширення 
у Європі, де його філософія добре співставляється з ідеєю, покладеною в 
основу запровадженої у ЄС системи PDO (Protected Designation of Origin) – 
захищене найменування походження. Під поняттям "найменування 
походження" мається на увазі регіон, визначена місцевість або, у виняткових 
випадках, країна, де виробляють унікальний продукт, особливі якості і 
характеристики якого істотно і виключно залежать від географічного 
положення, у тому числі природних і людських чинників, і чиє виробництво, 
переробка та випуск здійснюються тільки в рамках встановленої географічної 
зони.  

У Азії, зокрема у Південно-Східній, еногастрономічний туризм досі не 
був таким популярним як у Європі, але має свою специфіку і розвивається 
швидко. Показовим у цьому відношенні є досвід одного з лідерів регіонального 
туристичного ринку – Таїланду, який приймає у рік приблизно 25 млн. 
іноземних туристів (2014) [1]. Багатьох з них приваблює еклектична тайська 
кухня, що зазнала впливу китайської і японської, а з XVII століття – 
європейської кулінарних традицій. Тайські блюда кислі, солоні, солодкі і гострі 
одночасно. Таке різноманіття смаків добре доповнюють місцеві світлі вина з 
легким фруктовим ароматом. Для туристів з Європи і Америки особливо 
популярними стають включення до програми відпочинку одно та дводенних 
гастрономічних та винних турів. Місцеві туристи та ті іноземці, що 
відпочивають тривалий період, відвідують кулінарні курси та проводять 
вікенди на виноробних господарствах.  
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Серед найпопулярніших одноденних екскурсій відвідування плавучого 
продовольчого ринку Тха Ка, що проводиться щосуботи та неділі у «тайській 
Венеції» м. Самутсонгкхрам (70 км від Бангкоку). Туристи мають змогу не 
тільки придбати свіжі натуральні продукти і скуштувати національні страви, 
але й стати гостями тайської родини, побачити їх побут, разом приготувати 
тайське карі та традиційні солодощі «лук чуп». У тому ж регіоні біля містечку 
Ампхава розташоване найбільше у Південно-Східний Азії винне господарство. 
Виноградні лози висаджені на острівках у одному з рукавів гирла р. Чаупхрая 
на площі 1 тис. акрів. Екскурсії проводяться на човні по каналах, що розділяють 
виноградники, а дегустації відбуваються на території заводу «Siam Winery» і 
доповнюються закускою з сиру і крекерів; дітей пригощають натуральним 
виноградним соком; кожен турист отримує сувенір на пам’ять. Тур коштує 
близько $ 16 ($ 6 для дітей).  

Найвідоміший алкогольний бренд Таїланду «Gran Monte» виробляють на 
північному-сході країни у гірській місцевості поряд з національним парком 
Кхао Яй, який відзначений ЮНЕСКО як об’єкт Всесвітньої природної 
спадщини. Відвідувачі парку мають змогу завітати на виноробне господарство 
«РB Valley's Khao Yai Winery», що виробляє 600 тис. пляшок трьох видів 
марочного вина на рік. Вина долини Кхао Яй, які дуже полюбилися пасажирам 
Thai Airways, неодноразове вигравали нагороди на представницьких 
міжнародних конкурсах, подаються на Самітах АСЕАН та АТЕС, дегустуються 
безпосередньо на винокурні ( вартість $10), у елітному панорамному ресторані 
«Gran Monte's Vin Cotto» чи бюджетнних гостьових будинках, де також 
пропонують джеми, печиво з родзинками та салатні заправки, зроблені з 
місцевого винограду.  

Міністерство туризму і спорту Таїланду провело у 2013 р. соціологічне 
дослідження переваг відпочиваючих. У аеропорту Бангкока Суварнабхумі і 
інших найбільш популярних місцях тайської столиці було опитано більше 1200 
туристів. За результатами, 46,6% опитаних назвали однією з двох головних 
переваг Таїланду – національну кухню, що підкреслює перспективність 
розвитку еногастрономічного туризму у Таїланді та Південно-Східній Азії 
загалом [1]. 

Література: 
1.TAT Annual Report 2014. – Tourism Authority of Thailand [Электронный 

ресурс]: http://www.tourismthailand.org/About-TAT/annual-report  
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Традиційні винні маркетингові події приваблюють переважно людей 

середнього віку, які, зазвичай, і є найбільшими споживачами вина. Однак, 
останніми роками все більше акцентується увага на молодих людях з метою 
підвищення їхнього інтересу до вина та формування культури його 
споживання. Зацікавленість цією віковою когортою виникла, коли винна 
індустрія розрахувала той факт, що це наступна (після осіб середнього віку) 
потенційна група з відповідним бюджетом і можливостями бути покупцями і 
споживачами вина [3].  

Таким чином, заходи такого роду, як винний фестиваль чи подібні події, 
покликані привабити молодь і забезпечити їй можливості отримання знань про 
вино і винну культуру, можуть бути  важливим чинником формування 
еногастрономічних смаків молодих людей як потенційних поціновувачів вина 
та клієнтів винної індустрії. В одному з перших досліджень особливостей і 
поведінки учасників винного туризму Т. Дод (Т. Dodd, 1995) зауважив: “Вино – 
це напиток, який асоціюється з релаксацією, спілкуванням, пізнанням нового, а 
також з гостинністю” [1, с. 6]. Отож, тісний взаємозв’язок винної індустрії і 
туризму – досить природний.  

Останнім часом кількісний показник фестивалів вина у світі демонструє 
стрімке зростання; різновиди та цілі таких заходів урізноманітнюються, 
оскільки застосовуються нові підходи для залучення відвідувачів. Зазвичай 
фестивалі вина (з дегустацією) організовуються виноробними компаніями з 
рекламною метою, або місцевими громадами, які залучають виноробів до 
участі для промоції регіону як привабливого з туристичної точки зору. За 
висновком Д. Гец (D. Getz, 2000), заходи такого роду допомагають реалізації 
винних брендів, просуванню винного регіону, а також підтримують надійність 
та стабільність клієнтури того чи іншого виробника [2].  

Дослідники еногастронмічного туризму визначають такі основні функції 
фестивалю вина: а) атракційність; б) розважання відвідувачів; в) імідж-
мейкерство; в) каталізатор винної індустрії та еногастрономічного туризму [5]. 
Однак, організовуючи винні фестивалі або подібні заходи, важливо 
дотримуватися так званого “балансу цілей” конкретного фестивалю для того, 
щоб не перетворити його у масовий захід, ризикуючи втратити свій основний 
цільовий сегмент – зацікавлених вином і майбутніх споживачів винного (чи 
туристичного) бренду. Отже, визначення цільового сегмента і реалізація 
очікувань цих людей – два головні завдання організаторів фестивалів вина. 
Розуміння особливостей, бажань та поведінки молодих людей, які можуть стати 
учасниками таких заходів, дає можливість організаторам адаптувати рекламну 
кампанію і підібрати атракції та відповідний сервіс.  

У нашому дослідженні  ми зосередилися на визначенні та вивченні 
мотивацій молодих людей щодо відвідування винних фестивалів, які щорічно 
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організовуються виноробами Закарпатського регіону та місцевими громадами. 
В ході двохрічного дослідження було проведено анкетування 130 молодих осіб 
віком 20 – 35 років, які брали участь у винних фестивалях. В загальному, аналіз 
отриманих даних дозволяє виокремити такі чотири основні мотивації молодих 
людей, які спонукають їх до відвідування винних фестивалів: а) відпочинок; 
б) можливість отримати нові знання і скуштувати вино; в) соціалізація; 
г) розваги. Окрім того, результати також виявили, що основним спонукальним 
фактором учасників з регіону проведення винних фестивалів, є соціалізація, 
натомість таким фактором для приїжджих відвідувачів є дегустація вина і 
розваги. Також приїжджі учасники показали вищі мотиваційні бали у таких 
категоріях як: атракції; куштування / придбання / вивчення вина; відпочинок.  

На підставі аналізу результатів дослідження ми сформулювали 
характерні особливості типового молодого відвідувача винного фестивалю в 
Закарпатті: 

- чоловік / жінка з сусіднього регіону, 29 – 31 рік, приїхав (приїхала) 
з партнером з метою відпочинку, розваг, дегустації і придбання вина. 

Таким чином, організаторам винних фестивалів у Закарпатті корисно 
взяти до уваги той факт, що головним цільовим сегментом винних фестивалів у 
регіоні серед відвідувачів молодого віку є приїжджі в основному з сусідніх 
областей, які розглядають винні фестивалі як ідеальне місце для розваг, 
дегустації вина, релаксації та соціалізації. Однак, вони більше акцентують 
увагу на події загалом, на розвагах і сервісі, аніж власне на вині, тому захід 
повинен бути змістовно наповнений, відповідно до очікувань певної вікової 
категорії. Винні фестивалі можуть бути вагомим маркетинговим інструментом, 
особливо у регіонах, де винна індустрія розвивається; виробники вина разом з 
організаторами заходів такого типу повинні взяти до уваги бажання та основні 
стимулюючі фактори вікової категорії, яку вони розглядають як потенційних 
споживачів винного і туристичного продукту. 

Література: 
1. Dodd, T. H. Opportunities and pitfalls of tourism in a developing wine 

industry // International Journal of Wine Marketing. – 1995. – No. 7(1). P. 5-16. 
2. Getz, D. Explore wine tourism: Management, development & 

destinations. – New York: Cognizant Communication Corporation, 2000. 
3. Getz, D., Dowling, R., Carlsen, J., & Andersen, D. Critical success 

factors for wine tourism // International Journal of Wine Marketing. – 1999. – No. 
11(3). – P. 20-35. 

4. Uysal, M., Gahan, L.W., & Martin, B. An examination of event 
motivations: A case study // Festival Management and Event Tourism. – 1993. – No. 
1(1). P. 5-10. 

Yuan, J., Cai, L., Morrison, A.M., & Linton, S. (2005). An analysis if wine 
festival attendees’ motivations: A synergy of wine, travel, and special events? // 
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Виняткові події, або event-заходи, набувають в даний час все більшої 
актуальності як комерційно значимі явища, як засіб підприємницької 
комунікації та активізації цільових груп. Вони орієнтовані на емоційне 
сприйняття клієнтів і неповторні по суті, єдині у своєму роді; вони ризиковані і 
вимагають високого ступеня відповідальності. Діапазонevent - туризму 
широкий і включає дії від постановки мети і пов'язання її з бізнес-стратегією до 
оперативного планування і проведення заходів в заздалегідь певних 
просторово-часових рамках. При цьому важливо, що в центрі уваги event-
заходів поставлений клієнт. Це вимагає набагато більшої зосередженості на 
роботі з індивідуальними рішеннями, суб'єктивним сприйняттям і 
психологічними ефектами, ніж на організації виробництва і технічних 
прийомах.  

Інвентор - це людина, група осіб або компанія, що надає професійні 
послуги з комплексної організації корпоративних, спеціальних, ділових і 
розважальних заходів на постійній основі. 

У науковій літературі всі події, що сприяють розвитку подієвому туризму 
згруповують і класифікують за трьома напрямами :  

  1. Спортивні: чемпіонат, олімпіада, ігри, індивідуальні спортивні 
зустрічі, кубки, престижні змагання і т.д.;  

  2. Ділові: виставка, конференція, семінар, форум;  
  3. Культурно-пізнавальні: зарубіжна прем'єра, театральна 

постановка, фестиваль, концерт, перфоманс, карнавал, шоу. 
З формальної точки зору індустрія свята народилася в 1800-х роках, з 

початком продажу квитків на професійні спортивні заходи, і пізніше вона 
поступово трансформувалася. Вважається, що сама професія організатора 
сформувалася в 1950-х роках, а почалося все з відкриття в 1955 році 
Діснейленда.  

Україні івент-індустрія бере початок з 90-х рр. ХХ століття. Історично 
склалося так, що в самостійну сферу івент виділився лише за останні двадцять 
років. Цей підйом викликаний відповідністю потребам людей, які у всі часи 
хотіли отримати нові враження, стати частиною подій, впливати на їх хід і 
отримати радісне відчуття причетності до чогось більшого. Слід відзначити, що 
в Україні подієвий туризм розвивається повільно. Тільки з 2002 р. туристичні 
фірми почали пропонувати послуги з організації подієвих поїздок. Збільшення 
вїздного туризму в Україні у зв’язку з подіями не є систематичним і пов’язано з 
такими подіями як, до прикладу, Євробачення, Євро-2012.  
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Українським туристичним порталом «Уктуризм» було проведено аналіз 
існуючих турів та запити туристів щодо подій в україні і складено список самих 
відвідуваних внутрішніх подій (довільний порядок):  

-Юморина в Одесі; 
- Джазовий фестиваль в Коктебелі 
- Таврійські ігри в Новій Каховці; 
- Етнофестиваль «Шешори»;  
- Національний Сорочинський ярмарок; 
- Казантіп;  
- Всеукраїнський фестиваль популярної і рок музики «Тарас Бульба»; 
- Чорноморські ігри; 
- Дні міст України (День Києва і т.д.); 
- Червона рута;  
- Всеукраїнський молодіжний фестиваль «Перлини сезону»; 
- РокЕкзістенція; 
- Міжнародний Гуцульський фестиваль; 
- КиївМузикФест (Київ); 
- Форум музики молодих (Київ); 
- «Прем'єри сезону» (Київ);  
- «Музична Трибуна Київської Молоді» (Київ); 
- «Тера Героїка» (Каменець-Подільський); 
- Столичне Автошоу; 
- Футбольні ігри української збірної і клубів, Ліга Чемпіонів, Кубок УЄФА 
і ін.; 
- Кубок Вадима Гетьмана;  
- Раллі (PRIME YaltaRally 2008 і ін.);  
- Концерти зарубіжних і вітчизняних зірок;  
- Сучасне мистецтво в Україні від Pinchukartcentre;  
- Міжнародні і всеукраїнські виставки та ін.  

 
40. ТЕНДЕНЦІЇ ЕНОГАСТРОНОМІЇ НА УКРАЇНСЬКІЙ 

ЧАСТИНІ ІСТОРИЧНОГО ШЛЯХУ ВІА РЕГІА 
О.О. Фастовець  

Національний університет фізичного виховання і спорту України 
 

Вже в античний період почали формуватися торговельні шляхи, що 
поєднували країни та регіони і слугували засобами комунікації між народами та 
державами. Згодом маршрути колись відомих торгових шляхів: Царська дорога, 
Дорога спецій, Шлях ладану, Бурштиновий шлях, Великий Шовковий шлях, 
Шлях з варягів у греки та інші, почали відроджуватися як бренди  у межах 
масштабних туристичних проектів. Як свідчать дослідження українських 
науковців [1,2] за часів Середньовіччя територією Київської Русі проходила Via 
Regia (Віа Регіа – шлях з Булгару на Волзі до Кордовського халіфату в Іспанії 
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по Волхі та Оці, далі через Чернігівську землю на Київ – Галич – Перемишль – 
Краків – Прагу – Регенсбург – Трір). Віа Регіа була транс європейським шляхом 
протяжністю 4500 км та поєднувала 8 держав. У назві Віа Регіа на початковому 
етапі було відображено правовий статус дороги. Дорога знаходилася під 
королівським захистом (Перемишль – Краків – Прагу – Регенсбург – Трір). 
Шлях мав тверде покриття (т.з. битий шлях з каменю вапнякових порід), через 
річки споруджувалися мости, а також на маршруті були розташовані охоронні 
замки. Проте у ХІV ст. із занепадом королівської центральної вади дорожні 
права перейшли до феодалів, і Віа регіт почала означати напрямок для 
оптимального маршруту. Віа Регіа, що з’єднувала Захід та Схід Європи мала 
велике значення для процесу інтеграції в Європі [3]. 

 Як свідчать дослідження Войтовича Л. [1], Терещука К.[2] в Києві Віа 
Регіа перетиналася  із Шляхом із варягів у греки. З Києва  Віа Регіа мала три 
маршрути: 

 Київ – Білгород  – Ярополч – Котельниця – Меджибіж – Теребовля  – 
Микулинці – Галич – Львів (з другої половини ХІІІ ст.) – Городок  – 
Перемишль – Ярослав – Краків; 

 Київ – Білгород – Ярополч – Котельниця – Колодяжне – Полонний – 
Кременець – Броди – Буськ – Белз – Червен і далі на Люблін. Сандомир і Краків 
(на ділянці Броди – Буськ у Пліснеську було відгалуження, яким цей маршрут 
сполучався з першим на Львів – Городок – Перемишль; 

 Київ – Білгород  – Ярополч – Котельниця – Колодяжне – Полоний – 
Кременець – Мичеськ – Звягель – Корець – Дорогобуж – Луцьк – Володимир – 
Устилуг – Холм (з другої половини ХІІІ ст.), і далі Люблін, Сандомир, Краків. 

У реконструйованому вигляді українська частина Віа Регіа на ХІ-ХІV cт. 
Виглядає таким чином: Київ – Корець – Острог – Луцьк – Львів – Перемишль 
або більш детально: Київ – Житомир – Новоград-Волинський (літописний 
Звягель) – Корець (столиця Корецького князівства) – Острог – Рівне  – Клевань 
(столиця Клеванського князівства князів Чарторийських) – Олика  (пізніше 
столиця уділу князів Радзівілів)  – Луцьк – Дубно  – Броди – Пліснеськ 
(сьогодні с.Підгірці) – Олесько – Буськ – Львів – Самбір – Добромиль – 
Нижанковичі – Перемишль. 

Відродження та розвиток української частини брендового туристичного 
маршруту Віа Регія надає додаткових можливостей такими центрами як Київ, 
Житомир, Новоград-Волинський. Корець, Острог, Рівне, Клевань, Олика, 
Луцьк, Дубно, Броди, Олесько, Буськ, Львів, Самбір та сприяє економічному 
розвитку регіонів та міст. Окрім історико-культурних ресурсів ці туристичні 
центри мають інфраструктуру, що здатна забезпечити прийом, розміщення та 
харчування як іноземних, так і внутрішніх туристів.  

Необхідно зазначити, що при плануванні послуг  харчування у програмі 
турів української частини Віа Регіа необхідно широко використовувати 
регіональні рецепти страв та багаті можливості типових місцевих продуктів  та 
напоїв, а також враховувати особливості харчування у період Середньовіччя. 
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Перспективним напрямок є розробка спеціалізованих регіональних тематичних 
турів та екскурсій, пов'язаних з ознайомленням туристів з оригінальними 
технологіями організації місцевого харчування, виробництва продуктів 
харчування та напоїв, а також і традицій їх споживання, засвоєння навичок 
кулінарного мистецтва, участі у фестивалях і тематичних культурних заходах.  

Серед прикладів організації харчування туристів  можна навести замок 
Радомисль, що розташовано на діляночці Київ – Житомир. У програмі 
перебування туристів відвідання музею домашньої української ікони, майстер 
клас виготовлення паперу за технологією ХVІІ ст. та обід, приготовленій у печі: 
борщ та свіжоспечені пиріжки, трав'яний чай  [4]. Прикладом урахування вимог 
енограстрономії є пропозиції харчування на території парку Київська Русь  (с. 
Копачів, Київська область). Окрім екскурсії для туристів проводять майстер 
класи стрільби з луку, виготовлення монет, катання на конях, танцю. Також 
надається можливість відвідати княже застілля, у меню якого: дикий кабан на 
вертелі, імбирні соми на вуглині, княжа юшка, м'ятний заєць з тандиту, грачиха 
парова, овочі на грилі, сири з різносолами, давньокиївська медовуха, морс з 
журавлини з квасом, заморські вина [5]. Нажаль обмежені рамки тез 
конференції не дають можливість висвітлити більше прикладів 
еногастрономічних заходів, які здійснюються в інших регіонах України на 
історичному шляху Віа Регіа. Проте, спільна робота фахівців з еногастрономії 
та туризмології з розробки, експлуатації та маркетингу має призвести до 
помітного збільшення туристичного потоку, до  розвитку регіонального 
співробітництва, більш тісних зв'язків між народами Європи. 
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41. GASTRONOMIC TOURISM IN THAILAND 

M. Bortnytska,  
T. Primak  

National University of Food Technologies 
 

Gastronomic tourism or culinary tourism is experiencing the food of the 
country, region or area, and is now considered a vital component of the tourism 
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experience. In gastronomic tourism, food and beverages are the main factors that 
motivate a person to travel to a particular destination. Thai gastronomic tourism 
involves culinary heritage resources basis and theirs amazing tourist destinations 
which can be generated the squander of the long history of Thai culinary heritage 
resources. This article addresses this by drawing together knowledge of gastronomy 
involving with tourism aspect in order to develop a better understanding of the 
meaning, role, and the importance of gastronomy and culinary heritage in Thailand 
tourism. 

Thailand is one of the ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) 
country members with a thriving of tourism industry aspect. According to the survey 
data, the total numbers of international tourist arrivals to Thailand are increased to 
more than 19 million people last year (2014). However, Thailand tourism has a 
tendency to raise and expand. Specially, Gastronomic tourism involves culinary 
heritage resources basis and theirs amazing tourist destinations which can be generate 
the squander of the long history of Thai culinary heritage resources. 

Dining out is common among tourists and "food is believed to rank alongside 
climate, accommodation, and scenery" in importance to tourists. In Thailand, 
experiencing food and shopping Thai local products tend to be largely a domestic 
tourism activity for both Thai and foreign tourists. A domestic survey of leisure 
travelers in Thailand found that almost 50% engaged in culinary related activities. 
According to the TAT (Tourism Authority of Thailand) tourism journal (4/2011 - 
1/2012), the street food in Bangkok has won the first prize of top ten cities for street 
food award in 2012. Thus, TAT predicts that Thai gastronomic tourism will grow 
rapidly in the coming years.  

Thailand is a paradise for gastronomy tourists. Indeed the country produces a 
great variety of food and produces it in great quantity. Thailand is one of those 
countries that are not only food self-sufficient but are also big food exporters on the 
world market. Moreover, Thailand is being ranked among the top 5 producers of food 
in the world. Food and beverage consumption is an important component of visitor 
expenditure in Thailand. The TAT states that in 2013, on average, food travelers in 
Ayutthaya spent around 1,489.96 baht per person per day, with almost half (around 
48%) of their travel budget going towards food-related activities. These can be 
considered the food travelers tend to spend a significantly higher amount of their 
overall travel budget on food-related activities such as meals and local food products. 

There are different directions of gastronomy tourism in Thailand. An 
adventure in flavor, experience the fresh aromas and heavenly spices that make Thai 
food a worldwide phenomenon. Explore bustling markets spread out over land and 
water, and taste exotic fruits and aromatic dishes whipped up in front of your eyes. 
Also tourists can learn the trick behind making palm sugar, slurp noodles alongside 
the locals in Bangkok, whip up a jungle curry in Kanchanaburi, enjoy home cooking 
with a family in Chiang Mai, sit down to a Khantohk feast and tour all the must-see 
sights of Thailand in one incredible culinary journey through one of South-East 
Asia’s most seductive food cultures.  
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The most popular dishes: the river prawn, rice noodle soup and the sweet 
candy.  In every province theirs traditional methods to prepare and cook are unique, 
and have different way of preserving the original identities of their famous dishes. 
Multiculturalism has become an everyday concept in the daily life of the consumer, 
what were once exotic foods have become foods of first choice and today the 
authentic styled rice noodle soup is absolutely the Thai people’s favorite dish. 

Gastronomy plays a major role in the way tourists experience the destination, 
and indicate that some travelers would return to the same destination to savor its 
unique gastronomy. To this direction, more and more tourism providers are now 
focusing on the food element as a central part of its destination tourism product. As 
well as the gastronomic tourism provides visitors with both of an authentic culinary 
education and a far greater understanding, appreciation and connection to a 
destination. Thailand is a paradise for gastronomy tourists. Indeed the country 
produces a great variety of food and produces it in great quantity. Thailand is one of 
those countries that are not only food self-sufficient but are also big food exporters on 
the world market. 
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Wine tourism is a relatively new form of tourism. It can be included under: 
 Agri tourism; 
 Eco & Sustainable tourism; 
 Culinary tourism. 

It incorporates vineyards, winery and cellar door visitations, tasting events, 
festivals and shows. 

It is interesting to note that the way food and wine is prepared and stored, as 
well as the preparation of the quantity and composition of the meal, its flavors, habits 
and traditions of serving, make the food and wine unique and exceptional for each 
country. Moreover, they have an important place in promoting the destination as 
interesting and worth visiting and staying. In this line, the climate, culture and history 
are integral parts of the surface, shape and character of the food and wine. 
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 South Africa’s diverse and distinctive wine tourism offering is best 
experienced on its wine routes. 

South Africa boasts 18 official wine routes and 2 brandy routes – 99% of 
them in the country’s wine capital – the Western Cape. The bloodlines of the South 
African winemaking industry, their wine routes reflect not only the development of 
their winemaking tradition, but like a fine vintage, South Africa’s maturation into a 
full-bodied, flavorful democracy. 

Every journey has a beginning – even if only in thought, and it was the idea of 
Jan van Riebeeck, the first governor of the Cape, to plant a vineyard in 1655. On 2 
February 1659, Oom Jan wrote in his diary, “Today - God be praised – wine pressed 
for the first time from Cape Grapes”. 

All South African wine routes fall under the auspices of the Wine of Origin 
Scheme. Production is divided into official regions, districts and wards. There are 5 
principal demarcations – Coastal, Breede River Valley, Little Karoo, Olifants River 
and Boberg, covering 21 districts and 61 wards. Stylistically, South African wines fit 
somewhere between Old World and New. 

Vines are planted across the Western Cape as far as the Hemel-en-Aarde 
valley in the Southern Cape, Bamboes Bay on the West Cape coast, Hartswater in the 
Northern Cape and Rietrivier in the south western Free State. Unofficially, South 
Africa’s northernmost vineyards are in Bronkhorstspruit, east of Pretoria in Gauteng. 

The most popular wine routes are those in Stellenbosch, Franschhoek and 
Paarl, with robertson and durbanville areas emerging as new favourites. 

No trip to the Cape vineyards can miss out on Stellenbosch, the unofficial 
capital of wine tourism, home to the university where future South African 
winemakers study and the nation's most famous grape, pinotage, a unique cross of 
Burgundy's pinot noir with Châteauneuf-du-Pape's cinsault, or hermitage, was created 
in 1925. For a taste of tradition – and great pinotage vintages – stop off at an historic, 
traditional estate, such as Kanonkop. But if you only choose one winery, then Tokara 
is the future for this region. To begin with, wine tastings are free (almost unheard of 
in Stellenbosch); the modern cellar features startling avant-garde art and architecture; 
and dynamic oenologist Miles Mossop makes refreshing, modern wines. Sadly the 
majority of Tokara's pinotage vines were destroyed recently in a fire, but be sure to 
try the powerful syrah and the outstanding sauvignon blanc.  

Wine tourism is a new kind of tourism. It is developed in many countries, 
including Southern Africa. Country’s wine capital is the Western Cape. Tourists in 
this place can try a variety of wines, to visit local restaurants, as well as get 
acquainted with the culture of the country. 
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Wine tourism has been increasing steadily around the world for the past 

decade.  Tourists who are interested in visiting new wine regions are spending 
millions to taste different wines and enjoy a wine vacation experience.  For example, 
the USA, UK, Slovenia, Spain, Italy, Norway and Sweden, these agents send over 
3600 trips annually to wine regions across the globe. In ranking order, prominence 
was given to sending tourists to France, Italy and Spain. 8 out of 10 agents send 
travelers to other destinations. A large majority send trips to Portugal (50%) and 
more than 25% send trips to Austria and Germany [1]. Today wine tourists can be 
found in most every major wine region including France, Italy, Spain, Germany, 
Australia, Hungary, Austria, Greece, Croatia, South Africa, Portugal, Australia, New 
Zealand, Chile, Argentina, the USA, China, and Japan [2]. 

Wine tourists around the world are motivated by several different factors, and 
some of these vary by country. For example in parts of Europe and Asia, consumers 
will often visit a wine region not only to taste wine, but because of the health benefits 
of wine consumption in moderation. Tourists in the US and Australia may go wine 
tasting with a group of friends because it is a fun activity [3]. At the same time, there 
are smaller segments of wine consumers who are motivated to visit wine regions 
because of the architecture or art in the wineries, to see nature and participate in eco-
tourism, for food and wine matching, or for cultural or romantic reasons. A 
motivation that research shows is common to the majority of wine tourists, however, 
is the desire to taste new wines, learn about them, and see how the wine is made [4]. 

The most successful wine regions have adopted some best practices which 
enable them to provide tourists with memorable experiences that keep them coming 
back time after time – and bringing their friends and relatives.  There are the best 
practices of wine tourism that can be used for development of Ukrainian wine 
tourism in tab.1.  

Table 1 
The Best Practices of Global Wine Tourism 

№ Type of 
practice Description of the world experience 

1 Wine Roads Any wine region that wants to be taken seriously has taken the time to develop maps 
which list their wineries and provide information on hours of operation, website, 
phone numbers, and directions.  In addition, the wine maps may also include local 
restaurants, hotels, and other tourist sites.  The maps are provided free on the web 
and in brochure format, and are very helpful for tourists planning a trip. 

2 Wine 
Community 
Partnerships 

Successful wine regions work in partnership with local hotels, restaurants, airports 
and transportation companies to make sure that tourists have a way to find them.  
Often they hire an Executive Director of Wine Tourism and Marketing for the region 
that is responsible for developing these community partnerships and tours.  A good 
example is in the Hunter Valley of Australia where they pick-up visitors at the 
Sydney airport and transport them 2 hours to the valley where they spend 4 days 
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visiting wineries, including hotel and meals.  The wineries of Hunter Valley work 
together with local tour operators to create this beneficial partnership.  

3 Special 
Wine 
Events and 
Festivals 

Many wine regions host special events and festivals, but the most innovative regions 
think “out of the box” in developing unique events.  For example, in Lodi, California 
they have an annual “Wine and Crane Festival,” and at Melton Wine Estate in New 
Zealand they host a “Cabaret & Wine Show” with comedians and singers.  

4 Experiential 
Wine 
Programs 

Related to special events is the new practice of offering wine tourists unique 
experiential programs.  For example, in Napa and Sonoma valleys of California, it 
has become common for visitors to participate in wine blending seminars where they 
mix together different types of wine to create their own customized bottle – such as a 
Bordeaux blend with merlot, cabernet sauvignon, and malbec.  Next they design their 
own wine label and get to take the wine home with them.  Another example of an 
experiential program is “Dog Walks in the Vineyard,” like that offered by Martha 
Clare Winery in New York. 

5 Link Wine 
to Regional 
Tourism 

Smart wine regions make sure to link to other local tourism sites.  This is a win-win 
strategy for everyone involved because the more activities that can be advertised, the 
more likely the region will attract greater numbers of tourists.  For example, tourists 
visiting Beijing for the first time always want to see the Great Wall and the 
Forbidden Palace, but now many also want to taste the local wine and visit famous 
wineries such as Chateau Changyu and Jinshanling. 

6 Unique 
Partnerships 

Linking up with different types of partners, rather than just the usual marriages of 
food, wine, music, and art, is another best practice of successful wine regions.  For 
example the wineries in Okanagan Valley of Canada have joined forces with the 
many golf courses in the area to provide experiences that include both golf and 
winetasting, such as their “Chip & Sip” experience.  Likewise, the Sonoma Mission 
Inn Spa in California has teamed up with local wineries to offer afternoon wine-
tastings for visitors who have spent the day at the spa enjoying such wine-related 
treatment as a Chardonnay Scrub and massage. 

7 Wine 
Villages 

Some wine regions have committed the time and resources to create a “wine 
village.”  This is a town in the wine region that is designed specifically around the 
theme of wine.  There are generally multiple winetasting rooms within walking 
distance that tourists can visit.  Restaurants in the village cater to the wine tourist and 
provide food that matches local wines.  Hotels offer rooms and packages designed 
around a wine theme.  In some cases, these wine villages are quite old and have been 
known as a wine center for generations, such as Chateauneuf du Pape in the Rhone 
Valley of France or the mountaintop wine village of Montalcino in the Brunello 
region of Italy. 
However, other regions have created their wine villages from scratch.  Examples 
include the town of Healdsburg, California in Sonoma County where they have 
expanded from 5 winery tasting rooms to over 20 in the past five years.  They also 
have many hotel and restaurants that cater to wine tourists.  Another example is the 
town of Grapevine, Texas outside of Dallas.  Not only does the name of the town 
proclaim their linkage to wine, but they have more than 12 wine tasting rooms and 
many wine-related tourist experiences, plus souvenirs advertising Texas Wine. 

8 Focus on 
Art & 
Architecture 

Some wineries attract visitors by adding art galleries, sculpture gardens or other 
unique art-related items.  For example, both Bodegas O Fournier Winery outside of 
Mendoza, Argentina and the Hess Collection Winery in Napa Valley, have famous 
art collections that visitors can see while tasting wine.  Other wineries use 
architecture to attract crowds, such as Vina Mar Winery in Casablanca Valley, Chile 
with its beautiful Moorish-influenced building, and the impressive Chateau Changyu 
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Moser XV in the Ningxia wine region of China (featured photo above). 
9 Food & 

Wine 
Matching 

Another best practice is targeting tourists who enjoy the culinary aspects of wine 
tourism.  Generally this is implemented by a wine region organizing special food and 
wine tours or events.  A good example is the Wine & Paella Event held every spring 
in Baja, Mexico where the local wineries match their wines to many different types 
of paella rice dishes.  Another case is the Wine & Food Showcase celebrated every 
autumn in Sonoma County where the local restaurants pair up with wineries to 
showcase their food and wine pairings.  There are also many food and wine tours 
offered in the various wine regions of France and Italy throughout the year to attract 
tourists.  

10 “Green” or 
Ecotourism 
Focus 

For wine tourists who seek organic and biodynamic wines, or those who enjoy begin 
around nature and in the outdoors, a newer best practice is an emphasis on “green” or 
ecotourism aspects of wine.  For example, some wineries offer special tours and 
educational programs on how they craft organic and biodynamic wines.  Parducci 
Winery in Mendocino County of California is the first carbon neutral winery in the 
US, and they provide special tours of the vineyards to describe their environmental 
practices.  Likewise, Banfi Winery, in Montalcino, Italy, that has the distinction of 
being the first winery in the world to achieve environmental certification in 
ISO14001 and SA8000, also offers tours and explanations of their special “green” 
practices.  Also, Saturna Island Winery in Canada responds to ecotourists by 
encouraging them to taste wine and then go boating around the island in search of 
whales. 

11 Unique 
Wine Tours 

Another cutting edge practice is offering very unique tours for winery visitors.  These 
are usually targeted at the more adventurous wine consumer or for those who have 
already visited a specific wine region and are looking for something different.  An 
example is “wine & kayaking” as offered by Chatham Winery in Virginia, or a 
“river-rafting and wine tasting” as offered by Southern Oregon Wineries working in 
partnership with a local tour company.  Other examples include 4-wheel jeep drives 
through Steinbeck Vineyards in Paso Robles, California, or wine and hiking tours. 

12 Social 
Media for 
Wine 
Tourism 

Finally many wineries and regions are catching onto the benefits of using social 
media to attract wine tourists.  This includes making sure those tourists who use their 
mobile phones and the Internet to seek information on which winery to visit can 
easily locate the winery.  They do this by ensuring GPS directions are correct, that 
they are easily found in search engines, and that they have a website that is also 
designed for mobile phone users.  Several wine regions have gone so for as to 
develop “apps” that can be downloaded onto a mobile phone to provide winery 
information, maps, and even coupons and tasting fee discounts.  Finally, savvy 
wineries have set up Facebook fan pages and work with other sites, such as Trip 
Advisor, to make sure they can interact with wine tourists. 

 
In conclusion, as wine tourism continues to increase about the world in 

popularity, and wine regions recognize the positive economic benefits derived from 
wine tourists, the adoption of these best practices will promote the development of 
wine tourism in Ukraine. 
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44. VARIET OF GASTRONOMIC AND FOOD DESTINATIONS TO 

AUSTRALIA  
N. Nazarenko,  

K.O. Veres  
National University of Food Technologies 

 
Gastronomy, food and wine tourism has become a rapidly growing area of 

tourism research and tourism product development. It can be defined as visitation to 
primary and secondary food producers, food festivals, restaurants and specific 
locations for which food tasting and/or experiencing the attributes of specialist food 
production regions are the primary motivating factors for travel.  

Analysis and comparison of researches made by travel organizations.  
The desire to experience a particular type of food or the produce of a specific 

region or even to taste the dishes of a particular chef must be the major motivation for 
such travel. Australia’s unspoilt landscapes produce an incredibly wide variety of 
fresh and tantalizing produce. There’s also a freedom and creativity to food and wine 
culture that helps to produce fresh and innovative flavors. Australia has more than 60 
designated wine regions across the country and has developed a worldwide reputation 
for its award-winning wines. 

The Hunter Valley is Australia’s oldest wine growing region. Hunter Valley 
Semillon is widely considered the iconic wine of the region, but the Hunter also 
produces wine from a wide variety of grapes including Shiraz, Chardonnay, Cabernet 
Sauvignon and Verdelho.  

The Barossa Valley has diversity of its growing conditions. The Eden Valley 
produces distinctive cool-climate wine varieties; while the region’s flagship Shiraz is 
grown in the warmer, low-lying areas. The Barossa Valley is also renowned for its 
fresh seasonal produce, artisan food producers and award-winning restaurants. 

Yarra Valley is renowned for producing Australia’s finest Pinot Noir and 
sparkling wine, along with a range of other cool-climate wines. The region is known 
for its fresh produce including freshwater salmon, trout and caviar, organically grown 
fruit and vegetables and handmade cheeses and preserves. 

The Clare Valley is one of Australia’s oldest wine regions. It is best known 
for its Riesling wine, and its Mediterranean-style climate is ideal for the production 
of quality Chardonnay, Shiraz, Cabernet Sauvignon, Semillon and Merlot grapes. 
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The Margaret River produces some of Australia’s best cabernet Sauvignon, 
Chardonnay, Semillon, Sauvignon Blanc, Merlot and Shiraz wines. It is famous for 
fresh crayfishes straight from the ocean, local organic beef and truffles. 

The Swan Valley is a Western Australia’s oldest wine region. Many of the 40 
wineries are small, family operations – grandchildren of the Croatian and Italian 
migrants who founded the region in the 1920s. Swan Valley specializes in Verdelho, 
Chenin Blanc, Chardonnay, Shiraz and Cabernet varieties and is also renowned for its 
fortified wines. 

The McLaren Vale is famous for its Shiraz. The climate and soil produce 
intense flavored fruit and wine with a deep purple colour that can last decades in the 
bottle. The region also specializes in Chardonnay, Cabernet Sauvignon and Grenache, 
as well as Merlot, Sauvignon Blanc and Riesling. 

Almost every wine growing region has an annual festival where local wine, 
food and culture can be sampled. The largest is the biennial Tasting Australia, which 
showcases some of the very best Australia has to offer. 

From a tourism production perspective, food offers potential for firm and 
destination marketing opportunities, specialized tourism products based on food 
experiences, and the possibility of enhancing economic linkages between tourism and 
agricultural production. Travel to Australia could be successfully combined with 
discovering of many original tastes among Australian cuisine and wine culture. 
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45. REASONS FOR WINE TOURISM IN BULGARIA 
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Wine tourism industry in Western Europe, especially in France and Italy are 
much more developed than in Bulgaria. But this is not due to the quality of drinks. 
Geographically, Bulgaria is located in the same climate zone as Spain, France and 
Italy - the major wine regions of the world. Just like these countries, It is considered 
one of the centers of cultivation of grapes. Scientists believe that the Thracians in the 
territory of modern Bulgaria made first wine in Europe. Later the Greeks to find out 
from the Thracians secret receipt of grapes divine drink and arrogated to themselves 
the right of the pioneers of winemaking.  

Why do people prefer wine tourism not just drink wine at home what bought 
in the store? First of all, people should be remembered that wine, as opposed to people 
do not like to travel. As experts consider, in a way it can "get sick." So before the 
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entertain friends by wine from faraway countries, give him a chance to "rest" at least 
a week. 

The beauty of wine tourism is not sightseeing. Meeting people who produce 
this drink it is remains in the memory. Real manufacturer is in love with his work, 
and talk with them is very interesting. Some aesthetes prefer to stay in the castles of 
winemakers, to communicate with these eminent people. 

Observation of the production of wine can cause at least surprising in an 
untrained person. Guests can still see how the grapes are crushed underfoot in small 
wineries in Bulgaria. And of course, each manufacturer of any nationality and 
religion has a collection of wines, which he gladly shows. 

If in many wine countries (France, Cyprus, Italy, Spain) annually wine 
festivals, in Bulgaria until it is not. Since 2003 finally drew attention to the Wine 
tourism, or as it is sometimes called the "wine-tasting tourism" in many places and 
cities in Bulgaria! In Sofia there are places where tourist can taste the best Bulgarian 
wines. In some villages people tried to hold winemakers competitions which already 
resemble something like wine festivals in other countries. 

In addition to conventional world’s sorts of wine, people can open the local 
wine brands during wine trip. 

The most famous Bulgarian grape varieties used for wine production - 
mavrud and miller. Another common variety "Gamza" (Kadarka) - very delicate and 
sensitive - "Gamza" translated from Arabic means "a capricious woman." A special 
Institute of viticulture and winemaking, which investigate and develop new varieties 
of Bulgarian wines are exists more than 100 years in northern Bulgaria, Pleven. 
Bulgarian wine forum - "Vinaria" is held in Bulgaria in early February. In April or 
May in Sofia held "Salon of wine." In May - Rose Holidays in Valley of the Thracian 
Kings give rise to sample wines from the Thracian region and the brandy (rakia) 
prepared from roses.  

South Bulgaria is the most wineries rich region. There grows a unique grape 
variety - "mavrud" from which the wine of the same name. "Mavrud" - red dry, 
slightly tart wine with aromas of blackberries, raspberries and cherries. Wine 
"Cabernet Sauvignon" and "Merlot" local production everyone can try in the eastern 
and western part of the region. Central Bulgaria and Pomorie offers other grape 
variety - "Pamid." "Pamid" grows in the Balkans since the Thracian times. Used 
"Pamid" mainly in home winemaking, and grows in Pamidovo, Pazardzhik, Plovdiv. 
In the 30's was popular "karabunarskoe" wine, produced on 85% of the "Pamid" and 
15% of "Mavrud". 
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CHOCOLATE MUSEUMS IN THE WORLD 
O. Pisarieva,  

K.O. Veres  
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For people who love chocolate and love travel, perhaps there is nothing better 

than a museum of chocolate. In many countries, there are museums in which the 
chocolate madness going all year round. Paper presents the most interesting of them. 

True fans of chocolate know that its history dates back to the Indians who 
lived in territory of modern Mexico. And start the chocolate tour better is there. In 
Chiapas there is a Museo del Cacao & Chocolateria Cultural, where tourists can taste 
the traditional drink of the Aztecs, which is composed of liquor cocoa, honey, vanilla 
and chili. And in the capital, Mexico City, is the museum of chocolate of world-
famous factory Nestle. 

Tourists can't escape Hershey's Chocolate World in Pennsylvania, USA, this 
giant attraction is sure to sate the appetite of the company's biggest fans – particularly 
children. It hosts chocolate tours in the area, everyone can try yourself as a 
chocolatier or candy wrapper, gourmets – taste the different varieties of chocolate, 
and fans of modern technology – to plunge into 4D-exhibition. 

 
Fig.1. Hershey's Chocolate World 

It's no secret that the Belgian chocolatiers are considered to be among the best 
in the world. And they are taken to refute the myth that chocolate is bad for health. In 
the museum Choco Story, located in the small medieval town of Bruges, visitors can 
learn about the beneficial properties of these sweets. And there, visitors can see the 
real chocolate royal family and taste rare varieties of the famous Belgian chocolate. 

Switzerland has the highest per capita consumption of chocolate in the world. 
There are heaps of chocolate factories open to visitors, including Maison Cailler in 
Broc, where tourists can discover how the good stuff is made.  

Only in the Musée Les Secrets du Chocolat in Geispolsheim near Strassbourg 
visitors can enjoy beer, tea and vinegar made of chocolate. There is a tea room for 
tastings, an exhibition hall, a room in which show the process of making sweets, 
chocolate theater and gift shop with pillow and, even, a dress made of chocolate. 

Schokolademuseum is the largest and the oldest German museum in Köln was 
established in 1993. It is perhaps the first attendance. Its territory is huge - almost 
2,000 square meters. In one of the rooms that had been converted into a greenhouse 
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to grow cacao trees, in the other – tell a detailed story of the most popular dessert in 
the world and show the "chocolate cinema", and the third – has a chocolate fountain. 

 
Fig.2. Schokolademuseum in Köln 

Also, for fans of sweets will be wondering that in the Perugia, Italy, in 
October, a festival of chocolate called Eurochocolate, and followed this in November 
chocolate festival starts in Bruges. Then in December is festival of Christmas and 
chocolate in Dublin, in February – Hershey-holiday in the USA, and finally in April – 
chocolate boom in London. 
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Belgian cuisine is widely varied with significant regional variations while also 
reflecting the cuisines of neighboring France, Germany and the Netherlands. It is 
sometimes said that Belgian food is served in the quantity of German cuisine but with 
the quality of French food. Outside the country, Belgium is best known for its 
chocolate, waffles, fries and beer. Good cooking and fine beers are seen by many as 
part of Belgian culture. One of the many beers with the high prestige is that of 
the Trappist monks. Technically, it is an ale and traditionally each abbey's beer is 
served in its own glass (the forms, heights and widths are different). There are only 
seven breweries (six of them are Belgian) that are allowed to brew Trappist beer. 

the comparative, descriptive methods are used in research. The information 
about gastronomy and also Belgium cuisine are the material of research.  
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Belgian cuisine traditionally prizes regional and seasonal ingredients. 
Ingredients typical in Belgian dishes include potatoes, leeks, grey shrimp, white 
asparagus, Belgian endives and local beer, in addition to common European staples 
including meat, cheese and butter. Belgians typically eat three meals a day, with a 
light breakfast, light or medium sized lunch and large dinner.[1] 

Belgium has a plethora of dishes and products that are local to a specific area. 
Examples include waterzooi from Ghent, the shortbread biscuit from the town 
of Dinant, and tarte au riz from Verviers. While their local origins are acknowledged, 
most such dishes are enjoyed throughout Belgium. 

 Although Belgian gastronomy is connected to French cuisine, 
some recipes were reputedly invented there as e.g. French-fried potatoes (despite the 
name), stoof karbonnaden (or carbonate flamande in French, a beef stew with beer, 
mustard and bay laurel), specula’s (a sort of cinnamon and ginger-flavoured 
cookie), Brussels waffles (and their variant, Belgian waffles), waterzooi (a broth made with chicken or 
fish, cream and vegetables), endive with bechamel sauce, Brussels sprouts, Belgian pralines (Belgium 
has some of the most renowned chocolate houses), charcuterie (deli meats) and Paling in 't 
groen (river eels in a sauce of green herbs).Belgian cookies are noted for their aroma 
and unique texture. The most exquisite dishes are masterfully concocted by real 
wizards, who also happen to be world-famous chef artists. [2] 

  There's more to the success of Belgian chefs than just mussels and 
chips,  steak américain (raw minced meat) and café liégeois (cold dessert with coffee 
and ice-cream). What they have in common, besides their creativity, is the excellent 
quality of their products: fresh local produce combined with exceptional beers and 
soft cheeses. Many of the more hearty stews and soups are recipes handed down from 
one generation to another. Belgian chocolates and beer are internationally renowned 
and are in themselves a lure for many tourists with festivals celebrating both 
products. Street stands selling waffles and chips are found almost everywhere for 
those wanting something quick. Restaurants tend to approach things more seriously 
and meals are seldom hurried. Vegetarians and those with food allergies may find 
their options limited in some parts of the country.[3] 

Though Belgium has many distinctive national dishes, many internationally-
popular foods like hamburgers and spaghetti bolognese are also popular in Belgium, 
and most of what Belgians eat is also eaten in neighbouring countries. 'Belgian 
cuisine' therefore usually refers to dishes of Belgian origin, or those considered 
typically Belgian.  
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One of the most unexplored areas of wine tourismis Chile. At the same time 

this country has excellent wines and tours of one or more of the country's wine 
routes. It is good enough reason to visit the country. 

Chile has been highlighted as a global producer of excellent wines and spirits. 
Flavor, color and centuries of experience, are some of the features that make the 
Chilean wine one of the more popular of the world. The valleys of Chile receive an 
ideal combination of soil, sunlight, temperature and humidity, which lead to world 
class grapes and wine. Chilean wines are among the most organic. Due to the dry 
summer season, Chilean vineyards resist infestation and natural geographic barriers 
have protected the country from the arrival of phylloxera and other diseases. The 
absence of these threats, allows producers to grow their vineyards with reduced 
dependence on chemical agents. In 2007, total exports of Chilean wine exceeded 
$1.256 billion, with destinations to five continents, led by the UK, U.S. and Canada. 

Foreign investment has significantly influenced the development of the 
Chilean wine industry, among which are Torres Winery and Chateau Lafitte. Today, 
Rothschild, Pernod Ricard, Kendall-Jackson, Francisco State, Bruno Prat are among 
those international vintners with substantial investments in the Chilean wine industry. 

All of them attracted by the ideal geo-climatic conditions, the promise of 
premium quality fruits, healthy crop conditions, and a growing demand for Chilean 
wines around the world. 

Chile proposes wine tours around the fascinating world of Chilean wine, fine 
gastronomy and the natural beauty. 

There are many wine routes of one sort or another around the country, but 
space allows mentioning only the eight most important:Maipo Valley, Aconcagua Valley, 
Casablanca Valley, San Antonio Valley, Colchagua Valley, Curico Valley,Limary Valley, Rapel 
Valley. Note that although there are 11 growing regions, three are without a formal 
appellation: Itata Valley (tiny, east of the Maule Valley), the Eiqui Valley (in the far 
north), and the Bio Bio&Malleco Valley (in the far south). 

About a 60-minute drive southeast of Santiago, in Pirque, you'll find the 
Concha y Toro Winery (since 1883), home to one of Chile's most famous labels. Here 
you can visit the villa (1875), a park, the Pirque Wine Cellar and the rows of bottles 
in the Casillerodel Diablo (Cellar of the Devil). Their wines come from grapes grown 
in several locales, including the Casablanca Valley and the Maipo Valley, and 
include such favorites as the cabernet sauvignon Casillero del Diablo (which they say 
is the best value on earth at about $10) and Trio (blended) labels, and single-variety 
names such as Don Melchor (cabernet sauvignon) and Amelia (chardonnay). This 
year the big fuss is over their Terrunyo wines (cabernet sauvignon, shiraz and 
sauvignon blanc), which are getting between 90 and 93 points from the Wine 
Spectator. 
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It might make you feel comfortable to know that Concha y Toro was the first 
winery in the world to trade its shares on the New York Stock Exchange (since 
1994). They work with the Baron Philippe de Rothschild winery in France and 
Concha is the only Latin American winery member of the Club de Marques, an 
alliance of some of the world's most prestigious wine brands. Tours operate daily 
except Sundays and holidays, and you should reserve at least four days in advance. 
Fee is 6,000 pesos ($11.30), which includes the tour, a gift wine glass and two 
tastings. 

From Santiago, you can easily visit the Aconcagua Valley, about 75 miles 
north, where you can stop in at four wineries on the Aconcagua Wine Route. 
Aconcagua Valley is known for its small and medium-sized wineries where the 
quality of their wines speaks for themselves. Close to the La Campana National Park 
and the Termas de Jahuel hot springs, this valley invites outdoor activities.You visit 
wineries such as Errazuriz, Von Siebenthal, and San Esteban.One of Chile’s most 
beautiful tour is VinaErrazuriz.The tour includes a visit to the original winemaking 
facility and a walk through the valley’s hillside vineyards. The unique vineyard and 
winery San Esteban includes the opportunity to visit the ancient petroglyphs of an 
archaeological site on the winery property on Paidahuen Hill. 

Also easily accessible from Santiago is the San Antonio Valley about 25 
miles from Casablanca, one of the newest and smallest wine areas in Chile.There are 
wineries such asMatetic, Casa Marín, and Garcés Silva.The San Antonio Valleyis 
known for its production of elegant Sauvignon Blanc, Chardonnay, and Pinot Noir. 
Just 20 km from the Pacific Ocean, the region is clearly marked by a maritime 
influence and a diversity of soil types that allow for white and red wines of 
extraordinary quality. 

The bigger Maipo River Valley, about 45 miles southeast from the capital, has 
the greatest grape growing and winemaking tradition in the country, tourism officials 
say, and also that it is the most famous internally. This area has 17 wineries 
producing distinguished red wines and you can also enjoy good rafting on the river 
here.  

Then there's the Cachapoal Valley, 52 miles southwest of Santiago, with eight 
to ten wineries on the route. 

Consider, too, the Limari Valley Wine Route, consisting of three wineries, 
namely Casa Tamaya, Francisco de Aguirre and Tabali. The area also produces good 
goat cheese and olive oil.  

Way down south of Santiago (124 miles) is the Curico Valley Wine Route, 
with 15 wineries. 

The Maule Valley Wine Route offers daily winery tours from the Villa 
Huilquilemu, a national monument. The area is about 155 miles south of Santiago, 
still in the Central Valley. There are 15 member wineries, and this is a good place to 
explore the outdoors with mountain biking, horseback riding, fishing trips and spas 
after you savor the wine. 
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The Colchagua Valley is the home to good red wines ("the country's finest 
reds," says Wines of Chile), such as cabernet sauvignon and syrah, as well as South 
America's finest Malbecs, attributed, they say, to the valley's mild Mediterranean-
type climate. There are 32 wineries here, 14 of which have tours. The Rutadel Vino 
in the Colchagua region, and based in Santa Clara, provides information about the 14 
vineyards, with guided tours in English to at least ten. Tours to three vineyards cost 
upwards from 25,000 pesos ($47.20). 

The Casablanca Valley, located one hour west of Santiago, is known for the 
production of white wines such as Sauvignon Blanc and Chardonnay. There are 
wineries such as Veramonte, William Cole, Indómita, Viña Mar, Villard, Casas del Bosque, and 
others.It is cool climate and diversity of productive zones help in the adaptation of 
different varieties. 

However, all wine tours in Chile last one or two days. It seems to me it is not 
enough time to discover all the riches and beauty of this extraordinary region.Tours 
can be combined or expand, introduce some additional excursions and services. 
 

49. WINE TOURISM IN PORTUGAL 
K.O. Veres,  

D. Vinogradova  
National University of Food Technologies 

 
Gastronomy, food and wine tourism has become a rapidly growing area of 

tourism research and tourism product development. Gastronomy is the zenith of 
cultural signifiers, epitomizing local dedication to tradition and innovation. Food and 
wine tours are more than just sensual feasts; they are a paradigm that elevates travel 
experiences to their most unique and luxuriant. The country is considered a 
traditional wine grower with 8% of its continental land dedicated to vineyards. Unlike 
most Latin wine producing countries wine consumption in Portugal appears to be 
stable.  

Portugal has two wine producing regions protected by UNESCO as World 
Heritage: the Douro Valley Wine Region (Douro Vinhateiro) and Pico Island Wine 
Region (Ilha do Pico Vinhateira). Portugal has a large variety of native breeds (about 
500), producing a very wide variety of different wines with distinctive personality. 
With the quality and uniqueness of its wines, the country is a sizable and growing 
player in wine production, being in the top 10, with 17 % of the world market (2014). 
Portugal offers to the traveler old world charm, wonderful wine country 
accommodation and beautiful, unspoiled scenery. 

The most famous vineyards of the Alentejo region are those of Borba. 
Reguengos de Monsaraz, Vidigueira, Cuba and Alvito. In the beautiful hillsides and 
under the hot sun of Alentejo, the wine is produced from the "Periquita", 
"Trincadeira" and "Aragones" grape sorts. This wine is of good body, smooth, 
aromatic and garnet-red colored.  
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In looking at Portugal’s wine regions, it’s helpful to split the country in two, 
by drawing a line about a third of the way down. This separates the northern regions 
of the Douro, Dão and Bairrada, and the central and southern regions of the Alentejo, 
Ribatejo and Estremadura. As a useful generalization, the future for the northern 
regions lies in focusing on high-quality, top-end ‘terroir’ wines, while the strength of 
the southern and central regions is their ability to produce accessible, full flavored red 
wines in large quantities and at affordable prices: new world-style wines with a 
Portuguese twist. Detail and Port production: 

- Douro: The proportion of grapes that cannot be turned into Port is grown 
with table wine production in mind. These wines can be excellent, especially when 
from the best varietals. Things have moved on a long way since the days when table 
wines were made of the ‘left overs’, partially at least because a good table wine can 
earn more money for the producer than almost all styles of port.  

- Dao: Dao is another great source of good, affordable Portuguese wine, 
the best is made from Touriga Nacional. Until recently the wine was as tough as old 
boots yet not as appetising. Things have changed, and new style Dão is robust yet 
fragrant. 

- Bairrada: This area has got a great grape, the Baga. The wines are 
intense, savoury, well structured and are great food wines. 

- Alentejo: An inland region south of Lisbon that under-performed for 
years. It hit the headlines when Peter Bright made Tinto da Anfora and won the 
International Wine Challenge Best Red Wine trophy. Esporão is probably the leading 
estate. 

- Vinho Verde: The flip side of Portuguese wine, the green wines, which 
can be red. These light table wines of the north are generally too thin and acidic for 
anyone other than the Portuguese. 

Usually, a Wine tourism includes winery visits with the owners and 
winemakers, vineyard walks, visit to the vines, participating in the harvest with the 
locals, and wine tasting of exceptional and rare brands. For food and wine lovers, 
Portugal is famous for its Port wine industry, from the North to the South, the country 
is wealthy in good wines and, apart from the unique Port and Madeira, there are more 
than one hundred different varieties of wines, ranging from table wines to special 
ones, all of them reflecting the individual character of their respective soil. 

 
50. ENOTOURISM 

D. Volkova,  
K. Veres  

National University of Food Technologies 
 

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 
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traveler. 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. 

Gastronomy, food and wine tourism has become a rapidly growing area of 
tourism research and tourism product development. From the perspective of the 
consumer, food is an integral component of daily life and therefore of travel. From a 
tourism production perspective, food offers potential for firm and destination 
marketing opportunities, specialized tourism products based on food experiences, and 
the possibility of enhancing economic linkages between tourism and agricultural 
production. 

Enotourism, Oenotourism, Wine tourism, or Vinitourism refers to tourism 
whose purpose is or includes the tasting, consumption or purchase of wine, often at or 
near the source. Where other types of tourism are often passive in nature, enotourism 
can consist of visits to wineries, tasting wines, vineyard walks, or even taking an 
active part in the harvest. 

Enotourism is a relatively new form of tourism. Its history varies greatly from 
region to region, but in places such as the Napa Valley AVA, it saw heavy growth 
once a concerted marketing effort was implemented in 1975, that was given a further 
boost by the 1976 Judgment of Paris.  

Other regions, such as Catalonia, Spain have only started marketing 
enotourism starting in the mid-2000s, primarily focusing on how it is an alternative 
form of tourism to the beach for which Spain is overall known. 

There was also a rise in the profile of enotourism among English speakers 
with the 2004 release of the film, Sideways whose two central characters visit 
wineries and wine in the Santa Barbara region of Southern California. 

The industry around enotourism has grown significantly throughout the first 
decade of the 21st century. In the United States 27 million travelers, or 17% of 
American leisure travelers, engaged in culinary or wine-related activities. A private 
initiative by Recevin  holds an annual "Enotourism Day" on the second Sunday of 
November each year to promote cellar visits in Germany, Austria, Slovenia, Spain, 
France, Greece, Hungary, Italy, and Portugal. In America, the first Wine Tourism 
Day was established for May 11, 2013 year.  

The most visits wineries take place at or near the site where the wine is 
produced. Visitors typically learn the history of the winery, see how the wine is 
made, and then taste the wines. At some wineries, staying in a small guest house at 
the winery is also offered. Many visitors buy the wines made by the winery at the 
premises, accounting for up to 33% of their annual sales. 

Thus, there is new type of enotourist, 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 
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appropriate, but the success of this approach depends on the proper choice of the 
most important indicators of the enterprise market. 

Most tourism agencies see it as a segment of the industry with tremendous 
growth potential, stating that in some regions, it's only functioning at 20% of its full 
potential. As enotourism grows, regions such as Napa Valley have to deal with 
continued success and the effects that come with it, such as crowds and increased 
tasting room fees. This can, in turn have the opposite effect desired wherein potential 
visitors are driven away and turned off enotourism. 

References: 
1. http://hotelline.ru/ - Innovations in hotel business. 
2. http://skift.com/ - Information portal for hotel-restaurant business. 
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1. КЛАСИЧНІ УКРАЇНСЬКІ ТЕРРУАРИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА 
ЯКІСНИХ РОЖЕВИХ СТОЛОВИХ І ІГРИСТИХ ВИН 

М.В. Білько,  
М.В. Скорченко  

Національний університет харчових технологій 
 

Колір рожевих вин є одним з найважливіших показників якості і часто 
вказує на його ароматичні і смакові властивості. Він характеризується широким 
спектром відтінків, які коливаються від тілесного до насичений цегляних [1]. 

На формування кольору рожевого вина впливає, перш за все, вибір 
сортів винограду, технологія їхньої переробки, кількісний вміст і якісний склад 
фенольного комплексу, ферментів винограду, наявність кисню повітря при їх 
виготовленні тощо. Однак якісні показники рожевих вин, в тому числі їх колір, 
багато в чому залежать від правильного вибору терруару – сукупності клімату, 
ґрунту і зовнішніх факторів, які передають вину неповторний характер, 
відображаючи місце його походження. Миколаївська, Одеська та Херсонська 
області є традиційними терруарами українського виноробства для отримання 
легких вин. Ці регіони характеризуються відносно прохолодним кліматом, в 
умовах якого можливо отримати виноматеріали з високою кислотністю, що є 
незаперечною рисою якісних розе [2]. 

Об'єктами наших досліджень були рожеві сухі виноматеріали для 
виробництва столових та ігристих вин, виготовлені в Миколаївській, Одеській 
та Херсонській областях із винограду сортів Піно Нуар, Піно Грі, Мерло і 
Каберне Совіньон. Виноград переробляли «по білому» способу і з 
настоюванням м’язги. Бродіння проводили на чистій культурі дріжджів раси К-
47 і на активних сухих дріжджах рас Lalvin Cross Evolution, Lalvin D47 і Lalvin 
EC1118 фірми Lallemand (Франція).  

У винограді визначали технологічний запас фенольних і барвних 
речовин та загальну його придатність для виготовлення рожевих столових вин 
згідно з методикою розробленою НІВіВ «Магарач» [3]. У виноматеріалах 
вимірювали загальні фізико-хімічні показники, окисно-відновні характеристики 
(Eh, W), оптичні параметри (показники інтенсивності, відтінку і жовтизни) та 
проводили сенсорне оцінювання зразків. 

Аналіз значень технологічного запасу фенольних і барвних речовин 
дозволив встановити відмінності у винограді різних сортів, культивованих в 
різних регіонах України, які досліджували в роботі.  

З даних таблиці видно, що виноматеріали, виготовлені в різних зонах 
значно відрізняються за оптичними показниками та вмістом фенольних та 
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барвних речовин, що вказує на значні відмінності їх за кольоровими 
характеристиками. 

Всі виноматеріали з Миколаївської зони були тендітні в кольорі, з 
персиково-рожевими відтінками. Зразки з Херсонського та Одеського регіонів 
мали більшу інтенсивність забарвлення з перевагою рожево-малинових тонів.  

 
Таблиця – Оптичні та фізико-хімічні показники рожевих 

виноматеріалів 

Сорт винограду Спосіб 
переробки* 

Оптичні показники Масова концентрація, 
мг/дм3 

І Т G фенольних 
речовин 

барвних 
речовин 

Одеській регіон 

Піно Нуар 1 0,06 1,24 2,4 353,2 2,1 
2 0,07 1,80 4,1 284,8 3,2 

Мерло 1 0,18 0,67 8,1 538,6 33,8 
2 0,38 0,57 16,6 779,6 86,7 

Херсонський регіон 

Каберне Совіньйон 1 0,25 0,76 10,3 779,6 52,8 
2 0,31 0,71 13,4 890,8 52,8 

Миколаївський регіон 

Піно Нуар 1 0,04 1,71 2,5 308,3 6,3 
2 0,11 0,94 5,4 632,7 42,3 

Піно Грі 2 0,24 2,00 10,7 344,6 0,1 

Мерло 1 0,04 1,27 2,7 374,6 7,4 
2 0,06 1,44 2,4 401,7 4,2 

* Способи переробки винограду: 1 – «по білому» способу, 2 – настоювання м’язги 
 
Відмінність кольорів відображалась у різних значеннях оптичних 

характеристик виноматеріалів, показниках окисно-віднового стану та 
органолептичній характеристиці. 

Сорти винограду та теруари України, які досліджували в даній роботі, є 
придатними для виробництва рожевих вин з можливістю отримання їх з 
широкою палітрою відтінків кольорів та стилем. 

Література: 
1. Колір – один із основних показників якості рожевих столових вин / 

М.В. Білько, А.І. Тенетка, В.В. Ларін // Сборник научных трудов НИВиВ 
«Магарач» «Виноградарство и виноделие». – 2011. – Том XLI, ч. 2. – С. 95-97. 

2. Актуальні проблеми управління виноградо-виноробним комплексом: 
кол. монографія / Д.І. Басюк, М.В. Білько, І.М. Бабич [та ін.]. – Кам’янець-
Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2014. – 252 с. 

3. Новый подход к технологической оценке сорта винограда / 
Е.В.Остроухова, И.В.Пескова, В.Г.Гержикова, В.А.Загоруйко, 2009. – 
Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.info-



107 

 

library.com.ua/libs/stattya/2787-novyj-podhod-k-tehnologicheskoj-otsenke-sortov-
vinograda.html 

 
2. СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 

ВИНОПРОДУКЦІЇ ЗАКАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 
Х.В. Бригідир, 

І.М. Бабич 
Національний університет харчових технологій 

 
В умовах ринкових відносин у виноробтві  особливі вимоги ставляться 

до сортового складу виноградників. Для приготування високоякісного вина, 
потрібно мати в достатній кількості виноград європейських сортів. 

На сьогодні маємо дефіцит європейських сортів, нестача сортів особливо 
поширюється на червоні сорти та аборигенні, також високою є ціна на 
вітчизняну сировину порівняно із закордонною. 

У зв’язку зі складною політичною ситуацією в Україні, виноробна 
галузь втратила велику кількість виноградників і підприємств виноробної 
промисловості на півдні країни, тому зараз є актуальним пошук нових сортів 
винограду, які дадуть високий і стабільний врожай, а відповідно і виноматеріал 
високої якості. 

Проаналізовані літературні дані щодо проблеми колоїдних помутнінь 
вина і забезпечення його стабільності, визначено, що понад 80% виготовлених 
виноматеріалів та більше 30% вин, які випускаються, проявляють схильність до 
колоїдних помутнінь, що є основною причиною рекламацій з боку торгової 
мережі, тому проблема запобігання колоїдним помутнінням не втрачає 
актуальності впродовж багатьох десятиліть.  

У виноградних насадженнях треба збільшувати відсоток червоних сортів 
винограду, вина з яких мають історичний пріоритет над білими та більшу 
біологічну цінність для організму людини. 

Однією з головних умов одержання стійких стабільних вин є висока 
якість сировини — винограду і передусім його цукристість, оскільки 
цукристість забезпечує після бродіння високу концентрацію спирту і 
екстрактивність вина. 

На підставі аналізу і узагальнення літературних даних, технологічного 
потенціалу виноробного виробництва і тенденцій його розвитку визначений 
напрям досліджень та удосконалення технології обробки червоних 
виноматеріалів Закарпатського регіону проти колоїдних помутніть рідким 
желатином. 

При виробництві червоних столових виноматеріалів бродіння м’язги 
призводить до інтенсивнішого вилучення фенольних сполук і взаємодії їх з 
білками, завдяки чому масова концентрація білків в комплексі біополімерів 
знижується у 1,5-3 рази, а частка фенольних речовин зростає, як і ступінь їх 
окислення більш ніж в 1,7 рази. 
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Одним з етапів дослідження було виготовлення виноматеріалів в умовах 
мікровиноробства по класичній технології за червоним способом з бродінням 
на м’яззі з сортів винограду Отелло, Каберне-Совіньон, Голубок, які в 
подальшому були оброблені препаратом рідкого желатину. 

Основною метою роботи було дослідження впливу рідкого еножелатину 
(вітчизняного виробництва) на якість виноматеріалів та їх стабільність, тому 
було проведено п’ять паралельних схем оклеювання досліджуваних червоних 
виноматеріалів, і визначено органолептичні та фізико–хімічні показники 
оброблених виноматеріалів. Після чого було вибрано найкращу схему для 
стабілізації досліджуваних виноматеріалів: Для порівняння досліджувані 
виноматеріали були паралельно обробленні (контрольний зразок) желатином за 
ГОСТ 11293-89 та бентонітом. 

Таблиця 1. – Зміна фізико-хімічних показників виноматеріалів при 
технологічній обробці  

Закарпатська область 

Показники 

Отелло Каберне-Совіньон Голубок 
до 
обро
-бки 

Ж+Б ЕЖ+Б 
до 
обро-
бки 

Ж+Б ЕЖ+Б 
до 
обро-
бки 

Ж+Б ЕЖ+Б 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Об’ємна 
частка 
спирту, % об. 

10,5 10,5 10,5 11,6 11,6 11,6 10,8 10,8 10,8 

рН, од 3,2 3,2 3,2 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 
Мутність, ф.е 13 2,5 2 16 4,5 4 12 2,7 1,5 
Таніновий 
тест, ф.е 9 1,4 0,3 11 2,6 0,8 7 1,2 0,2 

Масоваконцентрація: 
Цукрів, г/дм3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,3 1,3 
Титрованих 
кислот, г/дм3 6,9 6,9 6,9 6,4 6,4 6,4 7,2 7,2 7,2 

Летких 
кислот, г/дм3 0,48 0,48 0,47 0,48 0,48 0,47 0,42 0,42 0,41 

Приведеного 
екстракту, 
г/дм3 

18,3 18,3 18,3 17,7 17,7 17,7 19,1 19,1 19,1 

З табл. 1 видно, що за фізико-хімічними показниками усі досліджувані 
зразки відповідають вимогам ДСТУ 4805:2007 до оброблених виноматеріалів. 
Таніновий тест та тест на мутність до обробки виноматеріалів показав, що всі 
зразки не стійкі та потребують обробки. Після оклейки зафіксували стійкість 
виноматеріалу до досліджуваних помутніть. 
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3. СУЧАСНИЙ СТАН ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОЇ 

ГАЛУЗІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
І.І. Васьковська, 

О.А. Коваль  
Національний університет харчових технологій 

 
 Продукти української виноробної галузі завжди відзначалися як 

вітчизняними, так і іноземними експертами та споживачами, адже виноробство 
в Україні є добре розвиненою галуззю промисловості з давніми традиціями.  

 Згідно даних з Виноградного кадастру – інформаційної бази про 
господарську організацію виноградарства, затвердженого від 25.06.2010, в 
Україні виділено (без урахування тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим): 9 виноградарських зон (макрозон), які є основою для 
сорторайонування, і 46 природно-виноградарських районів (мікрозон). 
Територіально найбільше розповсюдження виноградарство як галузь отримало 
на півдні України (Одеська, Миколаївська, Херсонська області) і в західному 
регіоні (Закарпаття), на долю яких припадає 53607,8 га виноградних насаджень. 

 Що стосується Закарпаття, то регіон має достатній природно-
кліматичний потенціал, придатний для розвитку промислового виноградарства 
та  всі можливості для досягнення високих економічних показників 
вирощування винограду, відповідно до вищезгаданого Виноградного кадастру, 
в даному регіоні нараховується 12 природно-виноградарських районів 
(мікрозон) з великими площами виноградників у тому числі в плодоносному 
віці.  

 Виноробство на Закарпатті є одним з традиційних занять місцевого 
населення, багато закарпатських вин можна спробувати тільки безпосередньо 
на Закарпатті, де існує цілий культ вина зі своїми особливостями і ритуалом 
споживання. Одна з популярних у туристів локацій - знайомство із 
закарпатським вином у погребах місцевих майстрів цієї справи. 

 Для того щоб показати досягнення виноробства у Закарпатській 
області і популяризувати цей вид діяльності організовують винні фестивалі, що 
притягують відвідувачів з усієї України та з-за кордону. За даними «Турінформ 
Закарпаття» щороку на винні фестивалі приїжджає близько 150 тисяч туристів. 

 Сьогодні Закарпаття, маючи у своєму розпорядженні великі 
туристичні можливості та ресурси, організовує різні тематичні тури по 
мікрорегіонах, пов'язаних з культурою вирощування винограду і виробництвом 
вина. У програму винного туристичного шляху Закарпаття входить екскурсія 
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про історію виноробства та виноградарства, що містить численні легенди про 
вина та особливості культури їх споживання, проживання в заміських садибах, 
участь у мальовничому і яскравому святкуванні збору нового врожаю 
винограду а також різні дегустації та традиційні сувеніри. 

 Також тут успішно діє підприємство «Чизай». Його виробнича 
інфраструктура складає близько 5 гектарів території. Історія зберегла відомості, 
що вина з урочища Чизай колись завойовували серця європейської знаті. 
 Станом на сьогодні продукція успішно поставляється до Чехії, Росії, 
США, Ізраїлю. З традиційних білих вин тут наявні "Совіньон", "Шардоне", з 
червоних – "Мерло", "Сапераві", "Каберне". За ініціативою підприємства 
«Чизай» було внесено виноробні регіони України до відповідного реєстру 
США, що дозволяє українським виноробним підприємствам експортувати до 
цієї держави власну продукцію, зокрема столові сортові та марочні вина. 

 Але останнім часом, більшість виноробних підприємств Закарпаття, 
за виключенням деяких спільних підприємств з інвестиційним капіталом, (як 
торгова марка «Чизай»), – державні, ледве зводять кінці з кінцями, навіть 
сумісно надаючи послуги в туристичній галузі. На сьогоднішній день можна 
констатувати, що ситуація виноградарсько – виноробної галузі Закарпатської 
області досить важка, адже маючи чи не найкращі умови для вирощування 
винограду, не мають фінансової можливості. Аби виростити 1га винограду 
потрібно витратити близько 120 тис.$, виноробство перебуває у серйозній 
фінансовій кризі. 

 Виходом з кризи виноробної галузі Закарпаття може стати 
приватизація збанкрутілих підприємств, залучення потенційних інвесторів. 
Щоб відродити імідж Закарпаття як виноробної області для ефективнішого 
функціонування виноградарства та виноробства, необхідна розробка та 
ухвалення загальної концепції розвитку виноградарсько-виноробної галузі, 
створення на її базі науково обґрунтованих довгострокових програм розвитку 
розсаджування та сорторайонування з урахуванням вимог Світової Організації 
Торгівлі. Інший економічний шлях – повна переробка сировини. Зокрема з 
виноградних кісточок (до 25% від маси виноградних вижимок) виробляють 
олію для лікування і профілактики захворювань. Має антисептичні, 
імуностимулюючі властивості, зміцнює стінки судин, перешкоджає утворенню 
тромбів, зменшує запальні процеси в судинах. Лікувальну дію олії виноградних 
кісточок використовують у профілактиці та лікуванні захворювань серця і 
судин: атеросклерозі, тромбозі, гіпертонії, ішемічної хвороби серця, інсультів, 
інфарктів, серцевої недостатності, варикозі, при лікуванні травної системи, 
гормонозалежних пухлин, косметології тощо. Це відмінне джерело для 
лікувально-профілактичного харчування. 

Література: 
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4. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИН РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

І.В. Добоній 
Свалявський технічний коледж НУХТ 

 
Навантаження на організм сучасної людини, що виникають під впливом 

цивілізаційних факторів, вимагають постійного відновлення його енергетичних 
запасів за рахунок вживання продуктів та напоїв, збагачених біологічно 
активними сполуками. [1, 2]. 

Одним із джерел таких сполук є екстракти пряно-ароматичної сировини, 
які використовуються у технології ароматизованих вин, зокрема, вермутів. 

У зв’язку з цим, виноробні підприємства Закарпаття, особливо приватний 
сектор, почали запроваджувати в асортимент або збільшувати обсяги виробництва 
вин цього типу. 

Агроекологічний потенціал даного регіону забезпечує виробництво 
високоякісної екологічно чистої продукції рослинництва з оптимальним 
вмістом біологічно активних речовин, що дає змогу створити нові марки з 
оригінальними органолептичними характеристиками, які можуть конкурувати з 
напоями світових брендів і значно знизити собівартість готового продукту [3,4]. 

Метою роботи був порівняльний аналіз хімічного складу вермутів 
деяких відомих фірм-виробників напоїв даного типу з вермутами, створеними 
на основі пряно-ароматичної сировини Закарпатського регіону (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Порівняльна характеристика фізико-хімічних 
показників якості вермутів та дегустаційна оцінка 

Найменування 
показника 

Назва продукту 
Shabo 
Bianco 

San 
Marino 

Trino 
Bianco 

Martini 
Bianco Paloma зразок 

№ 1 
зразок 
№ 2 

Масова концентрація, 
мг/дм3: 
фенольних речовин 

 
 
710 

 
 
260 

 
 
310 

 
 
140 

 
 
250 

 
 
445 

 
 
440 
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мономерних форм 430 250 230 120 200 380 325 
полімерних форм 280 10 80 20 50 65 75 
катехінів 29,0 1,0 0,8 2,0 4,5 19,0 16,0 
лейкоантоціанів 52 104 52 166 322 90 150 
терпенових спиртів 1,5 1,6 2,8 2,8 1,9 2,1 2,0 
Антиоксидантна 
активність, мг/см3 0,20 0,10 0,08 0,05 0,09 0,17 0,21 

Дегустаційна оцінка, 
бал 9,2 9,7 9,1 8,9 9,6 9,8 9,7 

 
Аналіз даних таблиці підтверджує наявність високого вмісту в вермутах 

Закарпаття речовин, що мають біологічну цінність та антиоксидантну 
активність [5].  

Так, масова концентрація фенольних речовин майже у 2 рази більша за 
аналогічний показник для вермуту відомої італійської фірми, а вміст їх 
мономерних форм, в середньому, на 150 мг/дм3 вищий, ніж у вермутах Paloma, 
Trino Biancо, San Marino та Martini Bianco. Масова концентрація катехінів 
майже в 4 рази перевищує цей показник у вермуті Paloma, та у 10 разів San 
Marino та Martini Bianco. Показник масової концентрації терпенових спиртів у  
вермутах, виготовлених з використанням пряно-ароматичної сировини 
Закарпаття, практично корелює з аналогічним показником для San Marino 
інших вермутів. [5]. 

За результатами досліджень була встановлена математична залежність 
величини антиоксидантної активності за кверцетином вермутів від масових 
концентрацій біологічно активних речовин, яка описується рівнянням: 

Y1 = 10,87+17,56∙X1+0,01∙X2+0,57∙X3+5,2∙Х4                        R2=0,97,         
(1) 

 де Y1 – величина антиоксидантної активності вермуту, мг/дм3; масові 
концентрації, мг/дм3: Х1 –терпенових спиртів, Х2 –лейкоантоціанів; Х3 –
вітаміну С; Х4 –катехінів. 
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сировини Закарпатського регіону: автореф. дис… канд. техн. наук:  05.18.05 
«технологія цукристих речовин та продуктів бродіння» / Інна Василівна 
Добоній; Нац. університет харчових технологій. – К., 2013. – 20 с.  

 
5. РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВИН 

ШАБСКОГО ТЕРРУАРА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ВИН КНП 

Э. Ж. Иукуридзе 
ООО «Промышленно-торговая компания Шабо» 

 
Одной из основных задач современного винодельческого производства 

является обеспечение гарантированного постоянного качества выпускаемой 
винопродукции, что должно быть главной составляющей имиджевой политики 
предприятия. 

Соответствие винопродукции требованиям нормативной документации 
не характеризует качественные особенности и индивидуальные характеристики 
различных виноматериалов. К таким показателям качества относятся 
содержание и формы фенольных веществ и физико-химические характеристики 
виноматериалов и вин [1–2]. 

Определение достоверных критериев происхождения вина находится, 
прежде всего, в области изучения комплекса условий произрастания и 
переработки винограда.  

Целью данной работы являлось проведение исследований 
виноматериалов, предоставленных ООО «ПТК Шабо». 

Исследования проводились по разработкам НИВиВ «Магарач». Образцы 
оценивались по показателям качества методами, изложенными в книге 
«Методы технохимического контроля в виноделии» [3]. 

Анализ результатов определения физико-химических показателей белых 
столовых и шампанских виноматериалов свидетельствует о том, что cредняя 
величина объемной доли этилового спирта составила 12,6 %, что соответствует 
среднему значению массовой концентрации сахаров 210 г/дм3. Образцы белых 
столовых виноматериалов характеризовались достаточно высоким 
содержанием глицерина, которое колебалось от 6,1 до 8,6 г/дм3. Среднее 
значение этого показателя составило 7,3 г/дм3. Соотношение «спирт/глицерин» 
в среднем составило 14,9. 

Проведенные исследования белых столовых вин Франции, ЮАР, Чили, 
Аргентины, Австралии показали, что значение показателя «спирт/глицерин» 
находится в диапазоне 12,5–16,5, составляя в среднем 13,6. Сопоставительный 
анализ значений показателя «спирт/глицерин» показывает, что исследуемые 
белые столовые виноматериалы ООО ПТК «Шабо» по этому показателю 
находятся на уровне вин, произведенных в других странах мира. 

Анализ содержания фенольных веществ в образцах белых столовых и 
шампанских виноматериалов показал, что суммарное их содержание в 
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образцах, приготовленных из винограда сортов Рислинг рейнский, Шардоне, 
Тельти-Курук, Ркацители, Пино Нуар, превышает допустимый уровень для 
столовых и шампанских виноматериалов (260 мг/дм3). Указанному уровню 
соответствуют образцы, приготовленные из винограда сортов Алиготе, 
Совиньон зеленый, Траминер розовый и Шардоне. 

Анализ основных показателей красных столовых виноматериалов 
позволил установить, что объемная доля этилового спирта в них колебалась от 
11,7 до 13,4 %, что соответствовало массовой концентрации сахаров на момент 
сбора 195-223 г/дм3. Средние значения представленных показателей составляют 
12,6 % и 210 г/дм3 соответственно. Массовая концентрация титруемых кислот в 
образцах колебалась в интервале 5,3-6,2 г/дм3, составляя в среднем 5,8 г/дм3. 

Концентрация глицерина в образцах колебалась в диапазоне 8,2–
10,6 г/дм3, составляя в среднем 9,4 г/дм3. Соотношение «спирт/глицерин» 
находилось в диапазоне 10,0–12,2, составляя в среднем 10,6. Сравнительный 
анализ белых и красных виноматериалов по этим показателям показывает,  что 
в белых виноматериалах массовая концентрация глицерина меньше и 
соответственно значение соотношения «спирт/глицерин» больше. Вероятно, 
что процессы настаивания и брожения мезги способствуют увеличению 
массовой концентрации глицерина. 

Анализ содержания фенольных веществ показывает, что их массовая 
концентрация находится в диапазоне 1833–3380 мг/дм3, составляя в среднем 
2476 мг/дм3. Массовая концентрация красящих веществ варьировала в пределах 
127–182 мг/дм3, составляя в среднем 150 мг/дм3. 

По нашим данным, массовая концентрация фенольных и красящих 
веществ в виноматериалах, выработанных в Украине, составляет 800–3000 и 
100–400 мг/дм3 соответственно. Очевидно, что значения массовых 
концентрации фенольных и красящих веществ виноматериалов ООО ПТК 
«Шабо» находятся в диапазонах, характерных для украинских виноматериалов. 

Сопоставительный анализ данных, полученных в результате 
исследования белых и красных виноматериалов, позволил установить 
диапазоны варьирования показателей их химического состава, физико-
химических характеристик и расчетных соотношений. 

Литература: 
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volatile constituents in wines (Appellation of Origin Controlled (AOC)) and wines 
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Polossiou // Journal of Food Technology. – 2008. – Vol. 6, Issue 3. – P. 120–124. 

2. Schlesier, K. Characterisation and determination of the geographical origin 
of wines. Part I: overview [Text] / K. Schlesier, C. Fauhl-Hassek, M. Forina, V. 
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6. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОЇ АКТИВАЦІЇ У 

ВИННО-КОНЬЯЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ 
О.В. Кузьмін,  
О.М. Люлька  

Національний університет харчових технологій 
 

На сьогодні у винно-коньячному виробництві залишаються актуальними 
питання по моделюванню складу технологічної води, яку у виноробстві 
використовують для живлення парових котлів, миття обладнання, посуду та ін. 
У коньячному виробництві підготовлену воду використовують для 
виготовлення спиртових вод, цукрових сиропів, колеру. 

Для моделювання складу технологічної води діапазон пропорцій досить 
вузький, обмеження пов'язані з існуючими характеристиками первинної 
(питної) води (табл.), яка впливає на кінцеві характеристики підготовленої 
води. Для винно-коньячного виробництва система водопідготовки найчастіше 
складається з Na-катіонування та демінералізації зворотним осмосом. На 
першому ступені системи застосовують механічні та багатошарові фільтри. 

 
Характеристика питної води та питної води після ЕХА 

Показники Одиниці 
виміру 

Питна 
вода Католіт Аноліт 

Забарвленість градус 8,00 5,00 11,00 
Мутність мг/дм³ 0,84 1,30 3,90 
Твердість загальна ммоль/дм³ 8,04 0,47 4,67 
Лужність загальна ммоль/дм³ 5,38 5,18 0,00 
Окислюваність перманганатна мгО2/дм³ 4,25 2,11 5,27 
Сухий залишок мг/дм³ 874,00 508,50 687,50 
Водневий показник од. рН 6,91 9,84 2,40 
Масова концентрація (МК) Na+K мг/дм³ 97,119 156,012 50,818 
МК сульфатів мг/дм³ 265,20 104,60 459,80 
МК хлоридів мг/дм³ 77,10 24,70 141,30 
ОВП мВ 269,0 -182,5 427,0 

 

Для розширення можливих діапазонів підготовленої води було прийнято 
рішення про використання електрохімічної активації (ЕХА) на першому ступені 
водопідготовки за допомогою електрохімічного реактору, анодний і катодний 
простір якого розділений діафрагмою, яка проникна для іонів та непроникна для 
продуктів електролізу. При чому надходження електронів у воду відбувається 
біля катоду, а видалення електронів із води – біля аноду, що призводить до 
утворення в катодній камері – католіту, а в анодній – аноліту (табл.). ЕХА 
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дозволяє отримати воду з розширеним діапазоном за фізико-хімічними 
показниками для подальшого моделювання складу підготовленої води. 

 
7. СУЧАСНИЙ СТАН ВИРОБНИЦТВА СОРТОВИХ ІГРИСТИХ 

ВИН І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЯКОСТІ 
О.Є. Кухаренко 

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 
В.О. Загоруйко,  

Т.М. Танащук 
Національний інститут винограду і вина «Магарач» 

 
В даний час в Україні відзначається тенденція до збільшення обсягів 

випуску винопродукції та розширення її асортименту, в основному сортових 
вин. У вирішенні проблеми підвищення якості, стабільності та однорідності 
ігристих сортових вин, підвищення їх конкурентоспроможності та активного 
виходу на міжнародний ринок важливе місце займають питання отримання 
виноматеріалів, особливість яких обумовлюється сортовими особливостями 
винограду, технологією культивування і переробки винограду. Оскільки 
особливістю технології сортових ігристих вин є застосування виноматеріалів, 
при виробництві яких відсутня стадія купажування з виноматеріалами інших 
сортів [1,2]. 

У Франції сортові вина виготовляють фірми Pol Roger («Chardonnay» 
brut фр. «Шардоне» брют) і Taittinger («Comtes de Chardonnay» фр. «Графи 
Шардоне»); в Німеччині – Schloss Wachenheim, яка виробляє «Schloss 
Wachenheim Riesling», «Schloss Wachenheim Pinot blanc», «Schloss Wachenheim 
Gewürztraminer Pfalz» (нім. «Замок Вахенхайм Рислінг, «Замок Вахенхайм Піно 
нуар», «Замок Вахенхайм Трамінер рожевий») [2]. 

В Україні виробництво сортових ігристих вин здійснюють ПрАТ 
«Одеський завод шампанських вин» («Рислінг» брют, «Шардоне» брют, «Піно» 
брют, «Трамінер» брют), ТОВ «Агрофірма «Золота Балка» («Шардоне» брют, 
«Піно Нуар» брют, «Совіньйон» брют) та ін. 

Отже, сортові ігристі вина в основному виробляються з визнаних 
шампанських сортів винограду Рислінг рейнський, Шардоне, Трамінер 
рожевий, Піно нуар, оскільки їм притаманні яскравий сортовий смак і аромат. 

Однак, враховуючи наявність постійно зростаючої конкуренції 
виноробних підприємств на ринку, доцільною є розробка сортової технології 
виноматеріалів для ігристих вин з інших шампанських сортів винограду на 
сучасному науково-технічному рівні. 

Вибір сорту винограду в цьому випадку мусить бути обґрунтованим. 
Так, на підприємстві ТОВ «Агрофірма «Золота Балка» з метою розширення 
асортименту продукції з 2010 року стали виробляти сортове ігристе вино 
«Совіньйон брют» з сорту винограду Совіньйон зелений через його значні 
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насадження у Севастопольському районі (51,6 га. або 18% від загальної 
кількості насаджень технічних сортів винораду) [3]. 

Сорт винограду Совіньйон зелений в основному використовується при 
виробництві виноматеріалів для купажних ігристих вин, оскільки 
характеризується нейтральним органолептичними комплексом [2]. Однак 
багаторічна практика показує, що розкриття індивідуального аромату і смаку 
залежить від вибору раси дріжджів під час бродіння сусла. Тому метою роботи 
був підбір раси дріжджів для виробництва сортових ігристих вин. 

Виноматеріали сорту винограду Совіньйон зелений були отримані 
методом мікровиноробства з використанням колекційних рас дріжджів 
(Національна колекція мікроорганізмів для виноробства «Магарач» (НКМВ 
«Магарач») 47-К, І-614, І-617, І-650. 

Шляхом проведення виробничої дегустації виявлена залежність 
дегустаційної оцінки зразків виноматеріалів від раси дріжджів для сорту 
винограду Совіньйон зелений. Результати дегустації наведені в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Органолептичні показники дослідних зразків у 

виноматеріалів із сорту винограду Совіньйон зелений 

 
Всі зразки виноматеріалів мали чистий, свіжий аромат і смак. При цьому 

тільки в зразку виноматеріалу отриманому на расі І-650 відзначали яскраві тони 
листя чорної смородини (оцінка 8,0). Тому для виготовлення високоякісних 
виноматеріалів для сортових ігристих вин з сорту винограду Совіньйон зелений 
рекомендована раса дріжджів І-650 НКМВ «Магарач».  

Основними напрямками розвитку сортової технології ігристих вин є 
ретельний підбір перспективних сортів винограду та рас дріжджів, які 
допомагають повністю розкрити сортовий потенціал отриманих виноматеріалів 
для сортових ігристих вин.  

За результатами дегустаційного аналізу та інших показників якості був 
обґрунтований вибір раси дріжджів І-650 НКМВ «Магарач» для виробництва 
для сортових ігристих вин з сорту винограду Совіньйон зелений. 

Література: 

Раса 
дріжджів Характеристика зразків виноматеріалу Оцінка 

І-614 колір: світло-солом'яний; аромат: чистий, нейтральний, 
квітковий; смак: свіжий, чистий, кислотний 7,8 

І-617 колір: світло-солом'яний; аромат: чистий, сортовий; смак: свіжий, 
чистий, сорт виражений слабко 7,9 

47-К 
колір: світло-солом'яний; аромат: чистий, недостатньо 
розвинений; смак: свіжий, чистий 7,8 

І-650 
колір: світло-солом'яний; аромат: чистий, розкритий, яскраво, 
виражений тон листа чорної смородини; смак: легкий, м'який, 
розвинений тон листя чорної смородини 

8,0 
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8. ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ ЗДАТНОСТІ 

МАЛОПОШИРЕНИХ СОРТІВ ВИНОГРАДУ В УКРАЇНІ 
О. Марущак, 

І. Бабич 
Національний університет харчових технологій 

 
Визначено, що на протязі останніх років площі виноградників помітно 

скоротилися, а більше після анексії АР Крим. Натомість попит на столові вина 
в країні тільки починає зростати, а це в свою чергу стимулює до вдосконалення 
технологій, розширення та покращення сировинної бази винограду, а саме 
пошуку нових сортів винограду, що дадуть якісний врожай на території 
України та вивчення впливу агрокліматичних умов вирощування винограду. 

Метою роботи було дослідити малопоширені сорти червоного 
винограду, як сировину для сортового вина та їх антиоксидантні властивості. 

Об’єктами наукової роботи стали сорти червоного винограду 
Темпранільйо (Миколаївська область) і Голубок (Закарпатська область); 
виноматеріал виготовлений за червоним способом із зазначених сортів 
винограду в умовах мікровиноробства. 

В ході досліджень встановлено вплив агрокліматичних умов на фізико-
хімічні показники винограду. Оптимальний вміст калію та азоту в ґрунтах 
Миколаївської та Закарпатської областях сприяють накопиченню середніх 
значень масової концентрації титрованих кислот в досліджених сортах 
винограду, ґрунтовий покрив та кліматична зона для виноградників 
досліджених сортів відобразився на високому накопиченні фенольних і барвних 
речовин у складі винограду.  

Результати дослідження сухих червоних виноматеріалів виготовлених за 
червоним способом з сортів винограду Темпранільйо та Голубок відповідно 
наведені в табл. 1. 

Таблиця 1. – Фізико-хімічні показники червоних сухих виноматеріалів 
 

 
Сорт і 
технологія 

 
 
Регіон 

 
Масоваконце
нтраціяцукрів
, г/дм3 

 
 
рН 

Масоваконце
нтраціятитров
аних кислот, 
г/дм3 

Масоваконцернтр
аціясірчистої 
кислоти, мг/дм3 
вільна загальна 
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Темпранільйо, 
за червоним 
способом 

Миколаївська 
область 

3,0 3,2 5,6 18 124 

Голубок, за 
червоним 
способом 

Закарпатська 
область 

2,8 2,7 6,5 15 60 

 
Згідно даним таблиці 1. всі показники не перевищують допустимі 

значення наведеними в ДСТУ 4805:2007 «Виноматеріали оброблені. Загальні 
технічні умови» [2]. 

Антиоксидантна здатність червоних вин обумовлена наявністю 
фенольного комплексу,барвних речовин і інших сполук. З цією метою було 
проведено дослідження по визначенню фенольних та барвних речовин у складі 
червоних столових сухих виноматеріалів виготовлених за класичною 
технологію приготування з визначених сортів. 
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        а)                                                             б) 
Рисунок 1. – Масова концентрація фенольних (а) та барвних (б) речовин 

в виноматеріалах з малопоширених та класичних червоних сортів винограду 
 
Відповідно до рисунку 1. виявлено, що досліджувані сорти винограду 

Темпранільйо та Голубок показали результати, що корелюють з отриманими 
результатами дослідження класичних сортів винограду.  

Це свідчить, що обидва сорти винограду можуть бути використані для 
виробництва якісного столового сортового виноматеріалу, з високим вмістом 
біологічно-активних речовин в ньому. 

Література: 
1.Виноградний кадастр України. – К.: 

МіністерствоаграрноїполітикиУкраїни, 2010. – 86 с. 
2. Виноматеріали оброблені: ДСТУ 4805:2007. – [Чинний від 

2008.01.01.]. – К.: Держспоживстандарт України, 2008. – 11 с. – (Національний 
стандарт України). 
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9. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИНАМІКИ 

ОСВІТЛЕННЯ СТОЛОВИХ ВИНОМАТЕРІАЛІВ СУЧАСНИМИ 
БЕНТОНІТАМИ 

І.В. Мельник, 
П.П. Чебукін 

Одеська національна академія харчових технологій 
 

Помутніння вин – зміна товарного вигляду готового вина в період, що 
передує його реалізації, яка виражається в порушенні прозорості, зміні 
забарвлення та утворення видимої опалесценції або осаду. При розвитку 
помутнінь вина направляються на повторну обробку. Серед факторів, що 
впливають на помутніння вин, виділяють низьку якість сировини, що 
переробляється, зайво жорсткі режими його переробки, недотримання 
технологічних режимів і норм технохімічного і мікробіологічного контролю та 
ін. Найбільш поширені в винах колоїдні помутніння, в яких беруть участь 
білки, полісахариди, ліпіди таполіфеноли.  

Актуальність роботи пов’язана з відсутністю в виноробній 
промисловості надійних способів стабілізації вин проти різних помутнінь. 
Тому експериментальне обґрунтування та впровадження сучасних високо 
гігієнічних сорбційних матеріалів для обробки виноматеріалів має велике 
технологічне значення і вкрай актуальне для виноробного виробництва.  

Використовувались необроблені білі столові виноматеріали із 
винограду сортів: Аліготе, Совіньйон блан і Шардоне 2014 р. винзаводу ПАТ 
«Южний». Для обробки використовувалися  препарати BentolitSuper, 
Pluxbenton N та Enobent Standard [1].  

Бентоніт Bentolitsuper – аморфний порошок без запаху, бежевого 
кольору. Це  натуральний мінерал, глинозем, активований кальцієм. Бентоніт 
Pluxbenton N представляє собою гранули сірого кольору без запаху. Бентоніт 
Enobentstandard – натрій-активований бентоніт в порошку, що має високу 
депротеїзуючу дію, низький вміст інертних речовин, легко розчинний, об’єм 
осаду скорочений до мінімуму. Для порівняльної характеристики 
технологічних властивостей нових бентонітів експериментальні виноматеріали 
оброблялися також бентонітом «Черкаським».  

З метою покращення якості столових виноматеріалів в умовах 
лабораторії кафедри «Технології вина та енології» ОНАХТ були проведені 
дослідження впливу препаратів BentolitSuper, Pluxbenton N та Enobent Standard 
на якість білих столових виноматеріалів. Всі бентоніти володіють унікальною 
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властивістю – дуже сильно набухати при попаданні вологи, утворюючи гель, 
молекули якого заряджені негативно. Це важливо, оскільки негативно 
заряджені молекули бентоніту вступають в електрохімічну взаємодію з 
позитивно зарядженими колоїдами вина.  

Для проведення виробничого оклеювання використовувалися дозування 
бентонітів, що визначалися при проведенні попереднього пробного 
оклеювання: на с.р., г/дм3: «Черкаський» –  1,5; Pluxbenton N – 0,6; 
BentolitSuper – 0,6;  Enob. Standard – 0,4. 

Після виробничого оклеювання, в ході відстоювання проводився аналіз 
динаміки освітлення оброблених виноматеріалів (рис. 1-3). 

 

 
Рис. 1 – Динаміка освітлення Аліготе 

 

 
Рис. 2 – Динаміка освітлення Совіньон 
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Рис. 3 – Динаміка освітлення Шардоне 
 
В усіх трьох виноматеріалах швидке осадження відмічається у зразках, 

оброблених препаратом BentolitSuper, а найкращий результат прозорості в 
кінцевому результаті досягається у виноматеріалах, оклеєних Enobent Standard 
та Pluxbenton N.  

Література: 
1. Инструкция по использованию Bentolitsuper // 

Комплексные технологические решения в виноделии. [Текст]. – 
www.enogrup.com. – № 28. – 2014. – С. 142-143. 

 
 
10. ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ 

ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ВІТЧИЗНЯНИХ РОЖЕВИХ ВИН 
Є. Орловська, 

М. Білько 
Національний університет харчових технологій 

 
Пріоритетним напрямком у виноробстві є виробництво високоякісних 

столових вин. В асортименті цієї групи вин особливе місце займають рожеві 
вина, які останнім часом набувають лідируючих позицій в Європі та зокрема в 
Україні. Кожна виноробна країна, навіть регіони, мають свої особливості при 
виготовленні рожевих вин. Технології рожевих вин добре відомі виноробам, 
але серед них є потреба в створенні оригінальної продукції з урахуванням 
особливостей місцевості. 

В Україні дозволено виробляти рожеві вина купажуванням білих і 
червоних виноматеріалів. Більшість країн Європи віддає перевагу виробництву 
розе із червоних сортів винограду, використовуючи відповідні технологічні 
прийоми.  

Рожеві вина мають підвищену схильність до окиснення, яка 
проявляється у зміні органолептичних показників, зокрема кольору, що є 
наслідком окислювальних процесів при їх виробництві [1]. Виходячи с 
вищенаведеного, існує необхідність досліджень щодо вибору технології для 
отримання рожевих вин високої якості. 

Метою даної роботи було порівняльна характеристика показників якості 
рожевих виноматеріалів виготовлених купажуванням червоних і білих 
виноматеріалів та з червоних сортів винограду. 

Рожеві виноматеріали, виготовлені із винограду сорту Каберне-
Совіньйон і Мерло по білому способу і з короткочасним настоюванням м’язги, 
купажуванням білого виноматеріалу із винограду сорту Шардоне і червоних 
виноматеріалів із Каберне-Совіньйон і Мерло у співвідношенні 1:10. Для 
вивчення схильності до окиснення рожеві виноматеріали піддавали 
індукованому окисненню термостатуванням при температурі 50±5 0С протягом 7 
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днів. Фізико-хімічні показники визначали за допомогою загальноприйнятих 
методик у виноробстві [2]. 

Результати досліджень показали, що більшу стабільність до окиснення 
та мінімальні зміни у кольорі мали рожеві виноматеріали, виготовлені з 
червоних сортів винограду. На це вказувало невелике збільшення оптичної 
густини при довжині хвилі 420 нм, на відміну у розе, виготовлене 
купажуванням, де цей показник збільшувався на 50 %; зниження значень 
масової концентрації фенольних речовин на 3 % і 7 % барвних речовин у 
порівнянні з 25 % і 16 % у зразках, виготовлених купажуванням.  

Аналіз показників окисно-віднового стану виноматеріалів, а саме 
початкового редокс-потенціалу та ΔЕh, дозволив встановити, що технологія 
розе з червоних сортів винограду дає можливість отримати їх з більш 
відновленими характеристиками. 

Порівняльна характеристика технологій рожевих виноматеріалів 
дозволила встановити, що розе, виготовлене виключно із червоних сортів 
винограду має більшу стабільність кольору, меншу схильність до окиснення у 
порівнянні з купажною технологією буде сприяти отриманню вітчизняної 
продукції цього типу високої якості. 

Література: 
1 Актуальні проблеми управління виноградо-виноробним комплексом: 

кол. монографія / Д.І. Басюк, М.В. Білько, І.М. Бабич [та ін.]. – Кам’янець-
Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2014. – 252 с. 

2 Методы технохимического контроля в виноделии / Под ред. В.Г. 
Гержиковой. – Симферополь: Таврида, 2002. – 260 с. 

 
11. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯБЛУЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ 

ВИРОБНИЦТВА СИДРІВ В УКРАЇНІ 
О.В. Сичова 

ТОВ «Миколаївський коньячний завод» 
 

Сидр вельми популярний напій в Європі і поступово набуває 
популярності в Україні. Згідно даних статистичного аналізу основними 
споживачами сидру є молодь у віці 16-30 років і на українському ринку 
спостерігається тенденція скорочення попиту на слабоалкогольні напої на 
користь сидру [1]. 

На сьогоднішній день виготовляють сидри з яблучних концентратів, хоча 
Україна багата на яблука й має всі можливості виробництва сидру з натуральної 
сировини [2]. Разом з тим існує проблема високої кислотності яблучного сусла, 
що негативно впливає на органолептику готового напою. 

У виноградному виноробстві для зниженні кислотності, викликаної 
яблучною кислотою використовують біологічне кислотозниження, зокрема за 
допомогою дріжджів-сахароміцетів. У плодово-ягідному виноробстві 
дослідження щодо застосування дріжджів-сахароміцетів для поглинання 
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яблучної кислоти у яблучному суслі і формуванні показників якості матеріалів 
для виробництва сидрів не були проведені. 

Метою роботи було дослідження впливу дріжджів роду 
Sсhizosaccharomyces на якість яблучних матеріалів та придатність їх для 
виготовлення сидрів. 

Аналіз морфологічних властивостей дріжджів рожу Sсhizosaccharomyces 
дозволив встановити, що культивування їх на яблучному суслі приводить до 
утворення пластівцеподібного осаду, що сприяє формуванню щільного осаду 
після бродіння, полегшуючи процес декантації виноматеріалу, а також 
сприяють синтезу вторинних і побічних продуктів, а саме ефірів, які сприяють 
покращенню ароматики напою. 

Встановлено, що при культивуванні шизосахароміцетів на яблучному 
суслі відбувається зниження вмісту титрованих кислот, в основному яблучної 
кислоти, на 46-68 %, що приводить до гармонізації кислотності яблучних 
матеріалів.  

Порівняльна характеристика дріжджів-сахароміцетів різних штамів 
дозволили виявити 5 рас, які характеризувалися найменшою здатністю до 
синтезу сірководню та сприяли накопиченню речовин ароматичного комплексу, 
які позитивно впливали на якість сидрових матеріалів, що було підтверджено 
результатами газохроматографічного аналізу та відображено у високій 
дегустаційній оцінці матеріалів. 

Отже, результатами досліджень було встановлено можливість 
застосування дріжджів Sсhizosaccharomyces при виробництві яблучних 
матеріалів для сидрів з метою гармонізації кислотності та високими 
показниками якості. 

Література: 
1. Бергфельт Т. Сидры на марше / Т. Бергфельт // Пиво и напитки. – 2000. 

– № 5. – 60 с. 
2. Класифікація сортів яблук України для виробництва сидру/ О.С. Луканін, С.І. 

Байлук [та ін.] // Вісник аграрної науки. – 2002. – № 9. – С. 74 – 79. 
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1. ГОТЕЛЬНИЙ РЕСТОРАН ЯК МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 
ІВЕНТИВНИХ ПРОГРАМ 
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Проведення заходів є невід'ємною частиною життя сучасного готелю, а 

готельні ресторани найчастіше служать майданчиком для різного роду 
івентивних програм. У порівнянні зі звичайним рестораном у готельного є 
багато переваг, зокрема інфраструктура готелю, різноманітність сервісів, які 
гості готелю можуть отримати в одному місці без додаткових витрат часу. 
Йдеться про такі послуги, як розміщення гостей заходу, послуги фахівців з 
організації самого заходу, з оформлення та транспортному супроводу, крім 
того, якщо готель належить до міжнародного ланцюга, до очевидних переваг 
можна додати найвищий рівень сервісу, відповідний міжнародним стандартам і 
ретельним чином контрольований і підтримуваний. 

Готель надає можливість провести ділову зустріч, тренінг або 
презентацію на найвищому рівні, включаючи організацію кави-брейк, 
фуршетів і банкетів під час і після заходу. По закінченню заходу в готелі 
найчастіше є гала-вечеря або фуршет для всіх учасників. У цьому випадку гості 
після офіційної частини заходу спускаються в ресторан з конференц-залу. 
Величезною перевагою, яку відзначають усі організатори, є можливість 
особисто провести гостей, проконтролювати, щоб ніхто не загубився по дорозі, 
узгодити відразу один пакет документів на конференцію і на урочистий захід, 
спілкуватися тільки з однією контактною особою з готелю стосовно всіх 
деталей і змін. При організації вечері в ресторані готелю не потрібно замовляти 
трансфер для гостей до місця проведення вечері, з'являється можливість 
заощадити бюджет заходу або перерозподілити його на інші послуги.  

Кожен захід характеризується власним характером, динамікою, 
енергією, створюється своя особлива неповторна історія, і, відповідно, настрій 
всіх його відвідувачів і гостей. Часто кава-брейк або бізнес-ланч не менш 
важливі, ніж серйозна конференція. Саме в ці моменти деколи обговорюються 
важливі питання, укладаються угоди і відбуваються доленосні зустрічі. Тому 
їжа повинна бути смачною і «непомітною», такою, щоб гість не замислювався, 
як її взяти і чим її їсти. 
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Для ділових заходів переважні прості в приготуванні страви, так як це 
скорочує інтервал між подачами і тим самим прискорює сервіс. Безпрограшний 
варіант - відкритий стіл, але тут, звичайно, все залежить від формату заходу. 

Діловий захід – це класичне меню, на столі має бути якомога менше 
загальних страв, завжди індивідуальне обслуговування, гості самі вибирають 
гарячі і холодні страви, і бажано їх вибір не обмежувати. У будь-який вид 
подачі повинно входити як мінімум три позиції. Існує, звичайно, й 
індивідуальний підхід - якщо гість захотів, наприклад, блюдо, якого немає в 
меню, його по можливості зобов’язані приготувати. На ділових заходах вкрай 
важлива одночасна подача страв, а сервіровка столу завжди узгоджується з 
замовником. 

Одна з ключових вимог, яку висувають учасники до кави-брейк, - це 
зручність у споживанні: правильні порції, відсутність інгредієнтів з гострими 
запахами і смаками, можливість не використовувати столові прилади. Не варто 
забувати і про красиву презентацію страв. Ланчі або ділові обіди, які також 
включені в конференц-пакет, як правило, сервіруються в ресторані готелю і 
можуть бути двох видів. Шведський стіл - це дуже зручний варіант в плані 
швидкості і різноманітності, так як всі страви готові, виставлені і кожен 
учасник може вибрати те, що йому до смаку. Готове меню - варіант менш 
швидкісний, але більш економний для груп, де кількість учасників невелика. 

Якщо говорити про банкет, то повинні бути готові банкетні меню на 
різний смак і бюджет. Меню повинно детально обговорюватися з кожним 
замовником, щоб з'ясувати його переваги, побажання та особливості і внести 
необхідні коректування, в окремих випадках можлива організація дегустації. 

Потрібно заздалегідь дізнатися про смакові переваги або обмеження у 
зв'язку зі здоров'ям або релігійними та іншими переконаннями гостей. У 
підготовці та організації заходів все дуже індивідуально: комусь потрібна 
готова база, до якої можна додавати побажання гостя, а комусь - повний 
ексклюзив з самого початку і до самого кінця. Добре вибудувана база меню, 
професіоналізм і знання продукту, безсумнівно, допомагають в більшості 
випадків. Також неприпустима відсутність вишуканості в меню, відсутність 
того, що здивує  гостей. 

У підготовці меню для корпоративних заходів враховується як поточне, 
вже зарекомендувало себе меню, так і побажання замовника. Зрозуміло, є 
обмеження - доступність певних продуктів на ринку і можливості кухні. 
Наприклад, гостям пропонується затверджене банкетне меню, яке поєднує в 
собі всі можливі варіації - і шведський стіл, і сет-меню з різними варіантами на 
вибір, і фуршетне меню, в меню ділових заходів неприпустимі страви, які 
передбачається їсти руками, наприклад, міні-сендвічі. Також не варто подавати 
страви з кістками: курячі крила, рибу і м'ясо, якщо це не філе. 

На даний момент прайс-лист на послуги проведення банкетних і бізнес-
заходів включає різні варіанти меню фуршетів, вечерь, банкетів. Це вже готові 
рішення, які створив шеф-кухар. У більшості випадків замовники вибирають 
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варіант з цього асортименту, беручи до уваги бюджет і формат заходу. Проте 
бувають ситуації, коли гості хочуть самостійно створити меню, або можна 
організувати спільну зустріч з шеф-кухарем для консультації, підказати якісь 
незвичайні рішення, або врахувати коментарі гостей стосовно переваг окремих 
гостей з харчування (алергія, дієта і т.п.). 

Як правило, у готельних ресторанів є сезонне меню, яке регулярно 
змінюється, є тематичні бранчі - весняні, новорічні, святкові і т.д. Сезонні 
овочі та фрукти - важлива складова в розробці ділових меню, що відповідає 
останнім тенденціям в потребах учасників ділових заходів. 

Отже, перевагою проведення заходів у готельних ресторанах є 
комплексність послуг. 

 
2. ГОТЕЛІ КАТЕГОРІЇ 4 ЗІРКИ 

Н. Базь, 
А. Мурзін  

Національний університет харчових технологій 
 

Актуальність проблеми. В багатьох країнах найпоширеніша система 
класифікації готелів — по зірках. Але за піввіку існування такої системи, 
дотепер так і не виникло єдиних правил присвоєння готелям певної категорії. У 
більшості країн число «зірок» на фасаді готелю – справа абсолютно 
добровільна. Проте, власники готелів різних країн у прагненні додати певний 
статус об'єкту керуються національними засадами відповідності.[1] 

У різних країнах, готелі з рівною кількістю «зірок» можуть відрізнятися 
за рівнем сервісу, комфортабельності номерів, місцем розташування тощо. 

Постановка проблеми. Стандарт «Засоби розміщення. Загальні вимоги» 
введений у нашій країні вперше. Він регламентує вимоги до матеріально-
технічної бази засобів розміщення і наданих ними послуг з урахуванням 
параметрів, висунутих Всесвітньою Туристичною організацією. 

Усі засоби розміщення повинні мати: по-перше – зручні під’їзні шляхи, 
необхідні дорожні знаки і вимощені пішохідні доріжки; по-друге – має бути 
впорядкованою прилегла територія (освітлена, озеленена, із наявністю урн тощо) [3]. 

Неодмінна «начинка» засобу розміщення — освітлення (у номерах — 
природне і штучне, у коридорах — цілодобове), холодна й гаряча вода (у 
районах із перебоями у водопостачанні резервний запас має забезпечувати добу 
безбідного існування), вентиляція (природна чи штучна), телефонний зв’язок, 
радіо і ліфт (якщо є необхідність). Температура повітря в приміщеннях може 
коливатися від 18 до 22 °С [5]. 

Площа житлової кімнати — не менше восьми квадратних метрів, 
причому на одну людину має припадати не менше шести квадратних метрів у 
закладах цілорічного обслуговування і не менше чотирьох із половиною в 
закладах сезонного обслуговування; для таборів — не менше чотирьох 
квадратних метрів на людину. Не перераховуватимемо всі обов’язкові атрибути 
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кімнати й санвузлів, зазначимо лише, що кількість рушників у кімнатах має 
бути не менше двох на одну людину. Камера схову, місце для прання і сушіння, 
приміщення «для перегляду передач і інших культурно-масових заходів» у 
кожному засобі розміщення є обов’язковим. У випадку, якщо в тому ж готелі 
немає їдальні, кімнати доведеться обладнувати кухнею [4]. 

А ось мінімальний список послуг, які зобов’язані надавати засоби 
розміщення: цілодобовий прийом, щоденне прибирання кімнат і санвузлів 
(окрім гуртожитків, робочих таборів, гірських притулків тощо), заміна білизни 
(не рідше, ніж раз на п’ять днів), рушників (раз на три дні), відправлення і 
прийом пошти, охорона цінностей і багажу, медична допомога й туристична 
інформація. 

«Послуги Туристичні. Класифікація готелів» класифікує готелі на 
категорії (тобто «зірки») відповідно до матеріально-технічного устаткування, 
наданих послуг і кваліфікації персоналу. Зауважимо, що категоризація чи 
присвоєння «зірок» — справа зовсім не обов’язкова. Обов’язковим є лише 
сертифікація на безпеку. До речі, з прийняттям нової редакції закону «Про 
туризм» кількість сертифікованих готелів зросла — адже туристичні компанії, 
відповідно до нового закону, мають право працювати лише із сертифікованими 
засобами розміщення [2]. 

Основні результати дослідження. Гостям готелів 4* пропонуються елітні 
номера, ресторан, пральня, інтернет (Wi-Fi), телебачення, сніданок, цілодобове 
обслуговування, автостоянка та додаткові послуги. Кожний номер обладнаний 
вентиляційною системою, кондиціонером, системою опалення, телебаченням, 
міні-баром, телефонним зв'язком, одноразовими предметами побуту на рівні 4-х 
зіркового готелю. 

Технологічні процеси готельного обслуговування є такі: основні, 
допоміжні, обслуговуючі. Основні технологічні процеси відповідають основній 
функції певного виробництва, в даному випадку – готельне підприємство надає 
“дах”, тобто надання ночівлі, проживання. 

В структуру цих процесів входить: 
 порядок оформлення проживання у готелі; 
 порядок бронювання номерів в готелі; 
 оплата проживання. 

Допоміжні технологічні процеси забезпечують умови, необхідні для 
здійснення основних процесів: контроль за технічним і естетичним станом, 
устаткування помешкань, їхнє обслуговування і ремонт. 

Обслуговуючі технологічні процеси, пов’язані з експлуатацією 
устаткування і приміщень (прибирання, чищення). Це здійснюється 
складськими, транспортними і технічними службами. До обслуговуючих 
процесів належать соціальні послуги, надані працівниками на підприємстві 
розміщення [5]. 

Висновки. Гостинність — сфера готельного й ресторанного бізнесу є 
провідним чинником і базою величезної індустрії туризму. Готель — це щось 



130 

 

більше, ніж просто місце для ночівлі, він багато в чому визначає спосіб життя 
— на той час, поки триває подорож, доки гість проживає у готельному номері. 
Індустрія гостинності — це індустрія, що працює на благо людей. Це – 
потужний механізм, що активно функціонує та розвивається, вимагаючи при 
цьому максимальної підтримки з боку держави та більших інвестицій. 
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3. ПІДВИЩЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ КОНДИТЕРСЬКИХ 

ВИРОБІВ  
І.В. Березовська, 

А.О. Чагайда 
Національний університет харчових технологій 

У звʼязку із помітним погіршенням стану навколишнього середовища, 
забезпечення населення якісним та повноцінним харчуванням стало важливою 
проблемою. Орієнтовно, в наш час вплив людини на навколишнє середовище 
подвоюється кожні 3,5 роки. Це призводить до різкого зростання впливу 
екологічно шкідливих речовин на організм людини. Безпечними для здоровʼя 
людини прийнято вважати продукти, що не вміщують або вміщують у 
мінімально допустимих санітарними нормами кількостях токсичні речовини. 
Технологічне перероблення зернових культур дозволяє зменшити 
концентрацію шкідливих речовин, але при цьому не досягається їх повного 
очищення [1]. 

На сьогодні науковці працюють над проблемою збагачення продуктів 
харчування білками, незамінними амінокислотами, мінеральними речовинами 
тощо, при цьому особливе місце займають білкові продукти із зернобобових 
культур. Це пояснюється тим, що білки зернобобових культур 
характеризуються високою біологічною цінністю, не поступаючись білкам 
тваринного походження, що дозволяє використовувати їх не тільки в 
харчуванні, але і з лікувально-профілактичною метою. Сучасні технології 
дозволяють надавати цим продуктам заданих функціональних властивостей, що 
є одним із найважливіших аспектів широкого їх використання в різних галузях 
харчової промисловості. Велика увага дослідниками також приділяється 
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пошуку цукрозамінників при виробництві кондитерських виробів та оцінюється 
їх вплив на кінетику та динаміку тепломасообмінних процесів [2]. 

Одним із перспективних напрямів удосконалення якості кексів з метою 
підвищення їх біологічної цінності є використання в якості добавки борошна з 
екструдату квасолі, що дозволити збільшити кількість білкових речовин в 
готовому продукті. При цьому відбуваються зміни в якісній та кількісній 
характеристиці клейковини, спостерігається позитивний вплив на 
органолептичні показники. Заміна частини пшеничного борошна квасолевим 
також якісно впливає на харчову цінність кінцевого продукта: при цьому 
енергетична цінність зменшується, а біологічна – зростає.  

Література: 
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тепломасообмінних процесів, що відбуваються при випіканні кексу на 
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4. ОЗДОРОВЧО-ЛІКУВАЛЬНИЙ, ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ 
УКРАЇНИ 

А.П. Бордун,  
О.А. Коваль  

Національний університет харчових технологій 
 

Останні роки українці все частіше обирають оздоровчо-лікувальний, 
особливо оздоровчий туризм, що є одним з найпопулярніших видів відпочинку. 
За статистикою Всесвітньої туристичної організації, на оздоровчий пляжний 
туризм припадає, щонайменше, 70% від загальної кількості подорожей. Під 
пляжним відпочинком розуміються поїздки на узбережжі морів, річок, озер та 
інших водойм. Найбільш привабливими є морські поїздки. Доступність цих 
видів туризму пов’язано з доступністю для всіх вікових груп населення, 
безсумнівною користю для здоров'я, можливістю оздоровлення всіх членів 
сім'ї. Завданням даного дослідження є проведення аналізу можливостей 
оздоровчого,  оздоровчо-лікувального туризму в Україні, поєднання їх з метою 
розширення послуг сімейного, молодіжного туризму. 

Матеріали дослідження: характеристика, географія оздоровчого та 
оздоровчо-лікувального туризму України. 

 Оздоровчо-лікувальний туризм ділиться на безліч категорій, основними 
напрямками є кліматотерапія, бальнеотерапія і грязелікування. Кліматотерапія 
базується на позитивному впливі на здоров'я метеорологічних і кліматичних 
факторів, властивих місцевості, обраної для відпочинку, широко практикується 
дозоване використання сонячних ванн, морських купань. Бальнеотерапія 
передбачає лікування та оздоровлення відпочиваючих природними та 
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штучними мінеральними водами. Їх вживання нормалізує склад крові і 
благотворно позначається на загальному самопочутті. Оздоровчо-лікувальний 
туризм до джерел мінеральних вод практикують люди з порушенням функцій 
опорно-рухового апарату, травної та серцево-судинної системи. Грязелікування 
передбачає профілактику різних захворювань за допомогою зовнішнього 
застосування мінералізованих грязеподібних речовин, а саме глини, мулових 
відкладень, торфу що розклався, сульфідних грязей. Грязелікування покращує 
кровопостачання шкіри, нормалізує діяльність ендокринної системи, підсилює 
процеси регенерації і покращує імунітет. 

     Оздоровчий пляжний туризм передбачає лікування кліматом, 
проведення оздоровчих процедур, пов'язаних з морськими рекреаційними 
ресурсами - купання в солоній воді, прогулянки на свіжому морському повітрі, 
прийом повітряних і сонячних ванн. Природний гідромасаж, що відбувається 
при плаванні, покращує стан шкіри і омолоджує її, а фізичні навантаження 
тренують дихальну і серцево-судинну систему, морська вода як електроліт, 
сприяє іонного обміну, при якому через шкіру виділяються шкідливі продукти 
метаболізму. Благотворний впливає на психіку у процесі купання пояснюється 
тим, що поверхневі судини звужуються, а глибоко лежачі, навпаки 
розширюються, перерозподіл струму крові призводить до активізації психічної 
активності, точний механізм якої поки не до кінця вивчений. Проявляється 
ефект прояснення свідомості, наплив позитивних емоцій, неординарних думок 
та ідей.  

     Географія оздоровчого туризму в Україні – берег Чорного, 
Азовського морів. Центром оздоровчого пляжного відпочинку в Україні є 
Південний берег Криму, відпочити в демократичній обстановці можна на 
Азовському узбережжі Запорізької, Херсонської або Донецькій області, десятки 
метрів мілководдя і піщані пляжі роблять Азовське море ідеальним місцем для 
дитячого та сімейного відпочинку. В останні роки найпопулярнішім місцем 
пляжного відпочинку українці обирають Одесу та Одеська область. 

     Географія лікувально-оздоровчого туризму в Україні представлена 
трьома головними центрами - Південний берег Криму і Прикарпаття, рідше -
Одеський регіон. Більшість кримських курортів є кліматичними, в деяких 
практикується грязелікування. Прикарпатська група курортів відноситься до 
бальнеокліматичної категорії з лікувальними факторами: клімат, джерела 
мінеральної води, екологічно чисте середовище. Третім центром оздоровчого 
туризму України є Одеський регіон, де представлені кліматобальногрязевими 
курортами (Куяльник, Хаджибей, Сергіївка тощо). 

Особливою ефективністю в лікуванні та оздоровленні людей мають 
грязі. В Україні популярні грязі Куяльницького лиману, Сакського озера 
(Крим). Курорт Куяльник є унікальним курортом, місце знаходження якого (3 
км на північний захід від узбережжя Одеської затоки Чорного моря, 5 км від 
Одеси) дозволяє поєднати оздоровлення та лікування, розвиток сімейного 
туризму. Куяльницькі грязі за своїми лікувальними властивостями визнані 
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еталонними, оскільки містять комплекс біологічно-активних речовин, макро- і 
мікроелементів, сприяють зменшенню запальних процесів, стимулюють захисні 
реакції, відновлюють функції пошкоджених органів і систем організму.  

Одеський регіон посідає провідне місце для перспективного розвитку 
оздоровчого, лікувально-оздоровчого туризму. Кліматичні  умови  курортів 
Одещини - сполучення особливості степового і морського клімату, м'якість і 
достатня кількість сонячних днів у поєднанні з економіко-географічним 
розташуванням, розвинутою транспортною мережею, наявністю пам’яток 
історії, культури, архітектури, цілющих грязей, джерел мінеральних вод 
створюють сприятливі передумови для формування високорентабельної 
туристично-рекреаційної галузі, розвитку молодіжного, сімейного туризму.  
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Національний університет харчових технологій 
 

Один із напрямків покращення біологічної цінності хлібобулочних 
виробів є залучення до технології продуктів молочного виробництва, таких як: 
нативне, сухе та знежирене молоко, сколотини, різні види молочної 
сироватки[1-2]. До їх складу входять високоефективні білкові речовини, добре 
засвоюваний організмом кальцій, вітаміни групи B та РР, а також, молочний 
цукор та жир [3-4]. 

Проте, використання молочних продуктів у виробництві хлібобулочних 
виробів можливе лише у невеликих кількостях, адже при збільшенні дозування 
даної сировини спостерігається негативний вплив молочного цукру на якість 
готових виробів і проміжних напівфабрикатів. 

Роботами науковців [5] доведено, що завдяки ферментативному 
гідролізу лактози можна нівелювати її негативний вплив на реологічні та 
мікробіологічні процеси в тісті та якість готових виробів. В результаті 
ферментної модифікації дисахариду утворюється еквімолярна кількість 
глюкози та галактози. Глюкоза досить легко асимілюється хлібопекарськими 
дріжджами, а галактоза бере активну участь у реакції Майяра, що надає 
кінцевому продукту привабливих органолептичних властивостей[5]. 
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Метою статті було вивчення впливу гідролізу лактози ферментом-
галактозидазою на інтенсивність бродіння в тісті з сухою молочною 
сироваткою. 

В якості об’єктів обрані бродильна мікрофлора, дріжджове тісто з сухою 
молочною сироваткою. Для гідролізу лактози взято фермент нового покоління 
виробництва HA-Lactase за умов внесення ферменту у тісто: температура 32 °С, 
рН5,8…5,1, тривалість 3 год.Визначення масової частки лактози проводили 
хроматографічнимметодом кожні 30 хв. 

З огляду на це, проведені дослідження, присвячені вивченню 
ферментативного каталізу лактози СМС безпосередньо в тістовій системі. 
Доцільним і необхідним було вивчення каталітичної дії ферменту виробництва 
HA-Lactase безпосередньо в дріжджовому тісті, приготовленому безопарним 
способом за температури 32 °С і тривалості бродіння 3 год.  

Із проведених досліджень видно, що за вказаної ферментації було 
гідролізованодо 50 % лактози молочної сироватки.  

Дослідження показали покращення підйомної сили дріжджів, в 
порівнянні із контролем без додавання ферменту, на 18…20 %  при додаванні 
ферменту в тісто.  

Інтенсивність бродіння залежить, передусім, від активності дріжджової 
клітини, наявності живлення для неї, а також від параметрів технологічного 
процесу: температури, вологості та рН тіста. Тому досліджували газоутворення 
в тісті при одночасному додаванні сухої молочної сироватки і ферменту.  

Слід зазначити, що спостерігається збільшення газоутворення в тісті з 
внесенням сухої молочної сироваткита ферменту в порівнянні із контрольним 
зразком. Очевидно, це пов’язано з надходженням більшої кількості 
легкодоступних продуктів живлення для бродильної мікрофлори – простих 
цукрів. 

 Отримані дані дозволяють стверджувати, що внесення β-галактозидази 
безпосередньо в тісто також сприяє прискоренню кінетики утворення діоксиду 
вуглецю в ньому. 

Кислотність має вирішальне технологічне значення, оскільки за певної 
кислотності напівфабрикатів відбуваються процеси пептизації і набухання 
білкових речовин, активізуються ферменти борошна, дріжджів, накопичуються 
кислотореагуючі сполуки, що формують необхідні реологічні, органолептичні 
властивості і фізико-хімічні показники якості готових виробів. 

Наразі, при додавання β-галактозидазивідбувається інтенсифікація 
накопичення органічних кислот в тісті в 1,5…1,7 рази в порівнянні з контролем, 
що підтверджує надходження більшою мірою живильних речовин і створення 
умов, за яких бродильна мікрофлора виявляє вищу ферментативну активність. 

Закономірність зберігається і для показника активної кислотності тіста з 
сухої молочної сироваткита β-галактозидазою. 
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Таким чином, за результатами дослідження впливу ферменту             -
галактозидази на інтенсивність бродіння тіста з сухої молочної 
сироваткивстановлено значне поліпшення мікробіологічних і біохімічних 
процесів в тісті, що сприятиме покращанню газоутворювальної здатності тіста. 
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       Жорстка конкуренція на ринку готельних послуг змушує менеджерів 
максимально застосовувати нові технології, використовувати нові можливості 
для задоволення  потреб цільових споживачів, які постійно змінюються, та 
залучити не охоплений сегмент потенційних клієнтів на даний момент часу. 
Для приваблення  потенційних клієнтів проводиться постійна робота над 
новими послугами та технологіями. Нестандартні підходи, новизна 
інноваційної рекламної технології приваблюють споживачів. Інноваційна 
реклама будується на використанні в промо-акціях сучасного технічного 
забезпечення, новітніх комп'ютерних технологій і нестандартних способів 
подачі інформації. Однією з нових маркетингових інновацій є використання 
інтерактивних столів, надсучасних інтерактивних проекцій, телевізорів нового 
покоління, новітніх комп'ютерних технологій. 

       Інтерактивний стіл є революційним мультисенсорним комп'ютером, 
який дозволяє взаємодіяти з цифровим контентом простими і легкими 
способами без застосування додаткового устаткування. Дає можливість 
презентувати готельне підприємство, ознайомитись з віртуальним туром, що є 
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відмінним маркетинговим ходом по залученню туристів до закладу готельного 
господарства, оскільки він дозволяє передати тривимірне зображення номерів 
готелю, навколишнього простору, ресторанів і холів, оглядати їх, повертаючи 
картинку на 360 градусів, перейти з одного приміщення в інше, оцінити їх 
затишок і стиль. У кафе чи ресторані інтерактивні столи можуть служити 
альтернативою звичайним, адже спеціально розроблене програмне 
забезпечення дозволяє виводити прямо на поверхню столу меню і надає 
можливість робити безпосередньо на ньому замовлення, яке йде відразу як на 
мобільний пристрій офіціанта, так і на дисплей кухаря, включатися в 
розрахунки підприємства. В інтерактивний стіл закладено можливість вибору 
страв, їх короткий опис, час приготування та візуалізація; замовлення, 
індикація готовності страви; також такі корисні речі як карти, затори на дорогах 
та ігри.  На ділових зустрічах «інтерактивний стіл» можна перетворити в 
колективну робочу зону для переговорів, планування, динамічного 
моделювання завдань, перегляд документів, презентацій, діаграм і графіків. 
Таке рішення активно залучає клієнтів в робочу діяльність, суттєво економить 
робочий час, допомагає результативно і ефективно візуалізувати результати 
досліджень, надавати необхідну інформацію, а це –  додатковий імідж компанії. 

 Іншою, не менш цікавою технологією є технологія Ground FX - 
надсучасна інтерактивна проекція, що дозволяє споживачеві не просто 
спостерігати за рекламним сюжетом, а й брати в ньому участь. За допомогою 
спеціальних технічних установок об'ємне зображення проектується на плоску 
поверхню. Дана технологія може привернути увагу більше 70% потенційних 
клієнтів. Ця система проектує динамічний візуальний відеоряд на практично 
будь-яку горизонтальну поверхню (підлогу, стіну) і створює тим самим 
повноцінне інтерактивне шоу, що дозволяє користувачеві буквально 
«управляти» рекламою власними діями. Проектор можна встановити на стелі, 
стіні, столі або на пересувній стійці. Це дає змогу встановити його навіть в 
маленьких приміщеннях, єдиною технічною умовою є те, що потрібно 
встановити проектор так, щоб досягти максимальної якості проектованого 
зображення. 3D-проекції широко використовують на презентаціях, фестивалях, 
святкових заходах, семінарах. Це вимагає нових ґрунтовних наукових 
досліджень та сприяє зміцненню потенціалу та майбутніх перспектив у 3-D-
рекламі. 

 Інтерактивні барні стійки, крім динамічного тривимірного дизайну, 
супроводжують smart menu. Крім розважальних, стійки виконують утилітарні 
функції: відвідувачі можуть замовити напої або музичний супровід, 
скориставшись можливостями smart menu. Враховуючи той факт, що для 
кожного клієнта існує можливість написання програм і алгоритмів під 
замовлення, інтерактивні барні стійки можна сміливо зарахувати також до 
внутрішніх рекламних носіїв, в яких використовують тривимірну графіку. 

 X3D-video – це порівняно нова тривимірна технологія розроблена 
компанією X3D-Technologies Corporation, що дає змогу картинці легко вийти за 
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межі екрану, потім так само легко повернутися назад, справляючи тим самим 
незабутнє враження на людей. Її основна відмінність від інших 3D-технологій 
полягає в можливості сприйняття тривимірних зображень без використання 
додаткових засобів, таких як спеціальні шоломи або стереоокуляри. 
Реалістичність зображення доступна на досить великій відстані. Завдяки 
великому куту огляду й технології просторового відтворення, ефект помітний 
на відстані до ста метрів. Технологія може бути використана на виставках, 
ярмарках, презентаціях готельного підприємства, зовнішньої реклами, ділових 
конференціях тощо. 

 Інноваційні рекламні технології візуального представлення 
інформації захоплюючі, легко засвоювані й ефективні. Застосування даних 
технологій здатне збільшити обсяг продажу послуг на 20 – 45 %. Розширення 
спектру інтерактивних послуг, залучення гостей з сучасними вимогами до 
технологій та устаткування, дозволить збільшити прибутковість та 
рентабельність готелів. 

         Література: 
1. Огляд інтерактивних рекламних носіїв - Теорія реклами - Школа 

рекламіста. Режим доступу: http://www.advertiser-school.ru/ advertising-
theory/interactive-ads-review.html. Дата звернення 23.06. 2015. 

2. Офіційний сайт компанії Digital Device Ukraine, Режим доступу: 
http://digitaldevice.ua - Інтерактивний стіл. - Дата звернення: 08.06.2015. 

   3.Офіційний сайт компанії Kvinto, Режим доступу: 
http://kvinto.com.ua/?ru&newsInterTable - Презентація інтерактивного стола, як 
прототипу для «збору думок» про його функціонал. - Дата звернення 23.06. 
2015. 

 
7. ВИКОРИСТАННЯ ГІДРОМІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ SPA-ІНДУСТРІЇ 
Ю.В. Вербова,  

О.А.Коваль  
Національний університет харчових технологій 

 
Життя українців характеризується стресами, емоційним 

перевантаженням та гіподинамією, що вимагає якісного та доступного 
профілактично-оздоровчого відпочинку, який для пересічного українця майже 
недоступний, представлений нечисельними санаторіями, 
профілакторіями, SPA-центрами та wellness-курортами, які знаходяться поза 
місцем проживання та роботи. Враховуючи світовий досвід застосування 
«SPA» процедур, направлених на оздоровлення та релаксацію всього організму 
в цілому, застосування SPA-компонентів, зокрема води з лікувальними 
властивостями (мінеральна, морська, прісна) активізує обмінні процеси, 
покращує кровообіг, виводять шлаки  і токсини  з організму, поліпшує загальне 
самопочуття і помножує життєву енергію. Потреба здорового способу життя в 
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українському суспільстві призводить до зростання кількості людей, які 
підтримують гарне здоров’я, фізичну форму та потребують відновлювальних 
програмах недалеко від місць постійного проживання.  

Вивченню гідромінеральних ресурсів України та можливості 
використання їх у SPA -індустрії присвячені праці О.М. Нікіпелової, І.С. 
Лемко, В,В, Єжова, О.А.Гоженко, М,Й, Рутинського.   

Гідромінеральне багатство України визначається наявністю таких 
мінеральних вод, як вуглекислі, сульфідні, радонові, залізисті та миш'яковисті, 
йодні, бромні та йодо-бромні, борні, кременисті, з підвищеним вмістом 
органічних речовин та води без специфічних компонентів і властивостей. 

Вперше мінеральні води на Хмельниччині були виявлені 1965 року у 
долині р. Збруч поблизу смт. Сатанів. Попереднє вивчення цих вод розпочалось 
у 1973 р., детальне - у 1975-1978 роках. 1978 року запаси мінеральних вод 
Збручанського родовища були затверджені Державною комісією з запасів 
корисних копалин. За період з 1974 по 2004 рік на території Хмельницької 
області розвідано 12 родовищ мінеральних вод, зокрема Збручанське, 
Маківське, Зайчиківське, Волочиське, Мукшинське, Кам'янське, Теофіпольське, 
Кам'янець-Подільське, Полонське, Шепетівське, Красилівське і Волицьке. Крім 
родовищ на території області виявлено 9 проявів мінеральних вод, а саме: 
Сокиринецький, Жибинецький, Кам'янець-Подільський (дві свердловини), 
Головчинецький, Зінківський, Білогірський, Ленковецький і Вільховецький. 

Лікувальні мінеральні води області належать до шести груп: 
слабомінералізовані з підвищеним вмістом органічної речовини типу 
"Нафтуся", хлоридні натрієві малої мінералізації без специфічних 
бальнеологічних компонентів типу "Миргородська", хлоридні натрієві бромні 
води високої мінералізації, хлоридні кальцієво-натрієві бромні слабкі розсоли, 
слабомінералізовані радонові, слабомінералізовані вуглекисло-радонові. 
Природні столові води є гідрокарбонатними різного катіонного складу. 

Якість мінеральних вод Хмельницької області відповідає чинним 
нормативам, води усіх родовищ і проявів внесено до ДСТУ 878-93. 

Основними профілактичними методиками застосування мінеральних вод 
є бальнеологія (питне лікування мінеральною водою), кліматотерапія, 
електротерапія, лікувальний масаж. В ході проведених досліджень можна 
зробити висновок, що для СПА-готелю необхідно значно розширити спектр 
додаткових оздоровчих послуг, максимізувати використання природних 
гідромінеральних ресурсів впровадивши інноваційні види терапевтичних 
процедур, зокрема ванни (хвойні, мінеральні, перлинні), душі (підводний душ-
масаж, циркулярний, висхідний, Шарко), SPA -капсули, фізіотерапевтичні 
процедури, лазеротерапію, масаж (ручний, вакуумний), озокеритолікування, 
комплекс механічного, водного апаратного масажу, інгаляції, кишкові 
зрошення, лікувальні мікроклізми, лікувальна фізкультура, лікувальні відвари 
та кисневі коктейлі. Проектуванння SPA-готелів в Хмельницькій області з 
більш розширеним спектром додаткових оздоровчих послуг, застосуванням 
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новітніх розробок спеціалізованого SPA-обладнання, використанням 
гідромінеральних ресурсів дозволить зміцнити місцеву санаторно-курортну 
інфраструктуру, збільшити туристичні потоки, покращити рекреаційну 
діяльність всього регіону. 

Гідромінеральні багатства регіону є досить перспективними і створюють 
сприятливі умови для інвестицій у розвиток санаторно-курортної справи і SPA-
індустрії. Перспективами бальнеотерапії в SPA -технологіях є: розвиток 
санаторно-курортних закладів на базі родовищ мінеральних вод, 
комплексування сучасних лікувально-профілактичних технологій з можливістю 
активного відпочинку, ефективного використання туристичної складової, 
елементів розваг і відпочинку, використання експлуатаційних запасів 
Зайчиківського та Волочиського родовищ мінеральних вод типу "Нафтуся" у 
бальнеолікуванні.  

Врахувавши зазначені лікувальні властивості гідромінеральних ресурсів 
та фактори їх впливу на організм людини, в готелі доцільна розробка 
диференційованих SPA-програм бальнеолікування і бальнеопрофілактики 
мінеральними слабомінералізованими водами з підвищеним вмістом органічної 
речовини типу "Нафтуся", можливістю поєднання з різними методами 
апаратної фізіотерапії, традиційної та нетрадиційної медицини, орієнтованих на 
різні вікові, соціальні групи рекреантів, створення та наукове обґрунтування 
нетривалих (7-14 днів) програм бальнеопрофілактики та бальнеолікування для 
різних верств населення із досягненням максимального реабілітаційного 
ефекту. 

Література: 
1. ДСТУ 878-93. Води мінеральні питні. Технічні умови. — К.: В-во 

стандартів, 1994. 
2. Новодран О.В., Нікипелова О.М., Бєлєнький К.Е. Сучасний стан, 

вивченість та перспектива використання мінеральних вод Хмельницької обла- 
сті // Зб. наук. праць. — № 2. — К.: Видавництво Національної академії наук 
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8. ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМОСТАБІЛЬНИХ НАЧИНОК В 

МОЛЕКУЛЯРНІЙ КУХНІ 
О.С. Гагіна, 

О.В. Арпуль, 
В.В. Цирульнікова 

Національний університет харчових технологій 
 
З метою розширення асортименту страв, пошуку нових смаків та 

неповторних поєднань виникла молекулярна кухня (її ще називають 
авторською кухнею), дозволяє отримати страви незвичної консистенції та 
оригінальних смакових якостей. 
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Одним із напрямів в молекулярній гастрономії є метод желефікації. 
Досить тривалий час для того, щоб перетворити продукт в гель 
використовували лише желатин. З 1950 року стали відомі і інші структури, такі 
як альгінати, цитрати, карагінати (агар-агар і каппа). За допомогою таких 
структуроутворювачів можна приготувати желе, що витримуватиме високі 
температури і буде використовуватися як начинка в кондитерських та 
борошняних виробах [1]. 

Термостійкою начинкою є продукт, який має желейну консистенцію і 
приготований на основі фруктової чи молочної сировини, спеціальних 
структуроутворювачів і желейних компонентів, стабілізаторів консистенції і 
інших інгредієнтів, які використовуються у виробництві хлібобулочних виробів 
і зберігаючи свої органолептичні, фізичні і хімічні властивості при звичайних 
умовах випікання (210...230оС). Вони формуються відсадкою або методом 
коекструзії, знаходяться всередині або на поверхні виробів і призначені для 
випікання разом із тістом. За органолептичними показниками термостабільні 
начинки майже не відрізняються від фруктових чи желейних, лише дещо 
посилюється солодкуватий смак та поліпшується консистенція [2, 3]. 

Такі начинки повинні легко утворювати драглеподібну структуру, 
зберігати форму під час випікання – не розтікатися, не деформувати 
борошняний напівфабрикат, не закипати, а також міцно тримати вологу під час 
охолодження і зберігання виробів. Це досягається за рахунок введення до їх 
рецептури волого утримуючих складових [2]. 

За способом приготування ф руктові начинки, які використовують при 
виробництві хлібопекарських та борошняних кондитерських виробів, можна 
розділити на дві групи. До першої належать начинки, які не потребують 
процесу випікання разом з виробом, їх вводять чи наносять на його поверхню 
після випікання. До другої – начинки, які проходять увесь процес випікання, їх 
піддають однаковій з борошняним виробом температурній дії [2]. 

Фруктові та желейні начинки, виготовлені за традиційними 
технологіями, не мають необхідних термостабільних властивостей для 
одержання готових виробів з хорошими органолептичними показниками [2].  

Враховуючи приріст споживання населенням кондитерських виробів, 
все більш пріоритетним стає питання створення нового асортименту страв з 
покращеними споживчими властивостями. 

Виходячи з цього, актуальним є проведення теоретичних та 
експериментальних досліджень з метою розроблення нових страв за 
інноваційними технологіями желефікації. 

Література: 
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3. Корецька, І. Л. Термостабільні властивості фруктових начинок / 

І. Л. Корецька, Г. А. Кір’янова, Л. В. Зінченко // Харчова та переробна 
промисловість. – 2004. – № 4. – С. 27-28. 
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9. ДОЦІЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОСЛУГ АПІТЕРАПІЇ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ ГОСТИННОСТІ 

А.І.Гуліда, 
А.В.Гавриш, 

Т.І.Іщенко 
Національний університет харчових технологій 

 
У світі природних лікувальних і профілактичних засобів важливе місце 

посідають продукти бджільництва – мед, прополіс, маточне молочко, пилок, 
віск, бджолина отрута. Інтерес до апітерапії – лікування захворювань людини 
бджолами та їх продуктами, обумовлений великим набором природних сполук, 
що виробляються даними комахами, повсюдністюїх проживання й відносною 
простотою отримання продуктів бджільництва [1]. 

Апіпродукти переважно нешкідливі для організму, вони 
виводятьсолiвaжкихметалiв, зміцнюютьiмунітет, лікують порушення 
кровообігу, нервовоїсистеми, про що свідчать наукові роботи А.Й.Лабінського, 
І.Й.Пилипчука, В.М.Крилова, І.А.Дудова, В.Г.Макарова, С.А.Поправки, 
В.П.Курченко та ін. 

У продуктах бджільництва виявлено оптимальне 
поєднаннявітамінівімікроелементів, що дозволяють отримати вражаючий ефект 
у лікуванні. У сучасній медицині зростaє потреба в натуральних лікувальних 
засобах і продукція бджільництва здатна повною мірою задовольнити цю 
потребу [2]. 

Сьогодні продукти бджільництва зайняли значуще місце в медичній 
промисловості, косметиці, харчуванні, індустрії гостинності. Тисячі готелів по 
усьому світі пропонують послуги апітерапії. Україна не є виключенням, адже 
відомо, що готелісмтСхідниці, такі як «ТуСтань» та «VillaAlessia», надають 
послуги апімасажу, сну на вуликах, лікування звуком бджіл таапіпродуктами. 

Перевагою  апітерапії є те, що туристи не просто перебувають у готелі, а 
поєднують відновлення фізичних та психологічних сил із спеціалізованим 
лікуванням, яке підбирається лікарем безпосередньо до кожної особи, беручи 
до уваги особливості організму. В ресторанах апіготеля зазвичай пропонується 
меню, збагачене продуктами функціонального призначення, що стає 
своєрідною візитною карткою закладу. 

Впровадження послуг aпiтерапії в готелі вимагає встановлення пасіки, 
приміщень із лежaкaми, відведеннямiсця для викaчки та переробки меду. 
Перелічені вимоги потребують значних фінансових затрат і залучення 
висококвaліфіковaного персоналу (лікарів, пасічників), проте для підприємств 
гостинності даний вид послуг є недостатньо розвиненим, тому 
цеперспективназадача для реалізації інвестицій, що дозволяє розширити 
перелік послуг, уникнути сезонних коливань туристичних потоків, збільшити 
кількість робочих місць в закладах готельного господарства та отримати 
додатковий прибуток.  
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Література: 
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10. СПОРТИВНІ ПОСЛУГИ В ГОТЕЛЯХ УКРАЇНИ І СВІТУ 
І.А. Домнишев, 

Ю.П. Фурманова, 
В.В. Польовик 

Національний університет харчових технологій 
 
Сучасний готель уже вийшов за рамки поняття просто виду 

«тимчасового житла», сьогодні він є тим центром, в якому гість може отримати 
максимально повне задоволення потреб своєї життєдіяльності під час 
перебування поза межами свого звичного місця проживання. Надання гостю 
необхідних послуг у готелі є власне змістом готельного сервісу.  

Окремим видом туристичних послуг є спортивні послуги в готелях. 
Якщо гості спортсмени або люди, які не звикли пасивно відпочивати, а надають 
перевагу активному способу життя, для них пропонується розробка програм та 
прийом спортивних команд і делегацій; підготовка спортивної бази для 
проведення навчально-тренувальних зборів окремих команд і спортсменів; 
підготовка та проведення спортивних змагань, а також організація відпочинку 
спортсменів та їх сімей під час і після закінчення спортивного сезону. Готель 
може надавати цілий спектр додаткових послуг:  

 оренда спортивних споруд, обладнання та інвентарю, 
створення необхідних умов для навчально-тренувальних зборів; 

 підбір спаринг-партнерів з різних ігрових видів спорту; 
 надання допомоги в налагодженні контактів з федераціями, 

спортивними клубами та дирекцією спортивних споруд; 
 організація спеціального харчування для спортсменів; 
 організація культурного відпочинку і дозвілля; 
 надання практичної допомоги учасникам різних міжнародних 

конференцій, семінарів і симпозіумів з різних видів спорту. 
Для деяких видів спорту потрібен лише спортивний майданчик та 

інвентар, а інші вимагають специфічних природних умов (в гірській місцевості 
або на морі). 

У світі активно розвивається гірськолижний туризм. Альпи є головним 
гірськолижним районом світу, де нараховується 120 тис. гірськолижних трас 
різноманітної складності. Цей район розташовується на території країн: 
Австрія, Італія, Франція та Швейцарія. Крім Альпійського району крупним 
районом зимових видів відпочинку є гори Карпати, Родопі, Судети, Татри. 
Популярні міжнародні курорти Словаччини, Польщі. Словаччина має 
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популярні гірськолижні курорти в Татрах, які відвідують 78 млн. туристів 
щорічно. Гірськолижний центр Словаччини – Ясна. Ясна пропонує лижникам 
22 км швидкісних трас, є умови для сноуборда, фрірайда, джампа.  

Популярним видом спорту також є дайвінг. Дайв-туризм найбільше 
розвинутий в країнах Азії, Океанії, Центральної Америки, Середземномор'я. 

Дайвінг-центри функціонують в Таїланді при готелях «Royal cliff beach», 
«Amari Palm Ruf», «Sofitel», «Novotel», «Hilton sharks bay», «Helman Maria», 
«Country Club». В Об'єднаних Арабських Еміратах також функціонують 
дайвінг-центри при готелях «Coral deira Dubai», «Le meredien mina Seyany» 
тощо. В Єгипті послуги з дайвінгу на Червоному морі пропонують більше 350 
дайвінг-центрів.  

Природа наділила Україну і горами і морем, тому питання лише у 
наданні високоякісних послуг гостям.  

Література: 
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2. Спортивний туризм. Режим доступу –  
http://www.mouzenidis.ua/article/sportivnyj-tourism 
3. Мировой атлас горнолыжника и сноудбордиста. – М.: Астель, 

2014. – 468 с 
4. Тенденції розвитку спортивного туризму. Режим доступу - 

http://tourlib.net/statti_ukr/davydova.htm 
 

11. КОРИЧНЕВИЙ ЦУКОР − РІЗНОВИДИ І СПОСОБИ 
ЗАСТОСУВАННЯ 

О. О. Дудкіна  
Національний університет харчових технологій 

 
Існує досить багато різновидів коричневого цукру і дуже часто саме від 

його виду залежить кінцевий результат приготування та смак страви. 
Говорячи загалом, то основною відмінністю коричневого цукру від 

білого є наявність у ньому деякої кількості меляси. Меляса (очеретяна патока) − 
це сиропоподібна рідина темно-коричневого кольору, що не кристалізується і 
відокремлюється від цукру в процесі рафінування сировини, з якої 
виробляється цукор. 

Коричневий цукор може бути просто нерафінованим тростинним 
цукром, або рафінованим буряковим або тростинним цукром, в який додана 
меляса. 

Головні дві ознаки, за якими розрізняються сорти коричневого цукру − 
це розмір кристалів сахарози і відсоток вмісту в них патоки (меляси). Обидва 
чинники в тій чи іншій мірі впливають на область кулінарного застосування. 
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Розмір кристалів відіграє важливу роль у виборі способу кулінарного 
застосування. Більші важкорозчинні кристали (турбінадо, демерара) підходять 
для рецептур з великою кількістю рідини і піддаються нагріванню (гарячі напої, 
рідкі гарячі соуси, варення). 

М'який вологий дрібнокристалічний цукор (мусковадо, кассонад) 
гармонійний для випічки, холодних коктейлів, глазурі для м'яса і птиці. 

Другий фактор − відсоток вмісту меляси в цукрі. Чим вище її вміст, тим 
темніше цукор і більш виражений специфічний патоковий запах. 

На сьогодні основними видами коричневого цукру є (рис.1): 
1. Демерарра − досить великі кристали золотистого кольору. Добре 

підходить для чаю та кави, але погано розчиняється в тісті і менше підходить 
для випічки. 

2. Мусковадо світлий − вологий коричневий цукор, з делікатним 
карамельним запахом і вершковим присмаком. Використовується для ніжних 
десертів, ірисок, помадки, кремів і солодких соусів. При зберіганні в нещільно 
закритій тарі злежується і твердне. 

3. Мусковадо темний − відрізняється вираженим запахом меляси і 
темно-коричневим кольором. Відмінно підходить для пряних соусів, маринадів, 
глазурування м'яса, а також незамінний в темній випічці, де потрібна патока − 
пряники, пряні кекси. Твердне при зберіганні в нещільно закритій упаковці. 

4. Кассонад − дрібнозернистий коричневий цукор. По відтінку являє 
собою щось середнє між темним і світлим мусковадо, але менше злипається в 
процесі зберігання.  

5. Турбінадо («turbinado» − оброблений турбіною) − частково 
рафінований сипучий цукор, з великими кристалами від світло-золотистого до 
бурого кольору. При виробництві з поверхні цього цукру за допомогою пари 
або води видаляється значна частина меляси. Використовується для 
приготування чаю та кави. 

6. Чорний барбадоський цукор (мелассовий цукор) − тонкий вологий 
цукор з дуже високим вмістом патоки і липкою консистенцією, що володіє 
чорно-коричневим кольором. Використовується так само, як темний мусковадо. 

    
Рис.1 Мускавадо світлий, кассонад, мускавадо темний, турбінадо, 

демерарра та чорний барбадоський цукор 
 
Крім смакових та ароматичних якостей коричневого цукру, розміру його 

кристалів і розчинності, про які було сказано вище, є ще деякі особливості, які 
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варто враховувати при приготуванні страв з коричневим цукром і при заміні 
одного виду цукру іншим. 

1. Для приготування карамелі краще використовувати білий цукор, так 
як відсутність домішок дозволить цукру краще карамелізуватися і легше 
оцінити готовність карамелі за її кольором. 

2. Патока в коричневому цукрі має злегка кислу реакцію і реагує у 
випічці з содою, утворюючи двоокис вуглецю, який допомагає тісту 
підніматися. Тому при заміні враховується співвідношення кислоти і лугу в 
тісті. При заміні білого цукру коричневим використовують рівну кількість 
цукру. 

3. Темно-коричневим цукром (темним мусковадо) можна замінити 
патоку, яка використовується в деяких рецептурах. При цьому потрібно 
відповідно зменшити зміст іншого цукру в рецептурі. У загальному випадку 
100 грам цукру тотожні 120 грамам патоки. 

4. Патока в коричневому цукрі уповільнює кристалізацію цукру в 
готовому виробі, в результаті чого випічка буде більш м'якою, зі слабким 
запахом ірисок і довше не зачерствіє. 

5. Якщо темно-коричневий м'який цукор злежався і затвердів при 
зберіганні, його можна легко розм'якшити одним із таких способів. Покласти в 
ємність з цукром часточку свіжого яблука, щільно закрити і залишити на кілька 
днів; можна перекласти в миску, накрити вологим рушником або серветкою і 
залишити на 15-20 хвилин, або поставити в мікрохвильову піч на 30 секунд. 
Після будь-якої з цих маніпуляцій коричневий цукор знову стане м'яким, 
вологим і розсипчастим. 

Література: 
1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: «http://www.foodclub.ru/ 

blogs/group/53/blog/471/». 
  

12. ФОНДАН − НОВИЙ ПРОДУКТ  
ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

О. О. Дудкіна,  
А. В. Гавриш, 

О.В. Нєміріч 
Національний університет харчових технологій  

 
У широкому спектрі продукції, яка виробляється закладами 

ресторанного господарства, особливий статус мають солодкі страви, які 
користуються підвищеним попитом споживачів завдяки своїм високим 
органолептичним показникам, харчовій цінності і гарній засвоюваності. 

Асортимент солодких страв, що реалізується на ринку України, 
представлено, в основному, десертами, виготовленими на молочній основі, – 
йогуртами, сирними масами, м'яким і загартованим морозивом; а також 
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борошняними кондитерськими виробами. Існуюча «ніша» ринку заповнюється 
десертами і солодкими стравами імпортного виробництва. 

Дослідження ринку показують, що необхідним є впровадження масового 
випуску солодких страв вітчизняного виробництва, як в харчовій 
промисловості, так і в умовах закладів ресторанного господарства. 

Попит споживачів на певну солодку страву, зазвичай, обумовлюється 
органолептичними показниками продукції без урахування функціонально-
технологічних властивостей сировини, фізико-хімічних процесів, що відбуваються 
під час зберігання, економічної ефективності технологічного процесу.  

Тож існує постійна необхідність проведення наукових і прикладних 
досліджень, спрямованих на створення популярних солодких страв, які б 
відповідали вимогам сьогоднішнього дня: містили натуральні інгредієнти, 
характеризувалися стабільністю органолептичних, фізико-хімічних і 
мікробіологічних показників в процесі зберігання. 

Шоколадний фондан − французький десерт, який міцно увійшов у 
французьке кондитерське мистецтво. Стан виробництва даного продукту в 
нашій державі показує відсутність серійного виробництва та, відповідно, 
впровадження технології інноваційного десерту «Фондан» є перспективною та 
актуальною задачею. Науковцями НУХТ розроблено технологію фондана 
спеціального призначення, яка: 

1. спрямована на задоволення потреб певного контингенту споживачів; 
2. дозволяє розширити асортимент продукції закладів ресторанного 

господарства. 
Література: 
1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: «http://uapatents.com/4- 
82998-sklad-shokoladnogo-fondanu.html»; 
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13. «ВИННИЙ ЕТИКЕТ» ТА АКУСТИЧНА СИСТЕМА ДЛЯ 

ПОКРАЩЕННЯ СМАКОВИХ ЯКОСТЕЙ ВИНА 
Н. Залєвська  

Національний університет харчових технологій 
 

       Еногастрономія - це мистецтво вибору вина, яке найкращим чином 
підходить до того чи іншого блюда. Термін "Еногастрономія" створений з 
поєднання слів "eno" (лат - "вино") і "gastronomy" - "культура прийому їжі", або 
іншими словами "вино" і "комплекс правил і традицій вживання їжі". Значна 
заслуга в розвитку виноробства належить XX століттю, коли з'явилася наука 
Енологія. 

      Для кращого сприйняття смаку та букета вина існує так званий 
«винний етикет», який  складається з таких основних пунктів: 
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1. Перед тим як подати вино на стіл, необхідно упевнитися, що воно 
не має таких ознак зіпсованості:пробка випирає або навпаки, надмірно прилягає 
до шийки; рівень вина в пляшці занадто низький; осад на дні пляшки,; 
непрозорість вина; сліди на пляшці від витікання вина; 

2. Правильно підібраний келих може повною мірою розкрити смак і 
аромат вина. Так, для білого вина вибирають келихи меншого обсягу, для 
червоного - побільше. Для того, щоб букет вина розкрився повною мірою, їм 
слід наповнити третину або дві третини келиха; 

3. . Сухі білі вина краще вживати при температурі їх зберігання в 
погребі (11-12 ° С), а червоні напівсолодкі та міцні - при температурі 16-18 ° С; 

4. Молоді вина рекомендуються до вживання спочатку, перед їжею і 
рештою видами вина; 

5. Від білого вина слід поступово переходити до рожевого і червоного 
6. Неприпустимо змішувати в одному келиху вино з різних пляшок; 
7. За період однієї трапези одна пляшка може змінюватися інший, але 

не більше трьох разів. 
      Щоб зацікавити споживача своєю продукцією винороби вигадують 

все більш цікавіші способи  покращення смакових якостей вина. Одним із таких 
виноробів-дослідників є австрієць Маркус Бахман, який зауважив, що смакові 
якості вина помітно покращуються, якщо протягом періоду його дозрівання в 
погребі звучить музика. 

      Переконаний в тому, що музика є ключовим інгредієнтом в пляшці 
вина, він винайшов спеціальний динамік, через який виноградний сік під час 
бродіння піддається впливу музичних мелодій. Від класики до джазу. Серед 
творів, що виконуються для цього вина є композиції: Моцарта, різні арії, вальси 
у виконанні Віденського оркестру з національної філармонії і т.д. 

      Акустичний пристрій Маркуса Бахмана називають "плаваючими 
тарілочками". Важить один такий динамік 1,4 кг. Його занурюють 
безпосередньо у виноградний сік, щоб стимулювати процес бродіння. Винороб 
зазначає: "Вина стають більш фруктовими, елегантними і вони раніше 
дозрівають. Всі смакові і ароматні якості після впливу музики через такий 
динамік набагато кращі.  

      На даний час дана новація має немало послідовників. Маркус Бахман 
об'єднався з шістьма іншими австрійськими виноробами в цьому проекті. Разом 
вони вирішили випустити в продаж 31 000 літрів "музичного" вина з сорту Піно 
Блан, за ціною 26-34 доларів за пляшку, яке надійде у продаж уже незабаром.  

      На думку Бахмана, звукові хвилі прискорюють процес 
життєдіяльності дріжджових клітин і вони починають поїдати більше цукру. 
Йому вторить Флоріан Бауер (Florian Bauer), професор винної біотехнології з 
південноафриканського університету Stellenbosch. Професор стверджує, що 
звукові хвилі, включаючи ультразвук, впливають на молекули, що здатне 
прискорювати хімічні процеси. «Чи покращує це якість вина? Можливо так, але 
в більшості випадків - ні », - говорить він. 
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      Фахівці всіляко заперечують будь-який взаємозв'язок між якістю 
вина і звучанням при його створенні музики, кажучи про те, що в кращому 
випадку це нешкідливо для вина, а в гіршому - цинічний маркетинговий 
прийом. Якщо музика і може на щось впливати, то тільки на емоційний настрій 
працівників виноробні. 
      Свою думку щодо «звучних вин» висловив Ханнес Райхле, директор 
австрійської фірми Hörwelt і за сумісництвом досвідчений винороб: 
«Я знаходжу цю історію надзвичайно цікавою і цілком можу собі уявити, що 
цей метод позитивно впливає на вино. Але досі у мене не було можливості 
спробувати вино, оброблене прекрасними звуками. Тим не менш, цей досвід 
відомий нам на основі обробки високоякісної води. Вода, піддана дії класичної 
музики, демонструє набагато більш красиве кристалоутворення, ніж вода, 
оброблена звуками хеві метал. Я цілком можу собі уявити, що в даному 
випадку дві області задоволення (красива музика і хороше вино) створюють 
симбіоз, який народжує в нас позитивні відчуття. Незалежно від того, будь то 
хороша вода або хороше вино, вплив красивих звуків жодним чином не 
зашкодить. Більше того, воно дає хорошу маркетингову можливість - 
пропонувати на ринку «нові відчуття» за допомогою цікавої історії ». 

      Отже, минають віки, змінюються покоління, а нам відкриваються все 
нові й нові таємниці виробництва та вживання вина. В наш час вино має свій 
«Винний етикет» та зазнає покращень , пов’язаних з смаковими якостями.  

     Однією з таких новацій є акустичний пристрій Маркуса Бахмана 
"плаваючі тарілочками", які покращують смак вина через класичну музику. 
Дана новація має ряд як позитивних відгуків, так і негативних зі сторони 
вчених. 

       Проте останнє слово завжди залишається за споживачем. Якщо цей 
винахід отримає широку підтримку, то з часом винні дегустації можуть 
супроводжувати фрази на кшталт: «Здається, в моєму келиху присутні тони 
Моцарта. Та інше.» 

Література: 
1. Інтернет джерело: http://whywhywine.ru/novosti/tehnologiya/-/koncert-

dlya-vina-s-orkestrom; 
2. Інтернет джерело: http://www.istok-

audio.com/special/articles_for_specialists_in_t/detail.php?ID=4053 
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На українському продовольчому ринку є новий вид сировини 
розроблений у НУХТ  – морквяне пюре, яке внаслідок процесу гідролітичного 
розщеплення протопектину рослинної тканини містить майже в три рази більше 
пектину і пектинових речовин, що є активними сорбентами, виводять із 
організму токсичні речовини. Крім того овочеві пюре мають підвищену 
кількість клітковини, бета-каротину, вітамінів і мінеральних речовин [1]. 
Використання морквяного гідролізованого пюре дозволяє розширити 
асортимент виробів з поліпшеними споживчими характеристиками, 
підвищеною харчовою цінністю як в умовах великих і малих підприємств 
харчової промисловості, так і неспеціалізованих підприємств (кафе, ресторанів 
і т. п.).  

Останнім часом на споживчому ринку підвищеним попитом 
користується здобне комбіноване печиво з желейними начинками на основі 
бісквітного напівфабрикату. Основні процеси, завдяки яким утворюється 
структура напівфабрикатів та готових виробів, відбуваються на стадії 
приготування тіста. Тому було проведено комплекс досліджень по впливу 
різних технологічних факторів на властивості тістових напівфабрикатів для 
здобного комбінованого печива з додаванням морквяного гідролізованого пюре 
та якість готових виробів.  

Було встановлено, що стійкість піни бісквітного тіста і його в’язкість з 
застосуванням морквяного пюре підвищується. Руйнування структури 
бісквітного тіста з додаванням морквяного пюре відбувається повільніше за 
рахунок зв’язування вологи харчовими волокнами та низькометаксильованим 
пектином, який знаходиться у морквяному пюре. Таким чином додавання 
морквяного гідролізованого пюре при приготуванні бісквітного тіста сприяє 
покращенню та стабілізації його структури. Це має запобігати руйнуванню 
піноподібної структури тістового напівфабрикату при його формуванні на 
відсаджувальних машинах або вручну. 

Готові вироби цікаві для споживача перш за все хорошими 
органолептичними показниками, тобто кольором, запахом, смаком. 
Встановлено, що використання морквяного гідролізованого пюре підвищує 
харчову цінність здобного печива та його органолептичні показники: колір, 
смак, текстуру; подовжує термін зберігання. 

Література: 
1. Патент 73050 UA, МПК А 23L 1/06(2006.01). Спосіб виробництва 

пектиновмісного овочевого пюре/ Крапивницька І. О.; заявник і патентовласник 
Національний університет харчових технологій. – заявл.24.02.2012; опубл. 
10.09.2012, Бюл. № 17.  
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На сьогоднішній час проблема раціонального харчування, особливо  в 

розвинутих країнах, стоїть досить гостро. З розвитком біохімічних аспектів 
харчування людини з’явилась нова оцінка впливу харчування на здоров’я. Це 
пов’язано з відкриттям впливу вітамінів, макро- та мікроелементів, 
поліненасичених жирних кислот на протікання біохімічних процесів в 
організмі. 

Основні тенденції в розробці продуктів функціонального призначення, 
нині – використання натуральної сировини та інгредієнтів. Перспективною 
сировиною для збагачення продуктів вітамінами, поліненасиченими жирними 
кислотами є олії, які виробляються з нетрадиційної сировини. На Україні 
останнім часом налагоджується виробництво таких олій через зростаючий 
високий попит на них, зокрема, слід відмітити олію зародків пшениці (ОЗП) та 
олію плодів шипшини (ОПШ), які містять в своєму складі велику кількість 
антиоксидантів, а саме, жиророзчинних вітамінів. 

Унікальність властивостей ОЗП обумовлена присутністю в її складі 
трьох активних комплексів: антиоксиданти – каротиноїди та токофероли, 
причому за вмістом вітаміну Е олія є рекордсменом серед усіх природних 
з’єднань; незамінні поліненасичені жирні кислоти, а саме лінолева та 
ліноленова в оптимальному співвідношенні для ліпідного обміну в організмі 
людини – 1:3; вітаміни групи А, D, F, PP, пантотенова, фолієва кислоти. 

Хімічний склад ОПШ відрізняється високим вмістом каротиноїдів та 
токоферолів, великою кількістю в ній насичених і ненасичених жирних кислот, 
включаючи лінолеву, ліноленову, олеїнову, стеаринову, міристинову і 
пальмітинову кислоти.  

Рослинні олії є унікальним джерелом функціональних інгредієнтів, вони 
стимулюють обмінні процеси, використовуються для лікування серцево-
судинних захворювань, хвороб центральної та периферійної нервової системи, 
ожиріння, анемії, алергічних проявів, саме тому їх ведення в харчовий продукт 
в якості функціонального інгредієнта доцільно в кількостях, які підвищать 
біологічну цінність і не призведуть до погіршення органолептичних та фізико-
хімічних характеристик кінцевого продукту. 

Література:  
1. Месенжник Я. З., Новые перспективные биологически активные 

продукты / Я. З. Месенжник, А. Б.Вишняков, В. Н.Власов // Вестник 
Российской академии естественных наук . - 2007. - Т.6. No4. - С. 93-95.  
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Готельний бізнес – один з базових і динамічних секторів туризму, що 
завжди безпосередньо впливає на нього. Він сприяє розвитку туристичних 
потоків, інтернаціоналізації капіталу, перерозподілу доходів між країнами, 
росту зайнятості населення й, зрештою, його добробуту. [3]. 

Готельне господарство розвивається швидкими темпами, тому для 
високої конкурентоздатності на ринку необхідне впровадження інновацій. 

Інтеграційні процеси у світовій економіці та посилення конкуренції на 
ринках призводять до дезорієнтації споживачів. [8]. В сучасних умовах на зміну 
двовимірному брендингу, коли на уподобання споживачів впливали за 
допомогою візуальних та звукових ефектів, прийшов мультисенсорний 
брендинг, сутність якого полягає у впливі на усі п’ять органів чуття людини. 
[5]. 

Сутність мультисенсорного брендингу полягає у тому, що завдяки 
впливу на усі органи чуття людини, у споживача виникають певні емоції та 
переживання, які він пов’язує з зазначеним брендом. У випадку досягнення 
синергії позитивних відчуттів, готель отримує конкурентну перевагу перед 
своїми опонентами. Проте слід зазначити, що зазначений вид брендингу 
можливо ефективно використовувати за умови комплексного підходу, який 
передбачає збалансований вплив на органи чуття споживачів, оскільки 
надмірний вплив буде негативно впливати на фізичний та психологічний стан, а 
часткова стимуляція не призведе до створення належної комунікації між 
потенційним покупцем та брендом. Визначення оптимального 
мультиплікативного впливу на органи чуття при реалізації концепції 
мультисенсорного брендингу можливе лише за умови детального аналізу 
окремих елементів сенсорного маркетингу. [1]. 

Формування позитивного ставлення до бренду можливе за умови 
правильно обраної кольорової гамми, яка відповідає психо-культурним та 
ринковим особливостям споживачів. Відповідно, при проектуванні готельно-
ресторанного закладу слід реалізувати комплекс дій, які дозволять поєднати 
кольори, графічні символи, форму та розмір шрифту. Ідентифікуючи бренд, 
споживачі асоціюють його з логотипом і, відповідно, з певними кольорами.  
Вплив на зір передбачає особливий стиль інтер'єру і екстер'єру готелю. [4]. 

Тактильний маркетинг використовує характеристику товару чи послуги, 
яку можна відчути на дотик. Вже існують прототипи сенсорних пристроїв, які 
дозволяють завдяки дотику до екрану відчути фактуру матеріалу продукції, яка 
розміщена на спеціалізованих сайтах. [7]. 

Аромат є одним з найпотужніших факторів, які впливають на споживчі 
вподобання клієнтів. Вирішенням зазначених питань займаються фахівці у 
сфері аромамаркетингу. Ароматичний «сенсорний брендинг» беруть на 
озброєння міжнародні готельні мережі.  
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Інший вид «сенсорного брендингу», використовуваного в готельній 
сфері - вплив на слух клієнта. Мова йде про особливі мелодіях, спеціально 
створених для тієї чи іншої мережі. 

Що стосується, смакового «сенсорного брендингу», то це, як правило, 
різні фірмові страви, коктейлі та інші кулінарні надмірності, які змушують 
гостей повертатися саме в цей готель знову і знову. 

Розробка брендингу, в тому числі й мультисенсорного, є дуже 
важливою, оскільки вимагає проведення комплексу заходів, що повинні чітко 
узгоджуватись між собою, базуватись на наукових принципах та відповідати 
реаліям сучасного ринку. [9]. 

Результати проведеного дослідження підтверджують, що одним з 
найбільш важливих критеріїв ефективності будь-якого рекламного засобу є 
його здатність використовувати природну мотивацію споживача до сприйняття 
переданого їм рекламного повідомлення. Тільки використовуючи природну 
мотивацію покупця, можна отримати правильний відгук на рекламне 
повідомлення. Одним з сучасних інструментів побудови ефективних 
комунікацій між брендом і споживачами є мультисенсорний брендинг, що 
займається почуттями споживачів і впливає на їх емоції, судження та 
поведінку, дозволяючи створити імідж, який буде пов'язаний з ідентичністю і 
способом життя потенційних клієнтів. [6]. 

Ефективне використання концепції мультисенсорного брендингу при 
створенні позитивного іміджу готельно-ресторанного закладу у споживачів 
можливе лише за умови збалансованого впливу на усі органи чуття. Слід 
зазначити, що мультиплікативний ефект від впливу на усі органи чуття людини 
може призвести як до позитивних, так і до негативних наслідків. Тому 
формування споживчих мотивацій повинно базуватись на науково 
обґрунтованих методах дослідження впливу на клієнта як психо-фізіологічний 
та соціальний об’єкт. [2]. 
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Серед широкого асортименту цукристих кондитерських виробів значне 
місце посідають вироби піноподібної структури, а саме: пастила, зефір, 
маршмелоу, які користуються значним попитом у населення. При виробництві 
цих кондитерських виробів використовують різну сировину: цукор білий 
кристалічний, драглеутворювачі, піноутворювачі, патоку, смакові і ароматичні 
речовини. 

На даний момент ці вироби дуже популярні в Європі та Америці. На 
території України виробництво маршмелоу також набирає обертів.  

Маршмелоу – це зефіроподібні цукерки, що складаються з цукру або 
кукурудзяного сиропу, желатину, розчиненого в гарячій воді, цукру і 
ароматизаторів, збитих до стану піни. Маршмелоу має ніжну пінисту 
структуру, основою якого є, в основному, цукор. Для отримання керованої 
структури, вироби повинні включати поверхнево-активні речовини. 
Розрізняють маршмелоу відливне, екструдоване, перекристалізоване. Ця 
продукція різнорідна за текстурою, вмістом добавок, сухих речовин і ступеня 
керування. 

Для вживання маршмелоу хворим на цукровий діабет в рецептуру 
вводять цукрозамінник. У наш час найперспективнішою сировиною для 
виробництва діабетичних кондитерських виробів вважається фруктоза. 

Фруктоза дуже добре засвоюється, рекомендується хворим на цукровий 
діабет у кількості 0,5-1,0 г на 1 кг маси тіла людини на добу. Фруктозу 
використовують для приготування ряду медичних препаратів і продуктів 
дитячого харчування, призначених, зокрема, і для дітей, організм яких не 
сприймає глюкози і галактози. 

Фруктоза, яка довгий час була рідкісною солодкою речовиною і 
використовувалася тільки у фармацевтичних препаратах або хворими на 
цукровий діабет, за останні роки стала звичайною сировиною у харчовій 
промисловості. Будучи природною речовиною, має багато позитивних 
властивостей, які можна використовувати у виробництві різних продуктів. 

Приємний солодкий смак фруктози має вирішальне значення, коли мова 
йде про малокалорійні вироби, при приготуванні яких фруктозою можна 
замінити штучні солодкі речовини. 
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Насьогодні фітодизайн набуває особливого значення у формуванні 
інтер’єру готелю. Рослини додають тепла та затишку будь-якому інтер'єру, 
роблять його комфортним і респектабельним. Інтер'єр готелю, ресторану чи 
іншого приміщення не буде вважатися завершеним, якщо в ньому не присутні 
рослини. 

Слово «фітодизайн» походить від двох складових: "фіто̶рослина, і 
«дизайн» ̶ проектувати, конструювати. Фітодизайн – дизайн приміщень, в 
основі якого лежить використання природних компонентів – квітів, рослин, 
каміння, гальки і так далі. 

Фітодизайном також називають практику створення рослинних 
композицій для оформлення інтер'єрів, практику озеленення приміщень, і 
створення зимових садів[1]. 

Основними напрямками фітодизайну є: 
 Вирощування бонсай.Бонсай  ̶ мініатюрне дерево, розміром до 

120 см, яке, незважаючи на свої скромні розміри, часто 
застосовується фітодизайнерами в якості зовнішнього та 
внутрішнього декору. Оригінальний і екзотичний вид 
рослини додає розкоші і шарму будь-якому інтер'єру. Бонсай 
– це рослини-довгожителі,найстаршому дереву вже більше 
800 років, тому купуючи дерево в горщику отримуємо 
довічне задоволення від споглядання обраного шедевра. 

 Зимовий сад – це максимально засклене 
приміщення, декороване безліччю рослин та іншими елементами декору, що 
підкреслюють природну атмосферу штучного оазису. Ресторани, які мають 
зимовий сад, користуються широкою популярністю. Такий «шматочок літа» 
створює неповторну атмосферу домашнього затишку, усамітнення і разом з тим 
розкоші. Всі витрати на створення такої розкоші компенсуються вдячними 
посмішками відвідувачів, які повертаються знову і знову. 

 Вертикальне озеленення̶це озеленення вертикальних поверхонь, 
тобто поверхонь будинків, альтанок, споруд, парканів, огорож в'юнкими 
рослинами, стриженими деревами та ін. Технологія є зручною, не вимагає 
спеціального догляду, очищує повітря, є природним зволожувачем і високо 
цінується як розкішний елемент декору [1]. 
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 Стабілізовані рослини. Стабілізують рослини шляхом заміни їх 
натуральної рідини (соку) на спеціальний розчин, основним компонентом якого 
є гліцерин. Саме завдяки унікальній формулі розчину, стабілізовані квіти 
зберігають всі природні якості, вони мають свіжий вигляд, еластичні і досить 
міцні [1]. 

 Сад на даху. Зелений дах, на якому замість звичайного шиферу або 
м'якої покрівлі росте газон або справжній пишний сад є досить популярним 
варіантом  облаштування покрівлі будівель в європейських країнах. Лідерами в 
області озеленення дахів і створення «повітряних» садів є Німеччина та 
Швейцарія [3]. 

Існує два типи озеленення дахів: екстенсивне та інтенсивне. Екстенсивне 
озеленення передбачає посадку на даху декількох видів невибагливих 
багаторічних рослин, які без проблем переносять зиму і не потребують 
особливого догляду. Подібна система може з успіхом застосовуватися як на 
плоских, так і на похилих дахах. При цьому найчастіше така «зелена» покрівля 
виглядає як трав'яний килим або частина природного ландшафту.Зовсім інше 
відчуття з'являється при погляді на інтенсивне озеленення. З його допомогою 
створюються унікальні куточки: висаджуються справжні газони, дерева, 
чагарники, прокладаються стежки з каменю, встановлюються столики і лавочки 
для відпочинку. Загалом, втілюються будь-які ідеї ландшафтних дизайнерів [2]. 

Створення саду на даху має наступні переваги: 
- Поліпшення екологічного стану; 
- Зменшення шкідливих електромагнітних випромінювань; 
- Шумозахисні властивості саду; 
- Додаткове утепленням покрівлі; 
- Довговічність; 
- Зменшення запиленості; 
- Підвищення вологості території; 
- Додатковий кисень. 
Яскравим прикладом впровадження технологій озеленення є готельний 

комплекс «ParkroyalonPickering», що в Сінгапурі. Особлива гордість готелю сад 
площею 300 кв. метрів,  до того ж, вікна кожного номера виходять на зелені 
подвір’я [4].В Україні інноваційні технології озеленення лише набувають 
популярності. Сьогодні приємну атмосферу відпочинку дарує бутік-готель 
«Воздвиженський» і ресторан «Тераса»в центрі Києва.Родзинкою готелю і 
ресторануєтінистий сад з терасами для відпочинку і панорамна тераса на даху 
готелю з розкішним видом на зелені Андріївські схили і Поділ. 

Впровадження в Україні та, зокрема, в Києві технологій фітодизайну, 
вертикального озеленення, саду на даху, зимового саду та ін. має ряд переваг не 
тільки для підприємства готельно-ресторанного господарства, а й для країни та 
міста вцілому. 
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На сьогодні в Україні в період соціально-економічної кризи в 
суспільстві є очікування, які пов’язані з появою нової соціальної політики 
держави щодо розвитку та підтримки сім’ї, жінок, дітей та молоді. Це 
передбачає глибокого аналізу та визначення основних соціальних процесів, які 
відбуваються в суспільстві. Особливо гостро стоять питання з особами, які на 
сьогодні є вимушеними переселенцями з тимчасово-окупованих територій, 
кількість яких за даними міжнародних організацій складає 1,5 млн. чоловік. 

Основним інструментом реалізації нової соціальної політики є розробка 
й впровадження відповідних державних програм, направлених на підтримку 
сім’ї, ефективне виконання нею своїх основних функцій (соціальної, виховної, 
економічної, репродуктивної), дотримання на практиці конституційного 
принципу рівності прав жінки і чоловіка, здійснення цілеспрямованої політики 
щодо працевлаштування молоді, профілактику дитячої та молодіжної 
злочинності, наркоманії, алкоголізму, дитячої бездоглядності та жебракуванню, 
запобігання соціальному сирітству та ін. [1, 2]. 

Всі ці програми повинні відбуватися в існуючих умовах неоголошеної 
війни на сході України та окупації Криму, що не може не впливати на 
емоційний стан та здоров’я населення, коли стресові ситуації стали буденними. 

Особливого значення набуває організація ефективного оздоровлення та 
відпочинку населення, а саме сімейного відпочинку, завдяки тимчасовому 
перебуванню та проживанню сімей за межами свого житла, у тому числі 
завдяки готельним закладам, що не можна розглядати без появи 
спеціалізованих готелів сімейного типу в Україні. Тому питання сімейного 
відпочинку є дуже актуальними та сприятимуть забезпеченню морального 
здоров’я сім’ї, відновленню сімейних цінностей, та в кінці кінців відродженню 
духовності української нації. 

Враховуючи все це, можна стверджувати, що сімейний відпочинок 
спонукає відчути не тільки єдність сім'ї, а і єдність країни. Слава Україні! 
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При здійсненні своєї діяльності готельно-ресторанні заклади (ГРЗ) 
повинні найефективніше залучати споживачів та налагоджувати з ними більш 
тривалих стосунків як при впровадженні нових та більш якісних стандартів 
обслуговування. Такий підхід є єдиним гарантом життєздатності підприємств 
ГРЗ в умовах жорсткої вітчизняної та міжнародної конкуренції. 

Розробка елементів системи управління якістю (СУЯ) для підприємств 
ГРЗ відбувається для зростання технічного рівня та якості продукції, при 
одночасному скорочені витрат з подальшою економією матеріального і 
трудового ресурсів, що призведе до збільшення доходів бюджету та розвитку 
інфраструктури. 

У ресторанному господарстві створенням готової продукції займається 
технологічний відділ (ТВ). Структура управління ТВ при впровадженні СУЯ 
наведена на рис. 
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Рис. Схема управління та впровадження СУЯ у ТВ 
 

Всі технологічні процеси виконуються на підставі затверджених 
інструкцій та інших нормативних документів. Відповідальність за дотримання 
виконання всіх технологічних операцій покладена на керівника ТВ. 

 
21. РОЗРОБКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У 

ГОТЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСАХ 
О.В. Кузьмін,  
М.С. Черниш  

Національний університет харчових технологій 
 

На сьогодні однією з головних проблем готельних комплексів України є 
розробка та впровадження систем управління якістю (СУЯ), які забезпечують 
надання конкурентоздатних послуг. Наявність СУЯ залишається важливим 
інструментом у боротьбі на ринку готельних послуг, що підтверджує якість 
обслуговування клієнтів. 

Перш за все СУЯ ґрунтується на вивченні споживчих очікувань від 
отриманого сервісу, оцінкою якого займаються наступні групи осіб: наявні 
клієнти компанії; співробітники; внутрішні споживачі інформації про якість 
наданих послуг. 

Складність оцінки якісних параметрів багато у чому викликана 
труднощами формалізації, узагальнення та аналізу критеріїв оцінки, а також 
визначенням методів їх вимірювання. 

Існує багато різних методів пошуку та збору даних про очікування 

Керівник ТВ 

М’ясник 

Шеф-кухар Помічник шеф-кухаря 
Посадова інструкція  

ПІ-1.1/0-15 «Керівник ТВ» 
Посадова інструкція ПІ-1.3/0-
15 «Помічник шеф-кухаря» 

Посадова інструкція  
ПІ-1.2/0-15 «Шеф-кухар» 

Посадова інструкція  
ПІ-1.4/0-15 «М’ясник» 

Процедура системи 
управління якістю ПСУЯ-1/0-

15 «Управління процесів у 
ТВ» 

Інструкція ТІ-1.1/0-15 
«Перелік сировини, 

інгредієнтів, допоміжних 
матеріалів» 

Положення П-1/0-15 
«Про ТВ» 

Інструкція ТІ-1.2/0-15 
«Меню» 

Інструкція ТІ-1.3/0-15 
«Перелік обладнання для 

холодного та гарячого цехів» 
 

Інструкція ТІ-1.4/0-15 
«Збірник рецептур, 

технологічних карт та схем» 
 

Кухар-кондитер 
Посадова інструкція ПІ-

1.5/0-15 «Кухар-

Кухар ділянки кухні 
Посадова інструкція ПІ-
1.6/0-15 «Кухар ділянки 

Помічник кухаря ділянки 
кухні Посадова інструкція ПІ-1.6/0-15 

«Помічник кухаря ділянки 
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споживача, кожен з яких має свої переваги та недоліки. До них відносять 
статистичні, кваліметричні та соціологічні методи. Для отримання більш повної 
картини потрібно обов’язково використовувати цілий комплекс переваг кожної 
з методик, із урахуванням можливих особливостей при їх застосуванні. 

Більшість підприємств визначає якість ресторанних послуг за 
допомогою соціологічних методів оцінки якості. При цьому збір інформації від 
споживачів здійснюється різними засобами: усне опитування; розповсюдження 
анкет-запитальників; організація виставок-продажів, конференцій, аукціонів. 
На сьогодні найбільш популярним методом є анкетування. 

Найчастіше якість послуг вимірюють за допомогою кваліметричних 
методів із застосуванням комплексно-кількісної оцінки (ККО). Застосування 
цієї методики оцінки якості обслуговування у готельних комплексах передбачає 
наявність таких показників: оцінка «оточуючого середовища» послуг (інтер’єр, 
затишок, дизайн будівлі, оздоблення приміщень, матеріально-технічне 
забезпечення, технічний рівень обладнання, рівень безпеки, тощо); якість 
інформаційного забезпечення клієнтів; рівень сервісу (кваліфікація персоналу, 
якість страв та інше); загальна оцінка від клієнтів та їх претензії. 

Таким чином, для розробки СУЯ у готельних комплексах необхідно 
застосовувати методики вимірювання та будь-які аналітичні моделі, або 
програмне забезпечення для проведення випробувань оцінки досвіду 
персоналу, аналізу основних побажань клієнтів та перетворення результатів 
вимірювань у ККО якості готельного продукту. Впровадження СУЯ на 
підприємствах передбачає отримання сертифікату якості міжнародного зразка. 

 
22. ХЛІБ ЗА ПРИСКОРЕНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ, ЯК ПРОДУКТ 

ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
В.І. Кулініч, 

Т.А. Сильчук 
Національний університет харчових технологій 

 
Сучасний заклад ресторанного господарства, як невід’ємна складова 

сфери гостинності, знаходиться у постійному пошуку напрямків саморозвитку. 
Це необхідно для гарантування збільшення асортименту продукції і послуг 
підприємства, що забезпечить попит серед споживачів. Одним із шляхів такого 
розвитку є максимальна незалежність та автентичність у порівнянні з 
закладами-конкурентами. Як наслідок, з’явився новий напрямок – міні-
виробництва окремих харчових продуктів у межах підприємства харчування 
невеликої потужності.  

Одним із напрямків є виготовлення хлібобулочних виробів у широкому 
асортименті. Більшість виробників надає перевагу продукції на основі 
пшеничного борошна, тобі як житні і житньо-пшеничні вироби є не менш 
популярними, особливо у тієї категорії споживачів, які дотримуються 
здорового харчування. Проте виготовлення житнього хліба пов’язано зі 
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складністю технологічного процесу. Альтернативою є застосування 
закордонних вартісних підкислювачів і поліпшувачів, що суттєво збільшує 
собівартість продукту. Вітчизняні добавки майже не представлені на ринку 
України або не забезпечують очікуваного результату [1, 2]. 

На кафедрі технології харчування та ресторанного бізнесу НУХТ 
проведено роботу щодо створення композиції полікомпонентних підкислювачів 
(ПКП). Запропонована розробка забезпечує скорочення витрат часу на 
приготування хліба до 3 годин та отримання продукту високої якості.  До 
складу ПКП входять ферментні препарати різного спектра дії, органічні 
кислоти, солод житній ферментований та суха молочна сироватка. Ці 
компоненти направлені на забезпечення високої початкової кислотності 
напівфабрикату та належного протікання процесу бродіння, вистоювання і 
випікання в умовах, які може забезпечити борошняний цех закладу 
ресторанного господарства або міні-пекарні. 

Розробка пройшла промислову апробацію на міні-виробництві, що 
доводить її придатність до використання у закладах ресторанного господарства.  

Література: 
1. Порівняльна характеристика поліпшувачів різних торгових марок 

при виробництві хліба в закладах ресторанного господарства / О.С. Турок, Т.А. 
Сильчук, В.І. Кулініч, В.В. Цирульнікова // Сборник научных трудов SWord. – 
Иваново: МАКАРОВА АД, 2014. – Вып. 2, Т. 8. – С. 61-64. 

2. Хлібопекарські поліпшувачі для виробництва хліба із суміші 
житнього та пшеничного борошна / Т. Сильчук, В. Кулініч, В. Цирульнікова, С. 
Паливода // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. – 2013. –  № 
12 (109). –  с. 8 – 9. 

 
23. ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ У 

ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ  
М.В. Купневич, 

О.С. Павлюченко, 
В.В. Польовик 

Національний університет харчових технологій  
 

 Сучасне готельне господарство – це сфера економічної діяльності, 
що динамічно розвивається. Тенденції її розвитку пов’язані зі збільшенням 
попиту та розширенням спектра додаткових послуг, запропонованих 
споживачам. Успішність і ефективність готельного бізнесу безпосередньо 
залежить від IT–технологій, які використовуються. 

Сучасні споживачі готельних послуг, при обиранні закладу розміщення, 
надають перевагу мобільному сервісу, який є більш інтерактивним і швидким.  

Наприклад, використовуючи мобільний додаток Aerobilet, споживач має 
можливість вільного доступу до послуг більш ніж 700 авіакомпаній та 300 
000 готелів, розташованих в різних куточках світу, Hоtelsnow – додатково 
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показує теплову карту, з місцем розташування готелю, заклади розташовані 
поруч та відгуки споживачів.  

Нині, розробники пропонують додатки для готелів, які автоматично 
завантажуються на мобільний пристрій гостя, причому, на його рідній мові.  

За допомогою спеціального мобільного додатку для смартфону можна 
не тільки забронювати номер, але і зареєструватися та виселитися з готелю.  
Дане програмне забезпечення дозволяє полегшити організацію бенкету, 
конференції чи іншого заходу. Нова технологія дозволяє вносити коригування, 
наприклад, переносити час кави–брейк, змінювати кількість стільців у залі, в 
режимі реального часу і без контакту зі співробітниками готелю. 

 Більшість додатків мають вбудовану систему опитувань, яка допомагає 
керівнику готелів зрозуміти, в чого найбільше потребують їх гості і поліпшити 
якість надаваного сервісу. Спеціальні програми дозволяють не тільки 
розвинути сервіс, але і проконтролювати роботу працівників готелю. Модуль, 
котрий вбудований в програму, веде статистику. В свою чергу, адміністрація на 
підставі їх може перевірити, наскільки швидко обробляються заявки 
постояльців, що вони найчастіше замовляють та інше. 

Отже, зручність використання, актуальність і економічність, в поєднанні 
з неймовірною популярністю смартфонів та інших мобільних пристроїв 
дозволяють прогнозувати зростання попиту на мобільні готельні програми. 

 Література: 
 1. Мобильные приложения для гостиниц. Гостиница и 

ресторан: бизнес и управление.  – 2014.- № 4.- С. 18-28. 
 2.  Новости турбизнеса. Електронний журнал: http://novosti-

turbiznesa.info/article/mobilnye_tehnologii_v_puteshestvii.html. 
 3. Сообщество профессионалов гостиничного бизнеса. Режим 

доступа: http://www.frontdesk.ru/article/mobilnoe-bronirovanie-otelya 
 

24. МІНІ-БРОВАРНІ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО  
РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

Є.С. Лазоренко, 
О.В. Бортнічук, 

В.В. Цирульнікова 
Національний університет харчових технологій 

 
Міні-підприємства по виробництву пива в багатьох країнах світу вже 

завоювали сталі позиції. В Україні поява міні-броварень – у вигляді міні-
пивоварних заводів, броварень з удосконаленою технологією й 
автоматизованим технологічним обладнанням, а часто і комп'ютеризованих, – 
характеризує новий якісний виток технічного розвитку вітчизняного 
пивоварного виробництва.  

Найбільшою конкурентною перевагою міні-пивоварень перед великими 
пивзаводами є їхня здатність варити пиво ексклюзивного смаку і рецептури 
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обмеженими партіями (та ще й доступне в обмеженій кількості точок), за що 
пивні гурмани готові платити набагато більшу ціну, ніж за стандартне 
фільтроване і пастеризоване пиво від великих пивзаводів. Отже, вигода від 
таких міні виробництв очевидна, особливо в закладах ресторанного 
господарства. 

Весь існуючий асортимент міні-комплексів для виробництва напоїв 
поділяють на 2 типи: ресторанного (для обслуговування конкретного пабу чи 
ресторану) і стаціонарного. Продуктивність міні-броварень становить до 500, а 
міні-пивоварень – 500...2000 л/добу [1]. 

Потенціал для зростання кількості міні-пивоварень ресторанного 
формату значний – у столиці, у великих промислових містах, але справа дуже 
залежить і від намірів та можливостей потенційних споживачів. Щодо 
курортних міст, то вони цікаві для інвестування, але обсяги продажу будуть 
дуже коливатися. Актуальним є розвиток франчайзингової мережі міні-
пивоварень ресторанного типу. 

Міні-пивоварні, зазвичай, виробляють пиво з обмеженим терміном 
придатності. Що стосується рецептур, то, їх, переважно, надає постачальник 
обладнання, але будь-які рецептури коректуються безпосередньо на кожному 
окремому виробництві. Різні сорти пива варять послідовно. Більшість міні-
пивоварень варять 3...4 сорти пива, бо кількість сортів залежить від 
продуктивності обладнання – кількості бродильних ємностей, вільних ємностей 
під зберігання пива – що їх більше, то більше можна варити сортів. Після варок 
треба мити обладнання, але ця необхідність залежить від розривів між варками.  

У закладах ресторанного господарства з броварнями, необхідно мати 
нормальне водопостачання (питна вода), каналізацію, підведену електроенергію 
на 380 В.  

Броварні ресторанного формату, зазвичай, розташовують на двох рівнях 
– на верхньому варочний апарат, щоб його бачили гості закладу, а на нижньому 
(у підвалі) – решту обладнання, зокрема бродильні ємності. Звичайну броварню 
розміщують здебільшого на одному рівні. 

Оскільки броварня – це все ж таки виробництво, тому мають бути 
збережені всі санітарні норми щодо шумів, викидів, відстаней до житлових 
будинків тощо, хоча це й важко пристосувати до умов закладів ресторанного 
господарства. Якщо обладнання буде привезене з-за кордону, то його слід 
спочатку розмитнити, потім сертифікувати (якщо не сертифіковане), 
підготувати проектну пропозицію щодо реконструкції наявних приміщень. 

Міні-пивоварня ресторанного формату не потребує великої кількості 
працівників – власне тому, що продає пиво персонал ресторану – офіціанти та 
бармен (є ще персонал кухні, що не менш важливий для цього формату, ніж 
пивовари). Для забезпечення роботи міні-пивоварні ресторанного типу з 
добовою продуктивністю у 500 л достатньо двох людей: головного пивовара і 
його помічника. Основні затрати праці та часу мають місце під час варіння пива 
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– треба принести солод, забрати відходи. Коли пиво перебуває на етапі 
бродіння чи доброджування, то для догляду за ним достатньо однієї людини. 

Ймовірність того, що міні-пивоварня не зможе окупити інвестиції, 
необхідні для початку своєї роботи, доволі висока. Ризики відрізняються 
залежно від того, у якому форматі працюватиме міні-пивоварня – ресторанному 
чи виробництва на продаж. Для ресторанної броварні властиві ризики, 
характерні для ресторанного бізнесу загалом, – підвищення орендних ставок,  
невдалий, з огляду на район міста, вибір приміщення під заклад, недбалість 
персоналу, що дуже шкодить репутації закладу й впливає на зниження 
продажу.  

Виробництво пива в міні-броварнях ресторанного типу і його реалізація 
безпосередньо в закладах є безумовно прибутковим бізнесом, хоча потребує 
значних зусиль і має свої особливості. Встановлення міні-броварень в закладах 
ресторанного господарства дозволяє забезпечувати широкий асортимент сортів 
пива та контролювати якість на всіх стадіях його виробництва. Продукція міні-
броварень – це оригінальні, елітні сорти пива з чудовими органолептичними 
властивостями, які не містять стабілізуючих добавок, консервантів, з високим 
вмістом білків, які сприяють самоочищенню нирок, печінки та інших 
внутрішніх органів людини. Внаслідок присутності незначної кількості 
алкоголю і наявності діоксиду вуглецю пиво добре освіжає та втамовує спрагу. 

Література: 
1. Удодов, С. О. Міні-індустрія: класифікація засобів виробництва 

безалкогольних та слабоалкогольних напоїв / С. О. Удодов // Харчова і 
переробна промисловість. – 2009. – № 1 (353). – С. 13–15. 

2. Таран, В. М. Міні-пивоварні / В. М. Таран, О. М. Чепелюк, 
С. О. Удодов // Харчова і переробна промисловість. – 2004. – № 11. – С. 29. 

 
25. DIGITAL SIGNAGE – ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В 

ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ 
                                            О.С. Ліфіренко,                  

 І. Шабанова 
Національний університет харчових технологій 

 
Digital signage — це форма зовнішньої реклами, в якій контент та 

повідомлення відображаються на електронних екранах з метою донесення 
цільового повідомлення у визначене місце та визначений час. Digital signage 
пропонує краще повернення інвестицій в порівнянні з традиційними засобами 
реклами. Елементами digital signage можуть бути рідкокристалічні чи плазмові 
панелі, електронні білборди, проекційні чи інші типи екранів, що можуть 
контролюватись комп'ютером чи іншим приладом, дозволяючи користувачу чи 
групам користувачів віддалено змінювати та контролювати контент (зазвичай 
через Інтернет). 
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Нова техніка та обладнання у декілька разів полегшують роботу готелів 
та ресторанів, завдяки їй збільшується потенціал та рейтинг закладів. Гості 
можуть отримати більше інформації яка їм необхідна завдяки текстовим і 
графічним відео роликам. 

Цифрові вивіски (Digital Signage) - таку назву отримала ця технологія, 
простий, гнучкий, надійний ефективний інструмент залучення й утримання 
уваги гостя до продуктів і послуг готеля. Гарний відео ролик, що рекламує 
затишну атмосферу і вишукану кухню ресторану готелю, може вирішити за 
кілька секунд долю романтичного або ділової вечері туриста і бізнесмена, які 
приїхали в Ваш готель вже прямо на стійці реєстрації. Поки гостя поселяють в 
номер відвернути і захопити в потрібному напрямку його увагу можна всього за 
кілька хвилин за допомогою невеликої цифрової вивіски - монітора прямо на 
стійці реєстрації. Текстові та графічні оголошення, фотографії, слайди, відео 
ролики і природне живе відео з високою роздільною здатністю HD дозволяють 
створити привабливу рекламну компанію усередині готелю. Цифрові вивіски 
покращують зв'язок з гостем, а на відміну від традиційних маркетингових 
матеріалів цей процес може бути автоматизований для передачі потрібної 
інформації в потрібний час і в безліч місць одночасно. 

Цілі використання digital signage: 
1) інформація – розклад руху потягів чи інформація про польоти 

тощо; 
2) реклама в точці продажу – промо-акції в магазинах тощо; 
3) стороння реклама – продаж digital signage, мережами 

ресторанів рекламного часу місцевим або національним рекламодавцям 
тощо; 

4) комфорт клієнтів – екрани в зонах очікування ресторанів для 
зменшення сприйнятого часу очікування, або показ рецептів у 
продуктових магазинах тощо; 

5) вплив на поведінку клієнтів – digital signage система, що 
направляє клієнтів в різні частини супермаркету тощо; 
Розклад та відображення контенту може контролюватись у декілька 

способів, починаючи від простих локальних медіа плеєрів, що можуть 
відображати просту послідовність відеофайлів, до складних мереж, що 
контролюють багато територіально розділених дисплеїв з одного місця.  

Використання цифрових медіа систем Digital Signage дозволить знизити 
витрати на додатковий персонал або послуги сторонніх організацій, необхідні 
при розміщенні або заміні традиційних рекламних матеріалів. До того ж, можна 
легко формувати звіти для керівництва або рекламодавців із зазначенням точної 
кількості та географії показів. Цифрові вивіски покращують зв’язок з гостем, на 
відміну від традиційних маркетингових матеріалів цей процес може бути 
автоматизований для передачі потрібної інформації. 

Література: 
1. Режим доступу: «http://uk.wikipedia.org/wiki/Digital_signage»; 
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2. Режим доступу: «http://www.premier-hs.com.ua/uk/content/digital-
signage-stat-  ia-v-zhurnalie-akadiemiia-ghostiepriimstva-1» 

3. Режим доступу: «http://digitalsignage.net.ua/2012/03/digital-at-the-hotel-
2/». 

26. ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ 
О.С.Ліфіренко 

Національний університет харчових технологій 
 

Термін «wellness tourism», найбільш часто перекладається як оздоровчий 
туризм. В основі такого туризму лежить веллнесс-концепція, хоча слід 
зазначити, що подорожі з метою оздоровлення далеко не завжди вчиняються 
людьми, що сповідують дану концепцію в повному вигляді. 

Термін "Wellness" з’явився в 1961 році американський лікар Хелберт 
Данн (Halbert Данн) шляхом поєднання частин з слів WELLbeing і fitNESS. 
Мюллер і Ланц-Кауфман (2001) визначають веллнесс, як «стан здоров'я завдяки 
гармонії тіла, розуму, духу за рахунок самовідповідальності, фізичної культури 
/ краси, здорового харчування / дієти, відпочинку (антистресу) / медитації, 
психічної діяльності / освіти і турботи про навколишнє середовищі / соціальних 
контактів в якості основних елементів » 

Веллнесс туристи можуть отримувати процедури, дуже схожі на ті, які 
використовуються медичними туристами, але відмінність полягає в мотиві - 
збереження і зміцнення їхнього здоров'я, запобігання хвороби, а не лікування 
вже наявної патології. 

В цілому, веллнесс рух підкреслює активну позицію, в якій люди 
намагаються виявити потенційні проблеми і запобігти їх подальший розвиток з 
тим, щоб залишатися у формі і фізично, і психологічно. Так як люди беруть 
участь у розважальних заходах, перебуваючи у відпустці, туризм є ідеальним 
засобом для сприяння здоров'ю. 

Ключовими технологіями реалізації веллнесс-концепції є Spa-технології. 
Існують різні підходи до дефініції «Spa». 

На сайті Intelligent Spas (2007) Spa-об'єкти були визначені, як «бізнес, 
що пропонує Spa-процедури, засновані на водних методах лікування, що 
практикуються кваліфікованим персоналом у професійній і розслаблюючій 
обстановці».  

Мюллер і Кауфман (2006) вважають, що Spa являє собою досягнення 
стану здоров'я завдяки гармонії тіла, розуму і духу з самовідповідальністю, 
фізичним фітнесом / турботою про красу, здоровим харчуванням / дієтою, 
відпочинком / медитацією, психічною діяльністю / освітою та екологічною 
чутливістю / соціальними контактами в якості основних елементів цього типу 
досвіду, фактично повторюючи власне визначення веллнесс.  

Найбільш поширене визначення Spa, дане Міжнародною Spa Асоціацією 
(ISPA): Spa-об'єкти є «місцем підвищення загального благополуччя за 
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допомогою різних професійні послуг, які сприяють оновленню розуму, тіла і 
духу». 

Julie Garrow у визначенні Spa виділяє два ключових елементи, 
необхідних для виключення тисяч салонів краси, масажних центрів і медичних 
установ зі сфери Spa-бізнесу: засновані на воді процедури і місце для 
відпочинку. 

Узагальнюючи можно зробити наступне визначення Spa - це концепція 
духовного і фізичного оздоровлення, спрямована на гармонізацію відносини 
людини з зовнішнім середовищем на основі поєднаного використання 
природних і штучних чинників, з переважанням водних процедур, здорового 
харчування, рухової активності. 

 
27. ФОТОТУРИЗМ ЯК НОВИЙ НАПРЯМОК У ТУРИЗМІ 

Н. Залєвська  
Національний університет харчових технологій 

 
   Туризм, маючи древню історію, не привертав до себе достатньої уваги 

до початку XX ст. Необхідність вивчення туристичного феномену виникла 
після сталого збільшення туристичних потоків та доходів від туризму, 
зростання економічного значення туристичної індустрії.  

  В наш час розрізняють та виокремлюють багато різних видів та 
напрямків відочинку, які можуть задовольнити найвибагливіших цінителів 
відпочинку. Одним з таких видів відпочинку – є фототуризм. 

 Фототуризм - це  напрямок в туризмі, який об'єднує два цікавих 
напрямки: туризм і фотографування. Це поки що молодий, але вельми 
перспективний напрям у сучасному туризмі. Хоча  за останні роки 
популярність фототуризма, як виду відпочинку значно зросла.  

   Можна сміливо сказати, що історія фототуризма почала свій відлік з 
того моменту, коли люди за допомогою фотографій стали розповідати історії. У 
цьому сенсі справжнім рекордсменом у свій час був рідний Радянський Союз: в 
80-ті «рупором» популяризації фототурів своєї епохи був журнал «Радянське 
фото», який публікував знімки мандрівників і фотолюбителів з усієї країни. 

Крім того, в СРСР налічувалося близько 450 фотоклубів, які 
організовували навчальні гуртки і походи на природі - це були перші радянські 
фототури. 

Своє нинішнє значення як альтернативна форма тематичного туризму 
фототур придбав приблизно чотирьох десятиліть тому, коли в країнах Західної 
Європи професіонали і любителі стали організовувати перші фотоподорожі.  

 Сьогодні фототур став однією з найпопулярніших і динамічно 
розвинутих форм туризма, в яких однодумці можуть вільно обмінюватися 
досвідом, ділитися ідеями і розповідати світові про найкрасивіші куточки світа 
за допомогою своїх знімків. 
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 Організаторами таких турів виступають як туристичні компанії, так і 
професійні фотографи або школи фотографів. Вони беруть на себе обов'язки з 
планування подорожей, вибирають найпривабливіші для фототуристів місця, 
бронюють номери, продумують маршрути і складають програми, тим самим 
позбавляючи мандрівників від зайвих клопотів.  

  Більшість програм передбачає як теоретичні заняття з художньої 
фотографії, так і виконання туристами практичних завдань на основі набутих 
знань.  

  Головний інвентар: 
- Фотоапарат з одним або декількома об'єктивами.  
- Карти пам'яті або фотоплівки в необхідному запасі; 
- Якщо є можливість, візьміть захисні фільтри для об'єктива. 
- Засоби для очищення оптичних приладів та засоби для чищення 

матриці дзеркальних фотоапаратів. 
- Зручна сумка або рюкзак для перенесення апаратури. 
- В тривалих фототурах бажано мати з собою ноутбук або накопичувач 

для зливу і зберігання знятих фотографій. 
   Це загальний список, що необхідно взяти на фототур, але детальну 

інформацію все одно потрібно дізнаватися у фотографа - керівника групи, тому 
що все залежить від країни, району та мети поїздки. 

    Групу фототуристів зазвичай веде один або два досвідчених 
фотографа, які допомагають кожному мандрівникові пізнати секрети 
туристичної фотозйомки.  

    Учасники фототура можуть бути як вже досвідчені фотографи, так і 
новачки - тут немає обмежень і заборон. Єдине, за рівнем підготовки учасників 
формуються групи.  

    Перш ніж вирушати в далеку або близьку подорож, організатори 
фототура вибирають формат його проведення: 

1. Фототур з академічним ухилом: під час поїздки проходять заняття 
лекційного характеру, туристи виконують завдання, відпрацьовують на 
практиці отримані знання про фотозйомку. 

2. Фототур без теоретичних занять: розрахований тільки на отримання 
задоволення від поїздки і фотографування, а все можливе навчання зводиться 
до спілкування з фотографом-організатором та іншими любителями фотографії. 

      Також ділять за ступенем комфортності: 
   - Фототури-походи (учасники не тільки фотографують під час туру, 

але ще і займаються такими справами, як розбиття табору, приготування їжі, 
розведення багаття); 

   - Фототури підвищеної комфортності (табір для проживання туристів 
ставиться таким чином, щоб усі місця і маршрути, на яких планується зйомка, 
перебували в безпосередній близькості від місця постійного проживання). 

  Залежно від того, куди виїжджає група, організатори вибирають і 
відповідний засіб пересування. Це можуть бути: 
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 поїздки за кордон, коли фототур організовується турагентством і, 
отже, надаються комфортні умови для поїздки; 

 фототури у вигляді туристичних походів з рюкзаком на плечах і 
велосипедом в руках, коли відбувається не тільки спілкування між учасниками 
поїздки, але і з природою. 

 Отже, фототур – це корисна для особистісного та професійного 
зростання подорож, організована фотографами для фотографів. Організатори 
цих турів намагаються з самого початку зрозуміти, навіщо людина вирушає в 
фототур, і під час самого заходу роблять все, щоб учасник отримав бажане: 
знання, поради та правильний напрямок для подальшого розвитку.  

Також важливо зазначити, що багато подорожей просто неможливо або 
дуже дорого здійснювати поодинці, а вартість участі в багатьох фототурах - 
вельми і вельми бюджетні.Ну, а про емоції і враження від побаченого під час 
фототуру вже й годі говорити, яскравих моментів і пейзажів вистачить з 
надлишком. 

Література: 
1. Інтернет-джерело: http://fotochki.com/fototurizm-chto-eto/ 

 
28. ВІЛЬНИЙ ВІД КОНКУРЕНЦІЇ ВИД БІЗНЕСУ: ДИТЯЧІ КАФЕ 

Н.С. Любачевська, 
О.В. Арпуль  

Національний університет харчових технологій 
 

Одним з найбільш вільних від конкуренції видів бізнесу є дитяче кафе. 
На сьогоднішній день дуже розвинута така сфера бізнесу, як організація 

дозвілля і відпочинку батьків разом з дітьми, або дітей окремо від батьків. У 
багатьох закладах обладнують спеціальні території для організації відпочинку 
дітей, де вони займаються творчістю, а також створюють дитячі кафе, де діти 
можуть не тільки їсти, але цікаво й весело проводити час. 

Створення дитячих кафе, а також закладів з послугами для дітей, є 
досить актуальними. Вони допомагають дітям розвиватися фізично й розумово, 
підвищують їх творчий потенціал, направляють невгамовну енергію в мирне 
русло під керівництвом досвідчених аніматорів (педагогів). 

При відкритті дитячого кафе можна виділити багато плюсів. По-перше, 
всі батьки завжди хочуть для своїх дітей тільки найкращого, тому турбуватися 
про пошук платоспроможних клієнтів не доводиться. Якщо послуги дитячого 
кафе дійсно якісні, і діти із захопленням згадують час, проведений в ньому, то 
знайдуться батьки, які з радістю будуть платити хороші гроші за щастя своїх 
дітей. По-друге, експерти відзначають високу рентабельність даної справи, 
залежно від регіону 20 – 30%. [1] 

Багато жінок, які мають маленьких дітей, обмежені у свободі і не 
можуть дозволити собі розваги. В Україні мало закладів, де можна відпочити 
разом з малюком. Наприклад, в Києві є кілька кафе і ресторанів, в яких 
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передбачені ігрові майданчики та дитячі кімнати: дитячий ресторан «Бебі бар», 
ресторан «Кабачок на бочок», дитяче караоке-кафе «Кучеряшка», дитяче кафе 
«Острів скарбів», «Мармарис» та ще декілька. Але якщо подивитися на інші 
міста й області, то кількість таких закладів обмежена. 

В інших країнах дані заклади більш популярні. Наприклад, в Європі та 
Америці створені всі умови для того, щоб урізноманітнити дозвілля мам і 
маленьких дітей. Існують кафе, ресторани, торговельні та культурні центри, 
музеї, басейни, спортивні зали та кінотеатри, в яких малюки та їхні батьки 
можуть відчувати себе комфортно. 

Інфраструктура для сімей з маленькими дітьми найкраще розвинена в 
Німеччині, Швеції, Великобританії, США, Канаді та Австралії. 

За кордоном у багатьох кафе передбачені окремі зони, де діти можуть 
грати, не заважаючи іншим відвідувачам, або окремий столик з іграми, 
розмальовками та олівцями. При цьому діти перебувають на очах у батьків. 

У деяких кафе за окрему плату можна скористатися послугами 
педагогів, які будуть наглядати за дітьми. 

У ресторанах можна замовити маленькі порції для дітей за зниженими 
цінами. У деяких країнах, наприклад у Швеції, є кафе і закусочні, де готують 
окремі страви для дітей, у яких діабет або непереносимість клейковини.  

У деяких кафе та інших закладах передбачені особливі зони або цілі 
гаражі для дитячих візків. Якщо в приміщенні немає місця для візків, то, як 
правило, для них виділена спеціальна територія ззовні. Найкраще ця проблема 
вирішена в Стокгольмі: біля багатьох громадських установ шведської столиці є 
спеціальні майданчики для дитячих візочків. [2] 

Оскільки в багатьох країнах такий вид бізнесу, як дитяче кафе, дуже 
розвинений, то і в нашій країні потрібно розвивати цю сферу. 

І не дивлячись на те, що відкриття дитячого кафе потребує великих 
зусиль, оскільки передбачає безліч нюансів, їх необхідно й популярно 
відкривати.  

Обов'язкова норма в приміщенні - 2,5 квадратних метра на одну дитину. 
Для даного закладу цілком підходить місце і в окремій будівлі, і при готелі. 
Майже у всіх готелях сімейного типу є дитячі атракціони, різні ігрові та 
розважальні зони. Після довгих ігор дітям хочеться їсти, і кафе поряд – 
відмінний варіант для цього. 

Також, в обов'язковому порядку враховуються вимоги органів СЕС та 
пожежників, особлива увага приділяється підбору працівників залу і "хорошої 
команди на кухні", розробляється спеціальне дитяче меню для дітей різного 
віку. 

За допомогою зовнішньої реклами залучаються діти навколишніх 
будинків та їх батьки, а для постійних клієнтів розробляють картки знижок.  

Однією з найбільш затребуваних послуг дитячих кафе на сьогодні є 
проведення дитячих свят. [1] 
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Сімейний відпочинок з дітьми є одним з найбільш затребуваних та 
напрямок відпочинку, який активно розвивається, незважаючи на сезонний 
попит та інші характерні особливості. 

Багато готелів, зацікавлених в залученні сімейної аудиторії, пропонують 
спеціальні акції та програми для спільного відпочинку з дітьми, де у вартість, 
крім проживання та харчування, входить широкий набір додаткових послуг. 
При цьому готелі отримують вдячні відгуки батьків та високі позиції в 
рейтингах на популярних туристичних сайтах. 

Додаткові послуги в готелях, які можуть сподобатися любителям 
сімейного відпочинку, а також дитяче кафе при готелі – дуже актуально на 
сьогоднішній день. Також гарним попитом користуються такі додаткові 
послуги, як набори для малювання або показ кінофільмів «під зоряним небом». 

Наявність няні, з якою можна залишити свою дитину не тільки в 
дитячому клубі, але і в номері, є вагомою перевагою для гостей з маленькими 
дітьми.  

Також батьки часто з вдячністю згадують у відгуках офіціантів та 
адміністраторів ресторану, які вже на другий день пам'ятають, на які види 
продуктів у дітей алергія. [3] 

Отже, дитяче кафе – це один з найбільш вільних від конкуренції видів 
бізнесу. Організація дозвілля й відпочинку батьків з дітьми – сфера бізнесу, яка 
досить стрімко розвивається. І на сьогодні створення дитячих кафе, а також 
закладів з послугами для дітей, є досить актуальними.  

В багатьох країнах даний вид бізнесу досить розвинений, тому і в нашій 
країні потрібно розвивати цю сферу. 

Література: 
1. http://go.am-am.info/detskie-zony-v-kafe-i-restoranax 
2. http://rabotai.in/kodex/182.html 
3. http://biznes-prost.ru/kak-otkryt-centr-dosuga-dlya-detej.html 
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Проблеми енергозбереження залишаються в центрі уваги світової 

громадськості. Нині складно переоцінити важливість проектів 
енергоефективності для української економіки.  

Для більшості готелів витрати на електроенергію, опалення і 
кондиціонування становлять не менше 40% всіх експлуатаційних витрат. На 
фоні підвищення тарифів на енергоносії, впровадження інноваційних рішень 
дозволяє скоротити споживання енергоресурсів, забезпечити автономне 
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енергозабезпечення та раціональне управління готельною інфраструктурою, що 
є невід’ємною ефективною складовою готельного бізнесу [1].  

Логічною вершиною оптимізації енергоспоживання готелю вважається 
застосування енергозберігаючого обладнання та систем. 

На ринку України існують підприємств та компанії, діяльність яких 
спрямована на енергозбереження, впровадження та реалізацію в закладах 
готельного господарства енергозберігаючих систем.  

 Компанія «Інтелсіті», працюючи на ринку України з 2003 року, є 
одним з провідних інсталяторів систем комплексної автоматизації житлових і 
адміністративних будівель. Її діяльність поширюється на всю територію країни. 

Сфера діяльності компанії: 
• генеральний підряд – інженерні системи та мережі (електричні 

системи, вентиляція, кондиціонування, опалення, телекомунікації);  
• проектування, реалізація і супровід комплексних систем 

автоматизації житлових («Розумний будинок») і громадських (диспетчеризація) 
будівель;  

• проектування, монтаж, введення в експлуатацію та супровід 
телекомунікаційних систем, мереж електропостачання;  

• гарантійне обслуговування та сервісний супровід систем;  
• постачання обладнання Legrand, REHAU, D-Link, Samsung, Berker, 

Cisco та інших.  
Компанія «Інтелсіті» пропонує наступні рішення для енергозбереження 

в готелях: управління освітленням та опаленням на сходових майданчиках, в 
санвузлах, в інших приміщень, управління мікрокліматом, управління 
гардинами [2].  

Компанія «Omnitec» - це українська компанія-представник іспанського 
підприємства «Omnitec», що працює при найбільшому заводі BTV в Іспанії. На 
ринку України працює з 2007 року і пропонує наступні системи 
енергозбереження для готелів: система управління та енергозбереження, 
система енергозбереження Proximity, система енергозбереження Proximity Dual, 
система енергозбереження Proximity on-line [3].  

Компанія «Schneider Electric» (рішення по контролю енергоспоживання 
разом із «Cisco»)  – це велика французька машинобудівна компанія, що 
забезпечує розробку і виробництво рішень в галузі управління електроенергією, 
а також комплексних енергоефективних рішень для енергетики та 
інфраструктури, промислових підприємств, об'єктів цивільного та житлового 
будівництва, центрів обробки даних. 

Комплексні пропозиції компанії «Schneider Electric»: 
• розподіл електроенергії середньої і низької напруги;  
• автоматизація та управління промисловими об'єктами;  
• автоматизовані системи управління будівлею і комплексні системи 

безпеки;  
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• рішення з організації офісного простору (кабеленесучі системи і 
електроустановочні вироби);  

• системи вимірювання, контролю та управління електроенергією;  
• системи резервного живлення та охолодження. 
Завдяки новому рішенню Energystep@Work™ компанії «Schneider 

Electric» контроль над енергоспоживанням стає ефективнішим. 
Використовуючи можливості «Cisco® Energywise», рішення 
«Energystep@Work» зменшує втрати енергії, пов'язані з роботою персональних 
комп'ютерів, що під’єднуються до загальної мережі будівлі, та інших пристроїв, 
при цьому зменшення витрат на енергію доходить до 40%.  

Пропозиції компанії «Schneider Electric» для готелів: системи управління 
обладнанням готельних номерів, система управління будівлею, 
енергозбереження [4].  

Компанія «Honeywell» та її система INNCOM. Honeywell International – 
велика американська корпорація, що виробляє електронні системи управління і 
автоматизації. Її продукція предсавлена в Україні понад 20 років в галузі 
постачання та впровадження інноваційних технологій автоматизації. 

INNCOM – це готельний напрямок американської багатогалузевої 
корпорації Honeywell, яка входить в список 100 провідних світових компаній. 
Компанія розробляє сучасні програмні засоби інтегрованих систем кімнатної 
автоматизації для готельного бізнесу. 

Заявлені характеристики системи INNCOM і досвід практичного 
використання в готельній індустрії дозволяють заощаджувати до 30% коштів за 
використані енергоресурси готелем.  

Рішення та основні функції системи  INNCOM by Honeywell для готелів: 
• орієнтир на енергозбереження;  
• можливість визначення присутності гостя за допомогою 

інфрачервоних датчиків; 
• автоматична корекція освітлення в залежності від присутності чи 

відсутності гостя в номері; 
• постійна робота непомітних та прихованих від людей датчиків;  
• регуляція мікроклімату в номерах готелю за допомогою датчиків та 

термостату; 
• контроль за герметичністю дверей в номері, в залежності від цього 

вмикається або вимикається кондиціонер;  
• можливість управління системою зі стійки реєстрації [5]. 
Отже, проаналізувавши ринок України щодо підприємств з виробництва, 

реалізації та встановлення енергозберігаючих систем в закладах готельного 
господарства, майже всі компанії є філіалами (або представництвами) 
підприємств, що знаходяться в інших країнах світу.  Дані підприємства входять 
в десятку найкращих компаній світу, кожна з яких має свої характеристики й 
відмінності, але всі вони надають схожі послуги стосовно енергозбереження в 
готелях та мають відповідно високу якість.  
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Питання енергозбереження є досить актуальним в наш час. Тому 
підприємствам готельно – ресторанного бізнесу, з метою ефективного розвитку, 
варто звернути увагу на вище переглянуті компанії та впроваджувати їх 
продукцію і системи в своїх закладах.  

Література: 
1. Ковалко М. П. Енергозбереження – досвід, проблеми, 

перспективи. / М. П. Ковалко. – К., 1997. – 152 с. 
2. http://www.ic.ua/index.php 
3. http://omnitec-systems.com.ua/ua/pro-kompanyu/ 
4. http://www.schneider-electric.ru/sites/russia/ru/  
5. http://www.honeywell-ec.ru/about/ 

 
30. СІМЕЙНИЙ ВІДПОЧИНОК ТА ПОСЛУГИ ДЛЯ ДІТЕЙ У 

ВІДОМИХ МЕРЕЖАХ ГОТЕЛІВ СВІТУ  
Н.С. Любачевська, 

Т.В. Влодарчик 
Національний університет харчових технологій 

 
Згідно з дослідженням, проведеним готельним брендом Embassy Suites, 

який є частиною мережі Hilton, три чверті (77%) батьків хоча б раз на рік 
відправляються в поїздку зі своїми дітьми, під час якої вони зупиняються в 
готелі, і приблизно одна третина сімей (30%) подорожують три і більше разів 
на рік. 

Для більшості батьків сімейний відпочинок з дітьми є важливою і 
емоційно насиченою подією. Саме тому готелі, які хочуть залучити й утримати 
даний сегмент аудиторії, роблять кроки, завдяки яким подорожі для батьків з 
дітьми стануть набагато простішими й комфортнішими. 

Наприклад, в готелях мережі Embassy Suites існує програма «Секрети 
сімейної подорожі», яка  включає: 

•  #PrettyGreat Family Travel Hacks: онлайн співтовариство, яке надає 
сім'ям «підказки» для подорожей: прості й корисні поради про те, як зробити 
відпочинок з дітьми простіше за допомогою спеціального хештегу #PrettyGreat; 

• постійне навчання співробітників: 56% гостей стверджують, що 
доброзичливий персонал може сприяти їх подальшому поверненню разом з 
родиною в цей або в інший готель даної мережі. Тому мережа готелів Embassy 
Suites проводить командні тренінги своїх співробітників; 

• додаткові послуги, орієнтовані на сім'ї, наприклад: серветки із 
зображеними на них дитячих ігор, таких як хрестики-нулики, судоку і 
головоломки «знайди слово»; різні знаки «не турбувати», спеціалізовані на 
тематиці дітей; а також розмальовки та кольорова крейда на стійці реєстрації. 
Крім того, в окремих готелях пропонуються засоби по догляду за дитиною 
(дитяче мило, серветки та інші предмети першої необхідності); 
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Для того, щоб краще розуміти потреби й відповідати очікуванням 
подорожуючих сімей, готелі Embassy Suites провели опитування серед 2000 
гостей, у яких є хоча б одна дитина молодше 18-ти років. Результати 
підтвердили бажання всіх батьків подорожувати разом з дітьми і виявили 
наступні особливості: 

• Сім'ї часто відпочивають разом. Майже 40% молодих батьків (18-34 
років) подорожують і зупиняються в готелях разом зі своїми дітьми 3 рази на 
рік і більше – це частіше, ніж батьки старше 35 років. 82% всіх батьків хотіли б 
подорожувати разом зі своїми дітьми ще частіше. 

• 63% сімейних пар хочуть подорожувати разом з дітьми, щоб 
«створювати разом з ними нові спогади», а 62% зазначили, що «хочуть 
проводити з дітьми час, поки вони ще маленькі», і це їх головна мотивація для 
спільних поїздок. 

• Сімейна подорож – важлива частина виховного процесу в сучасному 
світі. 70% батьків прагнуть вирушити в сімейну подорож, оскільки вважають 
дуже важливим забезпечити своїй дитині ті враження, яких у них самих в 
дитинстві не було. Ці батьки хочуть, щоб їхні діти мали більш широкий 
кругозір (52%) і намагаються дати своїм дітям більше можливостей, ніж могли 
фінансово забезпечити їх власні батьки (48%). 

• Сімейно-орієнтовані послуги – запорука вдалого відпочинку. 
«Двокімнатні номери» для 53% опитаних і «можливість замовити 
безкоштовний гарячий сніданок» для 47% - найбільш ймовірна мотивація, щоб 
зробити вибір на користь конкретного «сімейного готелю», особливо якщо 
обидві пропозиції доступні. 

Всесвітні готельні бренди все більше уваги приділяють своїм 
найменшим постояльцям. Наприклад, керівництво всесвітньо відомого бренду 
FourSeasons пропонує оригінальні способи для дітей дізнатися якомога більше 
під час подорожі. Так, перебуваючи в англійському FourSeasonsHotelHampshire, 
кожен маленький гість може здійснити свою мрію, хоча б на день ставши 
господарем поні з власної стайні готелю. Діти не тільки отримують навички 
догляду за твариною, а й беруть уроки верхової їзди. 

Приїжджаючи в італійську Флоренцію гості – як маленькі, так і дорослі 
– можуть скористатися пропозицією «Стань Мікеланджело на день» в готелі 
FourSeasonsHotelFirenze– професійний художник викладає ази майстерності в 
готельному парку. 

Пакет послуг СПА-центру в паризькому FourSeasonsHotelGeorge V дає 
можливість дівчаткам не тільки насолодитися СПА-процедурами, а й дізнатися 
про те, як користуватися косметикою і зберігати красу.  

Готель FourSeasonsResortProvence у французькому Терр-Бланш 
пропонує маленьким гостям здійснити тур по прекрасних садах готелю, де 
росте більше 70 видів квітів і трав.  
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В готелі FourSeasonsHotelRitzLisbon, маючи спеціальну карту, діти, 
віком 6-10 років, можуть досліджувати безліч секретних куточків в цьому 
елегантному лісабонському готелі. 

Пакет послуг для дітей в дублінському готелі FourSeasonsHotelDublin 
включає крім футбольного м'яча, захисту, диска для фрісбі й скакалки, ще й  
ключку і м'яч (сліотар) для гри в традиційну ірландську гру «герлінг».  

Юні науковці, що зупиняються в готелі FourSeasonsHoteldesBergues в 
Женеві, можуть побувати в Європейському центрі ядерних досліджень і 
відвідати дивовижну виставку, що розповідає про таємниці Всесвіту. 

В цілому, очевидно, що сегмент сімейних подорожей з дітьми має ряд 
особливостей – сезонний попит, особлива чутливість до цін, підвищені вимоги 
до додаткових послуг, потреба в додаткових місцях в номері і т.д., але 
незважаючи на все це, сімейний відпочинок – дуже активно розвивається і стає 
все більш популярним. 

Література: 
1. http://prohotelia.com.ua/2015/04/family-travel-hacks/ 
2. http://prohotelia.com.ua/2010/04/four_seasons_kids_program/ 

 
31. РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС ЗАВТРА 

 Р.В. Матюшенко  
Національний університет харчових технологій 

     
«Кухар, який  пропонує  нову страву, приносить людству більше 

користі, ніж вчений,  який відкрив нову  планету». Цей вираз належить  
французькому  гурману  Брійя – Саварену, автору популярної книги «Фізіологія 
смаку».  

 В повсякденному житті  ресторанів, розробку нових страв вважають 
марною тратою часу.  Більшість ресторанів задовольняються стандартним 
меню  до якого звикла більша частина його постійних відвідувачів. Така 
тенденція  існує в ресторанах більшості країн світу. Так, наприклад, в 
американських ресторанах відвідувачі задоволені стандартним меню, де в 
якості гарніру апетитно нарізані шматочки помідорів та цибулі, дрібно 
посіченої петрушки та соусу. Часом шеф-кухар пропонує нову страву, але вона 
викликає  незадоволення  з боку керівників ресторану, тому як  екстравагантно 
воно виглядає  або має незвичайний смак. 

 Наряду з такою тенденцією існує і інша. Деякі ресторатори в погоні за 
прибутком намагаються «проковтнути» більше ніж можливо, вимагаючи від 
шеф-кухарів різних незвичайних страв, які вряд чи матимуть успіх. Така 
ситуація приводить  до звикання відвідувачів та сприйняття ними 
найневибагливішогосмаку. Відвідувач, яким найчастіше є пересічний 
службовець, звикає до того, що  його чекає повне розчарування, якщо  він 
замовить що-небудь окрім звиклого біфштексу або котлети по-київськи. Ось 
чому в меню багатьох ресторанів  може бути біля тридцяти страв, а 
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користуватися попитом  буде тільки   невелика їх кількість.    Залишається  
загадкою, чому індустрія ресторанного господарства все таки продовжує 
прагнути до нововведень, не дивлячись на те, що більшість клієнтів передбачає 
замовляти  традиційні страви. Така тенденція може частково пояснюватися 
торговою філософією, яка постійно пропонує необхідність змін.Професіонали 
вважають, що майбутнє за авторською кухнею, яка базується  на своєму 
особистому досвіду, знаннях традицій і регіонального продукту.А пропонована   
«молекулярна кухня» - одна із  багаточисельних сучасних технік, яку 
неможливо  піднести  до рівня екзистенціального перевороту в історії кухні. 

Відомий французький кухар ПьєрГаньер якого часто цитують у зв’язку з 
молекулярною кухнею має таку думку, що Кесарю кесареве, а область хімії 
треба віддати хімікам, а кухарю  не властиво займатися  колбами та сифонами.  
Тому існує така думка, що майбутнє не за молекулярною гастрономією, а на 
сьогодні це тільки дань моді. Ставити молекулярну кухню за основу своєї 
роботи, напевно, немає сенсу. ЇЇ використовують заради  відображення деяких 
нот, ароматів, відтінків смаку, в пошуках нових  кольорів для своїх  страв. 

       Інший знаменитий кухар  Франції  ЖоельРобюшон вважає, що 
молекулярна історія не привносить ні нового оволодіння технікою, ні 
технічного  вдосконалення. Вона нічого собою не являє, якщо не має 
відповідних суттєвих основ. Кухня завтрашнього дня – це кухня, яка з повагою 
відноситься до зовнішнього середовища, а кухар є  найкращим послом захисту 
майбутнього планети. Всі гастрономи світу зацікавлені в тому, щоб земля була 
благотворною, продукти здоровими, а вода чистою.Гастрономія майбутнього, 
як вважають видатні кухарі різних країн – це місцева регіональна кухня в 
сполученні з  сімейними  традиціями – все це дає змогу самовираженню.  
Потрібно залишатися в своїй країні, але бути відкритому світу. 

Істинна кухня – в продукті, в гарному регіональному продукті. І тільки зі 
своїми продуктами кухар може творити і робити  чудеса.  Тому, що на витвір 
кухарів професіоналів впливає історична культурна спадщина регіону - те що 
закладено у кожного в генах. Ми можемо і повинні їздити по всьому світу, щоб 
мати натхнення до  нових ідей,  але це натхнення  повинно базуватися на 
міцних основах.  Кухар -  професіонал повинен виготовляти нові страви, 
постійно експериментувати, знаходити нові варіанти сполучення різних 
продуктів.  Тому всі нові революційні  ідеї  ідуть через еволюцію. 

Так,наприклад,  в Англії  кухня майбутнього  це   встановлення 
традицій, проба  відроджувати  і  модернізувати. В цій країні велика кількість 
закладів ресторанного господарства розташовані в будівлях які  налічують до 
500 років свого існування, це будинки які мають велику та знатну історію.  Але 
похвалитися  багатими гастрономічними ідеями  кухня Англії  неможе.  В той 
же час,  історичні дані свідчать, що в XIX столітті в Англії були гастрономічні 
починання, якими вона могла пишатися, якби вони  не були загублені та забуті.  
Тому провідні кухарі сьогодення вирішили, що   майбутнє   ресторанної галузі 
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Англії  полягає у  відродженні стародавніх  традицій,  та  в спробі відродити і 
модернізувати їх. 

Головне чого прагнуть кухарі досягти у творчих пошуках – це новий 
смак.  Жест –це творчий  пошук  кухаря – який  остається  за стіною  кухні, а у 
відвідувачів залишається спомин про страви які  вони куштували. Дуже важко 
робити  прогнози  на майбутнє  та  передбачати  яка буде кухня  тому,  що вона 
залежить повністю від тих хто її створює. А якими будуть творці та  ті для яких 
все це робиться – залишається сподіватися на краще.  Кухні Ескофьє, кухня 
«нувелькюізін», молекулярна кухня це кухні «одного дня».  

 Видатний іспанський кухар  Хуан Марі Арзак  вважає,  що майбутнє за 
кухнею простою і здоровою.  Кухня з продуктів які знайомі досконало, це 
кухня своєї спадщини, яка закладена в генах, але при цьому відкрита світу і 
знаходиться в тісному зв’язку з ним.  Без цього кухня країн світу залишилась би 
в кам’яному віці. Тому треба мислити  місцевими поняттями, але жити 
глобально. В зв’язку з цим  найголовніше для шефа – внутрішній пошук, 
внутрішня подорож, яка досягається внаслідок емоцій від  зовнішніх вражень. 

Кухня душі, саме вона народжується у симбіозі з 
експериментуючимикухарями.Шлях до досконалості кожного шефа повинен 
бути збагаченим  своїм внутрішнім пошуком,щоб не повторювати  помилки 
періоду «нювелькюізін», коли під впливом почуття  нового віянням, подавали  
повітря під ковпаком. 

    Тому, головна  кухня – це кухня смаку, аромату і емоцій. І в 
майбутньому потрібно робити Кухню з великої літери, не підвласну  модам і 
яка не залежить  від гастрономічних критиків та інших віянь. Кухню серця, 
кухню емоцій, кухню свого життєвого досвіду і для свого народу. За такою 
кухнею  майбутнє.    

Література:  
1. ГабіГаубер, МіхаельШвенк. Харчування - К: «Знання-

Прес»,2012.-184с. 
 

32. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ  ТІСТА З              
ДОДАВАННЯМ ПЛОДОВИХ ПОРОШКІВ ДЛЯ БІСКВІТНОГО 

НАПІВФАБРИКАТУ 
                    І.М. Медвідь,  

Ю.А. Мирошник,  
О.Б. Шидловська 

Національний університет харчових технологій 
 

Складна екологічна ситуація в Україні призводить до зростання 
захворюваності населення, основну частину в структурі якої займають хвороби, 
пов’язані з харчуванням. Значним попитом у населення користуються 
борошняні кондитерські вироби, важливе місце серед яких займають вироби з 
бісквітного тіста. Бісквітні напівфабрикати, що виготовляються з борошна 
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пшеничного вищого сорту відрізняються дефіцитом важливих макро- та 
мікроелементів, вітамінів, амінокислот та харчових волокон. Тому для 
створення функціональних бісквітних напівфабрикатів доцільно 
використовувати рослинну сировину, яка містить збалансований комплекс 
біологічно активних речовин, що сприяють формуванню високих смакових та 
оздоровчих властивостей готових виробів [1]. В якості такої сировини можуть 
використовуватись плоди лікарських рослин, зокрема горобини звичайної, 
обліпихи крушиновидної та калини звичайної. 

Пріоритетним напрямом наукових досліджень є застосування у 
технологіях харчових продуктів добавок з плодоягідної сировини у вигляді 
порошків, оскільки сушені ягоди  є природними концентратами біологічно 
активних речовин. Завдяки цінному хімічному складу порошки калини, 
горобини та обліпихи являються джерелом збагачення харчовими волокнами, 
вітамінами (С, В1, В2, РР, А, Е), мінеральними речовинами (К, Na, Ca, Mg, P, 
Fe), β-каротином, пектином, органічними та деякими незамінними 
амінокислотами (валін, лейцин, треонін, аргінін) [2-4]. 

Метою даної роботи було дослідження впливу добавок на структурно-
механічні властивості бісквітного тіста. Результати цих досліджень є 
необхідним чинником, що дає змогу контролювати і одночасно впливати на 
основні якісні характеристики готових напівфабрикатів, такі як пористість та 
питомий об’єм. 

Структура тіста визначається кількісним і якісним складом основних 
полімерних сполук (крохмалю, білків, клітковини), наявністю 
низькомолекулярних гідро- і олеофільних сполук. Полімери борошняної 
сировини і вода утворюють основу колоїдної структури тіста, яку доповнюють і 
пластифікують низькомолекулярні сполуки (цукор, амінокислоти, жири). 

Для визначення структурно-механічних властивостей тіста з дослідними 
добавками використовували зразки з додаванням порошків калини, горобини та 
обліпихи у кількості 3%, 6% і 9% до маси борошна. В якості контрольного 
зразка було обрано тісто з пшеничного борошна вищого ґатунку. Структурно-
механічні властивості тіста оцінювали за допомогою фаринографа фірми 
Brabender за наступними показниками: час утворення тіста і його стійкість до 
механічного впливу, еластичність і розрідження. Для визначення впливу 
плодових порошків на фізичні властивості тіста були проведені дослідження на 
альвеографі Chopen. 

Розшифровка фаринограм тіста показала, що при збільшенні дозування 
плодових порошків підвищується його водопоглинальна здатність, що можна 
пояснити вмістом у порошках пектинових речовин і клітковини, які володіють 
підвищеними сорбційними властивостями. Встановлено, що внесення добавок 
зменшує час утворення тіста, а також призводить до зменшення еластичності 
(на 8…20 од. приладу) та збільшення розрідження тіста (на 30…140 од. 
приладу) порівняно з контролем. Збільшення розрідження тіста прогнозує 
поліпшення пористості готових бісквітних виробів. Враховуючи вищенаведені 
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дані, можна зробити висновок, що з додаванням порошків калини, горобини та 
обліпихи пружно-еластичні властивості тіста знижуються, що можна пояснити 
більш високим вмістом простих цукрів. 

Розшифрування альвеограм тіста свідчить, що додавання порошків 
калини, горобини та обліпихи призводить до збільшення пружності тіста в 
1,3…2,6 разів та значного зменшення розтяжності у 1,4…9,5 разів в залежності 
від дозування добавки.  Робота деформації, як комплексний показник якості, 
також зменшувалася.  

Наведені дані свідчать про те, що бісквітний напівфабрикат з 
порошками калини, горобини та обліпихи буде мати більш пористу і ніжну 
структуру. При цьому, щоб забезпечити високу пористість готових виробів слід 
застосовувати неіоногенні ПАР, в кількості 1-1,5% до маси борошна. Крім того, 
використання плодових порошків дозволить регулювати хімічний склад 
бісквітних напівфабрикатів, підвищити їх харчову цінність, розширити 
асортимент нових видів виробів функціонального призначення. 
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Кондитерські вироби – висококалорійні і легкозасвоювані харчові 

продукти з великим вмістом цукру, що відрізняються приємним смаком та 
ароматом. В основному вони мають солодкий смак, привабливий зовнішній 
вигляд і високу калорійність. В той же час більшість кондитерських виробів 
містить невелику кількість вітамінів, мінеральних речовин та харчових 
волокон. Висока калорійність і швидка засвоюваність кондитерських виробів 
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при недоліку біологічно-активних речовин, можуть привести, при надлишку їх 
вживання, до збільшення маси тіла та виникнення цукрового діабету, серцево-
судинних захворювань. Тому, перед кондитерською промисловістю разом із 
зростанням випуску та розширенням асортименту, стоїть завдання збагатити 
кондитерські вироби харчовими волокнами і тим самим підвищити їх 
біологічну та харчову цінність [1]. 

Харчові волокна – це компоненти рослин або рослинних продуктів, які 
не перетравлюються шлунково-кишковим трактом. Основним джерелом 
харчових волокон є фрукти, овочі і злаки, шкірка плодів, яку ми часто так 
ретельно знімаємо перед вживанням. На сьогоднішній день перспективними 
джерелами харчових волокон для використання їх в технології кондитерських 
виробів є овочі і фрукти, фруктові неосвітлені соки з м'якоттю, борошно з 
цільнозмеленого зерна, борошно грубого помелу, висівки злакових, 
концентрати харчових волокон, попередньо виділені зі злаків або іншої 
рослинної сировини у вигляді порошку. 

До харчових волокон належать: целюлоза (клітковина), геміцелюлоза, 
пектини, лігніни, слизу і камеді. Крохмаль  також є полісахаридом, але при 
цьому до пребіотиків не відноситься, оскільки в нормі він повністю 
розщеплюється і всмоктується у верхніх відділах кишківника, тому бактерії 
товстого кишківника не можуть використовувати його в якості поживного 
субстрату [2]. 

Доведено, що харчові волокна рослинного походження мають велике 
значення при лікуванні ожиріння, діабету, запобігають розвитку склерозу, 
утворенню камінців в жовчному міхурі, захищають від дивертикульозу. 
Статистика показала, що в країнах, де населення вживає більше харчових 
волокон, значно рідше зустрічаються захворювання товстої кишки, в тому числі 
й онкологічні [1]. 

Гігроскопічні харчові волокна сприяють розрідженню та прискорюють 
перетравлювання  їжі, що суттєво покращує обмін речовин в організмі. 
Прискорення просування їжі скорочує також час контакту зі слизовою 
забруднюючих її канцерогенів і токсинів, що помітно знижує ризик раку 
товстої кишки, запобігає ожирінню. Нещодавно дослідники з'ясували, що 
волокна також доставляють в кишківник антиоксиданти, які запобігають 
утворенню ракових пухлин. 

Велику кількість харчових волокон містять висівки. Крім того, що вони 
як і інші продукти, насичені складними вуглеводами, висівки також багаті 
мікроелементами: магній, калій, фосфор, протеїн, білки, насичені кислоти. 
Клітковина висівок корисна ще й тим, що відмінно вбирає воду, що дозволяє 
значно підвищити харчову цінність та значно знизити випарювання вологи у 
продукті [1, 3]. 

Включені до складу висівок харчові волокна зв'язують холестерин, тому 
вони можуть споживатися з метою профілактики атеросклерозу. Баластні 
речовини зв’язують і виводять з організму також і харчовий холестерин, і 
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холестерин, який утворюється в процесі синтезу жовчних кислот, внаслідок 
чого зменшується концентрація холестерину в крові і тим самим знижується 
небезпека каменеутворення в жовчному міхурі [4]. 

Виявлена позитивна дія висівок при цукровому діабеті, оскільки 
сповільнене розщеплювання крохмалю сприяє усуненню провокуючого 
чинника прогресу і активізації такої недуги. Елементи висівок, завдяки вмісту в 
них різних харчових волокон, є універсальною біологічною речовиною, що 
зв'язує іони важких металів, радіонукліди, шкідливі продукти розпаду харчових 
речовин [5]. 

З метою пошуку нових рішень для збереження корисних речовин, 
вишукуються нові процеси виробництва кондитерських виробів. Важливим 
напрямком розробки при випіканні тортів, кексів, рулетів та інших виробів є 
додавання баластних речовин задля збагачення кондитерських виробів мікро-, 
макроелементами, вітамінами та харчовими волокнами, які необхідні для 
нормального функціонування людського організму. 
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Нинів умовах несприятливого екологічного  середовища, що безумовно 

впливає на людський організм, а також спосіб життя та харчування виникає 
проблема дефіциту поживних речовин, які необхідні для нормального 
функціонування людського організму. Поживні речовини потрапляють до 
організму людини з їжею, але останнім часом в продуктах котрих ми 
споживаємо відсутні необхідні людському організму речовини. 
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 Це в свою чергу призводить до виникнення хронічних та спадкових 
хвороб. На сьогоднішній день є необхідність в створенні продуктів, які б  були 
не лише смачними, але й змогли задовольнити  всіма речовинами яких 
недостатньо в організмі,  та які необхідні для повноцінного функціонування 
зрілого та дитячого організму. Такі продукти зазвичай збагачують баластними 
речовини. 

Борошняні кондитерські вироби — це випечені з тіста заготовки, 
оброблені після охолодження помадами, кремами, горіхами, цукатами та 
шоколадом . Данні вироби є харчовими продуктамиз високоюконцентрацією 
сухих речовин. Містятьцукор, жир, білки, крохмаль. В основному вони 
володіютьсолодким смаком, мають  привабливийзовнішній вигляд, але в них 
відсутні ті речовини, які необхідні для нормального функціонування людського 
організму, що призводить до надмірнихжировихвідкладень в організмі, 
сприяютьвиникненнюцукровогодіабету, карієсу і ін.  

Тому перед кондитерськоюпромисловістю разом іззростаннямвипуску, 
розширеннямасортименту,  стоїть задача збагатити кондитерські вироби 
харчовими волокнами та знизити частку цукру  тим самим підвищити їх 
біологічну  та харчову цінність. Оскільки у результаті систематичного 
споживання надлишкової кількості цукру щорічно зростає число людей хворих 
на цукровий діабет і ожиріння. У світі близько 160 млн. хворих на цукровий 
діабет другого типу, який провокується неправильним харчуванням. 
Порушення структури харчування є головним чинником захворювань на 
ожиріння, на яке страждають понад 20% мешканців промислово розвинених 
країн. 

Основними напрямами удосконалення технології виробів з тіста є 
збільшення поживної цінності, зменшення калорійності, покращення 
зовнішнього вигляду, збільшення термінів зберігання тощо.Для досягнення цих 
цілей використовують харчові добавки, які можна вводити як у рецептуру тіста, 
так і склад начинки. Тому було запропоновано збагати виріб з тіста, а саме 
пісочне печиво харчовими волокнами з цедри лимону, оскільки лимон не лише 
багатий на органічні кислоти, білки, харчові волокна, але й найбільше вітаміну 
С з фруктів зосереджено саме в цьому цитрусу. Крім того він виступає 
захисним бар’єром в розвитку таких захворювань, як порушення обміну 
речовин, атеросклерозу. 

Також можливе збагачення кондитерського виробу пивною дробиною. 
Оскільки використання пивної дробини служить  джерелом білка і клітковини, 
які може бути використаний при виробництві борошняних та хлібобулочних 
виробів зниженої калорійності. До її складу входить 24% білка і 15% лігніну. 
Інший замінник сахарози складається з солодкої молочної сироватки, казеінату 
натрію і лактози. Вінможезамінити до 50% сахарози в печиві. Оскільки 
зниження частки цукру в кондитерських виробах призведе до 
меншоїкалорійності виробу, але підвищить біологічну цінність.  
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Німецькі вчені вважають, що часткова або повна заміна цукру лактозою 
у рецептурі борошняних кондитерських виробів, підвищує їх якість і оздоровчі 
властивості, знижує витрати жиру. Зокрема, з її допомогою можна знизити до 
половини передбачених жирів без погіршення смакових властивостей печива. 
Повна, або часткова заміна пшеничного борошна на спельту, сприятиме 
збільшення попиту на виріб тому, що особливістюспельти є її клейковина, яка 
майже не викликає алергії у людей, чутливих до цього елементу в пшеничному 
зерні. Деякі учені стверджують, що спельта, навпаки, допомагає боротися з 
глютєїновою хворобою. Цей злак містить практично всі живильні речовини, 
яких потребує людина, в збалансованому поєднанні. Спельта багатша 
протеїном, ненасиченими жирними кислотами і клітковиною, аніж звичайна 
пшениця.  

Дана технологія значно розширить асортимент печива при додавання 
харчових волокон, заміни сахарози на лактозу та спельти  дасть можливість 
споживати солодкі вироби не лише здоровим людям, але й особам які 
страждають на ожиріння та цукровий діабет.  Вироби з пісочного тіста містять 
велику кількість вуглеводів, вітаміни групи В, мінеральні речовини, білки. Але 
разом з тим вони також багаті жирами, і калорійність таких виробів 
надзвичайно висока, однак зараз підприємства виробляють також вироби з 
пониженим вмістом сахарози, реалізовані технології виробництва 
вітамінізованого печива і групи виробів з бета-каротином і ін. 
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Готельний бізнес є однією з найбільш особистих сфер економіки і являє 
собою технологічно та інформаційно насичену галузь. Відомо, що успіх 
підприємництва залежить від широкого використання новітніх технологій, як в 
області введення нових готельних послуг, так і в  просуванні їх на ринок. 
Цілком очевидно, що запровадження інноваційних технологій стало 
невід'ємною умовою підвищення конкурентоспроможності готельного 
підприємства, а також сприяє поліпшенню якості обслуговування одночасно з 
формування «нових» потреб сервісу у клієнтів.  

Більшість із науковців [1], які займаються тематикою  інновацій, 
сходяться до думки, що інновації у сфері послуг можуть бути визначені як 
«нові концепції сервісу, нові канали зв'язку з клієнтами, нові системи розподілу 
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і технологічні рішення, які найчастіше спільно змінюють пропозицію послуг на 
ринку, оновлюють функції управління і вимагають структурно нових 
організаційних, технологічних і людських можливостей підприємства» [2, с.14]. 
В даний час дуже мало відомо про інноваційні профілі різних секторів сфери 
послуг і природу їх інноваційної діяльності [3, с.10].  

У структурі сфери послуг є галузі, інноваційність яких не викликає 
сумнівів, тому що вони мають власну базу досліджень і вдосконалення (R&D),  
пропонують ринку нові високі технології. Наприклад, сфера інформаційно-
комп’ютерних технологій (ІКТ), має за меті віртуалізацію частини виробничих 
та торговельних операцій, управління економічними процесами від мега-, мета- 
до мікро-рівня, широке застосування рівновиду прикладних програм для 
ефективного управління й адміністрування підприємством. Іншого сектору в 
українській економіці, що зростав би так само швидко, як ІТ, немає. Це 
підтверджують і розрахунки: якщо наразі ємність української ІТ-галузі складає 
2-3 млрд. дол. на рік (дані докризового 2012 року), а темпи річного зростання 
дорівнюють 30%, то в 2015 році сектор ІТ формуватиме 8% ВВП. ІТ-індустрія 
дійсно перспективна, інвестиційно та інтелектуально ємна сфера економічної 
діяльності, яка прискорює івестиції в людину, як основе джерело інноваційних 
зрушень і, дозволить вирішити проблему економічної та грошової стабільності 
в нашій державі в майбутньому.  

І хоч туристичний бізнес наразі переживає бум інформатизації, 
враховуючи широкий інформаційний сектор, потужність та масовість 
інформаційних повідомлень та віртуальний сектор подорожей в глобальних 
мережах, фахівці-туризмознавці зауважують, що туризм є більше «споживачем 
інновацій», аніж  продуцентом. 

Інновації в підприємствах готельного господарства, як основних 
продуцентах послуг розміщення в ході організації обслуговування туристів 
передбачають пошук і відкриття, розвиток, вдосконалення, адаптацію та 
комерціалізацію нових процесів, нових продуктів, а також нових 
організаційних структур і процедур. [4] 

Одними з основних труднощів вивчення інновацій у секторі послуг є те, 
що вони багатоаспектні, нерівномірно пов'язані з конкретним і відчутним 
продуктом (як в товарному виробництві). Однак, попередні дослідження 
дозволяють сформувати 5 категорій інновацій в готельному господарстві та 
туризмі: продукт, процес, маркетинг, логістика, інституційні інновації (автор A-
M. Hjalager) [5], відповідно виділяючи в системі управління: 

     Продуктові інновації, що включають: застосування нових 
матеріалів; нових напівфабрикатів і комплектуючих; отримання принципово 
нових продуктів, впровадження удосконалених продуктів. Тому продуктові 
інновації підрозділяють на два підвиди: базисна продуктова інновація; 
поліпшуюча продуктова інновація. Тобто, продуктові інновації включають 
змінені чи нові продукти чи послуги, що розвинені до стадії комерціалізації, а 
їх новизна має бути очевидною для виробників, постачальників, споживачів та 
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конкурентів. 
     Процесні інновації. Процесні інновації означають освоєння 

нових форм і методів організації надання послуг (нові технології). Процесні 
інновації можуть бути пов'язані зі створенням нових організаційних структур у 
складі підприємства чи нові шляхи впровадження послуг. При цьому мається на 
увазі, що введення нових послуг, можна організувати при наявній технології, 
устаткуванні, енергетичних ресурсах і при використанні традиційних методів 
організації виробництва і управління. Цей вид інновацій у сфері гостинності 
може бути поєднаний з продуктовими інноваціями. 

     Маркетингові інновації. Нові способи спілкування з клієнтами, 
сучасні форми і методи збуту (в томі числі і електронне он-лайн бронювання, 
«раннє» бронювання в період, що передує сезону); залучення до збуту цільових 
та вільних агентів, розширення співпраці з рітейловими турагенціями – 
збутовиками; оновлена рекламна промоційна кампанія; брендування готельного 
продукту; нарощування нових сервісних послуг, супутніх послуг і формування 
у споживачів потреби в них, тощо. 

    Логістичні інновації. Створення взаємодії нових послуг і 
організація нових сервісних, фінансових, інформаційних потоків з метою 
оптимізації витрат готелю; формування логістичних ланцюгів в різно-
інтегрованих готельних мережах та ін.  

   Інституційні інновації. Поява нових організацій і нових шляхів 
забезпечення фінансування, маркетингу, виробництва, співпраці. 

Розглядаючи інші точки зору, слід зазначити, що  Абернеті і Кларк [4] 
розробили свою модель і застосовували її до інновацій у галузі туризму.  Вона 
ілюструє чотири типи інновацій - регулярні, нішові, революційні і архітектурні. 

Базуючись на положеннях Генеральної угоди з торгівлі послугами 
(ГАТС)[5], в туристичній сфері розвивається інноваційна діяльність за трьома 
напрямами: 

1. Впровадження нововведень (організаційні інновації), пов'язаних із 
розвитком системи і структури управління підприємств туристичного бізнесу, 
включаючи реорганізацію, укрупнення, поглинання конкуруючих суб'єктів на 
основі новітньої техніки та передових технологій; кадрової політики 
(оновлення та заміна кадрового складу, система підвищення кваліфікації, 
перепідготовка і стимулювання працівників); раціональної економічної та 
фінансової діяльності (впровадження форм обліку та звітності, що 
забезпечують стійкість положення і розвитку підприємства). 

2. Маркетингові інновації, що дозволяють охоплювати потреби цільових 
споживачів або залучати не охоплених на даний період часу клієнтів. 

3. Періодичні нововведення (продуктові інновації), спрямовані на зміну 
споживчих властивостей туристичного продукту, його позиціонування на 
ринку, що надають конкурентні переваги ринкових трансформацій.  

На нашу думку, враховуючи стадію розвитку і затосування різновиду 
інновацій в готельному секторі індустрії туризму та рівень інноваційних 
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перетворень, найбільш поширеними на сьогодні є процесні інновації, як 
плановані, цілеспрямовані, неминучі, керовані і практичні зміни і нововведення 
на рівні організацій,  спрямовані на її розвиток і створення пропозиції, що 
максимально задовольняє і (або) випереджає попит на готельні послуги. 

Інновації в просуванні готельного продукту. Найбільший вплив сучасні 
комп'ютерні технології мають на процеси просування готельного продукту. 
Готельна індустрія дозволяє використовувати все різноманіття комп'ютерних 
технологій, починаючи від спеціалізованих програмних продуктів управління 
готельним підприємством до застосування глобальних комп'ютерних мереж.  

На сьогодні в готельної індустрії використовується досить багато 
новітніх комп'ютерних технологій: глобальні комп'ютерні системи 
резервування, інтегровані комунікаційні мережі, системи мультимедіа, Smart 
Cards, інформаційні системи менеджменту, мобільний Інтернет та ін. Висока 
надійність і зручність комп'ютерних систем резервування CRS (Computer 
Reservation System) сприяли їх швидкому і широкому розповсюдженню. Вони 
дозволили прискорити процес резервування, здійснити його в режимі реального 
часу, тим самим підвищити якість послуг, що надаються за рахунок скорочення 
часу обслуговування гостей. Переваги електронної комерції очевидні - це 
економія на виплаті агентських комісійних, зменшення витрат на видання 
рекламно-інформаційних матеріалів, створення нетрадиційних збутових каналів 
і т.д.  

Одним з основних напрямів інноваційних технологій в готельному і 
туристичному бізнесі є впровадження мультимедійних технологій, зокрема у 
використанні довідників, буклетів, каталогів (GIS touriam). Електронні каталоги 
по готелю дозволяють віртуально подорожувати за номерами різних категорій, 
залах ресторанів, конгрес-центрів, вестибюлю, подивитися повну інформацію 
про готельне підприємство, ознайомитися зі спектром послуг, що надаються, 
системою пільг і знижок. Використання мультимедійних технологій дає 
можливість оперативно надавати потенційному гостю інформацію про готель і, 
тим самим, дозволяє швидко і безпомилково вибрати той готельний продукт, 
якого потребує гість.  

Інновації в автоматизації діяльності. Розробка програм автоматизації 
діяльності готелю, ресторанів та інших підрозділів готельного підприємства 
призводить до суттєвих змін у менеджменті, а також підвищує якість 
обслуговування. Представлені на ринку програмні продукти в області 
комп'ютеризації готельного бізнесу добре зарекомендували себе на практиці, 
постійно удосконалюються й оновлюються у відповідності до потреб 
користувачів.  

Інновації в забезпеченні безпеки готельного комплексу. Проблема 
забезпечення безпеки готельного підприємства також вирішується за 
допомогою інноваційних технологій.  

Безпека перебування відвідувачів готелю забезпечується: телевізійною 
системою спостереження; системою контролю за доступом; системою захисту 
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речей та цінностей. Ці заходи передбачають установку внутрішньономерних 
електронних сейфів, встановлення системи електронних замків, як одного з 
найбільш ефективних профілактичних засобів захисту від крадіжок, 
запобігання проникненню на територію готелю сторонніх предметів, підозрілих 
осіб (що в період світової боротьби з тероризмом дуже актуальні). Як 
додатковий захід безпеки, це подвійне використання електронного ключа від 
номера, що дає можливість відкрити двері ліфтової кабінки, дверей поверхових 
холів, інших функціоналів, забезпечуючи доступ до житлової зони готелю лише 
відвідувачам та персоналу.   

Інновації, що дозволяють знизити операційні витрати готелю. За 
останні десять років сучасні комп'ютерні технології дозволяють значно знизити 
витрати на міжміські, а тим більше міжнародні переговори, без яких не 
обходиться жодне готельне підприємство. Використання комп'ютерної 
телефонії також удосконалює процес управління процесами збуту на 
підприємствах, підвищуючи його ефективність і якість при загальному 
зниженні витрат. Зв'язок з туроператорами, турагентами здійснюється за 
допомогою комп'ютерних мереж. IP-телефонія, як сучасна комп'ютерна 
технологія передачі голосових і факсимільних повідомлень з використанням 
Інтернету, дозволяє здійснювати міжміський і міжнародний голосовий зв'язок, 
використовуючи звичайний телефонний апарат або комп'ютер.  

Здорожчання енергетичних та паливних ресурсів суттєво позначається 
на підвищеній собівартості готельних послуг. Ключ-карта управління енергією 
є простим і ефективним способом економії енергії. Ці системи, широко 
використовуються в Європі та Азії, вони зв’язують опалення, охолодження та 
освітлення в кімнаті зі слотом для ключ-карти, який знаходится при вході в 
номер. Коли гість покидає кімнату, взявши ключ-карту, через 1-3 хвилини буде 
відключено електрику і термостат скидається до комфортної температури, що 
попередньо встановлені персоналом готелю. Коли гість повертається і вставляє 
ключ в слот, все обладнання в кімнаті вмикається: освітлення, опалення 
(охолодження), телебачення і радіо. Економія енергії може досягати 45% від 
операційних витрат за цією статтею за рік. 

Для країн активного туризму в яких гостро позначається питання 
споживання питної води, ресурси якої обмежені,  були розроблені інновації 
навіть для душових та ванних кімнат з контролем за використанням питної ї 
технічної води за рахунок цифрових термостатів. Новий запатентований 
цифровий термостат компанії  INNCOM окрім скорочення енергоспоживання 
надає можливість для готелів просувати себе як екологічно чисту, 
ресурсоощадну технологію. Термостатичний душ нової моделі компанії має 
привабливий сучасний вигляд та підігріває воду до потрібної температури 
протягом декількох секунд (при цьому зафіксована мінімізації витрат води). 
Крім того, функція Grohe EcoCare може зменшити потік води до 50%, що 
оберігає природні ресурси навколишнього середовища.   
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Таким чином, інноваційна діяльність у сфері туризму та готельного 
господарства спрямована на створення нового або зміну існуючого продукту, 
освоєння нових ринків, впровадження передових інформаційних і 
телекомунікаційних технологій та ін. види новацій. Основними ж шляхами 
розвитку інноваційного потенціалу вітчизняних готельних підприємств та 
загального покращення рівня їх сервісу в Україні, повинні стати: 

-  освоєння нової техніки та технологій обслуговування відвідувачів, 
забезпечення операційних процесів обслуговування; 

- розвиток прогресивних форм організації виробництва; 
- проведення технічної реструктуризації підприємств; 
- перехід до культури цільового управління, в рамках якої кожна 

діяльність усередині готелю чітко спрямовується на досягнення її кінцевих 
цілей, у тому числі за допомогою працівників-інноваторів (до яких відноситься, 
в першу чергу, топ-менеджер); 

- постійне підвищення рівня кваліфікації персоналу всіх категорій 
відповідно до сучасних вимог та напрямів знань; 

- оптимізація кадрової структури персоналу, стимулювання творчих 
працівників; 

- соціальний розвиток підприємств як одна зі складових його 
інноваційного потенціалу; 

- вивчення та застосування досвіду провідних готелів світу; 
- підвищення ефективності планування, організації й контролю 

інноваційних процесів готелю; 
- використання сучасних засобів та методів підтримки прийняття 

рішень; 
- удосконалення механізмів управління інноваційною діяльністю 

підприємства в цілому. 
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Швидкі темпи зростаннятапоcтiйневдоcконаленняiндуcтрiїгоcтинноcтi 
добре вiдомi. Будучи чаcтиноюcфериобcлуговування в економiцi країни, 
iндуcтрiягоcтинноcтi являє cобою один iзcекторiвекономiки, якiнайбiльш 
швидко розвиваютьcя. Проектування готельного комплекcу з екcтрiм-парком 
вiдкриєновi шляхи розвитку в готельнiйcферi, оcкiльки в Українi та в 
cвiтiподiбного не icнує.  

Екcтрiм-парки cтали популярною i майже невiд'ємноючаcтиною 
проведення культури cамихекcтрiмальнихвидiвcпорту.Такicпонтаннi парки 
почали з'являтиcя в CША в 70-х роках, бiляпортiв або гаражiв - там, де було 
безлiч перешкод i мало людей.Локально 
бiльшачаcтинанайпопулярнiшихпаркiвзнаходитьcя в CША. Одним з 
найпопулярнiшихамериканcькихcкейт-паркiв є «Cкейтпарк оф Тампа». Парк за 
тридцять рокiвcвогоicнування прийняв не один 
деcятоктурнiрiвмiжнародногорiвня. 

Найпопулярнiшимиекcтрiм-парками в Азiїможна вважати МiяшiтаCкейт 
Парк в ТокiоiшанхайcькийCМП Cкейтпарк. Перший парк має доcить велику 
площу iможливоcтi, а цiлодобова робота вражаєлюбителiвнiчногоадреналiну. 
CМП Cкейтпарк є другим за величиною cкейт-парком cвiту. 

Такi парки набрали надзвичайну популярнicть на європейcькому ринку 
icтрiмкоувiйшли на українcький. 

На cьогоднiшнiй день екcтрим-парки мають велику 
популярнicтьcередмолодi, але iх незначна кiлькicть або далеке розташування не 
дають змогу уciм бажаючим вiдвiдати таку розвагу. Cаме тому проектування 
готелю з екcтрим-парком так необхiдно. Це даcтьможливicтьвiдкрити новий 
вид вiдпочинку, де можна буде зупинитиcь на декiлькаднiв, активно 
провеcтичаc або, навiть, вiдвiдатирiзноманiтнi змагання cеред команд 
профеciоналiв. 

У вcьомуcвiтiготелiрозташовуютьcя поблизу таких паркiв або надають 
транcпорт до парку. У данiйроботiпроектуєтьcя готель, який вже буде мати 
cвiйекcтрiм-парк та повнicтю задовольняти вci потреби гоcтей.  

У готельному комплекci, який проектуєтьcягоcтi зможуть вiдвiдати: 
реcторан, баcейн, cауну, замовити екcкурciю по мicту Києву та багато iншого. 
У екcтрiм-парку будуть надаватиcятакiпоcлуги, яккатання на квадроциклах, 
вiдвiдування мотузкового парку, ходiння по cлеклайну, гра в наcтiльнийтенic, 
cкейт-парк та cкалодром. Також поряд з мicцем розташування готелю є 
аеродром «Чайка», що дає можливicтьcпробуватиcтрибки з парашуту. 

У чаc комп’ютерних технологiй такий прорив у розвагах та вiдпочинку 
дозволить молодiбiльшечаcузайматиcяcпортом, знаходитиcя на cвiжомуповiтрi, 
знаходити новiзнайомcтва, розвиватиcя та cамореалiзовуватиcь. Також зникне 
питання чим зайняти молодь, щоб вона пiшла з вулиць 
iпереcталавеcтиаcоцiальнийcпоciб життя. 
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РОСЛИННОГО БІЛКУ ТА ОГЛЯД РОЗРОБОК З ДАНОГО ПИТАННЯ 
О.Муляр  
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Одним із шляхів зменшення дефіциту амінокислот, макро- та 

мікроелементів, вітамінів є включення в раціон функціональних продуктів. 
Дані продукти додатково збагачені відповідними нутрієнтами в кількості 25-
50% від необхідної добової потреби. До функціональних продуктів відносять 
харчові продукти систематичного вживання, що зберігають і поліпшують 
здоров'я, знижують ризик розвитку захворювань, завдяки наявності в їхньому 
складі функціональних інгредієнтів. 

Саме таким джерелом поживних речовин, яким можна збагачувати 
повсякденні продукти харчування, є білкові концентрати та ізоляти отримані з 
вторинної сировини олійної промисловості. 

До вторинної сировини олійної промисловості належать  шроти насіння 
соняшнику, сої, бавовнику, кукурудзи, льону, ріпаку, люпину та ін.. На 
сьогоднішній день всі вищеперераховані шроти є ефективною білковою 
добавкою для комбікормів свійських тварин. Таким чином, сировина 
рослинного походження доцільна з точки зору білкового збагачення продуктів 
харчування. 

Також, вторинна сировина олійної промисловості багата на ненасичені 
жирні кислоти, вітаміни (А, D, Е, К, групи В), пектини, фітостерини, лецитин, 
макро- і мікроелементи (залізо, калій, магній, селен, цинк, марганець тощо), 
харчові волокна. Тому нами було розглянуто 5 основних джерел рослинного 
білка, що вирощуються на теренах України.  

Хімічний склад шротів різних олійних культур наведений у таблиці 1.  
 
Таблиця 1 – Хімічний склад шротів 

Сировина Вміст сирого  
жиру, % 

Вміст сирого 
протеїну, % 

Вміст сирої 
клітковини, % 

Соя 2,2 38,5 – 44,9 5,4 
Соняшник 3,2 32,9 – 37,9  16,2 
Ріпак 3,1 38,8 – 42,1 4,5 
Льон 2,1 28,7 – 34,6 13,3 
Люпин 1,3 48,8 – 53,4 2,3 

  
За даними наведеними в таблиці видно, що в середньому в шротах 

олійних культур міститься 30 – 50% білку, що відповідно вказує на значну 
кількість амінокислот, що так необхідні для забезпечення нормальної 
життєдіяльності організму. 

Питанням вироблення білкових ізолятів і концентратів з вторинної 
сировини олійної промисловості займалися ряд дослідників.  Так, в Полтавській 
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державній аграрній академії досліджувалися фізико-хімічні властивості ріпаку. 
Дослідники даного закладу дійшли висновку, що ріпак можна використовувати 
не тільки як джерело олій, біопалива та комбікормів, а й видобувати 
високоякісногобілока. 

 Науковці Українського науково-дослідного інституту олій та жирів 
Української академії аграрних наук дослідили методи отримання білкових 
концентратів із соняшника. Ними було відпрацьований технологічний процес 
отриманнябілкових продуктів різних модифікацій: протеїнатів натрію і калію, 
білково вуглеводного комплексу, білкового концентрату  де містяться 
фосфатиди і т.д.З розробки УкрНІІМЖ освоєно так само виробництво 
знежиреного борошна ібілкових структуроутворювачів, які з успіхом 
використовуються в харчовій промисловості. 

Дослідники Національного університету харчових технологій вивчають 
весь спектр вторинної сировини олійного виробництва та розглядають її в 
якості носіїв білка  до харчових продуктів. 

Отже, дані джерела білка вирощуються у значнихобсягах в Україні, що і 
робить дану сировину привабливою. Вторинна сировина олійної промисловості 
– це високо вмісний білковий продукт, до складу  якого також входять 
ненасичені жирні кислоти, вітаміни та мінеральні речовини. Хоча рослинний 
білок вважається неповноцінним, проте створюючи комбінації білкових 
концентратів з різної сировини, можна створити різні білкові продукти якими 
можна збагачувати в повсякденні продукти харчування, що відповідно зробить 
їх функціональними.  
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Відомо, що найбільших комерційних успіхів досягають економічні 

суб’єкти, що функціонують на принципах раціонального впровадження 
інновацій. Нині, одним з пріоритетних напрямів ведення бізнесу є концепція 
інноваційного маркетингу, яка спрямована на більш повне задоволення потреб 
споживачів, відкриття нових ринків збуту з метою збільшення обсягів продажів 
для максимізації прибутку [1]. 

Основою інноваційного маркетингу є клієнт, а не сама послуга, тому 
успішність діяльності підприємства залежить від залучення нових споживачів й 
встановлення тривалих конструктивних зв’язків з існуючими на основі 
взаємовигідних відносин. 

Під впливом розуміння важливості людського фактору інноваційний 
прогрес пропонує сучасним готелям ефективне нововведення – CRM-систему. 

Customer relationship management (CRM) або управління відносинами з 
клієнтами — це специфічний клієнтоорієнтований підхід до ведення бізнесу, 
який передбачає створення в компанії таких механізмів взаємодії з гостями, при 
яких їхні потреби є найважливішими для підприємства. Подібна орієнтованість 
на клієнта зачіпає не тільки загальну стратегію ведення бізнесу компанії, але і 
корпоративну культуру, структуру, бізнес-процеси та операції. 

CRM-система – це програмне забезпечення для автоматизації управління 
взаємовідносинами з клієнтами, включаючи збір, зберігання й аналіз інформації 
про гостей, постачальників та партнерів. Автоматизувавши відповідні бізнес-
процеси маркетингу, продажів і сервісного обслуговування, готель зможе 
звернутися до «потрібного» клієнта в «потрібний» момент часу з найбільш 
ефективною пропозицією і по зручнішому для нього каналу взаємодії. 

Аналіз досвіду експлуатації даної системи закордонними та деякими 
вітчизняними закладами готельно-ресторанного господарства свідчить про 
зростання їх чистого прибутку на 10 % за рахунок виявлення більш 
прибуткових сегментів гостей, підвищення рівня своєчасного виконання 
замовлень до 90 % і вище, а також зниження витрат маркетингових заходів на 
10-30 %. 

Отже, вважаємо, що CRM-система є доцільним інноваційним рішенням 
для більшості вітчизняних підприємств гостинності, оскільки покликана 
залучати нових клієнтів, нейтральних гостей перетворювати в лояльних, а з 
лояльних споживачів готельних послуг формувати постійних.  

Література: 
1. Краснокутська, Н. В. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / Н. В. 

Краснокутська. – К.: КНЕУ, 2009. – 504 с. 
 

39. ВИГОТОВЛЕННЯ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ 
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В  сучасних  умовах  важливе  значення  набувають  нові технології 

хлібобулочних виробів  з  використанням  нетрадиційної сировини. Перевагу  
слід  надати  продуктам,  які  мають  оздоровчу спрямованість,  містять  
функціональні  інгредієнти,  які  підсилюють фізіологічні  функції  організму  
людини,  зміцнюють  його  імунну  систему, сприяють  зниженню  негативного  
впливу  факторів  навколишнього середовища  на  здоров’я  людини.  Серед 
збагачувальних інгредієнтів важливе місце займають харчові волокна [1]. 
Встановлено, що найбільш фізіологічно ефективним є використання, як 
джерела харчових волокон вторинних продуктів переробки рослинної сировини 
та концентратів виділених з них [2].  

У роботі використовували картопляну клітковину (Нідерланди, «Paselli 
FP»), яку вносили на стадії замісу тіста при виготовленні хліба з пшеничного 
борошна  вищого сорту. Тісто готували безопарним способом, клітковину 
вносили в кількості 3-7% від маси борошна в тісті. Вміст харчових волокон в 
картопляній клітковині визначали ферментативно-гравіметричним методом. 
Для визначення органолептичних показників, питомого об’єму, пористості 
готових виробів застосовували загальноприйняті методики [3]. 

Встановлено, що у картопляній клітковині загальний вміст харчових 
волокон майже в три рази більше, ніж у пшеничних висівках. Це дозволяє 
вносити її до рецептури хліба в меншій кількості для забезпечення 
рекомендованої добової норми споживання баластних речовин у виробах 
функціонального призначення.  

При додаванні картопляної клітковини «Paselli FP» в кількості 3-7% 
формостійкість виробів покращується, але питомий об'єм хліба дещо 
зменшується, погіршується пористість м'якушки, тому добавляти цю добавку в 
кількості більше 7% від маси борошна недоцільно. Результати досліджень 
свідчать, що хліб із картопляною клітковиною за своїми органолептичними 
показниками відрізняється приємним смаком і ароматом, та може бути 
призначений для профілактики захворювань, які пов’язані з порушенням 
роботи ендокринної системи, органів травлення, системи кровообігу, також 
забезпечує добову потребу в харчових волокнах на 25%. 

Література: 
1. Щелкунов Л.Ф., Дудкин М.С., Корзун В.Н. Пища и экология. - 
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2.  Картопляні пластівці у хлібобулочних вироби / В.І. Дробот, О. 

А.Білік, Н. І Савчук, С.Бахтірьов / Хлібопекарська и кондитерська 
промисловість України.-К., 2009. - № 7-8. - С. 43-44. 

 3. Лабораторний практикум з технології хлібопекарського и 
макаронного виробництва / [В.І. Дробот, Л.Ю. Арсєньєва, О.А. Білик та ін.]. К.: 
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40. ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ КЕКСІВ 
АНТИАНЕМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 

О.В.Нєміріч, 
А.В.Гавриш, 

О.В.Кравченко  
Національний університет харчових технологій 

 
 Раціональне харчування людини передбачає надходження 

ессенціальних речовин, що забезпечують ріст, здоров’я та розвиток організму. 
 Проте, на сьогодні відзначається недостатнє надходженнямакро- та 

мікроелементі, зокрема, заліза, з харчовими продуктами, як в кількісному, так і 
в якісному проявах, що призводить до виникнення залізодефіцитних станів 
різної етіології. 

 В Україні спостерігається високе споживання борошняних 
кондитерських виробів, зокрема кексів, мафінів тощо, і одночасно дана група 
продуктів є збідненою за хімічним складом.Численні наукові дослідження 
останніх років присвячені підвищенню їх харчової та біологічної цінності 
завдяки внесенню білків, вітамінів, макро-, мікроелементів, харчових волокон 
тощо. 

Значний науковий і практичний інтерес має розробка технології даної 
групи продукції з використанням залізовмісних дієтичних добавок.Серед 
останніх перспективною є «Редгем», що одержана з крові забійних тварин і 
плодів шипшини, містить гемове залізо (0,55 мг/кг добавки), є 
порошкоподібною товарною формою з масовою часткою вологи 7,5 %, 
дисперсністю 60  10–6 м, світло-коричневого кольору, що нагадує колір 
порошку какао, нейтрального смаку та запаху. 

Для виробництва кексів обрано поліфункціональну рецептурну 
композицію, що містить борошно пшеничне вищого ґатунку, цукор білий, 
комплекс поліпшувачів і розпушувачів для кондитерського тіста, 
ваніль.Дієтичну добавку «Редгем» з розрахунку вносили безпосередньо під час 
замішування тіста в дозуваннях3, 5 та 7% до маси рецептурної композиції, які 
дозволяють отримати вміст гемового заліза (за розрахунком) в 100 г продукту 
1,6, 2,8 та 3,9 мгвідповідно, що відповідає добовій потребі. В якості 
пластифікатора обрано олію соняшникову дезодоровану. Технологічні 
параметри отримання кексів були традиційно прийнятими. 

 Метою роботи було дослідження органолептичних і фізико-
хімічних показників якості кексів антианемічного спрямування з 
використанням дієтичної добавки «Редгем». 

 На підставі проведених досліджень визначено, що за 
органолептичними показниками раціональним дозуванням дієтичної добавки 
«Редгем» є 5 % до маси рецептурної композиції, оскільки збільшене дозування 
(7 %) призводить до появи стороннього смаку і запаху. Досліджено фізико-
хімічні показники якості кексів з дієтичною добавкою в раціональному 
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дозуванні: масова часка вологи – 28 %, лужність – 2,5 град, масова частка жиру 
– 20 %, масова частка цукру – 10 %. 

 Таким чином, отримано кекси антианемічного спрямування з 
відповідними органолептичними і фізико-хімічними показниками якості при 
дозуванні дієтичної добавки «Редгем» в дозуванні 5 % до маси рецептурної 
композиції. 

 
41. АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЗБАГАЧЕННЯ БОРОШНЯНИХ 
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ ХАРЧОВИМИ ВОЛОКНАМИ  

С.В. Олійник, 
О.С. Кобець, 
О.В. Арпуль, 

В.Ф. Доценко 
Національний університет харчових технологій 

 
Борошняні кондитерські вироби (БКВ) славляться своєю естетичністю, 

апетитністю, підвищеною калорійністю, але не хімічним складом, так як він 
незбалансований: містить значну кількість жирів та легкозасвоюваних 
вуглеводів містить небагато корисних для організму людини речовин. Над 
вирішенням проблеми збагачення раціону людини функціональними 
продуктами уже не одне десятиліття працюють вчені і технологи. Давно не 
новина, що для покращення харчових властивостей та хімічного складу БКВ їх 
збагачують функціональними речовинами. На сьогоднішній день одними з 
найпоширеніших таких компонентів є харчові волокна [1]. 

Проаналізувавши публікації щодо підвищення харчової цінності БКВ 
можна виділити наступні способи збагачення їх харчовими волокнами: 

- цілісне використання сировини, що містить харчові волокна, 
наприклад цільнозмеленого борошна; 

- додавання вторинних продуктів із високим вмістом харчових 
волокон (висівок, шротів і жмихів олійних та технічних культур, плодово-
ягідних та овочевих порошків, паст, концентратів, бурякового жому тощо);  

- введення очищених препаратів-концентратів харчових волокон, які 
виділені зі злаків, вторинної або нетрадиційної рослинної сировини, – целюлози 
та її похідних, пектину, камедей, яблучних харчових волокон тощо [2].  

Найбільшого застосування у БКВ набули добавки з рослинної вторинної 
сировини (плодово-ягідні та овочеві порошки, пасти, концентрати, яблучні 
харчові волокна). Економічно вигідно і ефективно з технологічної точки зору 
збагачувати висівками, жмихами олійних культур та буряковим жомом, так як 
така сировина є вторинною у виробництві основної, а отже є дешевою і 
одночасно містить у своєму складі значну кількість харчових волокон.  

Збагачення борошняних кондитерських виробів харчовими волокнами – 
один з найефективніших шляхів збільшення їх функціональності, розширення 
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асортименту і удосконалення цього уже давно популярного серед населення 
нашої країни продукту. 
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42. WELLNESS – ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ В ГОТЕЛЬНІЙ 

ІНДУСТРІЇ 
О.Д Остролуцька  

Національний університет харчових технологій 
 

Wellness  – це новий  напрямок  спортивно-оздоровчої індустрії, який 
з'явився на ринку послуг порівняно недавно та набув великої популярності. 
Оскільки, ритм життя людей постійно прискорюється, виникає природна потреба 
привести свій фізичний і душевний стан в гармонію. Надання  комплексу 
відповідних послуг в одному місці стає тим більш необхідним, чим більше 
зростає швидкість життя і добробут людей, які цього потребують. Тому 
проектування та відкриття готелів, що надають Wellnes-послуги з кожним роком 
стає більш актуальними.  

Wellnes  – це спортивно-оздоровча сфера, концепція якої грунтується на 
поєднанні фізичного та ментального здоров'я, правильного харчування, легкого 
фізичного навантаження на організм і повної відмови від  

шкідливих звичок. На думку експертів, новітні SPA-технології 
визначатимуть завтрашній день рекреаційно-готельного бізнесу. На міжнародних 
конгресах з лікувально-оздоровчої сфери відзначається важливість розвитку цього 
виду діяльності для сучасного суспільства, адже постіндустріальна цивілізація 
ХХІ ст. активно переходить до сповідування філософії wellnes  – процесу 
гармонійного розвитку людини, в якому враховуються всі сфери її життя. Існує 
вісім вимірів wellnes:  інтелектуальний, духовний, суспільний, середовищний, 
культурний, професійний, емоційний, фізичний.   

Сферою діяльності wellnes є продукти та послуги, які реалізують потреби 
людей у всіх цих вимірах. Серед головних течій філософії виділяють: біологічне 
оновлення, фен-шуй, фітнес, здорове харчування. У 2000 р. в США видатки у 
сфері wellnes   428 сягнули 200 млрд доларів, у тому числі 24 млрд  - фітнес і 70 
млрд  - харчові біодобавки. Усі основні елементи wellnes-філософії нині 
реалізуються у SPA-центрах.  

За кордоном вже існує безліч підприємств готельно-господарства, що не 
тільки спеціалізуються на лікування певних захворювань, але також розроблені  

антистресові маршрути і фітнес-тури. Великою популярністю 
користуються численні термальні джерела та купальні курорти. Фаворити в сфері 
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купалень – Італія, Франція, Ісландія та Угорщина. Вони значною мірою розвинені 
у формуванні для туристів програмних пакетів в дусі філософії wellnes.  

В Україні кількість готелів, основною сферою діяльності яких є wellnes, 
досить обмежена. Найпопулярніші  – мережа wellnes-курортів «Vita Park», wellnes 
SPA готель «Море» в Алушті.  

У 2007 році в Ужгороді реконструювали готель  «УнгварЪскій», що був  
побудований подружжям Йоганном та Ілоною Артогі у 1876 році, на місці, 

де  до цього австрійські інженери знайшли джерело лікувальної мінеральної води. 
З 2007 року готель позиціонує себе як етно-wellnes готель і являє собою візитну 
картку Івано-Франківської області. В основі роботи етно-wellnes готелю 
"УнгварЪскій"  – традиційна народна система оздоровлення, за допомогою якої 
людина досягає емоційної та фізичної рівноваги в умовах сучасного 
урбаністичного життя. Народності Закарпаття, проживаючи на своїй етнічній 
території, використовуючи місцеві природні ресурси та традиції предків, 
піклувалися не тільки про духовну культуру, а й стежили за здоров'ям. Кожен 
етнос створив свій унікальний вид оздоровлення, в основі якого  – правильне 
харчування, загартування, фізичні навантаження та емоційний комфорт, які 
відповідають традиціям регіону. Після реконструкції готель набув популярності 
як серед вітчизняних, так і серед закордоних туристів і неодноразово довів, що 
створення та проектування готелів з послугами Wellnes на території України є 
досить доцільним.  

Wellnes  – індустрія майбутнього, головним завдання якого є запобігання 
та профілактика хвороб, а також ознак старіння, як зовнішніх, так і внутрішніх. 
Саме за готелями з наданням послуг wellness майбутнє готельної індустрії.  
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Маффін - маленька кругла або овальна випічка, переважно солодка, до 
складу якої входять різноманітні начинки. Існує кілька думок про походження 
назви маффін. 

Назва маффін була відома ще в ХІ столітті, деякі джерела свідчать про 
те, що слово «маффін» походить від французького слова «moufflet», що 
означає, м'який хліб, інші стверджують, що слово маффін походить від 
німецького слова «muff», що означає один з різновидів хліба. Відомо, що 
прадіди нинішніх маффінів не були такими солодкими і звичайно не мали 
такого розмаїття в асортименті. Так як випікати їх швидко і просто, вони досить 
скоро стали готуватися до сніданку, як швидка і практична їжа. Маффіни 
можна подавати гарячими, холодними, теплими.  

Існує два типи маффінів: англійські та американські. Для виготовлення 
англійських маффінів використовують дріжджове тісто, а для американських в 
тісто кладуть розпушувач або соду для випічки. На сьогоднішній день 
розроблені також спеціальні суміші для виробництва маффінів. 

Умовно всі маффіни можна розділити на солодкі і не солодкі. У тісто 
для несолодких маффінів додають будь-які відповідні за смаком інгредієнти: 
сир, овочі, шматочки шинки або копченої риби. Солодкі мафіни найчастіше 
роблять з начинкою - кремовою або фруктовою. У деяких рецептах в тісто для 
маффінів пропонується додавати шматочки шоколаду, родзинки або цукати.  

Зовні маффіни подібні до кексів, але за рецептурним складом і 
технологією маффіни значно відрізняються від кексів. Маффіни мають більш 
ніжну і легку структуру м'якушки, розвинену пористість, приємний смак і 
аромат. Головною особливістю маффінів є повна відсутність у рецептурному 
складі маргарину. В якості жирової складової використовуються рослинні олії, 
які в порівнянні з маргарином не мають у своєму складі трансізомерів жирних 
кислот. 

У 50-х роках ХХ століття в продажу з'явилися суміші для випічки 
маффінів, до складу яких входять наступні компоненти: пшеничний крохмаль, 
розпушувачі, борошно, емульгатори, загусники, сіль і ферменти [1,2]. В 60-х 
роках маффін став лідером розвитку бізнесу харчового франчайзингу.  

Найбільшим попитом у споживачів користуються комбіновані 
борошняні кондитерські вироби з фруктовими та желейними начинками на 
основі фруктово-ягідної сировини (пюре, повидла, підварок), або з покриттям 
зовнішньої поверхні желейними оздоблювальними напівфабрикатами, зокрема 
желейною глазур’ю з додаванням або без додавання шматочків фруктів або 
ягід. Різноманітні фруктові начинки дозволяють підвищити харчову цінність 
виробів, зробити смак продукту більш яскравим, значно розширити 
асортиментний ряд, поліпшити зовнішній вигляд виробу і привернути до нього 
увагу споживачів. 

Завдяки нескладному приготуваню та великому різноманіттю смаків 
маффіни з начинками швидко здобули популярність у багатьох країнах, в тому 
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числі і в Україні.  Вони широко розповсюджені в різних закладах ресторанного 
господарства, особливо при обслуговуванні банкетів та тематичних заходів. 

До складу рецептур маффінів та начинок для них входить цукор білий 
кристалічний (сахароза), який має високий глікемічний індекс, що не дає змоги 
споживати їх людям, хворим на цукровий діабет. Для того, щоб отримати 
маффіни з начинкою дієтичного спрямування нами запропоновано замінити 
сахарозу на фруктозу. 

Драглеподібна фруктова начинка, виготовлена на цукрі, має високі 
органолептичні і структурно-механічні показники, але не може споживатись 
певними групами населення. Тому метою наших досліджень було розроблення 
фруктової начинки драглеподібної структури для маффінів, для всіх груп 
населення, в тому числі і для хворих на цукровий діабет. Замінником цукру 
білого кристалічного було обрано моноцукрид фруктозу. 

Заміна цукру на фруктозу показала, що міцність драглів зростає на 15%, 
так як фруктоза посилює драглеподібну структуру начинок виготовлених на 
фруктовому пюре. Ми вважаємо, що причиною цього є збільшення 
дегідратаційних властивостей фруктози, що сприяє зменшенню прошарку 
гідратаційної оболонки навколо молекул пектину, а це сприяє їх кращому 
щепленню. Сахароза є хорошим дегідратуючим агентом, але фруктоза має 
сильнішу дегідратуючу дію, тому що молекулярна маса фруктози значно менша 
і відповідно молекул фруктози у розчині знаходиться більше, за рахунок цього 
зв'язок із водою сильніший. Для забезпечення необхідної консистенції було 
зменшено дозування фруктози на 35 %. При заміні в рецептурі начинки цукру 
білого кристалічного на фруктозу тривалість уварювання збільшилась вдвічі. 

Проведені дослідження дозволяють говорити про можливість 
застосування моносахариду фруктози при виробництві маффінів з фруктовими 
начинками для забезпечення маффінам статусу «дієтичний продукт». 
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Проблема їжі була і залишається однією з найважливіших проблем, які 
стоять перед людством. Все, окрім кисню, людина для своєї життєдіяльності 
отримую з їжею. Для підтримки здоров’я, дієздатності і довголіття людини 
необхідно дотримуватися трьох основних правил: баланс енергії, задоволення 
організму в необхідній кількості і співвідношенні харчових речовин, режим 
харчування.За останнє десятиліття зʼявилось дуже багато оригінальних ідей та 
концепцій, котрі не вписуються в рамки традиційних уявлень щодо їжі, зате всі 
вони обіцяють оздоровчий ефект. Завдяки підвищеному інтересу до нових 
методів харчування, вони активно поширюються і пропонуються серед 
населення [1]. 

Кондитерськівиробиявляють собою великугрупупродуктів, 
якікористуються в Україні широким попитом і є улюбленимиласощами для 
дітей та дорослих. Асортименткондитерськихвиробівнараховуєбільше 5 
тисячнайменувань та здатнийзадовольнитисаміширокізапити та смакинаселення.3 
позиціїраціональногохарчуваннякондитерськівиробиможнавживативсімепізодично 
та в невеликих кількостях. Незважаючи на те, 
щоасортименткондитерськихвиробіврізноманітний, однією з важливих задач є 
розробкановихвидіввиробів, з метою удосконаленняструктуриасортименту, 
економіїдефіцитнихвидівсировини, зниженняцукроємностівиробів, 
створеннявиробів з більшдовгимстрокомзберігання, виробівлікувально-
профілактичнихкондитерськихвиробів.
 Асортиментборошнянихкондитерськихвиробів, щовипускаютьсяв Україні, 
дужерізноманітний - цезатяжнепечиво, цукрове та здобнепечиво, галети, 
крекери, пряники, кекси, вафлі, різнівидитортів та тістечок. Однаканалізхімічного 
складу та харчовоїцінностізразківборошнянихкондитерськихвиробівсвідчить, 
щожоден з них не відповідаєвимогамнутріціології. Незбалансованість  складу 
борошнянихкондитерськихвиробівпов'язана з високимвмістом одних 
компонентів (жир, вуглеводи) та відноснонизькимвмістомінших (білок, харчові 
волокна, насиченіжирнікислоти, вітаміни). 

Сучасні тенденції розвитку технології борошняних кондитерських 
виробів надають можливість для змішування різноманітних злаків. В 
результатіекспериментівпри 
виробництвікондитерськихвиробіввиникаютьновіваріації, такі як 
композиціяпшеничного та вівсяногоборошна.Додавання вівсяних компонентів 
при виробництві кексів дозволяє поліпшити технологічні властивості продукції, 
сповільнити старіння крохмалю. Крім того, 
вівсянеборошнопідвищуєвологозв’язуючуздатністьтіста.  
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Під час відпочинку люди найменше думають про свою безпеку, що іноді 

призводить до небажаних наслідків, пов’язаних з ризиком для життя. Тому 
завдання адміністрації готелів та туристичних фірм полягає в попередженні 
всіх можливих ризиків для життя і здоров’я постояльців. 

Ефективне вирішення проблеми безпеки готельного та туристичного 
бізнесу вимагає розумного підходу, заснованого на аналізі функціонування і 
виявленні найбільш вразливих зон і особливо небезпечних загроз, складання 
всіх можливих сценарії в і вироблення адекватних заходів протидії. 

Комплексний підхід передбачає оптимальне сполучення організаційних, 
технічних і фізичних заходів попередження і своєчасне реагування на будь-яку 
нестандартну ситуацію. Ключового значення набув адекватний вибір технічних 
засобів системи безпеки, їх правильне проектування, монтаж і обслуговування. 

Традиційний метод посилення безпеки шляхом збільшення чисельності 
співробітників не дає бажаного результату  як через економічні розуміння, так  і 
малу ефективність такого підходу. Людина, що несе службу, піддана 
стомлюваності, неуважності, не виключена змова зі злочинцями, шантаж, 
залякування тощо. Єдине правильне рішення питання безпеки – використання 
системного, комплексного підходу, що поєднує в собі метод організаційного, 
технічного і фізичного характеру в їхньому правильному сполученні і 
розумному визначені частки кожної складової. 

До організаційних заходів належать: спеціально розроблені системи 
регламентації поведінки обслуговуючого персоналу співробітників, що 
відповідають за безпеку; проведення заходів для спеціальної підготовки 
персоналу служби безпеки; технології готельного обслуговування; принципи 
організації порядку  доступу й охорони різних категорій готельних номерів і 
службових приміщень; регламентація дій співробітників в екстремальних 
ситуаціях. 

Очевидно, що перехід до нової, сучасної концепції безпеки, що 
передбачає застосування складної спеціальної техніки, вимагає перегляду 
тактичних аспектів у роботі різних служб готелю. 

Працівники служб безпеки мають постійно покращувати досвід своїх 
служб, дані статистики правопорушень, мати консультаційну взаємодію з 
філіями державних служб охорони поряду, пожежної безпеки, силових 
відомств. 

Сьогодні у розрядження професіоналів готельної та туристичної справи 
наявні різноманітні засоби боротьби зі злочинам: системи електрочіпових 
карткових замків, сейфи, системи охоронної сигналізації ,систем відео 
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спостереження тощо. Слід зазначити, що в сучасних умовах повна безпека 
готелю неможлива без системи технічних засобів,без грошей. 

Заходи безпеки, що розробляються  та впроваджуються в готелі, мають 
бути націлені на виконання таких завдань: 

 Забезпечення охорони і безпеки постояльців та їхнього майна 
 Захист майна готелю від ворожих дій 
 Забезпечення самого фасаду будинку 
 Підтримання громадського порядку і забезпечення належної 

поведінки як персоналу так і клієнтів 
 Забезпечення постояльцям спокою і конфіденційності під час їх 

перебування готелі 
 Забезпечення можливості і негайного ефективного реагування у 

випадку будь якої події,  негайне вручання персоналу готелю або представників 
сторонніх відомств (міліція, швидка допомога) 

 Гарантування належної поведінки, а також сумлінності, чесності 
всього персоналу готелю 

 Гарантування можливості  надання готелем спеціальних послуг 
щодо забезпечення підвищеної безпеки високопоставлених осіб, до охорони 
яких висуваються особливі вимоги. 

Застосування цих заходів безпеки не лише убезпечить клієнта під час 
його перебування в готелі, але і відгородить співробітників від 
необґрунтованих звинувачень. А це, поряд з іншими аспектами, підвищить 
репутацію готелю і, як наслідок, збільшить його рейтинговість. 

     За оцінками експертів, витрати на створення системи безпеки 
готельного та турстичного бізнесу, його оптимальне функціонування можуть 
складати 25 % всіх витрат на забезпечення функціонування системи закладів. 
Проблеми забезпечення власної  безпеки виникають перед кожним типом 
закладу не лише в кризові періоди, але і при стабільному економічному 
середовищі. 

Література: 
1. Байлик С.И. Гостиничноехозяйство. Проблемы, перспективы, 

сертификация. – Киев: ВИРА–Р, "Альтерпрес", 2001. – 208 с. 
2. ВТО. Тенденции и методики развития мирового туризма: Практ. курс. 

— Мадрид: ВТО, 2003. 
3. Слободян Л. П. Головне — відродити туристсько-екскурсійну справу 

// Голос України. — 2004. — 27 квіт. 
4.Науменко Г. П. Проблеми розвитку внутрішнього туризму в Україні // 

Внутрішній туризм в Україні: окремі аспекти: Зб. наук. ст. — К., 2002. — С. 8. 
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46. РЕЦЕПТУРНИЙ СКЛАД  КУЛІНАРНОГО 
НАПІВФАБРИКАТУ ДЛЯ ПЮРЕПОДІБНИХ ПЕРШИХ СТРАВ 

О.С. Пушка, 
А.В. Гавриш, 
О.В. Нєміріч, 

А.Ю. Іллючок 
Національний університет харчових технологій 

 
Важливу роль у раціоні харчування як дорослих, так і дітей, відіграють 

супи. Вони збуджують апетит, підвищують секрецію залоз органів травлення. 
Перші страви є важливим джерелом мінеральних і біологічно активних речовин 
(вітамінів, мікроелементів). Вони містять велику кількість рідини і покривають 
потребу організму у воді на 15-25 %. 

Особливе місце серед перших страв займають супи-пюре. Ці супи мають 
однорідну консистенцію, тому їх використовують у дитячому та лікувальному 
харчуванні, оскільки вони чинять позитивний вплив на функціонування 
шлунково-кишкового тракту, дозволяють урізноманітнити раціон літніх людей, 
так як ця страва легко засвоюється і є досить калорійною. 

Процес приготування супів-пюре є тривалим та потребує додаткового 
залучення спеціального. Виходячи з цього, виробничий процес в закладах 
ресторанного господарства потребує інтенсифікації, яка можлива за рахунок 
використання напівфабрикатів різного ступеня готовності. 

З огляду на вищесказане, обґрунтовано вибір інноваційних рецептурних 
інгредієнтів для кулінарного напівфабрикату для пюреподібних перших страв. 
Структура супів-пюре, більшою мірою залежить від загущувачів. 
Перспективним в даному випадку може стати модифікований амілопектиновий 
крохмаль з восковидної кукурудзи «THERMFLO», який здатний витримувати 
подвійну пастеризацію, заморожування та розморожування, що є важливими 
показниками при зберіганні та подальшому використанні напівфабрикату. 

До складу більшості супів входять жири, які спливають на поверхні та 
утворюють плівку, що є не бажаним процесом у технології приготування супів-
пюре. Для стабілізації запропонованої емульсії доцільним і необхідним є 
одночасне використання поверхнево-активних речовин (ПАР), в якості яких був 
обраний ефір лимонної кислоти фірми «GRINDSTED® CITREMSP 70», який 
згідно з Постановами ЄС № 1829 / 2003 і 1830 / 2003, відповідає вимогам 
Європейського Союзу (E 472 с) та є повністю безпечним для використання у 
харчовій промисловості. 

Використання кулінарного напівфабрикату для перших страв є досить 
актуальною темою, важливою складовою якої є визначення оптимальних 
концентрацій основних складових напівфабрикату, що є важливим етапом для 
подальших досліджень. 

Література: 
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47. БЕСПРОВОДНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА 

ОСВЕЩЕНИЯ В БИЗНЕС-ОТЕЛЯХ 
А.И.Сидоренко, 

Е.С.Павлюченко 
Национальный университет пищевых технологий 

 
 Современное состояние гостиничной индустрии характеризует ряд 

проблем, среди которых разработка и внедрение управления на основе научных 
подходов, ориентация на инновационные пути развития и обеспечение 
украинской гостиничной индустрии конкурентных преимуществ. Сегодня на 
передний план выходит способность отеля создавать инновации.  

Концепция «Интеллектуальный номер» представляет собой ряд 
технологий ориентированных на бизнес-аудиторию таких, как беспроводная 
светодиодная система освещения.  

Беспроводная светодиодная система освещения обеспечивает 
следующие возможности: 

 Сохранять цветовые сценарии для каждого номера или на 
каждый момент времени и воспроизводить их в одно мгновение. 

 Использовать любую картинку на смартфоне или планшете 
как палитру и окрасить номер в соответствующие оттенки. 

 Настраивать белый свет от теплых оттенков свечи до яркого 
холодного света. 

 Создать атмосферу или оттенить интерьер номера с помощью 
различных цветов. 

 Устанавливать таймеры, которые помогут упорядочить  ритм 
жизни 

 Помочь  проснуться полным сил или комфортно заснуть. 
 Автоматическое включение света, когда постоялец входит в 

номер. 
 Автоматическое снижение яркости освещения при включении 

телевизора. 
 Выполнение функций будильника. 
 Сигнализация светом о входящих звонках. 
 Функционирование в качестве еще одной аудио-колонки. 
 Управление при помощи голоса. 

Данная система освещения не только повысит уровень комфорта 
пребывания гостей, но также поможет в дизайнерском решении, а длительный 
срок службы и энергоэффективность ламп обеспечит снижение расходов на 
освещение и быстрый возврат инвестиций.  
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 Література: 
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48. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ ГОТЕЛЬНОГО 
НОМЕРУ 

І. Радько, 
О.Г. Розметова 

Національний університет харчових технологій 
 

Сучасний розвиток світового готельного господарства базується на 
використанні різноманітних комп’ютерних технологій. Особливої популярності 
набуває процес комплексної автоматизації готельних підприємств.  Готелі є 
досить специфічними об’єктами автоматизації. Продумана система управління 
може істотно знизити витрати на енергозабезпечення, звести до мінімуму 
кількість аварійних ситуацій, підвищити комфорт та якість обслуговування 
гостей, отже, і сам рівень готелю. Саме тому власники готелів прагнуть 
використовувати комплексні автоматизовані системи. 

Сучасні системи автоматизації для готелів будуються за принципом 
розподіленого інтелекту. Периферійне обладнання розміщується в номерах та 
різних приміщеннях готелю і повністю забезпечує життєдіяльність як окремого 
номера, так і  всіх частин готелю (навіть при втраті зв’язку з центральною 
консоллю). Його завдання – контроль доступу, управління живленням, 
створення комфортного мікроклімату, управління освітленням і жалюзі, 
аварійна сигналізація при виникненні позаштатних ситуацій, виклик 
обслуговуючого персоналу, подача сигналів тривоги та ще безліч функцій, які 
тільки необхідні для кращого функціонування готелю.   

При поселенні черговий адміністратор замість звичайного ключа від 
номера видає гостю пластикову картку, на якій записана вся необхідна 
інформація про перебування в готелі – номер кімнати, дата поселення та 
від’їзду. Якщо клієнт вже мешкав у цьому готелі, цілком ймовірно, що система 
запам’ятала основні параметри: бажану температуру в номері, яскравість 
освітлення, положення жалюзі та інше. 

Поки гість ще буде стояти на рецепції, система вже готує його номер: 
доводить температуру до комфортного рівня. Підійшовши до номера, 
відвідувач підносить картку до електронного зчитувача і лампочка-індикатор 
запрошує увійти. Автоматично включається світло в коридорі. Після цього 
залишається вставити картку в спеціальний приймач – і обладнання номера 
повністю у розпорядженні клієнта. Гість може скористатися міні-баром, який 
при відсутності певного асортименту дасть сигнал обслуговуючому персоналу 
для його поповнення. Всі команди, які гість подає обслуговуючому персоналу, 
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так само як і всі основні дії, відображаються світловими індикаторами на 
зчитувачі при вході в номер, а також дублюються на екрані комп’ютера 
чергового по поверху. Також можна включити одним дотиком телевізор або 
підключитися до wi-fi. Так само просто можна замовити їжу в номер, або 
визначити о котрій годині повинен спрацювати будильник. Коли клієнт 
залишить номер, система відключить освітлення та подачу води.      

Отже, зупиняючись на ночівлю в сучасному готелі, гість навіть не 
замислюється над тим, що за налагодженим механізмом обслуговування і його 
простотою, ховаються складні системи управління всім готельним 
господарством, створюючи для кожного гостя комфортний відпочинок. 

Література: 
1. Розметова О.Г. Організація готельного господарства / О.Г. Розметова, 
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49. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ  
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

А.Є. Солод, 
В.О. Губеня 

Національний університет харчових технологій 
Харчування є однією з основних послуг, яка надається 

підприємствами готельно-ресторанного господарства, тамає важливу роль у 
процесі задоволення потреб гостей в основних поживних речовинах та 
енергії.  

Власники туристичних готелів для сімейного відпочинку не 
замислюються над проблемою правильного та якісного харчування дітей, 
спрямовуючи всі зусилля лише на вдосконалення меню дорослих. У 
більшості таких закладів зазвичай відсутнє не лише дитяче меню, але й 
спеціальні страви для дітей в меню загальному.  

Харчування дітей має ряд відмінностей від харчування дорослих. У 
період дитинства, особливо у дітей раннього віку, потреба в харчових 
речовинах і енергії значно вище, ніж у дорослих. Також варто звернути увагу 
на те, що під час відпочинку організм дитини більш вразливий за рахунок 
зміни кліматичних умов, режиму сну та активності тощо.  

В лікувально-оздоровчих комплексах і туристичних готелях слід 
розробляти окреме дитяче меню, яке має ряд особливостей. 

Для кожної вікової категорії підходить лише своя особлива схема 
харчування, яказалежить від особливостей обміну речовин, адаптації травної 
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системидо нової їжі, росту й розвитку дитини. Іншими словами, дитяче меню 
повинне бути різноманітним, протерекомендується обмежувати в стравах 
кількість екзотичних компонентів. 

Маси порцій повинні відповідати віку дитини й функціональним 
можливостям травної системи. Надмірний об’єм їжі (розведена 
малокалорійна їжа) може призвести до зниження апетиту, призвести до 
функціональних порушень у роботі травної системи дитини. Занадто 
маленькі порціїможуть провокувати відчуття голоду в дитини й не покривати 
її потреб у поживних речовинах. Таким чином, вихід порцій повинен бути 
гнучким залежно від віку та статі дитей. 

Діти більш вимогливі до їжі, ніж дорослі, тому корисні, за нашими 
уявленнями, страви не користуються популярністю у дітей. Для заохочення 
дітей страви у меню мають бути креативно та цікаво оформлені під час 
подачі. 

 Для поліпшення смакових властивостей у їжу можна додавати кріп, 
петрушку, цибулю, салат, ревінь, незначну кількість часнику, лимонний сік. 
Компоненти страв для меню дітей мають бути свіжими, безпечними та 
якісними. 

Згідно зі сказаним,для нормального розвитку дитини її раціон має 
бути повноцінним, збалансованим, містити всі необхідні нутрієнти в 
потрібних кількостях і пропорціях. Завданням закладу ресторанного 
господарства при готельному підприємстві є розроблення відповідного 
дитячого меню. Це буде позитивно оцінено гостями, які подорожують з 
дітьми, і покращить репутацію підприємства. 

 
50. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУТІК-ГОТЕЛІВ  

А.В.Спаська-Булай, 
О.С.Павлюченко 

Національний університет харчових технологій  
 

  У сучасних умовах господарювання в готельному господарстві 
основним завданням є визначення концептуальних засад діяльності закладу, 
здатних задовольнити будь-якого потенційного споживача.  В останні роки, 
на ринку України, все більшої популярності серед споживачів готельних 
послуг набирають так звані «бутік-готелі».  

Найвідомішими представниками серед європейських бутік-готелів є: 
лондонські «London Outpost», «Sydney House», «The Beanfort», «Chelsea 
Green», мадридський шедевр сучасної архітектури та дизайну – «Puerta 
America», міланський «The Grey Hotel» та інші.  

До найбільш популярних бутік-готелів м. Києва відносять такі: 
«Подол-Плаза», «Рів’єра», «Опера» та «Воздвиженський». 
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Дані готелі представлені  невеликими окремими закладами, номерний 
фонд яких, як правило, не перевищує 100 номерів. Слово «бутік» визначає 
ступінь комфорту та унікальність готельного сервісу.  

 Бутік-готель – це уособлення інноваційних дизайнерських рішень 
сучасності. Кожен номер даного готелю, незалежно від категорії, є 
унікальним і має свою ціну.  

Смак, розкіш та ексклюзивність послуг – це складові успіху бутік-
готелю. Наприклад, вертоліт, в якості трансферу, або джакузі з шампанським 
– це ті послуги, які є популярними у світі VIP-туризму та вдало вирізняють 
бутік-готелі на ринку готельного господарства. 

 Аудиторія, на яку розраховані дані заклади розміщення це люди з 
високим рівнем достатку. Адже, середня вартість проживання в більшості 
таких готелів, за рахунок їх унікальності, часто виявляється достатньо 
високою та в середньому становить від 2,5 до 10 тис. грн/добу. Проте, 
можливість відчуття постояльцями себе особливими VIP-клієнтами і визначає 
успіх даних закладів з комерційної точки зору. 

  Незважаючи на нестабільну економічну ситуацію, бутік-
готелі, за рахунок постійних клієнтів, які віддають перевагу розкоші та 
престижу, мають велику завантаженість протягом всього року.  

Аналіз європейського та вітчизняного досвіду функціонування даних 
закладів вказує те, вони є  більш є прибутковими, порівняно зі звичайними 
п’ятизірковими готелями, а їх кількість зростає. 

Отже, дані готелі є перспективними на ринку готельних послуг і 
заслуговують особливої уваги зі сторони українських готельєрів.  

 Література: 
 1. Новіков В.С. Інновації в туризмі. К.: ІЦ «Академія», 2009. – 

212с. 
 2.  Електронний журнал: www.city-of-hotels.ru-boutigue -hoyels 

 
51. ІТАЛІЙСЬКЕ ДЖЕЛАТО ЯК МОЖЛИВІСТЬ РОЗВИТКУ 

НІШІ ВУЛИЧНОГО МОРОЗИВА В УКРАЇНІ 
К.Є. Удворгелі  

Національний університет харчових технологій 
 

На вітчизняному ринку морозива функціонують більш ніж 50 
підприємств-виробників тарованого морозива. Тим не менше, таке морозиво 
стає звичним масовим продуктом і втрачає свою унікальність. В той же час, 
ніша вуличного морозива залишається вільною. Це перспективна ніша, адже в 
ній практично нема конкуренції. Існують окремі локальні виробники, 
наприклад ТМ «Валь-де-Валь», що вийшла на ринок Києва у 2010 р. Марка 
представлена дванадцятьма смаками, два з яких є сезонними: обліпиха та 
гарбуз [3].  
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В Італії відоме у всьому світі «gelato» (джелато, від італ. морозиво). 
Головна умова будь-якого джелато – натуральні інгредієнти. Традиційне 
джелато відрізняється від типового вітчизняного морозива технологією 
приготування, тому відповідно має кращі органолептичні властивості. В 
процесі приготування джелато використовується молоко, а не вершки, у 
результаті чого вміст жиру становить лише 7-8% замість мінімум 10%, які має 
звичайне морозиво. Також інгредієнти змішують на нижчих швидкостях аби 
уникнути створення кристалів льоду та потрапляння великої кількості повітря в 
суміш. Остання відмінність технології – температура подачі. Звичайне 
морозиво подається при -12°, тоді як джелато – не замороженим, а лише 
охолодженим. Тому смак джелато більш м’який та однорідний. В найвідоміших 
кав’ярнях з морозивом – джелатеріях, можна знайти до 50 різних смаків 
джелато. Ціна за порцію коливається в межах 2-3 євро.  

Ще одна особливість вуличного морозива за кордоном – продаж порції 
за фіксованою ціною, а не на вагу, як це практикується в Україні.  

На теперішній момент в Італії працюють близько 5 тис. джелатерій, в 
яких працевлаштовані понад 15 тис. осіб. У Болоньї навіть існує спеціальний 
університет Gelato University, де студентів вчать робити джелато з фруктів і 
ягід, шоколаду і ванілі, а також з досить екзотичних продуктів, наприклад, з 
оливкового масла, сиру, базиліка і навіть червоного вина. Кількість студентів 
цього навчального закладу вже сягнула 12 тис. осіб [1]. 

Досвід вуличного морозива можна переймати не лише в Італії, де 
джелато стало частиною бренда Італії на одному рівні з піцою, пастою, вином 
та еспрессо; але також у країн близького зарубіжжя, наприклад, Польщі. У 2014 
р. у м. Вроцлав з’явилася нова джелатерія, «Polish Lody», котра привернула 
увагу не лише містян та туристів, але й мешканців сусідніх воєводств. Кав’ярня 
пропонує три стандартні смаки: вершковий, шоколадний та полуничний, та 
щодня два нові, наприклад, солона карамель, ревінь, лохина, M&M’s, 
маршмеллоу, снікерс та інші.  

Проблема створення і виходу українського джелато на вітчизняний 
ринок полягає у необхідності вдалої рекламної підтримки. Джелато не може 
випускатися промисловим способом, воно готується невеликими об’ємами, 
часто із застосуванням ручної праці. Високоякісне джелато втрачає свій смак і 
текстуру всього за кілька днів, навіть якщо воно зберігається з дотриманням 
необхідного температурного режиму. Тому якщо попит не буде обґрунтованим, 
бізнес понесе втрати. 

Література: 
1. L'affascinante storia del gelato [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: 
http://guide.supereva.it/educazione_alimentare_/interventi/2004/07/170130.shtml 

2. Seriuous Eats [Електронний ресурс] / What’s the difference between 
gelato and ice cream. – Режим доступу: 
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http://sweets.seriouseats.com/2012/07/whats-the-difference-between-gelato-and-ice-
cream.html  

3. Офіційна сторінка ТМ «Валь-де-Валь» [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: https://www.facebook.com/valdeval.icecream  

 
52. ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ  

В ГОТЕЛЯХ 
Т. Хронюк , 

Т. В. Влодарчик  
Національний університет харчових технологій 

 
Сучасні тенденції світової соціалізації висувають нові вимоги до 

сервісного обслуговування людей з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення, як неохопленого повним спектром послуг сегмента споживачів. 
Насамперед, стає актуальним питання поглиблення i зміни процесу переходу від 
«гостинних послуг» до «гостинності для всіх» у готельному господарстві.   

Особи з обмеженими можливостями (або маломобільні групи 
населення) включають людей, що відчувають труднощі при самостійному 
пересуванні, при одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні 
в просторі. Це люди з інвалідністю (до 12% населення країни), особи з 
тимчасовим порушенням здоров’я (до 1,5%), люди похилого віку (понад 40%), 
вагітні жінки (біля 1%), діти дошкільного віку (більше 2 млн.), особи з дитячими 
колясками (біля 1%). Близько 15% населення України мають певний вид 
iнвалідності і з кожним роком їх кількість збільшується [1]. Сфера гостинності 
повинна мати змогу надавати необхідні послуги та розуміти потреби 
маломобільного населення. Тому актуальним на сьогодні є впровадження в 
підприємства готельного господарства універсального дизайну. 

Універсальний дизайн (UNIVERSAL DESIGN) є стратегією, яка 
спрямована на те, щоб проектування i наповнення різних типів середовищ, 
виробів, комунікацій, інформаційних технологій і послуг були доступні та 
зрозумілі всім і підходили для загального використання у якомога незалежний i 
природній спосіб, бажано без необхідності в адаптації чи спеціалізованих 
рішеннях. Часто термін «UNIVERSAL DESIGN» використовують в розумінні 
«дизайн для всіх» або «iнклюзивний дизайн». Це не стиль дизайну, а 
орієнтування на будь-який процес дизайну під лінзою соціальної гармонії. Тобто 
процес, який починається з усвідомлення проектувальником власної соціальної 
відповідальності і орієнтується на розмаїття потреб, спроможностей i досвіду 
користувачів. 

Значення універсального дизайну є дуже важливим в сучасному 
суспільстві, адже все більше уваги в світі приділяється досягненню соціального 
балансу та нівелюванню між необмеженими та обмеженими людськими 
можливостями. Згідно з позицією Центру з питань універсального дизайну в 
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NCSU (NCSU - North Сагоlіnа State University - Державний університет 
Північної Кароліни) його принципи можна застосовувати для оцінки існуючого 
дизайну, спрямування процесу подальшого розвитку дизайну та навчання як 
дизайнерів, так і споживачів використовувати товари та умови оточуючого 
середовища за більш придатними характеристиками. 

Принцип 1: Рівноправне використання(дизайн має бути корисним та 
легким у сприйнятті та використанні для людей з різним рівнем можливостей). 

Принцип 2: Гнучкість у користуванні. 
Принцип 3: Просте та зручне використання 
Принцип 4: Сприйняття інформації незалежно від сенсорних 

можливостей користувачів. 
Принцип 5: Припустимість помилок (дизайн зводить до мінімуму 

можливість виникнення ризиків та шкідливих наслідків випадкових або 
ненавмисних дій користувачів). 

Принцип 6: Низький рівень фізичних зусиль. 
Принцип 7: Наявність необхідного розміру і простору при підході, під'їзді 

та різноманітних маніпуляціях незважаючи на антропометричні характеристики, 
стан та мобільність користувача. 

Останні дослідження показали, що доступність повинна означати щось 
більше, ніж безпосередній доступ до будівлі або приміщення за допомогою 
допоміжних або спеціальних засобів, (наприклад: інформаційна доступність, 
доступ до якісних послуг тощо).  

Універсальне  або інклюзивне проектування - це сучасний підхід до 
проектування приміщень, який явно відрізняється від «проектування для 
інвалідів». Наприклад, стандартні, але ширші двері виявляться зручними, як для 
людини в інвалідній колясці, так і для особи, що несе в руках валізи; відсутність 
сходинок або порогів біля входу зробить будівлю, пристосованою як для 
людини з порушеннями опорно-рухового апарату, так і для людей з дитячою 
коляскою або транспортним візком. Це певна концепція, яка виходить за рамки 
питання доступності та пристосованості будівель, охоплюючи також соціальні, 
культурні, економічні питання, і максимально сприятиме об’єднанню людей, що 
мають і не мають певні функціональні обмеження. 

Закордонний досвід показує, що тенденція впровадження універсального 
дизайну в засобах розміщення зростає. Такими прикладами провідних готельних 
підприємств світу є : спортивно-реабілітаційний готельний комплекс в місті 
Москва; турецькі готелі Lykia Group; мережа готелів Тойоко Ін; готелі мережі 
Scandic; центр ім. Одюбона Велфліт (WellfleetAudubon), Массачусетс, США [4]. 

Враховуючи значне збільшення частки людей з інвалідністю в загальній 
структурі світового населення, вони є вагомим сегментом потенційних 
споживачів, не охоплених різного роду сервісом через низький рівень 
доступності сервісної середовища. 

Універсальний дизайн в повній мiрі має на меті забезпечення повного та 
рівного доступу до закладів та послуг для всіх, усунення соціальних та 
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психологічних бар’єрів. Готелі, заклади харчування, торгівлі, транспорту мають 
надавати якісні послуги всім без винятку, при цьому брати до уваги особливі 
потреби осіб з інвалідністю, тому впровадження універсального дизайну є 
необхідним кроком в подоланні соціальних обмежень. Якість послуг та 
професійна підготовка - є головними принципами, які лежать в основі «послуг 
для всіх». 

Література: 
1. Азін В. М. Сфера обслуговування для всіх: навч. курс / В. М. Азін 

О. Красюкова-Енс Л. Байда Я. Грибальський Ю. Найда. – К. 2011. – 45 с. 
2. Розметова О.Г. Організація готельного господарства: підручник. / 

О.Г. Розметова, Т.Л. Мостенська, Т.В. Влодарчик. – Камянець-Подільський: 
«Абетка» - ФОП Сисин О.В., 2014.- 432с. 

3. Розметова Е.Г., Мельник И.Л. Инновационные тенденции в 
формировании социальной составляющей сервисного обслуживания // 
Актуальные проблемы и направления социально-экономического развития 
Республики Беларусь: Материалы II Междунар. науч. конф. молодых ученых 
(Минск, 25 мая 2012 г.)  / редкол.: А.В. Червяков [и др.]. – Минск : НИЭИ М-ва 
экономики Респ. Беларусь, 2012. 

4. Туризм без барьеров: доступная Адриатика. Режим доступу: 
http://globe-all.info/available_tourism/1741  

 
53. ВПЛИВ БАКТЕРІЙ РОДУ LACTOBACILLUSCASEI НА ПРОЦЕС 

БРОДІННЯ ТІСТА З ЖИТНЬОГО БОРОШНА 
Н.В.Чепель, 

Т.А.Сильчук, 
М.О.Кашнікова 

Національний університет харчових технологій 
 
Нині пріоритетним напрямком у хлібопекарській галузі є виробництво 

житнього хліба з використанням пробіотичних молочнокислих 
культурLactobacillispp., Bifidobacteriumspp., Lactobacillusspp., 
Propionibacteruimspp.Поєднанням дріжджів та пробіотичнихмолочнокислих 
бактерій дозволяє помітно скоротити виробничий процес, збільшити терміни 
зберігання, одержати житній хліб високої якості та надати йому заданої 
функціональності [1]. 

Аналіз існуючих пробіотичних культур дозволив для наукових 
досліджень обрати бактерії роду Lactobacilluscaseiяк ті,що продукують тільки L 
(+) – молочну кислоту[2]. Інші види пробіотичних молочнокислих бактерій 
можуть продукувати D (-) - молочну кислоту,підвищений вміст якої у сироватці 
крові людини ( ≥ 3 ммоль/л) може призводити до небажаного захворювання D – 
лактат ацидозу[3]. 

Метою наукових досліджень було визначення вплив бактерій роду 
Lactobacilluscasei на процес бродіння тіста з житнього борошна. 
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Найбільш об’єктивні способи оцінки ступеню зброджування тіста 
базується на визначені комплексу показників, зокрема: титрованої і активної 
кислотності, величини окисно-відновлюваного потенціалу. Тому в подальшому 
проводили дослідження зазначених фізико-хімічних показників для дослідного 
зразку тіста з житнього борошна з 5 % DVSрідкого концентрату бактерій роду 
Lactobacilluscasei. У якості контролю готували контрольний зразок житнього 
хліба згідно ДСТУ-П 4583:2006. 

Одним із показників, за яким визначають ступінь готовності 
дріжджового тіста до розробки, є його титрована кислотність. Підвищення 
кислотності тіста призводить до прискорення процесів набухання і пептизації 
білкових речовин, що в кінцевому результаті впливає на структуру тіста, 
формування смаку та аромату виробів. Титровану кислотність тіста визначали 
за загальноприйнятою методикою у хлібопекарній галузі. Результати 
експериментів показали, що у дослідному та контрольному зразках зростання 
титрованої кислотності відбувається з різною швидкістю. Дослідне тісто після 
60 хвилин бродіння мало кислотність на 20% вищу контрольного, а за плином 
120 хвилин значення титрованої кислотності дослідного зразка відповідало 
кінцю бродіння контрольного (3,5 град). Таке інтенсивне наростання 
кислотності в тісті із житнього борошна та 5 %DVSрідкого концентрату 
бактерій роду Lactobacilluscaseiє передумовою до скорочення тривалості 
бродіння тіста на 30 %. Отже, тривалість бродіння тіста з 270 хвилин 
скоротилась до 180 хвилин, кислотність дослідного зразка складає 3,5–3,6 град. 

Поряд з титрованою кислотністю в процесі бродіння спостерігалася ще й 
зміна активної кислотності (рН). Активна кислотність середовища справляє 
визначений вплив на активність бродильної мікрофлори тіста й на утворення 
основних та вторинних бродіння. Значення рН визначали потенціометричним 
методом за допомогою приладу рН–150 з використанням пари електродів. Дані 
дослідження показують, що вже через 60 хвилин бродіння активна кислотність 
у дослідному зразку складає 5,2 проти 5,6. Після 120 хвилин бродіння значення 
рН дослідного тіста відповідало кінцевому значенню рН бродіння контрольного 
– 5,1. Інтенсивне зниження активної кислотності в тісті із житнього борошна та 
5 %DVSрідкого концентрату бактерій роду Lactobacilluscasei також свідчить 
про можливість скорочення тривалості бродіння тіста на 30–35 %. 

Показник, який характеризує умови середовища, є окисно-відновний 
потенціал (ОВП). Величина редокс-потенціалу слугує в якості кількісної 
міри окисно-відновних умов, що відбуваються в тісті. Цей показник визначали 
потенціометричним методом за допомогою приладу рН-150 у вольтах з 
подальшим його розрахунком. Найбільш інтенсивні зміни ОВП 
спостерігаються у дослідному зразку. В першу годину бродіння він мав 
значення на 2% нижче контрольного, після двох годин – на 4,5 % менше 
контрольного, що вказує на швидку зміну окисно-відновних умов середовища. 
До кінця бродіння контрольного зразку значення ОВП співпадає із значенням 
для дослідного зразку, який бродив 2 години (  контрольного зразка через 180 
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хвилин складає 24,5В, а  дослідного зразку через 120 хвилин – 25,35В).Це є 
передумовою скорочення тривалості бродіння тіста із житнього борошна та5 
%DVSрідкого концентрату бактерій роду Lactobacilluscaseiна 60 хвилин. При 
цьому його структурно-механічні властивості не погіршуються, що дозволяє 
одержати житній хліб високої якості. 
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54. АВТОМАТИЗАЦІЙНА ПРОГРАМА ТА ПРИЛІЖКОВА 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ В ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ 
Н. С.Чорна 

Національний університет харчових технологій 
 

Багатосвітових готелі відзначають необхідність переобладнання номерів 
і введення новітніх електронних технологій, без чого просто немислимий 
сучасний світ. Якщо донедавна, відзначають провідні готельєри, клієнти більше 
звертали увагу на кількість квадратних метрів номери і побутові зручності, то 
зараз High-Tech все більш затребуваний. 

Можливості системи: 
Об'єднує світлове, кліматичне, охоронне, сервісне та розважальне 

обладнання в єдину мережу управління. 
При вході в готельний номер встановлюється вхідна панель, що 

відображає підсвічений ідентифікаційний номер і дзвінок. Наприклад, при 
активації режиму «не турбувати» дзвінок пропадає і спалахує іконка «не 
турбувати», при активації режимів «приберіть в номері» і «пральня» 
загоряються відповідні іконки на вхідних дверях, вони можуть дублюватися 
вкімнаті сервісного персоналу із зазначенням викликає номера. 

Всередині номера, відразу за вхідними дверима, знаходиться 
енергозберігаючий картковий модуль з додатковими клавішами управління 
світлом і сервісними послугами. Модуль зчитує вставлену картку і активує 
обладнання в номері. Будь групи світла, що знаходяться в номері можуть 
управлятися з будь-яких вимикачів 
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Приліжкова панель надає замовнику меню з 5-ти пунктів (Світло: 
Регулювання основного світла, бра, світла у ванній, сценарій «відпочинок»; 
Жалюзі: Відкриття-закриття моторизованих приладів; Клімат: 
Повнофункціональний термостат з вбудованим сенсором температури; Сервіс: 
Включення-виключення режимів «не турбувати», «прибрати в номері», 
«випрати білизну»; Музика:Можливість відтворення музики в номері (або в 
душі), регулювання гучності, вибору радіо, iPod'а клієнта або плейлиста з 
мережевого сховища готелю). Написи на прикроватной панелі можуть бути 
зроблені на різних мовах, мову можна змінювати в залежності від 
національності постояльця 

Вбудовані аудіо-колонки. Дозволяють прослуховувати музику в номері, 
в душі або здійснювати анонси (пожежна тривога та ін.). Управління 
здійснюється з будь-якої клавіатурної панелі або приліжкової панелі. 

Система забезпечує безпеку наоб'єкті (детекція руху, датчики відкриття 
та розбиття скла та ін.) 

Централізоване програмне забезпечення. Дозволяє здійснювати 
повноцінну диспетчеризацію і управління всією системою. 

Моніторинг енергоспоживання. Забезпечує режими економії 
електроенергії. Гнучко настроюється під завдання готелю. 

Особлива пропозиція для конференц-залів і кімнат переговорів. Готові 
«сценарії»: презентація з проектором, обговорення, малювання на дошці. 
Кольорові сенсорні екрани управління всіма функціями. Легке інтуїтивне 
управління виведенням різних відеоджерел і аудіоджерел. Система 
відеоконференції на великих екранах. Система внутрішніх мікрофонів з 
можливістю управління з боку ведучого засідання. Система гучного 
телефонного зв'язку. 

Дане технічне рішення дозволить: підвищити клас об'єкта, досягти 
економії електроенергії 30 -50% на рік, знизити витрати на обслуговування 
інженерних систем, підвищити комфорт постояльців і обслуговуючого 
персоналу, підвищити рівень безпеки на об'єкті, користуватися сучасною, 
гнучкою, надійною системою, що не вимагає особливих обслуговуючих 
заходів. 

Орієнтовні витрати на проект складають від 500 євро на номер 
(приміщення). 

Передбачуваний розрахунковий термін окупності впровадження системи 
складає 1-2 роки. 

* В дане пакетне рішення включена тільки вартість обладнання (без 
вартості проектних, монтажних, транспортних витрат). Дане пакетне рішення 
орієнтовно, і залежить від дизайн-проекту, від проекту освітлення, електрики, 
необхідності тих чи інших можливостей системи. 

Таким чином, одним з основних напрямків інноваційних технологій в 
готельному бізнесі є розробка програм автоматизації діяльності готелю, яка 
приводить до суттєвих змін та підвищує якість обслуговування. Тому вважаємо, 
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що застосування закладами готельного господарства автоматизованих 
енергоефективних технологій сьогодні є доцільним та економічно вигідним. 
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55. РОЛЬ ПСИХОЛОГІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
ЕНОГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ 

Н. Чугаєва 
Національний університет харчових технологій 

 
Звертаючись до тематики еногастрономічного туризму, слід зазначити, 

що дана проблема органічно взаємопов’язана із необхідністю забезпечення  
психологічної  компетентності персоналу туристичного бізнесу. 
Багатоаспектність ситуативного матеріалу передбачає впровадження 
спеціально розробленого комплексу  навчальних занять, для забезпечення мети 
задоволення психологічних потреб клієнтів сфери гостинності. У цих умовах 
зростає актуальність опанування студентами  навчальних дисциплін 
«Психологія професійної (туристичної) діяльності», «Психологія харчової 
поведінки», «Психологія ефективної комунікації», «Організаційна психологія», 
зокрема англійською мовою, з огляду на постійне спілкування персоналу 
туристичного бізнесу у професійній сфері «людина-людина».  

Враховуючи специфіку фахової діяльності, яка передбачає міжнародну 
комунікацію, необхідно заздалегідь готувати майбутніх працівників 
туристичного бізнесу до кваліфікованого виконання обов’язків шляхом 
засвоєння не тільки професійно орієнтованих дисциплін, а і, обов’язково, 
навчальної дисципліни «Психологія» англійською мовою, адаптованої до 
потреб туристичного бізнесу. Розглядаючи практичні аспекти гостинності у 
туризмі, ми можемо виокремити найбільш значну її частину: компетентне  
забезпечення сервіс-послуг для клієнтів еногастрономічного туризму, таким 
чином, щоб сформувати у них психологічну потребу у наступному повторенні 
позитивного досвіду.  У певному змісті високий рівень сервісу має створювати 
позитивну звичку до його наявності: як стверджує народне прислів’я, «до 
хорошого швидко звикають». На нашу думку, психологічний рівень сервісу 
можливо визначити фактором розвитку мотивації  повторення програми 
еногастрономічного туризму. На початку 80-тих рр.. ХХ ст. британські вчені 
ввели термін «foody» як нової генерації людей, які вивчають інноваційні 
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тенденції кулінарії, цікавляться здоровим харчуванням, а, отже, вони  є 
потенційними клієнтами еногастрономічного туризму. Зважаючи на те, що 
люди, що належать до типу «foody» є досить обізнаними у цій сфері, то 
ключовим фактором у прийнятті ними рішення про участь у програмі 
еногастрономічного туризму є знання туристичним персоналом «Психології». 
Під час навчального процесу, вважаємо за потрібне наголосити на концентрації 
уваги студентів на сучасних надбаннях світової науки та практики та 
всебічному соціально-освітньому розвитку майбутніх спеціалістів у 
туристичній галузі.   

Отже, невід’ємною складовою досягнення успіху у сфері 
еногастрономічного туризму є вивчення майбутніми фахівцями дисципліни 
«Психологія» та її спеціалізованих галузей, що є профільними для туристичної 
діяльності, як українською, так і англійською мовами, а при виникненні 
потреби і іншими іноземними мовами.   

 

56. ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ АГРОТУРИЗМУВ 
ВИРОБНИЦТВО ГОТЕЛЬНОГО ПРОДУКТУ 

О. Б. Шидловська, 
Т. І. Іщенко, 

Я. С. Шевела  
Національний університет харчових технологій 

 
Готельне господарство нерозривно пов’язане зі сферою туризму, і, 

відповідно, на розвиток нових туристичних напрямів реагує впровадженням 
інновацій в організації виробництва готельного продукту, плануванні, 
управлінні, інфраструктурі тощо.   

В Україні сільський туризм (агротуризм) активно виходить на 
національний ринок туристичних послуг, з огляду на доступність цього виду 
туризму та багатий природо-ресурсний потенціал її території. Наша держава 
має широкі можливості для впровадження інноваційних напрямків агротуризму 
на підприємствах готельно-ресторанного господарства для досягнення 
позитивного економічного, соціального та екологічного ефекту. 

Проведені дослідження щодо використання інноваційних форм занять у 
сільському туризмі й агротуризмі свідчать, що в Європі популярні агроготелі 
(агромотелі), дидактичні стежки, види спорту, що вимагають великої площі, 
тоді як у США мають поширення агрокемпінги, сільські ресторани, продаж 
типу “збери сам”, польові ігри нової генерації, родинні і сільські фестивалі. [1] 
Успішні приклади агротуристичних ініціатив, впроваджуваних при готелях, 
гостинних дворах, садибах, що пропонують послуги розміщення, можна 
віднайти у багатьох країнах світу на різних континентах - Аргентині, 
Нідерландах, Ірландії, Канаді, Німеччині, Новій Зеландії, Швейцарії, США, 
Великобританії, Італії. Серед таких ініціатив можна виділити: агроферми для 
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дітей, господарства з відгодівлі диких тварин, господарства з виробництва 
сирів, агротуристичні ресторани, агророзваги. 

В Україні популярним видом діяльності сільський зелений туризм став не 
лише серед туристів, але й серед сільських підприємців з огляду на ті переваги, 
які веде за собою його розвиток. Сільський туризм як вид господарської 
діяльності сприяє диверсифікації економічної діяльності сільського населення, 
забезпечує додатковий дохід, створює нові робочі місця.[2] 

Інноваційні напрями агротуризму можна популяризувати шляхом 
пропозиції їх як додаткових послуг готельно-ресторанного комплексу. Для 
України перспективними тенденціями можуть стати – агроресторани, що 
пропонують екологічно чистий продукт безпосередньо з домашньої грядки, 
продаж типу «збери сам», агророзваги, а саме польові ігри нової генерації. 
Продаж типу «збери сам» («pick up yourself») – спосіб реалізації продукції 
сільського господарства на місці, коли селяни готують плантації таким чином, 
щоб туристи могли самі собі зібрати фрукти. Серед агророзваг доцільно було б 
впроваджувати мандрівки лабіринтами, будівництво солом’яних конструкцій, 
квести на свіжому повітрі тощо. 

Взаємодія агротуристичних об’єктів з готельно-ресторанним комплексом 
має наступні переваги: 

- сприяє диверсифікації додаткових послуг готелю; 
- пропонує нові концепції надання послуг ресторанного господарства; 
- має позитивний економічний та соціальний ефект – поєднання 

агропромислової діяльності та атракції, що приносить додатковий 
прибуток, та зростання кількості робочих місць для населення; 

- зацікавленість послугами - більшість агророзваг є новинкою для 
пересічного українця; 

- доступність для споживача – собівартість переважної більшості 
агророзваг є невисокою; 

- естетичний та екологічний ефект – агророзваги займають значні 
мальовничі території, надання послуг здійснюється, в основному, на 
свіжому повітрі; 

- популяризація здорового способу життя. 
Разом з тим, розвиток нових напрямів агротуризму на базі об’єктів 

готельно-ресторанного бізнесу дозволяє частково вирішити проблеми 
недостатнього рівня соціально-технічної інфраструктури в багатьох центрах 
сільського туризму: незадовільний стан локальних доріг, проблематичність 
харчування та розміщення туристів, брак соціально-побутових об’єктів, 
відсутність централізованого водопостачання і водовідведення. 

У той же час, включення агророзваг у додаткові послуги готелю 
стикається з питанням потреби в належній інфраструктурі (значних прилеглих 
територій, тематичних маршрутів тощо). Тому, інновацію слід впроваджувати в 
готельно-ресторанних комплексах міст, селищ міського типу, що мають 
необхідні умови для надання агротуристичних послуг. 
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Отже, Україна має необхідні ресурси і перспективи для створення якісно 
нових послуг агротуризму, нові тенденції розвитку якого доцільно поєднати з 
послугами готельного господарства. Це дозволить отримати позитивний 
екологічний, економічний, соціальний та естетичний ефект та надасть значні 
конкурентні переваги. Крім того, таке поєднання, при вдалій маркетинговій 
політиці, не тільки викличе ажіотаж серед українців, а й приверне увагу 
іноземних туристів.  

З іншого боку, за умови ефективного співробітництва суб’єктів 
агротуристичної діяльності з готельно-ресторанним комплексом, попит здатен 
стимулювати розвиток комунікаційної та виробничої інфраструктури, 
покращення естетики міських і сільських поселень і околиць.  

Зрештою, розвиток агротуризму на базі готельно-ресторанного бізнесу в 
багатьох регіонах може стати пріоритетним напрямом подальшого соціально-
економічного розвитку.  

Література: 
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57. КУКУРУДЗЯНИЙ ЛАБІРИНТ – ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ 
АГРОТУРИЗМУ  

О. Б. Шидловська, 
Т. І. Іщенко, 

Я. С. Шевела  
Національний університет харчових технологій 

 
 Потреба у відпочинку на природі від шаленого ритму міста, вживанні 
корисної, екологічно чистої їжі, підтриманні національних традицій посилюють 
попит на відпочинок у селі. Індустрія сільського туризму визнана експертами 
COT як одина з найбільш динамічно зростаючих секторів світового 
туристичного господарства. Обсяги надання агротуристичних послуг у 
постіндустріальних країнах нині практично у 2-4 рази перевищують обсяги 
зростання готельної бази й курортного сервісу [1]. 
 Відпочинок у сільській місцевості для українців – не новина. З огляду на 
потужний агрорекреаційний потенціал та доступність для широких верств 
населення, сьогодні сільський зелений туризм або агротуризм в Україні – це 
перспективний напрям розвитку.  
 Агророзваги як інноваційний напрямок агротуризму в Україні 
маловідомі. Однією з найбільш популярних за кордоном агророзваг є 
кукурудзяний лабіринт.  
 Появі такої агророзваги слід завдячувати Бретту Гербсту, що мешкає в 
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штаті Юта. Свого часу він орендував поле, виростив на ньому кукурудзу і 
вирізав лабіринти. Так Гербст почав залучати туристів, а публікація реклами у 
засобах масової інформації спричинила справжній ажіотаж.  Саме так 
утворилася компанія «The Maize», працівники якої щороку вирізають на 
фермах лабіринти в кукурудзяних полях. З 1996 року компанія допомогла 
створити лабіринти більш, ніж на 1200 фермах США. Сам же Гербст вніс своє 
ім’я в книгу рекордів Гінесса, ставши творцем найбільшого в світі 
лабіринту. Лорі і Кен Графи, що сім років поспіль диверсифікують бізнес 
шляхом вирізання лабіринтів на власних кукурудзяних полях, стверджують, що 
за цей час у них побувало понад 100 000 туристів, що принесло значний 
додатковий дохід. 

Лабіринти з кукурудзи створюють на сільських полях, зазвичай поблизу 
густозаселених місцевостей, щоб забезпечити собі постійний потік 
зацікавлених відвідувачів. Дизайн цих споруд щороку може бути абсолютно 
різним, все обмежується тільки фантазією виконавця. Недоліком послуги є її 
сезонність – діє з середини серпня по кінець жовтня, але при цьому власник 
отримує дохід не тільки від основної діяльності по збуту кукурудзи, а й від 
надання туристичних послуг протягом сезону. До того ж, послуга може бути 
циклічною, повторюватися кожного року, маючи при цьому різну інфраструктуру 
– кукурудза чи соняшник, і різні схеми лабіринтів. 
 Лабіринт відвідує одночасно певна група людей, що проходять 
інструктаж з техніки безпеки. На вході розміщується схема, а на території 
лабіринту розміщені пункти, де можна відмітити своє прибуття, а інструктори 
таким чином можуть відслідкувати просування людини. Можуть бути 
влаштовані конкурси, квести, фестивалі, різноманітні тематичні свята, змагання 
на свіжому повітрі, що сприяє оздоровленню. Також можуть бути включені 
різні розважальні послуги: дитячі невеликі атракціони для дітей, солом’яні 
конструкції, поїздки на возах для перевезення сіна, оглядові екскурсії по фермі 
і околицях, збір яблук, вирізання гарбузових голів на Хелловін тощо. 
Доповненням розважальної програми може стати і годування домашніх тварин, 
демонстрація ковальської справи, стрижка овець тощо. 
 Кукурудзяний лабіринт – це розвага нової генерації, це новинка, що 
спричинить ажіотаж в Україні. Такий лабіринт став би чудовою альтернативою 
звичним для городян розвагам. Україна має значний ресурсний потенціал для 
впровадження цієї ідеї: площа земель, що є придатними для вирощування 
кукурудзи, становить - 17,6 млн га. [2] 
 Собівартість послуги невисока, а термін окупності – коротший діючого 
сезону (друга половина серпня – жовтень), оскільки паралельно поєднуються 
заняття агропромисловою діяльністю і надання туристичних послуг. Також 
включення такої новинки у додаткові послуги агросадиби, будь-якого готельно-
ресторанного комплексу значно підвищить конкурентоспроможність не лише 
на регіональному і державному рівнях, а й дозволить вийти на міжнародний 
рівень. 
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 Послуга прогулянки кукурудзяним лабіринтом, в деякій мірі, 
популяризує здоровий спосіб життя, оскільки надається на свіжому повітрі, 
включає різноманітні конкурси, спортивні змагання, квести тощо, що 
загартовують та приводять в тонус. При цьому, палити на полях, звісно ж, 
забороняється. Також, надання послуги матиме і певний соціальний ефект – 
збільшення кількості робочих місць та покращення виробничої та 
комунікаційної інфраструктури, естетики міських чи сільських околиць. 
Відвідувачі отримують і значне етичне задоволення від споглядання 
мальовничих околиць селища чи міста, відкритого простору полів. 
 Фактично, кукурудзяний лабіринт - це абсолютно новий бізнес з цілим 
рядом вимог: контролем людських потоків, організацією паркування 
автомобілів, страхуванням тощо. 
 Отже, затишна туристична ферма чи готельно-ресторанний комплекс, що 
пропонує послугу відвідування кукурудзяного лабіринту, може залучити 
значний потік туристів, приносячи своєму власникові стабільний додатковий 
дохід.  
          Кукурудзяний лабіринт – це інноваційний для України напрям 
агротуризму, що може підняти нашу державу на якісно новий рівень у світовій 
індустрії туризму. 
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58. АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ 
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Борошняні кондитерські вироби (БКВ) не є продуктами першої 
необхідності, проте вони займають вагоме місце в структурі раціону 
харчування сучасної людини. Аналіз хімічного складу та харчової цінності БКВ 
свідчить, що переважна більшість з них не відповідає вимогам нутріціології. У 
зв’язку з цим стає актуальною розробка нових технологій борошняних 
кондитерських виробів збагачених біологічно-активними речовинами. 
Найбільш перспективною сировиною в цьому відношенні є фрукти та ягоди і 
продукти їх переробки [1]. 

Глід колючий (лат. Crataegus oxyacantha) – це лікарська рослина сімейства 
розоцвітих. У лікувальних цілях використовують плоди, квітки і навіть кору 
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глоду. Біохімічний склад плодів глоду може змінюватися в залежності від 
видової специфіки, географічної зони вирощування, метеорологічних умов 
тощо. Вуглеводи представлені цукрами, пектиновими речовинами, клітковиною 
і геміцелюлозами. Із цукрів в плодах глоду переважає галактоза, виявлені 
фруктоза, глюкоза, ксилоза, арабіноза, рамноза і сахароза. Їх масова частка в 
різних видах коливається від 2,5 до 15%. Органічні кислоти представлені 
переважно яблучною, лимонною, щавлевою, винною, янтарною і 
фенолокислотами. Їх кількість варіює від 0,3 до 2,1%. У плодах глоду також 
знайдено аскорбінову кислоту (18 — 100 мг%), -каротин (0,4—2,7 мг % ), 
вітамін К, фенольні сполуки (антоціани — до 1200 мг % , лейкоантоціани — 
400—1500 мг % , катехіни, флавоноли, фенолокислоти тощо), кумарини (0,7 — 
3,4%), стерини, тритерпенові кислоти (урсолову, олеанолову).  

Доцільність використання глоду у вигляді порошку в технології БКВ 
обґрунтована тим, що свіжий глід  є сезонним продуктом, а його порошок за 
рахунок низької вологості (6-10%) можна зберігати тривалий час. Крім того, у 
порошку при меншому об’ємі і массі більша концентрація біологічно-активних 
речовин, мікро- та макронутрієнтів, а його тонкодисперсність забезпечує 
однорідність кольору та консистеції готового виробу. Високий вміст 
аскорбінової кислоти, каротиноїдів і токоферолів в порошку дозволяє 
використовувати його як джерело антиоксидантів [2]. 
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1. Сирохман, І. В. Товарознавство харчових продуктів функціонального 
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Сонячний корінь, дикий соняшник, єрусалимський артишок, земляна 

груша, як тільки не називають цей коренеплід, який насправді носить назву 
топінамбур. Хімічний склад цього продукту унікальний, бо містить до 3 % 
білка, а мінеральних солей – до 20,0 %. Серед важливих макроелементів, які 
входять до складу топінамбура, потрібно відмітити калій та магній, з 
мікроелементів – залізо, цинк. Досить багатий коренеплід на вітамін B1, містить 
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вітамін C і каротин. Залізо у складі топінамбура міститься у двохвалентній 
формі, і це обумовлює його використання у профілактиці та лікуванні анемії. 

До складу вуглеводів топінамбура входить розчинний полісахарид 
інулін (16–18 % і більше, що є рідкістю серед бульбових рослин), який під час 
зберігання перетворюється в фруктозу, що робить його достатньо солодким. 
Інулін – цінний сировинний інгредієнт, який володіє лікувально-
профілактичними властивостями. Медиками доведено, що він підвищує 
імунологічний статус організму. Поряд з чистим інуліном у бульбах 
топінамбура міститься велика кількість інулідів (полімерів фруктози з меншим 
ступенем полімеризації). Бульби топінамбуру багаті пектином, дієтичною 
клітковиною, органічними кислотами.  

Корисний топінамбур, цілющі властивості застосування якого відомі 
практично всім, є ліками від багатьох захворювань, зокрема від цукрового 
діабету. Цукровий діабет – це біда усіх розвинених країн, від якої страждає від 
2 до 5 %.  

Топінамбур вживають у свіжому, вареному, запеченому, маринованому 
вигляді, а також у вигляді продуктів його перероблення (пюре, сироп, сік, 
порошок). У разі діабету топінамбур можна включати до харчового раціону в 
будь-якому вигляді й кількості. Одним з варіантів його споживання є квасовий 
напій з оздоровчими властивостями. Цей напій є цінним джерелом природного 
аналога інсуліну – інуліну, який легко засвоюється організмом та здатен істотно 
знижувати рівень цукру в крові людини.  

Квасовий напій з топінамбура є одним із найдешевших та доступних 
напоїв, які можуть споживати хворі на цукровий діабет, а інулін є незамінним 
фактором харчування діабетиків. Включення до харчового раціону бульб 
топінамбура позитивно впливає на обмін речовин у разі цукрового діабету. 
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С. 22–23.  
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Борошняні кондитерські вироби користуються великим попитом і 
практично щоденно споживаються населенням України. З метою розширення 
асортименту та зацікавлення споживачів на ринку з’являються нові види 
кондитерських виробів. Одним з таких є капкейк, що в перекладі з англійської 
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означає: cup(чашка),  cake(торт).Вперше цей термін був згаданий  у 1828році в 
книзі рецептів ЕлайзиЛеслі. Капкейк - це досить новий тренд кондитерської 
промисловості, який в Україні не так давно, але всім припав до вподоби. 
Капкейк являє собою тортик розміром з чашку, в окремій упаковці (паперовому 
стаканчику), зверху оздоблений кремовою шапочкою. Частіш за все готується з 
тіста для кексів, але інколи і з бісквітного.  

Основними інгредієнтами в технології є борошно, цукор, яйця, вершкове 
масло, сметана, розпушувач.Калорійність 100 г виробівскладаєв межах 250–300 
ккал залежновід рецептурного складу, щодозволяєвіднестицей вид виробів до 
висококалорійнихпродуктів, які в свою 
чергумістятьзначнукількістьлегкозасвоюванихвуглеводів та  недостатню 
кількістьхарчових волокон, вітамінів і мінеральнихречовин.Одним з найбільш 
розповсюджених способів вирішення цієї проблеми є використання сировини 
функціонального призначення.  

Наукові дослідженя підтверджують важливість вживання харчових 
волокон, які донедавна вважали баластними речовинами. До кінця ХХ століття 
вченим вдалося довести, що дефіцит цих речовин в організмі стає чинником 
таких захворювань як жовчнокам’яна хвороба, синдром подразненого 
кишечника, атеросклероз, гіпертонія, ожиріння, цукровий діабет, ішемічна 
хвороба серця. Їх добова норма споживання дорослою людиною становить 25-
40г. Щоб забезпечити цю норму споживання клітковини людина повинна 
з’їдати по 1,5 кг фруктів і овочів у день, тож для компенсації надходження 
харчових волокон рекомендується їхнє додаткове споживання у складі 
дієтичних добавок або збагачених ними харчових продуктів [1]. 

З метою розширення асортименту капкейків підвищеної біологічної 
цінності нами була розроблена  рецептураі технологія напівфабрикату для 
капкейків збагачениххарчовими волокнами. Запропонована технологія може 
бути впроваджена в існуючих умовах закладів ресторанного господарства без 
суттєвих змін технологічних процесів. 
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The expansion of the hotel and restaurant business has specific (to some 
extent even destructive) effect on ways to encourage new guests and visitors. The 
standard high service is not enough. These people will not be surprised. 

Today one can hardly imagine a hotel where no breakfast, even the simple 
one, consisting of sausages, boiled eggs, bakery products, coffee/tea. Moreover, it is 
much increasingly possible to find hotels, even small, in which the breakfast is "the 
feast for the whole world", where cheese and sausage plates are interspersed with all 
kind of fish dishes and meat, egg and vegetable dishes are alternate with a variety of 
delicacies. Approximately so, breakfast can and must impress the visitor.  

In fact, all modern business works to attracting guests by any unusual way. 
Restaurant at the hotel change their tactics because the audience only of permanent 
residents of the hotel does not satisfy them [1]. They seek to attract customers from 
casual transgressors. They are trying to competing with city restaurants, and they 
have a reason for this. Therefore, these institutions impose original marketing moves. 
One of them - the original breakfasts. 

During the millennia of its evolution, the human body was accustomed to 
produce digestive juices from 7 to 9 am. If breakfast is late or non-existent, enzymes 
are burning and it just gave way health, especially the immune system. For example, 
scientists of the British University found that people who do not eat breakfast suffer 
from colds and flu often. American doctors found that the morning meal protects the 
body against the development of diabetes and cardio - vascular diseases [2]. So, the 
main reasons to have breakfast are: 

• immunity stimulation; 
•strengthening the work of the heart and blood vessels; 
• support of brain activity; 
• increased efficiency. 

The right breakfast can be divide into 2 positions: 
1. People who work physical. They need to eat food that contain proteins. 

English breakfast will be a wonderful breakfast for this type of people. Is possible to 
add the vegetables and whole grain bread, tea with milk and a piece of cheese with 
low fat. The organism will get a boost of energy for the whole day and not get 
calories from such breakfast 

2. People who work mostly mentally. They need a light breakfast that helps 
to focus on work. A good source of mental energy is breakfast, rich in carbohydrates. 
This is mostly natural products such as honey, dried fruit, cereal and milk and dairy 
products low fat content. Portion of oatmeal and fruit can be as such a light breakfast. 

As for drinks, the scientists recommend to begin a new day not with a cup of 
coffee or with a glass of warm water. They claim orange juice is the most appropriate 
drink for breakfast. 

Breakfast in the restaurant may look like this. We suggest to all useful feature 
of dishes also add non-standard and memorable dishes design, new ingredients 
instead of the standard and a nice serving, which will be remember and will bring a 
lot pleasure to guests. 
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Under English breakfast means: whole grain bread, toast, bacon, sausages, 
scrambled eggs or fried eggs, grilled tomato, juice, fruit salad, oatmeal. 

Champagne breakfast is rolls, croissants, butter, ham and cheese, jam, smoked 
salmon and sparkling wine. 

Continental breakfast - rolls, croissants, butter, jam/marmalade. 
Healthy breakfast - bread, bran, fruits, corn 
Such service, like the original breakfast, opens prospects for restaurants and 

hotels in three directions: 
 the occasional guests of the restaurants; 
 the hotel residents; 
 own development. 

Casual visitors become permanent. Casual guests of the restaurant who will 
came for breakfast will be impressed and want to come another time to try something 
new or visit a kitchen for lunch or dinner. 

The residents contribute to the customer's request. If those who come for 
breakfast included in the cost, like it, lunch and dinner may be hold here. Also good 
service at the hotel and good food will be an advantage when the visitor will be again 
in the same place and will solve the question of staying. 

Good mood from early morning is important for visitors. Because they are 
here either for business or in the trip, so they will have a busy day. Start it neutral, or 
much worse, not will be positive for the place of rest. Therefore, the time allotted for 
lunch must to pass well. 

Restaurant will differ by own personality, will gain recognition of the guests 
through the introduction original breakfast. This is a great opportunity to increase 
their own profits and develop existing staff. 
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The main visitors of the cinema there are teenagers, young couples (often in 

the evening and night seances) and parents with children (particularly in the morning 
and afternoon seances). These categories of viewers are the most active consumers of 
fast food, and it is on their tastes are aimed cinema bars. Unlike ordinary cinema bars 
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offer to the viewers a specific range of products: popcorn, corn chips nachos with 
spicy cream cheese or salsa sauce, hot dogs, ice cream and other types of fast food, 
soft drinks, coffee, hot chocolate. Cinema bar is focused on sale of such products that 
do not require elaborate preparations, prolonged heat treatment, that will be easy to 
storage and accounting. 

Marketers divide all visitors of cinema bars into two groups. Assortment of 
cinema bar must take into account the interests of both groups. The viewer of the first 
group takes the traditional "duty set" - the cup of popcorn and cola, goes with them to 
the auditorium and placing cups in special holders on the chairs to fully enjoy 
watching movies. For the second group, which conducting 30-45 minutes at the table, 
it is necessary to have a more varied assortment. 

In terms of profitability, the range of cinema bar can be divided into two 
groups. The first group includes the products which occupy the top position in the 
rankings of sales and brings maximum profit for the cinema - 250% or more, as well 
as products of popular brands. There are popcorn, draft soda, corn chips nachos with 
cheese or vegetable sauce, soft ice cream and coffee. For this group of products is 
necessary to pay special attention to outdoor advertising, promotion actions. 
Equipment for production and demonstration of these products should be placed in 
the most advantageous in terms of the review places of cinema bar; menu boards 
should be clearly visible from afar for all people. Service should be quick, lasting less 
than a minute. All products in this category of menu should not only good combine, 
but also to dependent of each other. 

All other food and beverages are included in the second category, which is 
also important for the assortment set, and which will have the consumer. This group 
of products can include beer, potato chips in industrial packaging, mineral water, fruit 
juices, hot dogs, sandwiches, chocolates and candy bars, cakes to coffee. 

But the new concept involves the creation of a better menu, which will 
include only healthy fast food. The trend towards a healthy lifestyle provokes people 
to pay great attention to the quality of life, including the safety and usefulness of its 
power supply. 

What is a "healthy" fast food? There are dishes based on familiar and 
traditional technology, but only organic food grown on farms is used for their 
preparation. Thus strictly excluded adding any flavor enhancers and other harmful 
additives. 

In the USA, which is known as a country with the growing problem of obesity 
among the population, a network of cafes and restaurants, which positioning itself in 
the segment of a healthy diet has been successfully developed for several years. 
"Healthy catering" is actively developed in France. 

It is supposed to offer visitors balanced nutrition. Of course, for the 
preparation will be used only products which to past quality control department – 
there are products that do not contain GMO, products from trusted, reliable suppliers. 
It is supposed to use only modern methods of cooking that can reveal the taste quality 
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of certain products. For most products, no matter how exquisite and environmentally 
friendly they are, they require proper preparation.  

The main products on which is based the new menu are definitely vegetables 
and fruits. Furthermore, recommended usage of biologically valuable ingredients 
which impact functional properties of the products. 

It is best used mostly sparing cooking methods. Cooking temperature, for 
example, not 180-200 degrees but at 120-140, is a little longer than usual, but it 
retains the beneficial properties of the products. So-called low-temperature cooking 
can be accomplished in modern combi steamers. The process of cooking on a grill 
stores mineral salts and vitamins. It uses very little fat. Steamer allow to work in 
normal mode (boiling point 100 degrees), and in the mode of 70-80 degrees. This 
gives a delicate preparation of product, practically intact its beneficial properties. 

So, today people began to support themselves in good physical shape, to 
engage in sports and began want to eat correctly. Of course, in this boom, there are a 
craze, but thanks to this achieved useful result – people started to monitor their health 
and to the purity of the environment. That is why we are thinking about the 
development of a new concept for power supply – Healthy cinema bar. We believe 
that food, which ultimately adjudged to the customer from the beginning of its origin 
and the transportation to the preparation technology, must be a useful and proven for 
environmental friendliness. 

Opening Healthy cinema bar at the hotel will meet the needs of visitors to a 
quick and healthy food, and will get rather big profits. 
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Nowadays there are 160 hotels with a total room fund of 11 thousand rooms in 
Kiev. They also include 9 branded hotels with over 2,1 thousand rooms: Hyatt, 
InterContinental, Fairmont, two Radisson, Hilton 4, which was opened in 2014, 5 
Holiday Inn, Ramada and Ibis. Nowadays Hilton Hotel is among the five best hotels 
in Kyiv.  

Now it’s very important for being successful and being on the first place 
among this huge number of hotels to create and use innovating product. The idea of e 
– menu helps Hilton Hotel to be unique in the hotel industry in Kiev.  



229 

 

Hilton Hotel in Kiev (Hilton Kyiv) – is a five-star hotel in Kiev of Hilton  
international chain. There are 262 rooms in hotel, a restaurant, bar, business center 
and more. The computer system provides the control of all hotel systems ("Smart 
Home").The main segment of consumers at Hilton Kyiv are business travelers, the 
ratio of foreign to domestic customers: 40/60%. The total number of orders into the 
room for the month (February 2015) is 277, while the number of orders in the 
restaurant during the same period is 2708. The percentage of income from services of 
Room Service – 10% of the total revenue of the department Food & Beverage. The 
total Revenue of the department – 497 639 UAH / month; Incomes from services 
"Delivery into the room" - 47000 USD /month. An average bill during the order 
"Delivery into the room" is 656 UAH. Number of failures: an average for 100 orders 
- 3 failure, ie about 8 failures per month. 

E-menu is a system of orders, allowing the visitor to get acquainted with the 
assortment, which is offered by the department of «Food and Beverage» using your 
tablet or mobile application without the help of the waiter. In modern interactive 
menus, customers can make automatic orders in a real time , check their current 
account, to order food or drinks one more time (tabl.1). 

Table 1 
The functionality of the electronic menu 

Type Functional tasks 
Main menu Possibility to select the language for making order 
Order Allows to order any dish from the menu of Hilton cuisine 

Create your own dish Possibility to refuse from certain ingredients in dishes vice versa 
to double these ingredients 

Display the information about 
the ingredients of dish 

Displays information about the ingredients which are included 
and their energy value 

Shop cart Displays a list of dishes ordered by the guest, the cost of these 
dishes and the total bill. 

 
Clear and prompt execution of orders is always the key of high profitability in 

the restaurant business. The institution equipped with eMenu, by ordering more and 
more without feeling discomfort associated with lack of time, lack of understanding 
or compression of menu. Orders of the customer are instantly received by Room 
Service, waiter and the kitchen. Thus the probability of an error in the order is 
reduced to zero, and your guests will be served exactly the dish or drink that he 
ordered.  

Table 2 
Advantages and disadvantages of electronic menu 

Advantages Possible disadvantages and 
risks 
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Time saving. This guest receives an instant high quality order. 
Reduction of costs. The electronic menu allows you to save money 
on changing traditional menu in case of change in prices or the 
range of services. In order to change prices you need to reprint 
menus and necessary expenses are 37,000 UAH. 
The increase in average bill. Placing colorful food photos with 
details of ingredients attracts attention and stimulates purchase (the 
average volume of orders increased by 10%). 
Simplification of process of communication (guest - staff) help to 
minimize the number of failures of guest`s orders. 

Expenditure side of technical 
issues. 
Not all visitors can understand 
the interface. 
Oversized costs for equipment 
and installation. 
Time and financial expenditure 
for organizational and 
technological changes in the 
service. 

 

There are three ways of introduction of E-menu for Hilton Hotel Kyiv 
(tabl.3). 

Table 3 
Analysis of options for installing the E-menu for Hilton Hotel Kyiv 

Options for 
establishing the 
e- menu 

Characteristic of the 
option Advantages Risks 

Placing e-menu 
in TVs in the 
room 

Electronic menu are in 
the TV in room in the 
"deals of the hotel". 
Guest using TV remote 
can choose a meal and 
order it without calling to 
Room Service. 

Opportunity to look 
thought the photos of 
the dishes on a "large 
screen". Smart TVs are 
already available in the 
rooms, so there is no 
need to spend money 
on their purchase. 

Big expenditures of on 
technical issues. The 
complexity of the repair, of 
the TV if it breaks, because 
the service canter is located 
in Moscow, there is no 
representative in Ukraine 

Tablets in the 
hotel rooms 

Electronic menu is 
installed on the tablet, 
which is available in the 
hotel room. The visitor 
chooses dish and makes 
order by touching the 
screen of device. 

Easy to use, saving 
time during making an 
order (you should only 
turn on the tablet and 
choose the desired 
dish) 

Tablets must be purchased; 
not all guests will 
understand the interface. 

Advertise of 
application while 
connecting to wi-
fi 

A specially created 
mobile application of E-
Menu for phones and 
tablets 

The guest can 
download an electronic 
application menu on 
phone and tablet by 
himself. 

Not all guests might want 
to spend time on 
downloading  mobile app. 

Online personal 
cabinet 

Web-page on the web-
site for choosing and 
making order. 2.The 
private client cabinet to 
make the order. 

The customer saves 
time on order and 
minimize 
communication 
channels. 

Weak knowledge of 
customers how to use 
additional services, the 
risks of technical failures in 
case of no internet or wi-fi 
in the room. Time for 
registration of the client in 
the private cabinet, 
technical limitations of the 
website 
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Implementation of electronic menu will help to obtain competitive advantages 
for Hilton Kyiv. The positive experience of implementation of electronic menus in 
activities of world hotel networks suggests rationale for the introduction of this 
technology to improve innovation, mobility, efficiency in customer service. Thus, 
among the users of electronic menu – are restaurants: PlanetHollywood, ParkAvenue, 
SOHO, TJI Friday's, Fish, BurgusBurger, PlanetSushi, Hotel Hyatt, CrownePlaza and 
others. 
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Готелі-це не тільки можливість переночувати, але й місця для насолоди 
й відпочинку. Вони мають представницький характер і використовуються для 
конференцій, організації заходів і святкувань. Велика кількість можливостей 
використання поєднує вимоги комфорту і безпеки для гостей. 

Безпека гостей і співробітників готелю має велике значення.У сфері 
безпеки ключового значення набуває правильний вибір технічних засобів, 
оптимальне проектування інженерних систем, їх монтаж і обслуговування. 
Технічні засоби є основою системи безпеки готелю з кількох причин. По-
перше, техніка не піддається втомі, неуважності, хворобам, миттєвим почуттям, 
погодним умовам. По-друге неспеціалістові складно її обдурити. Ну й, по-
третє, у ній споконвічно передбачені :миттєва реакція й точність виконання 
заданих алгоритмів. Однак ці переваги повинні в обов'язковому порядку 
доповнюватися тісною взаємодією фахівців і техніки. 

Ретельний відбір усіх складових інженерних систем готелю дозволяє 
зробити його роботу передбачуваною і надійною, забезпечуючи найвищий 
рівень комфорту. А більш високі витрати, що пов'язані із придбанням якісного 
встаткування, окупаються завдяки ощадливій витраті енергії. До особливостей 
інженерних систем готелів, у першу чергу, відноситься підвищений рівень 
надійності. Як правило, енергопостачання й по електричній, і по тепловій 
енергії повинне здійснюватися від двох незалежних енергетичних введень. Що 
стосується теплових пунктів, то тут обов'язково стовідсоткове дублювання 
основного устаткування: насосів, теплообмінників. Крім цього, на період 
профілактичного відключення централізованого теплопостачання необхідна 
автономна система підігріву й акумуляції достатньої кількості води 

Свої «запасні гравці» повинні бути не тільки в системі опалення. У 
системах вентиляції й кондиціювання повітря слід передбачати резервні 
вентилятори. У періоди міжсезоння повинні функціонувати додаткові системи 
теплопостачання вентиляції. При відключенні централізованого 
теплопостачання, подача не підігрітого припливного повітря приведе до 
дискомфорту. Теплопостачання систем вентиляції в осінньо-весняний період 
може здійснюватися або від автономної газової котельні ( при її наявності), або 
від теплового насоса холодильного центру. Подібний підхід покликаний 
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захистити постояльця від будь-яких обставин: не важливо, чи будуть на вулиці 
тридцятиградусні морози або стомлююча жара, у номері повинно бути 
комфортно й затишно. 

Навантаження на інженерні мережі готелю залежить не тільки від 
погодних і інших факторів, але і самих його мешканців. Для готелів характерні 
значні перебої у водоспоживанні. Із цієї причини на таких об'єктах ефективно 
використовувати насосні установки з регульованим приводом. Така система 
дозволяє гнучко регулювати подачу й мати необхідний запас по продуктивності 
на випадок пікових навантажень. Також слід враховувати, що подібні станції 
дають саме стільки води з потрібним тиском, скільки необхідно. Це дозволяє 
суттєво заощаджувати електрику й знижувати витрати на обслуговування 
готелю. 

Невід’ємним атрибутом комфорту відвідувача є побудова системи 
безпеки. Це одна з найбільш складних задач: в готелі завжди знаходиться 
велика кількість людей, яких необхідно захистити. 

Готелі складаються з різних приміщень. Тому для них необхідний 
широкий спектр дверної й віконної техніки. Зона входу повинна забезпечувати 
по можливості комфортний прохід для гостей і відвідувачів. Зона вестибюля 
одночасно повинна бути захищена від протягу й дратівливих зовнішніх шумів. 
Не в останню чергу зона входу повинна бути візитною карткою готелю й 
відповідати концепції оформлення будинку. 

Для забезпечення в зонах проходу світлої й вабливої атмосфери, у 
готелях використовуються переважно скляні двері. Двостулкові двері 
забезпечують при цьому ідеальну ширину проходу. Якщо буде потреба захисту 
від пожежі й диму, застосовуються системи закривання з інтегрованим 
обладнанням регулювання послідовності закривання й інтегрованими 
сигналізаторами диму. Вони забезпечують безпеку в коридорах і в області 
ліфта. 

Особливим технічним вимогам насамперед повинні відповідати шляхи 
екстреної евакуації. Розстібні й розсувні двері надійно експлуатуються із 
застосуванням найсучаснішої технології керування. Системи димо- і 
тепловідводу , що добре зарекомендували себе, забезпечують на сходах 
екстрену евакуацію. Дверна техніка й пульти керування димо- і 
тепловідведенням в комбінації з віконними приводами і сигналізаторами диму 
забезпечують відсутність диму на сходах екстреної евакуації. 

Гість готелю залишається задоволений у тому випадку, якщо його 
перебування проходить легко й без ускладнень. До цього також відноситься 
швидке обслуговування. 

Справжньою знахідкою в цьому плані є розстібні двері між кухнею й 
гостьовою зоною, які відкриваються надійно, швидко й не перешкоджаючи 
обслуговуванню. Входи й виходи для персоналу при нормальному режимі 
роботи повинні забезпечувати постійний прохід для авторизованих осіб, а для 
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неавторизованих осіб навпаки - не повинні відкриватися без сигналу ні 
зсередини, ні зовні. 
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Туризм і подорож здобувають у наш час усе більшу популярність, це 
дозволяє переміститися зі звичної обстановки в готелі й мотелі, ресторани й 
кафе. 

Як відомо, подорож розширює кругозір. Адже після повернення темою 
для обговорення найчастіше стають їжа, напої й готельні послуги. Останній 
фактор прямо пов'язаний з оформленням інтер'єру готелю. 

Гостинність готелів визначається рівнем сервісу в них. Однак за тим 
випливає комфортабельність навколишнього простору, кожна деталь якого 
повинна створювати в гостей відчуття домашнього комфорту й формувати 
оригінальний образ, що запам'ятовується. Для досягнення цієї цілі добре 
підібране освітлення життєво необхідне для даного закладу.  

Будь яке приміщення готелю не залежно від його функціонального 
навантаження повинно мати освітлення таке,щоб досягти максимального 
комфорту. 

Раціональне освітлення залежить від типу приладів і засобів, які 
допомагають зорово збільшувати, звужувати або розширювати простір в 
залежності від поставленої мети. Зручні, привабливого дизайну світильники і 
меблі формують обстановку номеру готелю, що запомятовується. А вона, в 
свою чергу, є важливою складовою уявлення гостей про клас готелю, що 
потребує підвищенї уваги власників готелю. 

Зорове сприйняття відіграє дуже важливу роль. Критичний час для 
готелю - вечірній. Тут на перше місце за значенням виходить штучне 
освітлення, що впливає на враження гостей. Крім того, такі приміщення, як 
коридори, ванні кімнати й конференц-зали, потребують штучного освітлення й 
у світлий час доби. 

Відмінне планування освітлення вимагає не тільки серйозних технічних 
знань, але й дизайнерського досвіду. Технології освітлення швидко 
прогресують, що дозволяє створити високий рівень світлового комфорту для 
гостей і клієнтів готелю. 
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Освітлення взагалі формує імідж готелю, допомагає створити атмосферу 
затишку, привітності й гостинності, вишуканості й простоти. Світло впливає на 
наші емоції, на наше свідоме й несвідоме сприйняття готелю, на те, чи 
сподобався нам він і чи захочемо ми повернутися до нього ще раз. 

Знання всіх нюансів освітлення допоможе власникові, інвесторові й 
архітекторові створити неповторний стиль готелю, у якому людям буде 
приємно й комфортно проводити час, будь те тривале перебування під час 
відпочинку або короткочасне знаходження під час конференції. Світ 
світлотехніки й світлодизайну стрімко розбудовується, тому розібратися в 
тому, які досягнення необхідно застосувати у освітленні готелю, як оптимально 
досягти того або іншого ефекту освітлення, найчастіше під силу тільки 
професіоналам - світлодизайнерам. Вітчизняні світлодизайнери активно 
освоюють закордонний досвід освітлення готелів, при цьому вони добре знають 
особливості роботи в сфері освітлення в Україні, і, таким чином, стають 
незамінними консультантами-помічниками архітекторам. 

Штучне освітлення - важливий інструмент у роботі дизайнера. З його 
допомогою можна розширити приміщення, акцентувати увагу на одних зонах 
або предметах інтер'єру й завуалювати інші. Правильно сплановане штучне 
освітлення зробить готель ідеальним місцем для відпочинку, роботи, 
приймання гостей і просто вашого приємного знаходження в ньому. З його 
допомогою можна виправити багато недоробок, допущених ще на етапі 
будівництва. 

Усім відомо, що недоліки у виборі штучного освітлення можуть 
призвести до втоми, сонливості, погіршення зору, а від його надлишку може 
розболітися голова, з'явиться почуття роздратованості. Щоб усього цього не 
допустити, необхідно ретельно планувати штучне освітлення. При виборі 
штучного освітлення необхідно враховувати економічну доцільність 
освітлювальної установки: найменші світлові втрати, цілеспрямоване 
використання всього світлового потоку. Умовою гарного освітлення 
приміщення є також відсутність надлишкового освітлення. 

Система штучного освітлення - це група світильників, що спроектована 
за певними принципами залежно від завдань. При розміщенні джерел світла 
безпосередньо над освітлюваною площею часто виникає необхідність 
одночасного розв'язку вибору світильників за такими характеристиками, як 
дальність дії, припустима висота підвісу, одинична потужність джерел світла й 
т.п. 

Додавання до основного освітлення  місцевого освітлення дозволяє 
акцентувати увагу на певних об'єктах. Принцип освітлення житлового номеру 
зводиться до освітлення всієї внутрішньої частини і окремих функціональних 
зон. 

У сучасних готелях дуже часто уникають верхнього світла зі стелі. Це 
пов'язано із труднощами знаходження художньої форми такого освітлення. 
Часто застосовується бічне освітлення, джерелом якого є розміщені на стінах 
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світильники або скляні пластинки, вмонтовані у вбудовані меблі, за якими 
розміщується джерело світла. При виборі світильників для загального 
освітлення необхідно враховувати наступні вимоги: освітлення повинне бути 
досить рівномірним, не створювати різких контрастів кольору, а також тіней і 
відблисків. 
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Визнання ресторанного господарства однією з найприбутковіших галузей 
економіки у світі доводить необхідність забезпечення високого рівня 
стабільності щодо його діяльності та розвитку. Натомість ресторанна діяльність 
є однією з найризиковіших видів бізнесу. В цьому контексті вагомим аспектом 
цієї проблематики є забезпечення економічної безпеки діяльності закладів 
ресторанного господарства, як способу мінімізації ризиків та загроз і 
стабілізації прогресивного розвитку галузі. 

На жаль, слід констатувати, що дана проблематика майже не знаходить 
свого відображення в працях вітчизняних вчених. Вважаємо, що це пов’язано з 
тим, що економічна безпека як наука в Україні тільки починає знаходити своє 
місце в колі наукових та прикладних знань щодо економіки та господарської 
діяльності в цілому. 

Сьогодні термін «безпека» (лат. securitas – безтурботність, недбалість, 
душевний спокій, вільність від страху, небезпеки, спокій) можна розглядати на 
різних ієрархічних рівнях як стан захищеності життєво важливих інтересів від 
внутрішніх та зовнішніх загроз. На рівні особистості – захищеність її прав і 
свобод, на рівні суспільства – збереження її матеріальних і духовних цінностей, 
на рівні держави – збереження конституційного ладу, суверенітет і 
територіальну цілісність. 

Характеризуючи безпеку в економічному аспекті її слід розуміти як 
можливість застосування ресурсів, необхідних для нормального та стабільного 
функціонування господарської одиниці, а також для її економічного росту. 

Узагальнюючи визначення різних науковців щодо економічної безпеки, 
економічну безпеку у ресторанному господарстві, на нашу думку, слід 
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розглядати як сукупність заходів відповідних служб для забезпечення 
захищеності найважливіших систем функціонування ресторану через відповідні 
економічні, організаційні, соціальні та інформаційні чинники та оптимальне 
використання наявних і залучених ресурсів ресторану 

Потрібно зазначити, що будь-яка діяльність, у тому числі і забезпечення 
економічної безпеки, має певні стратегічні орієнтири, врахування яких у роботі 
підприємства є обов’язковим для подальшого розвитку. В стратегічному плані 
безпекова діяльність ресторану спрямована на вдосконалення іміджу закладу, 
втримання ринкової ніші, посилення конкурентних позицій, диференціацію та 
диверсифікацію господарської діяльності 

Не слід забувати і той факт, що будь-яке підприємство ресторанного 
господарства повинно бути безпечним в плані життя та  здоров’я відвідувачів. 
Це стосується на тільки аварійних виходів, сходин, інформаційних показників, 
що забезпечують вільну орієнтацію гостей, а і дотримання санітарно-
гігієнічних норм та правил при приготуванні їжі та організації обслуговування. 
Крім цього підприємство повинно гарантувати якість сировини, з якої готується 
їжа – це екологічність, натуральність та свіжість. 

Безпекове існування ресторанного господарства базується на цілому ряді 
принципів: стабільність функціонування; поступальність – постійне 
завойовування клієнтів і розширення зайнятої на ринку ніші; забезпечення 
незалежності у бізнес-процесах, партнерських відносинах; постійний розвиток, 
модернізація виробництва; розумний баланс економічних інтересів клієнта та 
ресторанного закладу; постійний аналіз та контроль превентивних заходів щодо 
забезпечення економічної безпеки ресторанного закладу; дотримання традицій і 
принципів обслуговування. 

Можемо виділити декілька основних напрямків подальших досліджень 
щодо забезпечення економічної безпеки ресторанного бізнесу: економічна 
безпека зовнішнього та внутрішнього середовища; економічний захист 
конкурентних позицій; економічна безпека фінансового стану; економічна 
безпека інформаційного простору; економічна безпека споживчих послуг; 
економічна безпека маркетингу; організаційна економічна безпека; економічна 
безпека розвитку бізнесу. 

Література: 
1. Архіпов В.В. Організація обслуговування у закладах ресторанного господ 

дарства / В.В. Архіпов, В.А. Русавська. - К.: Центр учбової літератури, 
2009. - 342с  

2. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства / За 
ред. П’ятницької Н. О. – 2-ге вид. перероб. та допов.– К.: Центр учбової 
літератури, 2011 – 584 с. 

3. Ортинський В. Л. Економічна безпека підприємств, організацій та 
установ / В. Л. Ортинський, І. С. Керницький, З. Б. Живко та ін. – К.: 
Правова єдність, 2009. – 54 с. 
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4. Іванюта Т. М. Економічна безпека підприємства / Т. М. Іванюта, А. О. 
Заічковський. - К.: Центр учбової літератури, 2009. -  256 с. 
 

4. ОЦІНЮВАННЯ СТІЙКОСТІ ВИРОБНИЧИХ КОНСТРУКЦІЙ 
ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ДО 

ВПЛИВУ НЕГАТИВНИХ ФАКТОРІВ НЕСТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЙ 
Н.В. Володченкова,  

О.В. Хіврич  
Національний університет харчових технологій 

 
У повсякденному житті людини дуже часто зустрічаються несприятливі 

побутові, нестандартні ситуації: аварії, аварійні ситуації, замінування 
приміщень, терористичні дії тощо. Такі ситуації можуть негативно вплинути, як 
на виробничий персонал  так і на відвідувачів готельно-ресторанних закладів 
(комплексів). Для забезпечення безпеки, мінімізації можливих наслідків у разі 
виникнення несприятливих або нестандартних ситуацій, завчасно повинно бути 
проведено оцінювання стійкості виробничих конструкцій та об’єктів закладів 
готельно-ресторанного господарства.  

За безпечність конструкції, правильність вибору матеріалу, якість 
виготовлення, монтажу, налагодження, ремонту і технічного діагностування, а 
також відповідність об’єкта вимогам нормативно-правових актів відповідає 
підприємство, організація (незалежно від форми власності та відомчої 
належності), що виконує відповідні роботи. 

Для розрахунку значень критеріїв (вибухопожежонебезпеки) при 
згорянні газопароповітряної обирають найбільш несприятливий варіант 
розвитку аварії (аварійної ситуації), при якому у приміщення надходить 
максимальна кількість небезпечних речовин (сумішей). 

Кількість речовин, які потрапляють у приміщення і можуть утворювати 
вибухопожежонебезпечні газоповітряні і пароповітряні суміші та їх гібриди 
визначаються за наступних умов: відбувається розрахункова аварія (аварійна 
ситуація) одного з апаратів; вся кількість небезпечної суміші, що міститься в 
апараті надходить у приміщення; відбувається одночасний витік речовин з 
трубопроводів, що живлять апарат, у прямому і зворотному напрямах на 
протязі часу необхідного для відключення трубопроводів. 

Час відключення трубопроводів визначається для кожної конкретної 
аварійної ситуації, на підставі реальних обставин. Він повинен бути 
мінімальним з урахуванням технічних характеристик  запобіжних пристроїв та 
характеру технологічного процесу. 

Розрахунковий час аварійного відключення трубопроводів визначається 
в наступних межах: 

- час спрацювання системи автоматики відключення трубопроводів, 
який відповідає технічним характеристикам апарату, якщо імовірність відмови 
системи не перевищує 0,000001 на рік або забезпечено аварійне резервування її 
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елементів ( не більше 120 с); 
- 120 с, якщо ймовірність відмови системи автоматики більше 0,000001 

на рік і не забезпечено аварійне резервування її елементів; 
- 300 с при ручному відключенні системи. 
Використання технічних засобів для яких час відключення перебільшує 

вище наведенні значення – не допустимо. 
Надлишковий тиск р, кПа, для індивідуальних горючих речовин, які 

складаються з атомів С, Н, О, N, Cl, Вr, I, F, розраховується за формулою 

нстпг,во
0max К

1100Z)( 
СV

mppp
 ,                                            (1) 

Вільний об’єм виробничого приміщення або будь-якого іншого 
приміщення готельно-ресторанного комплексу розраховується, як різниця між 
загальним його об’ємом і об’ємом, який зайнятий технологічним обладнанням 
або інтер’єру (предметного наповнення обладнанням, меблями та іншими 
дизайнерськими предметами). Якщо вільний об’єм виробничого приміщення 
визначити неможливо, він приймається умовно, що дорівнює 80 %, загального 
об’єму приміщення. 

Дослідження методу розрахунку надлишкового тиску, який може 
утворитися при згорянні газоповітряної суміші проводилося за таких умов: в 
типовому приміщенні закладу готельно-ресторанного господарства, з 
нормальними умовами виробничого середовища, вільним об’ємом Vво = 200 м3, 
проходить трубопровід із внутрішнім діаметром dтр = 50 мм, по якому 
транспортується пропан С3Н8 з максимальною витратою  q = 5×10-3 м3/с, і з 
максимальним тиском рт = 150 кПа. 

Запропонований метод розрахунку величини надлишкового тиску, який 
може створюватися при згорянні газо-пароповітряних сумішей у приміщеннях 
об’єктів закладів готельно-ресторанних комплексів дозволяє завчасно 
визначати наслідки можливих несприятливих або нестандартних ситуацій і 
своєчасно вживати конструктивно-технічні заходи щодо їх попередження або 
мінімізації. 

Література: 
1. НПАОП 7.1.30-1.02-96 «Правила охорони праці для підприємств 

громадського харчування» 
2. Дослідження методів кількісного оцінювання ризику вибухів на 

виробничих об’єктах / Н.В. Володченкова, О.В. Хіврич, О.Г. Левченко // 
Збірник матеріалів дев'ятої науково-методичної конференції "Проблеми 
охорони праці, промислової та цивільної безпеки" 2013 с. 15 – 18. 

3. Analysis  of  objects  food  industry  dangers  and  estimation  of  risks  
origin  on  them emergency situations / Nataliya Volodchenkova, Oleksndr Hivrych // 
Proceedings, volume 52, book 10.2 Biotechnologies and food technologies. Ruse, 
2013. – P.75-78. 

 



241 

 

5. УЛАШТУВАННЯ ВИБУХОЗАХИСНИХ СПОРУД В ЗОНІ 
АТО 

В.С.Гуць 
Національний університет харчових технологій 

 
   Прості укриття у вигляді виритих в землі на малій глибині щілин 

обкладених дерев’яним брусом, погано захищають людей від вибухової ударної 
хвилі. Проектування і улаштування тимчасових укриттів в зоні бойових дій, які 
захистять бійців від ураження сучасним високоточним озброєнням, потребує 
детального наукового обґрунтування, теоретичних досліджень та практичних 
рекомендацій. 

      В результаті вибуху в навколишньому просторі утворюється і 
поширюється ударна хвиля, що призводить до руйнування будівель та 
комунікацій, знищення інфраструктури, травмування і загибелі людей. Енергія 
удару вибухової хвилі здатна виконувати роботу руйнування. Основними 
вражаючими факторами вибухів є: повітряна ударна хвиля; надлишковий тиск у 
фронті розповсюдження її; швидкісний напір; тривалість дії ударної хвилі; 
хімічне забруднення. 

      Характер і тяжкість ураження людини залежить від потужності 
ударної хвилі, ступеня захищеності людини, як індивідуальними засобами 
захисту, так і наявністю природних і штучних захисних споруд. Аналітичні 
дослідження показують, що в результаті удару різні елементи  будівель 
(жорсткі, м’які), до яких відносять в`язо-пружно-пластичні будівельні 
конструкції, по різному деформуються.  

     Для проектування захисних споруд важливо вміти розраховувати 
енергетичні характеристики удару. Чим більше енергії поглинають захисні 
елементи споруди, тим менше енергії припадає безпосередньо на сам каркас 
споруди, його руйнування не відбувається.  При проведенні досліджень 
енергопоглинаючий захисний екран представлено у вигляді пружно-в`язкого 
реологічного тіла. Воно складається з паралельно з`єднаних пружного і 
в`язкого елементів на які діє зовнішня напруга, що виникає від дії ударної 
хвилі.  

     Методика проведених досліджень базується на теорії удару 
повітряною хвилею захисного екрана, використанні диференціальних рівнянь в 
якості математичних моделей, методів символьної комп’ютерної математики 
для їх аналізу. 

      Наукова новизна полягає в тому, що вперше отримано 
диференціальне рівняння деформування захисного екрана будівельної 
конструкції вибуховою хвилею у вигляді 

                                                            
at

neF
dt
dxcx                                    

     Знайдено енергію (роботу) деформування  



242 

 

))((
)2(

2
1)()(

)2(
)(

)2()2(2

0

1

1

111

caac
ecaceaeceFtdxtFA

at
act

atat
n

t

n 
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Вперше енергетичні характеристики деформування (здатність поглинати 

енергію удару) захисних екранів різних типів дослідили на експериментальній 
маятниковій установці. У якості захисних екранів використовували зразки 
в’язко-пружних сендвіч пластин товщиною від 5 до 35мм розміром 80х80мм. 
Пластинки встановлювали в рамки, які кріпили до нижньої частини коромисла. 
За генератор ударної хвилі використовували піротехнічний патрон з пороховим 
зарядом. 

    Аналіз результатів досліджень свідчить, що захисні екрани з в’язко-
пружних матеріалів послаблюють руйнівну дію вибухової ударної хвилі, так як 
поглинають значну частину енергії удару. Встановлено вплив реологічних 
властивостей матеріалу захисного екрану, його форми і товщини на 
ефективність поглинання енергії удару. 

  На основі виконаних теоретичних і експериментальних досліджень 
зроблено пропозиції практичного використання результатів. Запропоновано при 
будівництві бліндажів використовувати захисні екрани у вогляді гофрованих 
металевих конструкцій та засипкою з в’язко-пружного матеріалу. Це дає 
можливість зменшити руйнівну дію вибухової хвилі. Частина енергії вибуху 
поглинається і витрачається на деформацію матеріалу з якого складається 
екран. 

     Практичні рекомендації дозволять зменшити вірогідність ураження 
бійців АТО та зберегти їх здоров’я і життя. 

    Література: 
1. Взрывные явления. Оценка и последсвия.: Пер.с англ./Бейкер У., 

Кокс П., Уэстайн П., и др. – М.: Мир, 1986. – 384 с., ил. 
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6. РОЗРАХУНОК РЕОЛОГІЧНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ХАРЧОВИХ 

ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ 

В.С.Гуць, 
О.А.Коваль 

Національний університет харчових технологій 

Однією з характеристик харчових продуктів є їх структурно-механічні 
властивості (консистенція) складова яких – реологія. Реологія дозволяє якісно і 
кількісно визначити поведінку продукту в умовах напруженого стану. До 
основних реологічних характеристик харчових продуктів відносять пружність, 
пластичність, в’язкість. Для моделювання, аналізу реологічних властивостей 
запропоновано використовувати диференціальні рівняння другого порядку та 
виконувати їх розв’язок і аналіз методами символьної комп’ютерної 
математики. Після проведення аналітичних досліджень методів визначення 
реологічних властивостей харчових продуктів, запропоновано математичну 
модель, яка  відображає поведінку в’язко-пружної харчової дисперсної системи, 
якщо ця система  після стискання або розтягування має залишкову деформацію  
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(1) 

Така поведінка характерна для більшості харчових продуктів, якщо не 
відбувається повного руйнування суцільності структури і вона частково 
повертається до початкового стану. 

Спростимо рівняння (1) за умови μ0=μ1=μ: 

                                 GG



 2                                                (2) 

Якщо деформування відбувається при τ=τ0=const, маємо: 
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(3)                                                                                          
Рівняння (3) – неоднорідне лінійне диференціальне рівняння другого 

порядку. Розв’язок його при початкових умовах t=0, γ (0)=0; )0( =V(0)=V0 : 
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(4) 
Після диференціювання знайдемо швидкість деформування 
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(5) 
     Аналіз експериментальної кінетичної залежності γ=f(t) свідчить, що 

процес деформування можна вважати таким, що закінчився, коли t=t2, 
γ(t2)=γmax, V(t2)=0. Початкову швидкість знаходимо як   при t1→  
0 з експериментальної кінетичної кривої. 

 
 

   γ  

dγ1 

 

                                                       t 

         dt1 

 
Рис. Кінетична крива деформування  структурованих дисперсних 

систем (загальний вигляд) 
Рівняння (4), (5) утворюють систему  
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Підставивши у систему (6) відомі з експериментальної кінетичної кривої 
деформування м’яса значення τ0, t=t2, V0, γmax , знайдемо реологічні коефіцієнти 
G і µ. Отримаємо їх значення G=16∙105, μ=30,2∙106. 

Запропонований метод побудови і аналізу реологічної моделі харчових 
дисперсних систем є складовою теорії моделювання структурно-механічних 
властивостей в’язко-пружно-пластичних продуктів. Реологічні коефіцієнти 
визначають в умовах дії рушійної деформуючої сили різної природи 
походження: фізичної, механічної. Зміна структури системи, що виникає в 
результаті біологічних і хімічних реакцій впливає на величини реологічних 
коефіцієнтів. Реологічні коефіцієнти характеризують якість продукту – його 
консистенцію. Зі збільшенням пружного коефіцієнта продукт стає більш 
жорстким і навпаки зі збільшенням в’язкого -  м’яким.  

Література: 
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7. ДЕФОРМУВАННЯ І РУЙНУВАННЯ РУЧНОГО БАГАЖУ ПРИ 

ТРАНСПОРТУВАННІ  
                                                                                  В.С. Гуць, 

                                                                                        О.А.Коваль 
Національний університет харчових технологій 

 
При завантаженні або розвантаженні в транспортні засоби ручного 

багажу, в результаті падіння з висоти, він може руйнуватись. Метою 
проведених досліджень є отримання математичних моделей необхідних для 
виконання інженерних розрахунків і визначення енергетичних характеристик 
удару в результаті якого відбувається деформування та руйнування упаковки 
вантажу. Їх аналіз дозволяє визначити енергію удару і залежну від неї ступінь 
деформування та руйнування упаковки, погіршення її зовнішнього вигляду, 
підібрати засоби зменшення енергії удару. 

Удар  -  швидкоплинний процес, тривалість якого мала і залежить від 
швидкості та напрямків руху, форми, структурно-механічних властивостей 
контактуючих елементів. 

Для моделювання і визначення характеру руху, енергетичних 
параметрів деформування і можливого руйнування розглянуто удар вантажу з 
нерухомою поверхнею або конструктивними елементами транспортного 
обладнання, наприклад, упором. 

Диференціальне рівняння гальмування руху вантажу масою m за 
рахунок  деформування буде: 

                 0)()()()( 2

2


dt

txdm
dt

tdxk
dt

tdxtcx  ,                             (1) 

де k – коефіцієнт гальмування руху завдяки опору повітря або інших  
конструктивних факторів транспортної системи; с і μ – реологічні 
коефіцієнти, що визначають пружні і в’язкі властивості матеріалу упаковки; m 
– маса вантажу. 

 У разі, коли відбувається вертикальне падіння і упаковка м’яка (легко 
деформується), маємо спрощене диференціальне рівняння руху: 

0)()()()( 2

2

11 
dt

txdtm
dt

tdxtxc  ,                             (2) 

де m(t) – змінна розрахункова маса вантажу функціонально пов’язана з 
пружною хвилею деформації, що має місце при швидкому деформуванні 
(ударі) в’язко - пружного тіла.  
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Виконавши розв’язок рівняння (2), знайдемо швидкість деформування. 
Якщо врахувати напругу τ в зоні контакту та коротку тривалість t1 його, тоді 
роботу деформування можна знайти з рівняння 
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(3) 

Важливою характеристикою руйнування упаковки є кількість енергії 
витраченої на деформування. 

    Витрати енергії (потужність) знайдемо після диференціювання 
рівняння (3) 

                                                       
1dt

dAN                                                     

(4) 
 Якщо вони будуть перевищувати допустимі величини відбудеться 

руйнування вантажу.  
Отримані математичні моделі дають можливість розрахувати 

траєкторії і швидкості руху вантажу, енергію його деформування при падінні і 
контакті з  підлогою, елементами транспортних систем, огорожами, упорами, 
шиберами, направляючими і іншим обладнанням, запобігти деформуванню та 
руйнуванню ручної поклажі. Їх аналіз дозволяє визначити ймовірність, 
ступінь деформування та руйнування упаковки, погіршення її товарного виду. 
На практиці вантаж в жорсткій упаковці не повинен падати на м’яку 
покритою тонким шаром гуми поверхню з висоти не більше 0.2 м.  

Література: 
     1. Исследование параметров механического удара./О.А. Коваль и др. 

Тезисы доклада II Всесоюзная н-т конференция «Теоретические и 
практические аспекты применения методов инженерной, физико – 
химической механики. М.,1986 с. 205-206. 

     2.Взрывные явления. Оценка и последсвия.: Пер.с англ./Бейкер У., 
Кокс П., Уэстайн П., и др. – М.: Мир, 1986. – 384 с., ил. 

     3.Моделювання процесів пакування./ За редакцією Соколенка 
А.І./Підручник.-Вінниця: Нова Книга, 2004. - 272с. 
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8. РОЗРАХУНОК ЗУСИЛЬ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ РУЧНОЇ 
ПОКЛАЖИ  

                                                                           
В.С.Гуць 

Національний університет харчових технологій 
 

В туристичному бізнесі при обслуговувані туристичних маршрутів є 
необхідність в завантажені, розвантажені ручної поклажи з літаків, автобусів, 
пароплавів та інших транспортних засобів і перенесені різних вантажів. Для 
оцінки важкості праці обслуговуючого персоналу, підбору засобів малої 
механізації необхідно вміти визначити витрати енергії на ці операції. Важкість 
ручної праці обслуговуючого персоналу характеризується: фізичним та 
динамічним навантаженням; масою, що піднімається і кількістю 
переміщуваного вантажу; загальним числом стереотипних робочих рухів; 
величиною статичного навантаження; формою робочої пози;  нахилом корпусу;  
переміщеннями в просторі по різним траекторіям. 

   Фізичні зусилля, що витрачаються людиною, оцінюються за 
енергетичними витратами (кДж/год, ккал/год). Їх величина залежить від 
інтенсивності навантаження, ваги, виду, розмірів і форми упаковки. При 
моделюванні важкості фізичної праці всі роботи, що виконуються людиною, 
залежно від енерговитрат на їх виконання поділяються на три категорії: легкі 
фізичні роботи; фізичні роботи середньої важкості; важкі фізичні роботи. 

    У практиці нормування робіт, пов’язаних з фізичною працею, існує 
три основних підходи. При першому нормується тільки вага вантажу, 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.  

      Зменшити шкідливий вплив важкої фізичної праці можливо шляхом 
використання простих пристроїв малої механізації, та нормування фізичного 
навантаження. В якості засобів малої механізації в основному використовують 
примітивні ручні пристрої для пересування вантажів. Рівень фізичної праці 
оцінюють за витратами енергії при їх обслуговуванні.  

     Зусилля утримання вантажу визначають як Рут= Pв*Q*t, 
де Q = Kt + Ko;  Kt - коефіцієнт, який збільшує зусилля (вагу) Pв залежно 

від тривалості утримання  вантажу; Ko - коефіцієнт, який залежить від умов 
утримання. 

  Величини коефіцієнтів Kt і Ko  є умовними. Їх визначають в кожному 
конкретному випадку за спеціальними таблицями або за результатами 
вимірювання стану функціонування організму людини за медичними та 
біологічними показниками визначеними в момент статичного фізичного 
навантаження.   
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    При статичній праці вантаж залишається деякий час нерухомим. 
Енергетичні витрати при цьому характеризуються зусиллям і тривалістю його 
утримання. 

    Запропоновано новий науково обґрунтований  підхід до розрахунку 
енерговитрат при переміщенні вантажу в основу якого покладено 
диференціальні рівняння другого порядку. 

    Коли людина пересуває вантаж по горизонтальній поверхні, 
штовхаючи його, диференціальне рівняння руху буде: 

,                                         (1) 
де Р – рушійна сила; х – відстань, на яку буде пересунуто вантаж; t – 

тривалість транспортування вантажу; μ – коефіцієнт тертя; kop – швидкісний 
коефіцієнт (залежить від швидкості транспортування вантажу, конструктивних 
особливостях транспортного засобу, стану поверхні).  

Розв’язок рівняння (1) при початкових умовах t=0 => x(0)=0; V(0)=0.                    

                                                (2) 
   З рівняння (2)  можна знайти  зусилля, яке треба прикласти для 

пересування вантажу на відстань х. Після диференціювання, швидкість V, з 
якою він буде рухатись, та розрахувати енерговитрати.  Енергію (роботу) при  
Р= const знайдемо, виконавши інтегрування 

                  (3) 

   Витрати енергії будуть: 

                                         (4) 
      У випадку, коли вантаж пересувається з невеликою швидкістю на 

зручному з точки зору ергономіки транспортному засобі, рівняння (1) можна 
спростити, записавши витрати енергії 

                                                           (5) 
   Запропоновані розрахункові методи визначення енерговитрат при 

виконанні ручної роботи дають можливість отримати точні розрахунки 
фізичного навантаження, підібрати засоби малої механізації для його 
зменшення, попередити травмування працівників.           
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9. ДО ОСНОВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТУРИСТИЧНОГО  
ПІДПРИЄМСТВА 

Ю. З. Драчук,  
Т. Г. Сокол 

Академія праці, соціальних відносин і  туризму Федерації профспілок 
України 

 
Економічна безпека підприємства є важливим чинником підвищення 

його результативності та рівня конкурентоспроможності,  одним з ключових 
складових успішної господарської діяльності. Загальні економічні показники 
розвитку туризму є результатом діяльності багатьох підприємств різних галузей 
господарства – учасників відносин, що виникають у процесі туристичної 
діяльності [1, с. 247].  

Вченими-економістами приділяється значна увага різним аспектам 
економічної безпеки підприємства: термінологічному апарату теорії 
економічної безпеки,  класифікації загроз економічній безпеці, основним 
складовим економічної безпеки підприємства,  механізму забезпечення 
економічної безпеки та пропозиціям щодо критеріїв оцінки її ефективності на 
підприємстві. Так, на думку Дерій Ж.В. та Базилевича В.М., «економічній 
безпеці підприємства властивий подвійний характер: з одного боку, вона 
забезпечує можливість власного функціонування, з іншого – є частиною 
(елементом) економічної безпеки системи вищого рівня і суб’єктом, що 
забезпечує виконання функцій регіоном, державою» [2, с. 101]. Мельникова 
М.В. та Криль Я.М. стверджують: «Орієнтація системи управління 
підприємством на забезпечення економічної безпеки потребує, щоб 
управлінські рішення, які приймаються в будь-якій сфері діяльності 
підприємства, повинні обов’язково розглядатися і отримувати оцінку з погляду 
їх впливу на економічну безпеку підприємства як в даний час, так і в 
перспективі» [3, с. 255]. Сіднєва Ж.К. розглядає питання економічної безпеки 
підприємств харчової промисловості  з  виокремленням  інноваційного аспекту 
розвитку [4]. Однією із складових впливу на економічний механізм є 
інвестиційна політика держави, підкреслює Мостенська Т.Л.: інвестиційні 
потоки впливають на стан рівноваги на ринках, стимулюючи приток грошових 
коштів у певні галузі, що призводить до зростання пропозиції; регулюючи рух 
інвестицій на фінансовому ринку, можна вирішувати проблеми інтенсивного 
розвитку окремих галузей промисловості [5].  

В сучасній туризмологічній літературі велика увага приділяється 
економічним аспектам туризму, зокрема – умовам функціонування 
туристичного ринку, економічним стосункам між учасниками ринку, 
характеристиці турпродукту тощо. Але поза увагою дослідників все ще 
залишаються питання економічної безпеки туристичних підприємств, яка 
останнім часом набуває все більшого значення для їх успішної діяльності.  
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 Економічна безпека підприємств,  в  тому числі  туристичних, має 
підтримуватися на належному рівні шляхом проведення цілеспрямованої 
політики забезпечення захисту національних інтересів в економічній сфері від 
внутрішніх і зовнішніх загроз з урахуванням довгострокових тенденцій 
світового розвитку і реформування економіки держави. 

На сучасному етапі на економічне зростання підприємств сфери туризму 
суттєво впливає загальноекономічна ситуація в світі в цілому та в державі 
зокрема. Економічна ситуація в країні, окрім низки інших факторів, залежить 
від здатності відповідних державних органів забезпечити економічну безпеку 
як держави, так і суб’єктів господарювання. Процес успішного функціонування 
та економічного розвитку українських підприємств багато в чому залежать від 
удосконалення їх діяльності у сфері економічної безпеки. Негативні наслідки не 
тільки фінансового, але й будь-якого іншого впливу  в більшості випадків 
оцінюються величиною матеріальних збитків і втрат вітчизняного  
підприємства. Боротися з економічними загрозами можливо і потрібно, 
оскільки приватна власність і конкурентна боротьба в умовах ринкової 
економіки об'єктивно будуть постійно існувати. У зв’язку з цим.  

Загрози, які постають перед туристичним підприємством у межах 
економічної безпеки,  розподіляються  на внутрішні і зовнішні. При цьому 
внутрішні загрози пов’язані потенційно з впливом персоналу підприємства на 
його господарську діяльність: як нанесення непрямого або прямого збитку 
(некомпетентність, неуважність, випадковість), так і бездіяльність персоналу, 
зокрема в обставинах, які здатні завдати шкоди. 

Зовнішні виклики економічної безпеки підприємства, як правило, не 
пов'язані з його господарською діяльністю. Здебільшого, це трансформація 
зовнішнього середовища, яка здатна нанести шкоду (постійні коливання курсів 
валют, фінансово-економічна криза, нестабільна політична ситуація країни,  
надзвичайні ситуації  тощо). 

З метою вирішення проблем нейтралізації загроз економічній безпеці 
менеджмент підприємства має запропонувати відпрацьовану стратегію із 
визначеними варіантами нейтралізації тих або інших загроз. У даний час будь-
який менеджер у своїх управлінських рішеннях має спиратися виключно на свої 
сили і здатність самостійно усунути проблеми, пов'язані із загрозою 
економічній безпеці, які в умовах фінансово-економічної кризи в бізнес-
середовищі залишаються досить актуальними. 

В умовах відсутності можливості нейтралізації загроз за рахунок 
внутрішніх ресурсів резонним видається варіант залучення сторонніх 
експертів-фахівців для проведення комплексного аудиту з точки зору 
економічної безпеки підприємства. 

На основі узагальнення аналізу підходів до визначення сутності 
економічної безпеки підприємства та враховуючи, що підприємство є 
системою, пропонується під цим терміном розуміти  захищеність 
інноваційного, технологічного, виробничого, фінансового та кадрового 
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потенціалу від зовнішніх і внутрішніх економічних загроз і здатність до 
відтворення при ефективному використанні всіх його задіяних ресурсів. Для 
цього туристичне підприємство повинно мати у своєму складі певні служби по 
накопиченню і захисту інформації, її аналізу та прогнозування тенденцій 
розвитку інноваційних, науково-технічних, економічних і політичних процесів 
на підприємстві. Служба безпеки підприємства має бути завжди готова до 
подолання будь-якої критичної ситуації, викликаної веденням нечесної 
конкурентної боротьби з боку інших суб'єктів господарювання. 
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10. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ПИТАННЯ ПЛАНУВАННЯ 

ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ У 
ГОТЕЛЯХ І РЕСТОРАНАХ УКРАЇНИ 

О.В. Євтушенко, 
А.О. Сірик 

Національний університет харчових технологій 
 
Згідно [1] за останні роки, у готелях і ресторанах України було 

травмовано більше 283 працівників, з них біля 12 працівникам установлено 
інвалідність, 5 працівників загинуло. 

Аналіз вітчизняних та закордонних літературних джерел [2-3] за станом 
проблеми запобігання травматизму у готелях і ресторанах, дозволяє зробити 
такі висновки: 
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 відсутня науково-обгрунтована методика формування технічних, 
організаційних та навчальних заходів, як результат моделювання конкретних 
ситуацій з врахуванням статистики травмувань працівників закладів готельно-
ресторанного комплексу України; 

 існує нагальна потреба у комплексному розв’язанні проблеми 
цілеспрямованого планування заходів та навчань працівників готелів та 
ресторанів з метою дотримання правил безпеки праці та уникнення випадків 
травматизму; 

 вирішення задачі оптимального плану заходів з охорони праці 
працівників готелів та ресторанів неможливе без детального вивчення причин 
та наслідків виробничого травматизму у даних закладах та встановленні 
теоретичної та статистичної бази для такого аналізу; 

 з метою більш верифікованого аналізу ступеня небезпеки випадків 
травматизму необхідно використати багатофакторний регресійний аналіз 
статистичних даних. Це дасть можливість на підставі побудованої 
математичної моделі одержати прогнозну оцінку величини досліджуваного 
показника; 

 для вирішення складних та багатоваріантних задач планування 
комплексу заходів запобігання травматизму для конкретного закладу готельно-
ресторанного комплексу України доцільно використати математичний апарат з 
елементами моделювання штучного інтелекту та евристичних процедур; 

 найбільш важливим результатом наукової роботи формування 
комплексу заходів запобігання травматизму є розробка інформаційно-
аналітичної система моніторингу та автоматизованого планування. 

Аналіз літературних джерел за станом питання, статистика нещасних 
випадків та відсутність комплексної системи обліку, аналізу випадків 
травматизму та синтезу конкретних рішень для конкретного закладу готельно-
ресторанного комплексу України з врахуванням конкретних умов їх діяльності 
дозволяє сформулювати такі задачі для подальшого наукового дослідження: 

 провести комплексний аналіз статистичних даних щодо причин та 
наслідків виробничого травматизму працівників готелів та ресторанів України, 
проаналізувати розподіл нещасних випадків за основними причинами 
травматизму та видами подій; 

 побудувати багатофакторні регресійні рівняння, що являють собою 
достатньо адекватну формалізацію впливу статистичних показників на 
прогнозування ризиків травматизму; 

 виявити та проаналізувати вплив окремих факторів на формування 
основних показників травматизму у готелях та ресторанах України; 

 розробити методику оцінки потенційної небезпеки факторів, що 
можуть бути наслідками виробничого травматизму працівників закладів 
готельно-ресторанного комплексу України; 
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 створити математичну модель формування плану заходів 
запобігання виробничому травматизму на прикладі закладу готельно-
ресторанного комплексу України; 

 розробити методику формування планів та методичних розробок 
для проведення занять з охорони праці для закладів готельно-ресторанного 
комплексу; 

 провести аналіз та дослідження впливу стрес-факторів на рівень 
травматизму працівників закладів готельно-ресторанного комплексу під час 
виконання ними своїх службових обов’язків; 

 створити у вигляді закінченого програмного продукту та 
впровадити у виробничу практику інформаційно-аналітичну систему 
автоматизованого аналізу нещасних випадків та проектування заходів 
запобігання виробничому травматизму у готелях та ресторанах України. 

Розроблення такої системи ставить завдання подальшого вдосконалення 
не тільки системи оцінки травмонебезпеки об’єкта діяльності готельно-
ресторанного комплексу, а й оптимізаційної системи синтезу плану таких 
заходів, які б дозволили отримати максимальний ефект зниження рівня 
травматизму при найменших економічних витратах.  
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11. БЕЗПЕКА ТУРИСТИЧНОЇ ПОДОРОЖІ 
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В.О. Сташенко 
Національний університет харчових технологій 

 
Відправляючись у подорож, турист зіштовхується з низкою проблем, що 

при збіговіобставинможутьпризвести до несприятливихнаслідків для 
йогоздоров'я і майна, зробититуристичнупоїздкунеможливоюабо негативно 
вплинути на туристичнівраження.  

Турист постійноперебуваєпідвпливомобставинпідвищеноїнебезпеки в 
незнайомомудовкіллі, яке відмінневідзвичайногодовкілляйогопроживання. Він 
не знаєдосконалозвичаїв, мови, традицій, типовихпобутовихнебезпек, не 
маєімунітету до хвороб, поширених у ціймісцевостітощо [1].  

У проектуванні туру і 
туристичнихпослугпотрібноуважновивчитиусіможливічинникиризику та 
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їхніджерела, дослідитиможливість і ймовірністьвиявуджерелана небезпечному 
для людинірівні, схильністьлюдини до впливуджерелнебезпеки і передбачити 
комплекс заходів для захистуздоров'я і життя туриста та його майна [2].  

Шкідливічинники (чинникиризику) утуризміможнакласифікувати так:  
♦ небезпекатравмування;  
♦ виливдовкілля;  
♦ пожежонебезпека;  
♦ біологічнівилили;  
♦ психофізіологічні па вантаження;  
♦ небезпекавипромінювань;  
♦ хімічнівпливи;  
♦ етапперевезення;  
♦підвищеназапиленість і загазованість;  
♦специфічнічинникиризику;  
♦ іншічинники.  
Різнінесприятливічинникимаютьрізноманітнуймовірністьнастання та 

інтенсивністьвпливу і важкістьнаслідків.  
Небезпекатравмуванняможевиникнути в 

результатіпереміщеннямеханізмів і предметів, тіл, складного 
рельєфумісцевості, переміщеннягірськихпорід (каменепадів, селів, лавин), 
несприятливихергономічних характеристик туристськогоспорядження й 
інвентарю, щоспричиняютьтравми (незручневзуттяпотертостішкірнихпокривів 
у туристівтощо), небезпечнихатмосферних та іншихприроднихявищ [3].  

Вплив довкілля зумовлений підвищенням або зниженням температури, 
вологістю і рухом повітряних мас, опадами в зоні обслуговування туристів, 
різкими перепадами атмосферного тиску.  

Туристові слід точно дотримуватись вимог нормативних документів 
пожежної безпеки (Правил пожежної безпеки), засобів розміщення, щоб 
убезпечити себе від можливої дії чинників ризику цієї групи.  

Біологічні чинники - патогенні мікроорганізми і продукти їх 
життєдіяльності, мікроорганізми, а також отруйні рослини, плазуни, комахи і 
тварини, що є переносниками інфекційних захворювань, викликають опіки, 
алергійні та інші токсичні реакції.  

Психофізіологічнічинникиризику: фізичніта нервово-
психічніперенавантаження [4].  

Визначаючискладністьекскурсійноїпрограми, 
слідвраховуватипідготовкутуристів, психофізичніособливостігрупитуристів, а 
такожїхнітрадиції, звичаїрелігію.  

Небезпечнимивипромінюваннями є: 
підвищенийрівеньультрафіолетового та радіологічноговипромінювання.  

Слідвраховуватидіюцьогочинникаризику у плануванніграфікаруху за 
маршрутом (відкритими, незатіненимиділянками маршруту в гірських, водних, 
лижних та інших походах). Туристськімаршрутиможнапрокладати й 
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експлуатуватитільки в місцевостяхізсприятливими характеристиками 
радіологічного стану. 

Загальновідомо, щотранспортнізасоби є джереломпідвищеноїнебезпеки. 
На кожному виді транспорту діютьсвої правила перевезенняпасажирів й 
інститутстрахуванняпасажирів та їхнього багажу. 
ПрийнятоміжнародніКонвенції про повітряні, морські, автомобільні та 
залізничніперевезення, у котрих правила безпекизаймаютьцентральнемісце [5].  

Специфічнічинникиризику в туризмізумовлені:  
· можливістювиникненняприродних і техногенних катастроф у 

зонірозміщення;  
· технічним станом використовуванихоб’єктівматеріально-

технічноїбази;  
· складнимрельєфоммісцевості;  
· рівнемпрофесійноїпідготовленості персоналу;  
· підготовкоютуристів до пересування за маршрутом певного виду і 

категоріїскладності;  
· інформаційнимзабезпеченням.  
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Готелі є місцем відпочинку і, як наслідок, великого скупчення людей. 

Адміністрація готелю бере на себе обов’язок не лише забезпечити затишне 
проживання і гарантії доброго відпочинку, але і гарантію безпеки людей, що 
проживають у готелях, їхнього життя, здоров’я, майна тощо. 
Саметомунеобхіднийнайретельнішийконтрольусферібезпекиготелів.  

Під час відпочинку люди найменшедумають про свою безпеку, 
щоінодіпризводить до небажанихнаслідків, пов’язаних з ризиком для життя. 
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Тому завданняадміністраціїготелівполягає в попередженнівсіхможливихризиків 
дляжиття і здоров’япостояльців.  

Встановлюваний комплекс засобів і систем захистумає бути 
адекватнимможливійзагрозі, тобтозасоби і системимають бути 
розумнодостатні. Неможливо, та йнедоцільно, виключити будь-яку 
можливістьнанесеннязбиткунасамперед з економічнихміркувань. 
Засобизабезпеченнябезпекидоситьдорогі, тому 
їхнійвибірмаєвизначатисядійснорозумниманалізомможливихризиків і збитку. 
Крім того, використовуванаапаратура не повинна 
створюватидодатковихперешкод і великих ускладнень для 
нормальногофункціонуванняготелю як для обслуговуючого персоналу, так і 
для гостей. Зайватаємність, жорсткий режим, 
постійнадемонстраціязбройноїохорони і 
підозрілостіможевідлякатичастинуклієнтів і позбавитиготельіміджу 
"відкритогобудинку" [1].  

Система повинна бути збалансованою, 
тобтозасобизахиступовиннірозподілятися по можливостірівномірно у 
відповідностізізначимістю зон, щозахищаються.  

Усізастосовуванізаходи і засоби не 
повинністворюватидодатковоїнебезпекиздоров'ю і життю гостей і 
співробітниківготелю. Цестосуєтьсяв першу 
чергузабезпеченняекстреноїевакуації в надзвичайнійситуації.  

Принциповимиположеннямизабезпеченнябезпекиготелів:  
• формуваннявичерпноїмножиницілей і 

завданьіззабезпеченнябезпекиготелю;  
• аналізперелікуможливихзагроз, ймовірностейризику і 

потенційногозбитку;  
• реалізація комплексного підходу і 

взаємногосумісництваорганізаційних, технічних та кадровихзаходів і рішень; 
• мінімізаціявитрат за критерієм «ефективність/вартість»;  
• забезпеченняживучості, гнучкості і керованості комплексу безпеки;  
• можливістьподальшогорозвитку, модернізації і зміниконфігурації 

комплексу безпеки. Поняттябезпекимістить у собі не 
лишезахиствідкримінальнихзазіхань, але ще в 
більшомуступеніствореннязапобіжнихзаходівзабезпеченнязахистувідпожежі, 
вибуху й іншихнезвичайнихподій.  

Ефективневирішенняпроблемибезпекиготелювимагаєрозумногопідходу, 
заснованого на аналізіфункціонування і виявленнінайбільшвразливих зон і 
особливо небезпечнихзагроз, складаннявсіхможливихсценаріїв і 
виробленняадекватнихзаходівпротидії [2].  

Комплекснийпідхідпередбачаєоптимальнесполученняорганізаційних, 
технічнихіфізичнихзаходівпопередженняісвоєчаснереагуваннянабудь-
якунестандартнуситуацію. 
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Ключовогозначеннянабувадекватнийвибіртехнічнихзасобів систем безпеки, 
їхправильнепроектування, монтаж і обслуговування.  

Традиційний метод посиленнябезпеки шляхом 
збільшеннячисельностіспівробітників не даєбажаного результату як через 
економічнірозуміння, так і малу ефективності такого підходу. Людина, щонесе 
службу, підданастомлюваності, неуважності, не виключеназмовазізлочинцями, 
шантаж, залякуваннятощо. Єдинеправильнерішенняпитаннябезпеки - 
використання системного, комплексного підходу, щопоєднує в 
собіметодиорганізаційною, технічного і фізичного характеру в їхньому 
правильному сполученні і розумномувизначеннічасткикожноїскладової.  

До організаційнихзаходів належать: 
спеціальнорозробленісистемирегламентаціїповедінкиобслуговуючого 
персоналу співробітників, щовідповідають за безпеку; проведеннязаходів для 
спеціальноїпідготовки персоналу службибезпеки; 
технологіяготельногообслуговування; принципиорганізації порядку доступу й 
охоронирізнихкатегорійготельнихномерів і службовихприміщень; 
регламентаціядійспівробітниківвекстремальнихситуаціях.  

Очевидно, щоперехід до нової, сучасноїконцепціїбезпеки, 
щопередбачаєзастосуванняскладноїспеціальноїтехніки, вимагає перегляду 
тактичнихаспектів у роботірізних служб готелю.  

Працівникислужбибезпекиготелюмаютьпостійнопокращуватидосвідексп
луатаціїготелів і роботу їх служб безпеки, дані статистики правопорушень, 
матиконсультаційнувзаємодію з філіямидержавних служб охорони порядку, 
пожежноїбезпеки, силовихвідомств.Сьогодні у 
розпорядженняпрофесіоналівготельноїсправинаявнірізноманітнізасобиборотьб
изізлочинами: системиелектрочіповихкартковихзамків, сейфи, 
системиохоронноїсигналізації, системивідеоспостереженнятощо. 
Слідзазначити, що в сучаснихумовахповнабезпекаготелюнеможлива без 
системитехнічнихзасобів, без грошей [3].  

Застосування всіх заходівбезпеки не лишеубезпечитьклієнтапід час 
йогоперебування в готелі, але і 
відгородитьспівробітниківвіднеобґрунтованихзвинувачень. А це, поряд з 
іншими аспектами, підвищитьрепутаціюготелю і, як наслідок, 
збільшитьйогорейтинговість. 

Література: 
1. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, 

сертификация. – Киев: ВИРА–Р, "Альтерпрес", 2001. – 208 с. 
2. Уніфікованітехнологіїготельнихпослуг: навч. посіб./ За ред. проф. 

В.К. Федорченка. – К.: Вища шк.,2001. 
3. Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес. – М.: 

Феникс, 2003. – 348 с. 
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13. ПРАВИЛА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ТУРИСТИЧНИХ 
ПОХОДІВ – ОСНОВА БЕЗПЕКИ В АКТИВНОМУ ТУРИЗМІ 

О.І.Сидорченко,  
Т.М.Захарченко 

Національний університет харчових технологій 
 

Цифри підтверджують, що туризмом захоплюється переважно молодь, 
яка слабо підготовлена до подорожей, не вміє долати елементарні перешкоди, 
нехтує правилами поведінки в горах. 

Специфіка туристської діяльності полягає в автономності походів, коли 
безпека залежить лише від учасника та його товаришів. Подолання природних 
перешкод можливе тільки у разі колективної взаємодії та за умови 
взаємодопомоги. А це вимагає від особистості поступитися власними 
інтересами заради інтересів колективу[1]. 

Поряд з плановими і самодіяльними туристами існують, на жаль, і 
неорганізовані, або «дикі» туристи. На їх долю припадають 92% загиблих, 
70,2% травмованих, 87% тих, хто втратив орієнтування. Підвищена аварійність 
неорганізованих походів – закономірне явище, адже жодне з них не 
підкріплюється достатньою технічною, фізичною і моральною підготовкою 
учасників. Такі походи не є школою спортивної майстерності, не дають 
справжнього туристичного досвіду. Навпаки, вони породжують хуліганство, 
безрозсудність, безвідповідальність, спотворене поняття про честь і обов’язки. 
Перше ж серйозне випробування викликає у таких туристів почуття безвиході і 
безпорадності, апатію замість швидкої реакції і рішучих дій, направлених на 
ліквідацію аварійної ситуації і рятування товаришів. 

У наш час існують соціально-професійні групи робітників туризму: 
господарсько-економічні керівники (менеджери), спеціалісти і технічні 
виконавці. В умовах сьогоднішнього дня виникає необхідність заміни 
вузькоспеціалізованого робітника на людину, котра об’єднує у своїй діяльності 
функції керівництва і регулювання. Це повинна бути творча натура, ініціативна, 
відповідальна, рішуча, досить інформована. Рівень розвитку особистості 
робітника туризму стає важливим фактором, який впливає на культуру і якість 
роботи. Активний туризм висуває особливі вимоги до керівників, спеціалістам 
туристичних груп [2]. 

Керівник туристичної пішохідної групи повинен знати: основні вчення в 
області гуманітарних і соціально-економічних наук, уміти науково аналізувати 
соціальні проблеми;основи педагогічної діяльності;етичні і правові 
норми;природу психіки, розуміти значення волі та емоцій, аналізувати 
поведінку людини в конкретних умовах;загальні закони культури 
мислення;основи вчення про здоровий спосіб життя, про можливості існування 
людини в природних умовах, мати навики фізичного самовдосконалення й 
адаптації в природному оточенні;методи надання першої медичної 
допомоги;методи спортивного та оздоровчого туризму;прийоми та способи 
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аварійно-рятувальних робіт;сучасні інформаційні освітні технології та вміти 
ними користуватися;методи керівництва колективом і групою туристів, уміти 
організувати роботу виконавців, знаходити і приймати керівні рішення в 
спірних умовах; давати оцінку й використовувати досягнення наукових знань; 
висловлювати й обґрунтовувати свою думку; аналізувати головні економічні та 
політичні події; використовувати та складати нормативні документи; 
розробляти програмну документацію для групових та особистих занять; 
організовувати та проводити туристичні походи, забезпечувати їх безпеку та ін. 
[3]. 

Пішохідний похід включає, нараду з пізнавальною та навчальною 
діяльністю, виконання побутових робіт, починаючи від установки палаток і 
розпалювання вогню до подолання природних перешкод. 

Для успішного і безпечного проведення походу слід передбачити всі 
види робіт і розподілити обов’язки серед учасників. З цією метою керівник 
проводить загальні збори групи, на яких знайомить з метою та завданнями 
походу; вимогами до учасників походу; узгоджує план роботи та графік 
наступних зустрічей. На чергових зборах остаточно вирішується питання про 
членський склад групи [4]. 

Безаварійність – найважливіша вимога до всіх туристичних походів. 
Навіть найпростіший вихід за місто малодосвідчених туристів може бути 
пов'язаний з елементами небезпеки. Щоб туризм став джерелом зміцнення 
здоров’я і розвитку фізичних сил, кожен турист повинен суворо дотримуватися 
в похідних умовах правил поведінки і техніки безпеки. Важливе правило 
кожного походу – дотримання розпорядку дня і режиму харчування та 
особистої гігієни всіма його учасниками. Багатьом відома думка досвідчених 
туристів, що безпека залежить не скільки від складності маршруту, скільки від 
підготовленості й дисциплінованості учасників походу. Якщо групу складають 
туристи, які мають незначну різницю у віці та фізичній підготовці, спільні 
інтереси, то в поході буде легше досягти дружної взаємодії за будь-яких 
ситуацій, створити психологічний клімат взаєморозуміння, взаємовиручки і 
взаємодопомоги. До небажаних наслідків у поході можуть призвести погане 
знання маршруту, темп руху, що не відповідає підготовленості туристів, низька 
дисципліна в групі, відсутність необхідного спорядження [5,6]. 

Таким чином, комплектування туристичної групи є безумовною 
запорукою проведення туристичних заходів з максимальною безпекою для 
людей. 

Література: 
1. Основитуризмознавства. — К.: КНТЕУ, 2003. — 100с.  
2. Рестораннегосподарство і туристичнаіндустрія у ринковихумовах. — 

К.: КНТЕУ, 2004. — 208с.  
3. Рестораннегосподарство і туристичнаіндустрія у ринковихумовах. — 

К.: КНТЕУ, 2003. — 304с.  
4. Стратегічний менеджмент у туристичнійіндустрії. — К.: КНТЕУ, 2003  
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14. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯМ БЕЗПЕКИ В 

РЕСТОРАНІ 
О.І.Сидорченко,  
Т.М.Захарченко 

Національний університет харчових технологій 
 

Під час відпочинку люди найменшедумають про свою безпеку, 
щоінодіпризводить до небажанихнаслідків, пов'язаних з ризиком для життя. 
Тому задача адміністраціїресторанівполягає в 
попередженнівсіхможливихризиків для жита і здоров'яклієнтів.Поняття безпеки 
містить у собі не лише захист від кримінальних зазіхань, але ще в більшій мірі 
створення запобіжних заходів забезпечення захисту від пожежі, вибуху й інших 
надзвичайних подій. 

Головний принцип ресторанних систем безпеки - безпека не 
можезабезпечуватися за рахунок комфорту гостей. Саме тому 
рестораннісистемибезпеки, як правило, в коренівідрізняютьсявід «звичайних», 
щозастосовуються в офісах і на підприємствах. Система безпеки в 
ресторанівключаєбагатокомпонентів. Це і люди (служба охорони), і замки в 
залах та іншихприміщеннях, і сейфи, якимиможутькористуватисягості 
ресторанного комплексу. Багатохтовважаєтакожнеобхідним заходом 
встановленнясистемивідеоспостереження, 
хочацеінколивикликаєнесхваленняклієнтів. 

Концепціябезпеки в ресторанному комплексі в загальномупонятті є 
офіційноприйнятою системою поглядів на цілі, завдання, основніпринципи і 
напрями у областізабезпеченнябезпеки і стійкогорозвитку будь-
якогоресторанного комплексу, життя і здоров'я персоналу і гостей в ньому, їх 
прав і свобод в умовахможливихзовнішніх і внутрішніхнебезпек і загроз [1]. 

Розробказаходівзабезпеченнябезпеки ресторанного комплексу, 
механізмуїхреалізаціїздійснюється з урахуваннямзагроз, 
якіможутьпротистоятиданомуоб'єкту в цілому.Для будь-якого ресторанного 
комплексу характерними є такігрупизагроз, як природні, техногенні, екологічні, 
терористичні та інші. Рівнінебезпекизагрозрізного виду залежатьвідполітичної 
обстановки в країні та світі, стабільностісоціально - економічногорозвитку як 
держави, так і регіону. 

Багатогранністьсферизабезпеченнябезпекиклієнтів і персоналу 
ресторанного комплексу, також як і завдання в областізахистуінформації, 
вимагаютьстворенняспеціальноїслужби, щоздійснюєреалізаціюнеобхідного 
набору захиснихзаходів [2]. 
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При організаціїсистемибезпекиресторанного комплексу 
необхідночіткоуявлятисобі, для якихцілей і за рахунокякихкоштів вона 
функціонуватиме. При 
вирішенніпитаньбезпекикерівникирестораннихкомплексівсхильнівдаватися до 
двохкрайнощів: або вони витрачаютьзначнікошти на організаціюнадскладних 
систем безпеки, якіпризначені для об'єктівпідвищеноїсекретності, абомайже не 
приділяютьпитаннямбезпекиналежноїуваги. Безперечним фактом є те, що в 
сучаснихумовахбезпека ресторанного комплексу, йогоспівробітників і 
клієнтівстає одним з чинниківпідвищенняконкурентоспроможностібізнесу.  

Наявністьнаринкурозвиненоїсистемидобуваннякомерційноїінформаціїви
значаєправомірністьстворення не 
меншрозвиненоїсистемиїїзахистувіднесанкціонованогоотримання і 
зловмисноговикористання. Ціфункціїмаєвиконувати служба безпеки 
ресторанного комплексу. Класифікаціязагроз, включаючинебезпеки, 
щовиникають при різних видах взаємодії, свідчить про те, що в сучаснихумовах 
для забезпеченнябезпеки, як персоналу, клієнтів, ресторанного комплексу, так і 
його самого як комерційногопідприємства, окремими заходами і діямиобійтися 
не вдасться. Потрібнапостійнодіюча система, щоохоплює все різноманіття 
форм і методівзабезпеченнябезпеки персоналу, клієнтів і комерційноїдіяльності 
ресторанного комплексу [3]. 

Для створеннятакоїсистемибезпекиважливо провести 
класифікаціюрізнихтипівнебезпек і загроз, що виникають у 
процесівзаємодіїсторін. Учасникивзаємодіївступають, як в 
безпосереднійфізичний контакт, так і в інформаційну і фінансовувзаємодію, 
тому всізагрозиможнаумовнорозділити на три категорії: фізичні, інформаційні 
та фінансові. 

Фізичнізагрози - наслідокфізичнихдій. Вони породжуютьзбитокздоров'ю 
людей, їх майну, власності ресторанного комплексу; побічновпливають на 
розмірприбутків і збитків. 

Фінансовізагрози - заподіюютьзбитки і пряміфінансовівтрати як 
ресторанному комплексу, так і клієнтам. 

Інформаційнізагрози - наслідоквзаємодії у сферікомунікації, приводять 
до непрямихфінансовихвтрат і моральнихвитрат. 

Захист гостей і їхвласності - важливий аспект у роботіресторанного 
комплексу. Власник і службовцізобов'язанізгідноіз законом 
вживативсінеобхідні заходи обережності, щобзабезпечитибезпеку гостей (в т.ч. 
й економічну). Велику роль в ційсправі на сучасномуетапі 
розвиткуресторанногобізнесувідіграють, електроннісистемиуправління[4]. 

Ресторанний комплекс, відповідно до закону України «Про туризм» 
відповідає: за збереження речей клієнтів, а також несе відповідальність за 
шкоду, заподіяну життю, здоров'ю і майну відпочиваючих внаслідок недоліків 
при наданні послуг, а також компенсує моральну шкоду, заподіяну клієнту 
порушенням його прав.Тому в кожному ресторанному комплексі має бути план 
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заходів щодо забезпечення захисту і безпеки клієнтів, який включає такі 
чинники ризику, як пожежа, крадіжка, травма, несподіване захворювання тощо. 
Цей план, природно, повинен відповідатидіючим законам і правилам, 
виконанняповинне систематично контролюватися одним з 
керівниківресторанного комплексу.  
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15. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ В 
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ КОМПЛЕКСАХ 

А.О. Сірик 
Національний університет харчових технологій 

 
Питання безпеки повинні завжди стояти на першому місці в будь-якому 

виробництві. 
 Основним питанням безпеки на робочому місці є питання підвищення її 

рівня. Це можливо при умові  зниження імовірності ризику до припустимого 
рівня, що можливо досягти кількома шляхами: 

– повна або часткова відмова від робіт, операцій та систем, які мають 
високий ступінь небезпеки; 

– удосконалення технічних систем та об’єктів; 
– розробка та використання спеціальних засобів захисту; 
– заходи організаційно-управлінського характеру, в тому числі контроль 

за рівнем безпеки, навчання людей з питань безпеки, стимулювання безпечної 
роботи та поведінки. 

Не є винятком і готельні комплекси. Одним з таких питань є пожежна 
безпека об'єкта. Адже від стану пожежної обстановки в першу чергу залежить 
життя людей в місцях їх масового перебування та великого скупчення. 

Щорічно в світі реєструється до 7000000 пожеж, на яких гине близько 
70000 чоловік. Незважаючи на вимоги норм і правил, рівень загибелі людей 
перевищує в 100 разів величину індивідуального пожежного ризику. 

Причини виникнення пожеж в готельних комплексах різноманітні: курці 
(22,5%), несправність електрообладнання (19,7%) і техніки (18%), пожежі на 
кухні (16,3% випадків пожежі).  

Закордонні дослідження показали, що лише в 26% великих готелях 
виконується повна протипожежний захист приміщень, і в 25% - часткова. Для 
готелів середньої місткості оцінки відповідно становили 11 і 12%. Для великих 
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і середніх готелів автоматизована система пожежної сигналізації є єдино 
надійним інформатором про пожежу [1]. 

Метою пожежної сигналізації є виявлення загоряння і своєчасного 
оповіщення про місце такого вогнища. У більшості випадків система 
оповіщення складається з чотирьох головних компонентів, куди входять 
пожежні сповіщувачі або датчики, приймальні пристрої, лінії зв'язку і джерела 
живлення. 

Система пожежної сигналізації являє собою модульну адресно-
аналогову пожежну станцію. Різноманітні пожежні інформатори дозволяють 
вибрати для кожного приміщення готелю або ресторану  найбільш підходящий 
фізичний принцип виявлення спалаху: оптичний, іонізаційний, тепловий. На 
шляхах евакуації встановлюються адресні ручні інформатори. Система здатна з 
високим ступенем імовірності виявляти пожежу на ранній стадії загоряння, 
забезпечувати локалізацію вогнища загоряння, реагувати на появи "чорного" 
диму. Система інтегрується з ЕОМ і існуючими цифровими мережами передачі 
даних. Систему охоронної сигналізації готелю або ресторану рекомендується 
створювати як напівавтономну. На пульт централізованої охорони надходить 
інформація про підсистему сигналізації, встановленої в приміщеннях 
тимчасового зберігання готівки, у касах, в обмінних пунктах. Для всіх інших 
приміщень діє автономна система сигналізації [2]. 

ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів 
будівництва» визначає пріоритетність вимог, спрямованих на забезпечення 
безпеки людей при пожежі, в порівнянні з іншими протипожежними вимогами. 
У будинках готельних комплексів повинні бути передбачені конструктивні, 
об'ємно-планувальні та інженерно-технічні рішення, що забезпечують в разі 
пожежі можливість евакуації людей назовні на прилеглу до будівель територію 
для зменшення загрози їх життю і здоров'ю внаслідок впливу небезпечних 
факторів пожежі.  Евакуаційні шляхи в межах приміщень повинні 
забезпечувати безпечну евакуацію людей через евакуаційні виходи з даного 
приміщення без урахування застосовуваних у ньому засобів пожежогасіння та 
протидимного захисту. 

Як правило, для підвищення рівня безпеки завжди використовується 
комплексні заходи та засоби. Для того щоб надати перевагу конкретним 
засобам та заходам або певному їх комплексу, порівнюють витрати на ці заходи 
та засоби і рівень зменшення шкоди, який очікується в результаті їх 
запровадження.  

Всі системи, що були розглянуті вище,  повинні не тільки забезпечити 
безпеку гостей, відвідувачів і персоналу готельно-ресторанних комплексів, а й 
підвищити економічну ефективність їх роботи. А при творчому підході до 
створення системи безпеки, вона здатна підняти рівень обслуговування 
відвідувачів на новий якісний щабель. 
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16. ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСУ 
                                                                                                    О.П.Слободян, 
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                                                                                                    Л.П.Нещадим                                                                                                                  

Національний університет харчових технологій 
 

Сучасний готельно-ресторанний комплекс наповнений складним 
інженерним обладнанням – швидкісними ліфтами, системами кондиціонування, 
опалення, водопостачання і каналізації, електричним і газовим обладнанням 
кухонь, кабельним телебаченням, комп’ютерами і т.д. 

Звісно, підприємства готельно-ресторанного комплексу не можуть 
дозволити собі утримувати повний штат інженерно-технічних працівників для 
обслуговування і ремонту всього обладнання. Як правило, ці підприємства 
заключають договори з спеціальними фірмами, які здійснюють їх 
обслуговування і ремонт. Служба головного інженера має відносно не великий 
штат працівників, які здатні усувати не складні неполадки сантехнічного і 
електрообладнання і здійснювати експлуатацію всього обладнання.  

Важливе завдання інженерної служби – забезпечення пожежної безпеки. 
Пожежа – досить поширене явище готельно-ресторанного комплексу. Основні 
причини виникнення пожеж: курці, не справне електро- та газове обладнання, 
каміни, хімічні речовини на складі, загоряння сміття.  

Пожежна безпека включає в себе систему пожежної сигналізації у всіх 
приміщеннях готельно-ресторанного комплексу, засоби пожежогасіння, 
пожежні рукави, вогнегасники, засоби евакуації (пожежні сходи), а також 
регулярне навчання персоналу. Всі співробітники цих підприємств повинні 
твердо знати свої дії у випадку пожежі. Перше, що повинен робити будь-який 
співробітник при виявленні пожежі – натиснути кнопку пожежної сигналізації. 
Далі відповідальні повинні гасити пожежу і евакуювати персонал. У всіх 
випадках необхідно зберігати спокій, не створювати паніку, не бігти, а іти, не 
користуватися ліфтами, а тільки сходами. Якщо шляхи евакуації відрізані 
необхідно закрити двері приміщення, завісити їх мокрою ковдрою і у вікно 
подавати сигнали пожежникам. 

Незважаючи на всі запобіжні заходи та посилення пожежної безпеки, 
пожежі в закладах готельно-ресторанного комплексу не рідкість. При цьому 
найчастіше вони супроводжуються великою кількістю загиблих і 
постраждалих. 
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У 2005 р. пожежа в семиповерховому готелі у Парижі забрала життя 17 
осіб. У тому ж році в результаті пожежі в паризькому готелі Paris-Opera 
загинули 20 людей, ще 55 отримали поранення. У 2001 р. запалав один із 
найпрестижніших готелів Лондона Royal Garden. Пожежні бригади спрацювали 
оперативно і зуміли швидко евакуювати 400 постояльці і співробітників 
готелю. У Москві у 1977 р. в готелі «Росія» сталася велика за масштабами і 
наслідками пожежа. Вогонь одразу ж охопив верхні поверхи. Евакуація людей 
була ускладнена не достатньою довжиною розсувних драбин, які не дотягували 
вище 7-8 поверхів. Загинули 42 людини, у тому числі 5 співробітників готелю, 
травми різного ступеню тяжкості отримали 52 людни. Причиною пожежі став 
не відключений від електричної мережі паяльник в приміщенні радіовузлу.  

Як свідчить аналіз, значна кількість надзвичайних ситуацій 
техногенного характеру за останні роки виникає на об’єктовому рівні. 

Від ефективності розроблення та впровадження заходів із запобігання та 
ліквідації надзвичайних ситуацій залежатиме життя та здоров’я працівників 
готельно-ресторанного комплексу. 

Працівники готельно-ресторанного комплексу, незалежно від займаних 
посад, повинні знати та виконувати вимоги Інструкції щодо дій персоналу при 
загрозі або виникненні надзвичайної ситуації.  

Оповіщення адміністрації, працівників та персоналу закладів готельно-
ресторанного комплексу щодо надзвичайних ситуацій проводиться заздалегідь 
розробленою схемою. Адміністрація  підприємств готельно-ресторанного 
комплексу оповіщається телефоном про надзвичайну ситуацію. 

 При отриманні інформації про надзвичайну подію вмикають сирени, 
гудки, сигналізацію, що буде означати подання попереджувального сигналу 
«Увага всім», після чого негайно приводяться у готовність радіо – та 
телеприймачі для прийняття повідомлення.  

Оповіщення про загрозу та виникнення надзвичайної ситуації 
техногенного та природного характеру і постійне інформування про наявну 
обстановку – одне з найважливіших завдань цивільного захисту України. Для 
цього в закладах готельно-ресторанного комплексу створюється  система 
організаційно – технічних заходів для передачі сигналів та розпоряджень. 

Основним способом оповіщення є передача інформації з використанням 
радіо- та телевізійної трансляції. Отже, оповіщення дозволяє своєчасно 
запобігти виникненню небезпечної обстановки, скороченню нещасних 
випадків, збереження здоров’я неселенню.  
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1. Добровільне товариство України. Про пожежну безпеку. Видавництво 

«Альтернатива» 2002. -224с. 
2. Купчик М.П. Основи охорони праці. /За ред. М.П.Купчика. Основа – 

Київ, 2000. -416с. 
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17. ОРГАНІЗАЦІЯ ОПОВІЩЕННЯ ПЕРСОНАЛУ І ВІДВІДУВАЧІВ 
В РАЗІ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ В ЗАКЛАДАХ 

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСУ  
                                                                                                          

О.П.Слободян, 
                                                                                                           В.А.Заєць,              
                                                                                                    Л.П. Нещадим                                                                                                          

Національний університет харчових технологій 
 

В усіх закладах готельно-ресторанного комплексу необхідно  створити 
службу цивільного захисту, яка виконуватиме заходи для забезпечення 
безперебійної роботи комплексу. 

Служба цивільного захисту повинна  виконувати заходи для 
забезпечення захисту працівників і відвідувачів закладів готельно-ресторанного 
комплексу в надзвичайних ситуаціях. Інформування про загрозу та виникнення 
надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру і наявну 
обстановку – одне з найважливіших завдань цивільного захисту України. 

Для цього в закладах готельно-ресторанного комплексу створюється 
система організаційно-технічних заходів для передачі сигналів цивільного 
захисту та розпоряджень органів правління. Систему оповіщення складають 
автоматизована система центрального оповіщення, мережі зв’язку та 
радіомовлення, а також спеціальні методи. Автоматизована система 
оповіщення створюється на базі загальнодержавної системи зв’язку та 
радіомовлення  поділяється на державну та територіальну. Загальним методом 
оповіщення персоналу і відвідувачів  готельно-ресторанних закладів у 
надзвичайних ситуаціях мирного часу та в умовах війни є передача мовної 
інформації з використанням мережі радіо- та телевізійного оповіщення. Для 
привернення уваги людей перед передачею мовної інформації включаються: 
сирена, гудки та інші сигнальні засоби. Відповідальність за організацію та 
здійснення своєчасного оповіщення персоналу і відвідувачів, доведення до них 
необхідної інформації покладена на відповідні територіальні органи управління 
з питань надзвичайних ситуацій міста, та району. 

 Отже, основною метою оповіщення про загрозу  та виникнення 
надзвичайних ситуацій у мирний час є своєчасне запобігання виникнення 
небезпечної обстановки, скорочення до мінімуму нещасних випадків та 
збереження  здоров’я людей. Створення заходів системи  оповіщення персоналу 
та відвідувачів закладів готельно-ресторанного комплексу забезпечить вчасне 
оповіщення, а також значно зменшить наслідки надзвичайних ситуацій. 

 
Організаційно-технічні заходи для передачі сигналів та 

розпоряджень органів правління цивільного захисту закладів готельно-
ресторанного комплексу. 

№ Дії суб’єктів (заходи) Термі Суб’єкти,що забезпечують 
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н оповіщення 

1 

Отримання інформації про загрозу або 
виникнення аварії в закладах готельно-
ресторанного комплексу, в тому числі від 
автоматизованої системи раннього 
виявлення надзвичайних ситуацій та 
оповіщення населення у разі їх виникнення 

 «5 
хв.» 

Чергова (диспетчерська) 
служба об’єкта 

2 Формування інформації про загрозу або 
виникнення аварії на об’єкті 

«2 
хв.» 

Чергова (диспетчерська) 
служба об’єкта 

3 Надання інформації керівнику об’єкта «3 
хв.». 

Чергова (диспетчерська) 
служба об’єкта 

4 Підготовка і прийняття рішення про 
оповіщення 

«5 
хв.» Керівник об’єкту 

5 Доведення рішення про оповіщення до 
чергової (диспетчерської) служби об’єкта 

«3 
хв.» Керівник об’єкту  

6 Включення системи оповіщення об’єкта «5 
хв.» 

Чергова (диспетчерська) 
служба об’єкта 

7 

Передача інформації про загрозу або 
виникнення аварії на об’єкті до 
райдержадміністрацій, виконавчих органів 
міських рад (у разі їх відсутності - до 
територіальних органів МВС України) 

«4 
хв.» 

Чергова (диспетчерська) 
служба об’єкта 

8 
Постановка завдання відповідній посадовій 
особі відомчого радіотрансляційного вузла 
на проведення оповіщення 

«5 
хв.» 

Чергова (диспетчерська) 
служба об’єкта 

9 
Включення фонограми повідомлення, про 
загрозу або виникнення аварії на об’єкті 
через відомчу мережу 

«8 
хв.» 

Відповідальна посадова 
особа відомчого 
радіотрансляційного вузла 

 
 Література: 
          1. Кодекс Цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради 

(ВВР), 2013, № 34-35, ст.458). 
  

18.БЕЗПЕКА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
О.П. Слободян, 

А.Г. Пухляк, 
К.В. Овсієнко 

Національний університет харчових технологій 
 

Однією з причин, які суттєво впливають на фізіологічний стан 
організму, здоров`я людини і сільськогосподарських тварин, вважають 
екологічний стан довкілля. Інтенсифікація землеробства на тлі безконтрольного 
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застосування засобів хімізації, значне техногенне навантаження, призводять до 
надмірного забруднення довкілля.  

Одна з небезпечних форм забруднення навколишнього середовища 
пов`язана з важкими металами, токсичними для організму людини і тварин. В 
організм людини ці речовини потрапляють головним чином з продуктами 
харчування. Попередження небезпечного впливу важких металів на здоров`я 
людини повинне базуватися на заходах, які охоплюють весь ланцюг міграції, 
починаючи від зменшення накопичиння металів у природному середовищі і 
закінчуючи контролем за їх вмістом у продуктах харчування.  

Надлишок їх у грунті, воді та кормах відображається на фізіологічному 
стані і молочній продуктивності корів, якості молока та його мінеральному 
складі.  

Відомо, що серед важких металів з кормів у молоко найбільше 
трансформується кадмію. Це зумовлено, мабуть, тим, що кадмій має дуже 
високу здатність всмоктуватися з кишечника. Серед важких металів біологічна 
роль кадмію найменш вивчена, тому він віднесений до умовно необхідних 
елементів для організму тварин. Висока міграційна здатність кадмію в системі 
грунт-вода-рослини зумовлює ймовірність підвищеного надходження кадмію в 
організм сільськогосподарських тварин і трансформацію його в молоко, що 
може зумовлювати небезпеку його токсичного впливу. Як відомо, іони кадмію 
у підвищеній концентрації несприятливо впливають на функціональну 
активність ряду органів і систем (видільна, травна, кровотворна та інші).  

Пестициди також є одним з найбільш небезпечних і розповсюджених 
забрудників навколишнього середовища. Як відомо, при використанні 
пестицидів часто доводиться сплачувати високою ціною: забрудненням 
об`єктів навколишнього середовища, сільськогосподарської продукції, кормів, 
порушення екологічної системи вцілому і як наслідок погіршення стану 
здоров`я населення. 

Частина рослинницької продукції використовується людиною, як 
харчові продукти або є сировиною для їх виготовлення, а інша – як корми для 
сільськогосподарських тварин. Споживання тваринами кормів, що містять 
залишки хлорорганічних пестицидів, а людиною забруднених харчових 
продуктів рослинного і тваринного походження є основним джерелом 
надходження токсичних речовин в їх організми.  

Хлорорганічні пестициди здатні до накопичення у молоці корів, не 
зважаючи на те, що їх багато років не застосовують на сільськогсподарських 
угіддях для захисту рослин. 

Контроль молочної сировини лише за наявності важких металів і 
пестицидів, без визначення їх концетрації не захищає споживачів від 
небезпечної продукції. Тому за умов інтесивного техногенного навантаження 
забезпечити екологічно чистий цикл виробництва сільськогосподарської 
сировини і готових продуктів можна тільки з використанням постійного 
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моніторингу вмісту шкідливих речових в системі корми-тварина-продукція 
споживання [1]. 

Важливо, щоб молочні продукти мали справжнє молочне походження, 
були якісними і безпечними. Таким чином, забезпечення якості молока – це 
перший крок на шляху забезпечення продовольчої безпеки шляхом розвитку 
раціонального, здорового харчування населення. 

Література: 
1. Промышленная теплотехника, 2002, 24(4а), «Сучасні гігієнічні вимоги 

до молока та молочних продуктів», Подрушняк А.Є., Волощенко З.Л., 
Макарчук Т.Л., Суперсон Л.В.,        Коваль А.В. 

2. Гігієна населених місць, №57, 2011. «Еколого-гігієнічна 
характеристика забруднення пестицидами навколишнього середовища 
потужного промислового регіону», Лисий А.Ю., Риженко С.А., Вайнер К.П., 
Губенко І.І., Барабаш В.М., Роспопова Л.П., Дзядко П.Д.,           Місюра В.А., 
Погорєлова Л.А., Горзієва В.М., Бородай В.І. 

3. Збірник наукових праць ВНАУ «Безпека продуктів харчування та 
технологія переробки», №5(45), 2010: «Вміст хлорорганічних пестицидів в 
молоці корів залежно від рівня забруднення ними навколишнього середовища»,  
Іванків М.Я., Вовк С.О. 

 
19. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ СТУПЕНЯ 

НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ ТА 
ВІДВІДУВАЧІВ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО 
ГОСПОДАРСТВА ЗА ФАКТОМ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ 

О.В. Хіврич,  
Н.В. Володченкова  

Національний університет харчових технологій 
 

Критерієм оцінювання індивідуального і соціального ризику для 
обслуговуючого персоналу та відвідувачів закладів готельно-ресторанного 
господарства від впливу небезпечних факторів пожежі є ймовірність впливу Рв 
небезпечних факторів пожежі. При цьому ймовірність впливу небезпечних 
факторів пожежі визначається для пожежонебезпечної ситуації, при якій місце 
виникнення пожежі знаходиться на першому поверсі будівлі неподалік від 
одного з евакуаційних виходів. 

Для розроблення технічних рішень щодо відповідності конструкції  
будівлі (приміщення) та умов функціонування закладу готельно-ресторанного 
господарства було проведено дослідження з використанням методу який 
встановлює порядок розрахунку індивідуального і соціального ризику 
відвідувачів та обслуговуючого персоналу закладу готельно-ресторанного 
господарства та методу побудови "дерева подій" при дослідженні розвитку 
можливих ситуацій. 

Рівень забезпечення безпеки людей при пожежі гарантовано, якщо: 
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н
вв QQ  ,                                                        (1) 

де 
н
вQ  – нормований індивідуальний ризик, 

н
вQ  = 10-6 рік-1; вQ – 

розрахунковий індивідуальний ризик. 
Розрахунковий час евакуації людей із приміщень і будівель 

встановлюється з розрахунку часу руху одного або декількох потоків людей 
через евакуаційні виходи від найбільш віддалених місць розташування місць. 

Критична тривалість пожежі для людей, що знаходяться на поверсі 
осередку пожежі, визначається за умови досягнення одним з небезпечних 
факторів пожежі в поверховому коридорі граничнодопустимого значення. 

Температуру, концентрацію токсичних компонентів продуктів горіння і 
оптичну щільність диму визначають за результатами рішення системи рівнянь 
тепло-газообміну для приміщень осередку пожежі. 

Якщо місцем виникнення пожежі є зальне приміщення, де пожежа може 
бути виявлена одночасно усіма присутніми в ньому людьми, тоді ймовірність 
евакуації Ре.п визначається за залежністю: 










 ;нбрякщо,0

;нб рякщо,999,0

е.п tt

tt
P

                                       (2)  
де tнб

 – необхідний час евакуації із зальних приміщень, с. 
При наявності в будівлі сходів, що не задимлюються, розрахунковий 

індивідуальний ризик Qв для людей, які знаходяться в приміщеннях, 
розташованих вище поверху пожежі, розраховується, як 

Qв=Qп(1 - Pп.з).                                             (3) 
Для будівель (споруд) які експлуатуються, розрахунковий 

індивідуальний ризик допускається перевіряти остаточно із використанням 
статистичних даних за залежністю: 

T

об

N
в TNQ  ,                                                           (4) 

де NT — кількість пожеж із загибеллю людей в групі одно типових 
будівель за період часу Т, років;Nоб  — кількість об’єктів в групі. 

Для будівель (споруд), що проектуються індивідуальний ризик 
початкове оцінюється за виразом Qв = Qп Pпp (1 – Ре) (1 - Pп.з) при Ре, рівною 
нулю. Якщо при цьому виконується умова н

в вQ Q , тоді безпека людей в 
будівлях (спорудах) забезпечена на належному рівні системою попередження 
пожежі. Якщо ця умова не виконується, тоді розрахунок індивідуального 
ризику Qв слід проводити по вище наведеним залежностям у повному обсязі. 

Індивідуальний ризик для будівель (споруд) готельно-туристичної 
сфери, на стадії проектування, оцінюється за виразом Qв = Qп Pпp (1 – Ре) (1 - 
Pп.з) при Ре рівним нулю. Якщо при цьому виконується умова н

вв QQ  , тоді 
вважається, що безпека людей в будівлях (спорудах) забезпечена на належному 
рівні системою попередження пожежі.  
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Запропонований метод розрахунку оцінювання величини 
індивідуального і соціального ризику відвідувачів і обслуговуючого персоналу 
дозволяє визначити ступінь небезпеки та умов функціонування закладу 
готельно-ресторанного господарства і на підставі отриманих результатів 
розробити практичні заходи спрямовані на зменшення наслідків пожежі та 
забезпечення безпеки людей. 

Література: 
1.  Гіроль М.М., Ниник Л.Р., Чабан В.Й. „Техногенна безпека” Рівне, 
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2. Klippel A. Dustiness in workplace safety and explosion protection – review 

and outlook/ Alexander Klippel, Martin Schmidt, Ulrich Krause//Journal of Loss 
Prevention in the Process Industries. – March 2015. –Volume 34, Pages 22–29. 
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20. MODELLING OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH 

ASPECTS IN CASE OF INDUSTRIAL STRESSES 
M.O. Polumbryk,  

V. Gouts  
National University of Food Technologies 

 
Occupational safety and health plays a significant role for both equipment 

safety and workers health. Intensive work, shortened time of the rest, qualified 
workers demands require employers and factory owners to improve their adaptability 
to changing conditions. In the future, products must be developed and produced more 
quickly and cost-effectively, while also considering customer wishes. In order to 
accelerate work productivity with employers good health maintaining it is necessary 
to develop a new detailed theory of occupational safety and health. This theory has 
developed in terms of stress situations, which could be appeared during work. The 
practical result of this theory is a digital model and dynamic simulation of the 
workplace conditions. 

Several model systems of the occupational safety and health, which has been 
applied for a planning of production systems include ADAMO, UML-Notations and 
others. The software mentioned above was useful for development of the workplace 
ergonomic characteristics. 

Employers being affected by stress during work. Stresses have appeared as a 
result of hazardous work environment and can be divided into the situation-specific, 
external-specific and content-specific partial stresses. These categories can be further 
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sub-divided. External specific stress refers to noise and vibration, lighting, 
electromagnetic field and microclimate parameters. Thus, each type of stress 
demands appropriate method of calculation. Moreover, myriads of features and 
parameters of workplace are required for the calculation of the related stress level. 
Therefore, in order to summarize all necessary database and the corresponding 
methods, an appropriate model is needed. For this reason a new theory modelling of 
occupational safety and health aspects in case of industrial stresses is needed. This 
approach is advantageous, in particular when modelling more complex systems. 
Hierarchically structured models and complex functionalities can be realized using 
the principles of heredity and composition. 

The prognosis of the stress types vibration and noise, lighting and heat 
radiation is carried out using the calculation methods. These stress types were chosen 
as they occur very frequently in workplace environment. All the calculations were 
carried out on the basis of Maple calculating program. 

The information that was obtained during calculations includes not only the 
values that must be maintained, but also suggestions for measures that lead to a 
diminishment of the stressors. When further information is desired, the user is 
referred to selected program sheet. After the calculation of a stress level, the user has 
the opportunity to change the factors in the work system model or to modify the 
calculation data in order to decrease the calculated stress level. 
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1. ENOTOURISM IN ITALY 
N. Barlanytska, 

K. Chala 
National University of Food Technologies 

 
Wine tourism is big business in Italy. In 2008, for the first time, Italy 

produced more wine grapes than France. The20% of the world production (33% of 
the European Union production) comes from Italian vineyards. Only recently, the 
importance of wine in Italy has been felt not only related to production and 
consumption but also to the attractiveness of this product so deeply connected to the 
territory. At present, wine tourism in Italy represents a very important source of 
income for small firms and generally for territories. Apparently around five million 
people contribute about 2.5 billion euro to wine making territories. Grapes are to be 
found in every Italian region. Winemaking has a very long tradition in the country, 
and Italy enjoys a positive trade balance in this sector. Until the mid-1980s, wine 
production was not generally of a high standard and, indeed, much table wine was 
cheap and of very poor quality. The industry then went through a series of reforms 
that introduced strict quality controls, and standards rose to a level whereby Italian 
wines can compete at international level with French wines. Italy's best-known wines 
are Chianti (produced in Tuscany), Barolo (produced in Piedmont), Soave (produced 
in the Veneto), and the white wines of Collio (produced in Friuli), Marsala (from 
Sicily), and Brunello (produced in Tuscany).Italian wine tourism has become very 
popular, and there are many wine routes to follow in different regions of Italy. 

Northern Italy 
From the internationally acclaimed wines of Piedmont to those of Valle d-

Aosta, Lombardy, Liguria, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia-Giulia and Veneto, 
another world-renowned wine region, Northern Italy is home to many of the country's 
finest and most expensive wines. Most notably, Piedmont in the northwest features 
the famous age-worthy red wine of Barolo, made from Nebbiolo grapes, and the 
sparking white wine of Asti, made from Muscat grapes. Meanwhile, the northeast's 
most significant wine region is Veneto, notable for the Soave area, famous for its 
white wine made from Garganega and Trebbiano grapes. 

Central Italy 
Central Italian wine tourism includes the regions of Emilia-Romagna, 

Umbria, Latium, Abruzzo, Marche and Tuscany, perhaps the most famous of all 
Italian wine regions. The latter is best-known for Chianti, a red wine made primarily 
from Sangiovese grapes. In addition to the Chianti region, Tuscany hosts the 
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Montalcino and Montepulciano regions, both producing their own fine red wines 
(Brunello di Montalcino and Vino Nobile di Montepulciano, respectively) made from 
Sangiovese grapes. Italy's other central states are far less-renowned for their wines. 
Still, Emilia-Romagna, Umbria and Latium produce some of the country's best-
known wines (Lambrusco and Frascati), while other regional highlights include red 
wines produced in Abruzzo and Marche and made from Montepulciano grapes, as 
well as white wines produced across the region and made from Verdicchio grapes, 
the most commonly used grape for white wines through central Italy. 

Southern Italy 
Moving south toward the Italian boot, wine tourists will find the regions of 

Molise, Campania, Basilicata and Calabria, Puglia and Sicily. Puglia (the heel of the 
boot) and the island of Sicily have two of the region's top wine reputations. The 
former is famous for both red and white wines produced from grapes like Aglianico, 
Negroamaro and Primitivo (much like California's Zinfandel). Its top wines include 
Castel del Monte, Copertino, Salice Salentino and Primitivo di Manduria, while those 
of Sicily's top wine is Marsala, a fortified wine made from Grillo, Catarratto, or 
Inzolia grapes. 

References: 
1. http://www.travel.com/ 
2. http://traveltips.usatoday.com/  
 

2. SPANISH WINE 
V.Batun, 
K. Chala 

National University of Food Technologies 
 

Spain is a hot, dry, mountainous country with more vineyard land than any 
other nation on earth. It ranks third in the world in wine production, after France and 
Italy. Viticulture has been a part of Spain for what seems like forever, and that is not 
an exaggeration. There's evidence to prove that vines were planted in the Peninsula so 
far back as the Tertiary period (65 million to 2.6 million years ago!), long before the 
Phoenicians founded Cadiz and established it as a trading post, around 1100 B.C. The 
Carthaginians improved the wine making techniques of the Phoenicians when they 
arrived in the Peninsula, but the real wine history and culture began after the Romans 
won the Punic Wars against the Carthaginians and the Peninsula became part of the 
Roman Empire, who named it Hispania. 

Spanish wine has awakened from a long period of dormancy and 
underachievement. Spain is now one of the wine world’s most vibrant arenas. For 
decades, only Spain’s most famous red wine region, Rioja, and the classic fortified 
wine region, Sherry, had any international presence for fine wines. Now, many other 
wine regions in Spain are making seriously good wines. 

Rioja, in north-central Spain, has historically been the country’s major red 
wine region. Three-quarters of Rioja’s wine is red, 15 percent rosado (rosé), and 10 
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percent white. The principal grape in Rioja is Tempranillo, Spain’s greatest red 
variety. But regulations permit another three varieties for reds — Garnacha 
(Grenache), Graciano (Carignan), and Mazuelo — and red Rioja wine is typically a 
blend of two or more varieties. 

Ribera del Duero, two hours north of Madrid by auto, is one of Spain’s most 
dynamic wine regions. Perhaps nowhere else in the world does the Tempranillo grape 
variety reach such heights, making wines with body, deep color, and finesse. 

Priorato, mountainous and inaccessible, and one of the world’s hot new 
regions for red wine, is north of the city of Tarragona, in northeast Spain. Amazingly 
rich, powerful red wines — made primarily from Garnacha and Carignan, two of 
Spain’s native varieties — have emerged from the harsh landscape of this region. 

Penedés is in Catalonia, south of Barcelona. It’s the home of most Spanish 
sparkling wines, known as Cava. Penedés is also a large producer of both red and 
white wines. 

The RíasBaixas region of Galicia, in northwest Spain next to the Atlantic 
Ocean and Portugal, is gaining acclaim for its exciting white wine, Albariño, made 
from the Albariño grape variety. 

Navarra, an area just northeast of Rioja that is long known for its dry rosé 
wines, is an increasingly strong red wine region. Navarra's red wines are similar to, 
but somewhat less expensive than, the more famous wines of Rioja. 

Toro, in northwest Spain, west of Ribera del Duero, is quickly emerging as 
one of Spain’s best red wine regions. Toro's climate and soil are ideal for making 
powerful, tannic red wines — mainly from the Tempranillo grape variety. 

Rueda, west of Ribera del Duero, produces one of Spain’s best white wines 
from the Verdejo grape. The wine is clean and fresh, has good fruit character, and is 
inexpensive. 

The basic types of Spanish wine:  
Tinto - red 
Rosado - rosé 
Blanco - white 
Cava - sparkling wine, made in the style of champagne. 
The different qualities: 
Spanish wine labels are not really that difficult to get a grasp of so I’ll start 

with the different quality and price levels, lowest first. 
Vino de mesa - wine of the table, general house wine or ‘plonk’. More often 

than not a good, cheap choice in country restaurants, as the locals won’t put up with 
rubbish. 

Vino joven - young wine, usually from a Denominación de Origen (D.O.) 
region, with a bit of ageing. 

Crianza - a two year old wine that’s been aged at least 6 months in barrel and 
18 months in bottle. 

Reserva - a quality three year old wine that’s been aged at least 12 months in 
barrel and 24 months in bottle. 
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Gran reserva - a best-quality five year old wine that’s been aged at least 24 
months in barrel and 36 months in bottle. 

References: 
1.http://www.winesfromspainusa.com/learn/spain-and-wine 
2. http://www.spanish-wines.org/spanish-wine-history-1.html 
3. http://www.proper-spanish-tapas.com/spanish-wine-types.html 
 
3. DEVELOPPEMENT DE L’OENOTOURISME DANS LE MONDE 

V. Bondar, 
H. Yakimenko 

L'Université Nationale des Technologies Alimentaires 
 

     L'œnotourisme contemporain s'est d'abord développé dans les années 1970 
et 1980 en Californie, puis dans d'autres régions des États-Unis, en Australie, et dans 
la plupart des pays producteurs du "Nouveau Monde" comme l'Argentine ou le Chili. 
L'œnotourisme a ensuite atteint le Canada, l'Europe, le Japon, la Corée du Sud ou 
encore la Chine. C'est donc d'abord sur le plan mondial et historique que s'apprécient 
les réalisations de l'œnotourisme. Le Réseau des Capitales de Grands Vignobles qui 
comprend Logroño, Bordeaux, Florence, Le Cap, Mendoza, Napa Valley, Porto, 
Mayence, San Francisco, et dont l'un des rôles est de mettre en lumière les initiatives 
en matière de tourisme viti-vinicole de ces villes, récompense chaque année les 
meilleures de ces actions avec le Concours Best Of Wine Tourism. 

     Sur le plan européen, le programme Vintur, auquel est associé l'Assemblée 
des régions européennes viticoles, constitue un forum d'exploration du 
développement de l'œnotourisme. 

     Historiquement, en France, la mise en place de routes de vins a été 
évidemment précurseur des actions locales. L'étude réalisée par l'AFIT (Association 
française de l'ingénierie touristique) en 1999 a fait ressortir l'intérêt des touristes 
français et étrangers pour le tourisme vitivinicole et marqué le point de départ 
d'études et de démarches nombreuses pour développer ce type de tourisme.  

     La surface du vignoble français est de 850 000 hectares. 5 000 caves 
accueillent du public, pour un volume moyen de 1 500 personnes par an et par cave. 
La « Route des Vins d'Alsace » enregistre environ 1,5 million de visiteurs par an, de 
même pour les vignobles de Bourgogne.  

     La France, à la fois premier pays producteur viticole et première 
destination touristique au monde, est riche d’un potentiel œnotouristique. Sur le plan 
de la concurrence internationale, qu'elle soit touristique ou concerne le secteur du vin, 
l'œnotourisme est une carte importante à jouer pour la France, d'autant que dans le 
monde les actions de développement de l'œnotourisme se sont multipliées ces 
dernières années.  

     Le Ministère français du tourisme, met l'accent sur l'importance de la 
valorisation du patrimoine vitivinicole, la visibilité et la mise en réseau de l'offre, la 
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formation des acteurs (ouverture d'une licence professionnelle "Œnotourisme" à 
Bordeaux). 

Référence:  
1. Vin, vignobles et tourisme : des relations à construire, Sophie Lignon-

Darmalac - coll. Cahiers ESPACES n°111. Décembre 2013.  
2. La demande est là, mais l’offre reste à mettre en marché, M.-T. Adoux - 

coll. Cahiers "Œnotourisme" à Bordeaux n°8. Mai 2014. 
 

4. ENOTOURISM IN FRANCE 
V.Bondar, 

A. Kolomiiets, 
L. Yurchuk 

National University of Food Technologies 
 
Enotourism or Wine tourism organizes travel around the appreciation, tasting 

and purchase of wine. It is a kind of tourism highly developed in many regions 
around the world. Enotourism is a great way to learn about people, culture, heritage, 
and customs of an area. Some of the famous winemaking regions of the world have 
been producing wine for centuries or even millennia, and the production and 
consumption of wine is deeply ingrained in the local culture. Also, these areas tend to 
be off the beaten tourist track (although not that far off) so enotourism can expose 
travelers to new and interesting areas. Getting out and visiting wine producers 
provides contact with local farmers and artisans who care deeply about the area. 
Wine growers are farmers, and their perspective on the local area, and life in general, 
tends to be different from other locals typically encountered while traveling. 
Spending several days visiting the area, chatting with the wine makers and growers, 
and eating the local cuisine (which has evolved together with the wine for the two to 
perfectly complement each other) will provide an exceptional context for the wine 
and give deep insight into why and how the wine turned out the way it did. 

France has grown grapes and produced wine since the Roman times, thanks to 
the country's climate and soil conditions. Ten principal regions of France are 
responsible for wine-production today: Alsace-Lorraine, Bordeaux, Burgundy, 
Champagne, Jura, Languedoc-Roussillon, Loire, Provence, the Rhone Valley and 
south-west France. Each of these regions uses its own particular blend of grapes to 
produce distinctive wines. Visitors to France can visit vineyards, attend wine tastings 
or simply drink the delicious and varied wine produced in this country. 

While you are travelling around France you can enjoy: 
• Wine Tour 
• Wine-Tasting Course 
• Wine Festival 
• Wine Park 
Categories of Bordeaux wines: 
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The labels of Bordeaux wines, in addition to the above categories, can meet 
indications belong to the following classification Cru: 

• Cru Artisan - The classification adopted in the Medoc, but not 
recognized by the EU, although the association of the 250 estates producing 11% of 
the wines of the Medoc, filed a petition for recognition. 

• Cru Bourgeois - This category of wines of good quality, but not 
belonging to the primary classification of wines is one third the volume of the various 
items produced in the Medoc. These wines fall between the categories of "petit 
chateau" and Cru Classe, and produced more than 300 estates. 

• Cru Classe - It means "a classified vineyard." In Bordeaux, the 
inscription on the label may only appear on labels of wines with vineyards and estates 
assigned to the official classification. 

• Premier Cru or Premier Grand Cru Classe - Bordeaux vineyards, the first 
category. 

• Grand Cru - Category, awarded annually to some wines of Saint Emilion 
to the 1985 harvest inclusive. 

• Grand Cru Classe - This is a permanent classification of Saint-Emilion 
wines belonging to a higher category than the wines labeled «Grand Cru», but not 
containing the word «classe». The term Grand Cru Classe in the Medoc and Graves 
considered synonymous Cru Classe. 

• Premier Grand Cru - It is the fault above the rank of Grand Cru Classe, 
belong to the highest category of quality, according to the constant qualification of 
Saint-Emilion. 

• Grand Vin - Although the term has no official force, it often means 
"great wine" and refers to the main brand chateau. 

For technological orientation in the diversity of wines requires a single system 
in the distribution of different wines into groups according to their composition, 
properties and typical features of the technology - the classification of wines. In every 
country that produces wine, it uses its own classification, which is slightly different 
from the French. 

Whatever its best definition, winemakers agree that wine tourism has become 
an important showcase and represents a significant additional string in their bow. It 
allows them to show their passion, to directly learn from, and educate their audience, 
and to do it in their own environment. 

References: 
1. http://traveltips.usatoday.com/wine-tourism-france-57415.html 
2. http://lazenne.com/blogs/lazenneblog/20139587-the-essence-of-wine-

tourism-in-france 
 

5. EVALUATION OF THE ANIMATION AND ENTERTAINMENT 
SERVICES IN RESORT HOTELS 

M. Bortnytska, 
O. Usatiuk 
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The term ‘hotel animation’ is frequently used to describe recreational services 
offered by resorts in sun-and-sea destinations. It is the special function that 
encompasses every activity offering movement, joy, leisure and spectacle, such as 
games, sports, shows, events etc. These activities are mainly classified into two areas: 
performing arts and sports. Their aim is twofold: 1) to meet the vacationers’ needs for 
fun and sports; 2) to provide them with opportunities for better social contact, 
interaction and communication. 

Obviously, there is a positive influence of providing animation services, and it 
plays important role in a hotel management.  

Animation services could be defined as the hotel’s special function that offers 
guests the opportunity and the means to communicate and interact with other tourists, 
to create, to satisfy and finally to entertain themselves during their holidays. Three 
main criterias of classifying hotel animation services are: age group, location of 
activities (indoors or outdoors) and the degree of involvement of participants (passive 
or active). According to this classification, there are two main market segments:  

 Children: Activities and games at the beach, playground and other kid’s 
facilities, various lessons/tuition, dance etc. 

 Adults: Gym, fitness and aerobics, sports, entertainment games, show-
programs and other events.  

 It can be considered that the animator is not a manager, but he/she is a 
leader. 

The visitors confide their free time to the animator. The animator is not just a 
leader, but a person that communicates with the group, a person that can organize and 
inform. What is more, the animator takes into consideration a lot of information from 
the group in order to have a positive influence on the cohesion of the group, but at the 
same time transfers this information to the manager. The animator must organize the 
group very well and must motivate the group to take part in the animation programs. 

Management activity must be based on the needs of the visitors that are the 
major factors in the hotel services and it cannot be based on the needs of the 
managers. But, there are certain characteristics that make the management of the 
animation in hotel different from the management that is of great importance in the 
other fields of the economy. According to the professor Zdravko Cerovik, these 
differences are result of: 

- the needs and motives of the visitors; 
- the cultural and historic inheritance; 
- the religious, moral and ethic determination; 
- the specific approach to the tourism market; 
- the structure of the capital and ownership in the tourist economy; 
- the different tourist destinations and its resources. 
Despite the accomplishment of the general criteria for manager abilities, it is 

required from the managers in the animation of hotel to be communicative and highly 
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motivated who believe that goal can be achieved every time because it is known that 
goods are not sold in hotel. On the contrary, hotel includes services and pleasures that 
cannot be measured by quantity. The satisfaction of visitor's needs that is primary 
objective of the holders of the hotel offer contributes different kinds of advantages 
that have an impact on the length of the tourist destination, the extension of the 
tourist season and profit to be realized. 

In hotel animation the definition of management also includes the knowledge 
in the field of psychology, sociology, culture and especially economy. The 
knowledge is used in order to connect the visitors with the animator that actually 
represents the hotel, the touristic place and the whole country. 

Hotel businesses implement animation programs to increase market profile 
and attract repeat clientele. Hence, from a business perspective, the main objectives 
in operating such services are:  to offer a wide spectrum of opportunities to their 
guests, to improve their reputation and to gain a competitive advantage. Obviously 
the attainment of business objectives and customer satisfaction are function of three 
determining factors: facilities, human resources and appropriate planning and 
management.  

Conclusion. The management of animation in hotel business is a sum of the 
specific skills and the knowledge that are used together with the limited resources, 
contact between the offer and demand so that the visitors-users of the animation 
services and certain number of animators could organize, plan, coordinate and control 
the degree of satisfaction of the needs and wishes of the visitors and take into 
consideration the agreement between the motives and the criteria of selection the 
contents. 

The hotel’s benefits resulting by animation function are:  
1. Direct benefits resulting by paid services, such as sports tuition, baby 

sitting, children’s special menu and different events. The most significant benefits are 
food and beverage expenses during entertainment activities. 

2. Indirect benefits: build up a competitive advantage and better market 
positioning, customer loyalty, attract new customers. It is estimated that indirect 
benefits are more significant. 

3. All services, especially the animation in hotel business, must be 
effectively and efficiently managed. The guests must be extremely satisfied. Only on 
this way a profitable enterprise may be expected. 

References: 
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6. ENOTOURISM IN GEORGIA 
D. Bondar, 

A. Kolomiiets 
National University of Food Technologies 

 
Today the world has a new kind of tourism — the enotourism. The idea is 

very simple: tasting different types of wine directly in the places of their production, 
visits to wineries, vineyards, festivals and other events. This helps to feel the taste 
and aroma of the drink, learn the secret of its origin. In addition, wine connoisseurs 
claim that this drink does not like to travel, so if the wine is sold far from its place of 
production, it loses its flavor and less true to the original. 

Georgia is a country of wine. Special kinds of wine which are grown locally, 
in the Georgian vineyards, will satisfy the taste of anyone who has ever had and will 
have the opportunity to appreciate this truly divine drink. By the way, in Georgia 
more than 400 varieties of grapes are grown. 

Wine tour in the narrow sense means that you are arrived at the village, 
shown the winery, told how it works – for this it is useful to understand what is 
technology - and then you are brought lots of food and wine.  

Instead of the village you can go to the winery. Wine factory has one 
significant advantage – they have in inventory of various wines. The villages usually 
give 1 - 2 varieties. Usually it is Saperavi and Rkatsiteli. But the classic wine tour is a 
meeting with enologists, with the history of winemaking, a special trip to the 
vineyards, participation in the process of wine making and some additional activities. 

Wine and culture of winemaking, wine tourism in Georgia is very important 
field that allocates the country in the global tourism market. Georgia is the birthplace 
of wine. Georgian wine has no analogues in the world. Popularity of Georgia depends 
on the developing of wine tourism, and the rapid development of the private sector in 
this area helps it. 

Almost all the travel companies that are currently active on the market, offer a 
combined tour to foreign and local tourists, during which a visit to Marani and wine 
tasting are one of unconditional components. In Marani guests have the opportunity 
to bake bread in the bakery, taste churchkhela and so on. In autumn, tourists are 
offered to participate in the Process. Often this process is accompanied by the feast 
with participation of Toastmasters and Georgian folk ensemble.  

Also, interesting is the fact that in Georgia, wine is white and black, red or 
pink wine in Georgia is alien, it is European technology of wine production. 

There are a lot of wine centers in Georgia, enough for all of your time and 
money.  

The most popular destination here is Kakheti. Many varieties of wine, wine-
growing areas are located densely here, also there are many wineries. Also tourists 
usually visit Telavi and Gurjaani districts. 
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In General, the development of wine tourism is a continuous process. 
Enotourism makes country more attractive for tourists and it is a good way to know 
the region.  

References: 
1. www.awd.ru/vinnyj-turizm-v-gruzii/ 
2.www.simplewinenews.ru/vinnaya_doroga/ 
3.www.putevki.zp.ua/tournews/1524-u-ukrainy-est-vse-dlja-vinnogo-turizma 
 

7. BEST WINE TRAVEL DESTINATION 2015. THE AEGEAN 
ISLANDS 

O. Buhaeva, 
A. Boyko 

National University of Food Technologies 
 

Tasting great wines may be a transporting experience, but there’s no 
substitute for actually getting off the couch and going there. 

When we travel to the world’s wine—growing regions, the whites seem more 
crystalline, the reds more potent. There’s a natural, unforced ease in pairing the wines 
with the local foodstuffs. The wines feel at home—and the longer we stay, the more 
we feel at home, too.  

Each year, our editors scour the globe to suss out the absolute must-visit 
spots. To a few traditional wine regions, we’ve added several modern classics and a 
sprinkling of up-and-comers, making a compelling list of destinations. 

No matter your tastes in wine or travel, we think you’ll find something to 
enjoy in this year’s update.  

 The Aegean Islands, Greece. With whitewashed villages that cling to 
steep hillsides, which drop precipitously toward the deep blue sea, few people think 
of the Aegean Islands as a wine destination. But if you look carefully, you will see 
that the island of Santorini is essentially one large farm, Samos has terraced 
vineyards on Mount Ambelos, and Crete is home to a variety of white and red grapes. 
All three islands have excellent choices for lodging and fine dining, and the network 
of ferries and short-hop flights make visiting one or more of these convenient and 
simple.  

 Where to Dine. In Fira on Santorini, Restaurant Assyrtiko has an 
excellent Greek and international wine list, delicious cuisine and stunning views from 
its balcony over the caldera. Restaurant Selene has two levels, one casual and one 
more formal. Don’t miss the opportunity to take one of its signature cooking classes. 
When you’re in the town of Heraklion on Crete, treat yourself to a seafood adventure 
and creative Cretan cuisine at 7 Thalasses. 

 Where to Stay. Part of the Small Luxury Hotels of the World group, 
Aressana Spa Hotel and Suites in Santorini is steps from the main pedestrian 
thoroughfare in Fira. It offers five-star accommodations, great dining and a trendy 
lobby lounge. On Samos, Proteas Blu Resort has a beautiful pool and two private 
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beaches. Intimate white-canopied sun beds are the perfect place to relax and catch up 
on summer reading or to enjoy a chilled glass of wine. 

Other Activities. There are many choices for sunset cruising, but if you’re 
feeling adventurous on Santorini, climb aboard theSchooner Thalassa and sail across 
the caldera to hike to the top of the volcano. Afterward, swim where the volcanic hot 
spring meets the sea. When you climb back on board, you’ll catch the most romantic 
sunset of your life. 

 Budget Tip. The best way to see the rim of Santorini’s volcanic caldera 
is to hike from Fira to the town of Oia. The three-hour journey ventures through 
several small villages, passing picturesque churches and chapels. 

When to Go. April to October are the busiest months with the best weather, 
but true wine geeks aim for the August grape harvest. 

 Local in the Know. Stela Kasiola, of Santo Wines on Santorini, says, 
“One of my favorite places to spend a day with friends is Vlychada Beach—it has a 
spectacular landscape, and the drive there takes you through vineyards and fields of 
huge volcanic rocks. Besides relaxing on the beach and swimming, you can walk to 
the medieval castle in the village of Pyrgos. It is a magical place with little winding 
paths and small churches. It has a great aura and gives you a wonderful feeling of 
what Santorini must have been like in the past.” 

 Where to Taste. There’s no better place on Santorini to taste wine while 
watching the sun descend over the caldera than Santo Wines. Order a flight of six 
wines and pair them with specialties including cheese, olives, bread and spreads 
made from tomato and fava beans. Before leaving, visit the newly renovated boutique 
to purchase wine and locally grown products. In Crete, sit back in a comfortable 
reclining chair, sample a variety of wines and learn about the history of Greek 
winemaking at Boutari’s state-of-the-art theater. On Samos, visit the Malagari 
Winery, part of the Union of Vinicultural Cooperatives of Samos, to sample the local 
sweet wines and to visit the Samos Wine Museum. The union has controlled virtually 
all of the viticulture and production on the island since 1934, ensuring that standards 
and quality are high. 

 Prominent Wines. Visitors to Santorini quickly learn that Assyrtiko is the 
most important variety on the island. Crisp, clean and delightfully acidic, it’s the 
perfect wine to pair with grilled octopus-and-tomato keftedes (meatballs)—sheer 
perfection in every mouthful. Other varieties include Aidani, a lightly floral white 
wine, and Voudomato and Mavrotragano, earthy, medium-bodied reds that go 
beautifully with local cuisine. Samos is known for delicious sweet wine made from 
Muscat grapes, and Crete offers a variety of wines, including zesty Vilana and 
apricot-scented Vidiano. Mantilari is considered one of the best Cretan reds—it’s 
aromatic and pairs perfectly with lamb. 
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8. WINE TOURISM AS AN INNOVATIVE LINE IN THE ODESSA 

REGION 
A. Chereshnia, 
M.  Stryzhnova 

National University of Food Technologies 
 

One of the perspective spheres of the tourist market is wine tourism – a 
specialized type of tourism associated with the introduction to the history, technology 
and culture of alcohol consumption in a particular region and tasting of alcoholic 
drinks directly from the manufacturer, as well as visiting special establishments 
(tasting rooms, wine cellars) and events (wine exhibitions, competitions, festivals and 
more). Today all wine-growing countries of the world develop and maintain this kind 
of thematic tourism, advertise products of local manufacturers of alcoholic beverages 
and promote them as local tourism products. Such activities bring additional 
economic and social benefits from tourists -connoisseurs of wine.  

Though an economising trend and the Crimea annexation impacted wine sales 
in 2014, there are enough interesting places to wine tourists in our country. The 
Mediterranean climate prevailing in the regions bordering the Black Sea is 
particularly suited to the growing of grapes. The wine tourism is growing rapidly in 
all main wine regions Ukraine (Bessarabia, Carpathian Ruthenia, Odessa, 
Dnipropetrovsk, Nikolayev and Kherson) with creation of more and more popular 
wine tours, specialized wine routes include open tasting rooms and sightseeing tours 
with visit of wine productions.  

Odessa region is among the major wine-growing regions and has the largest 
area of vineyards - 31.6 thousand hectares. Despite the fact that there was a decrease 
of vineyards area in 2013, the gross of grape harvest both in Ukraine in general, and 
in Odessa region in particular, has increased. For example, in terms of total volume 
sales of wine in Ukraine, Koblevo retained leadership position in 2014 thanks to 
substantial investments in production, branding, distribution, advertising and 
promotion. History of the development of wine tourism of Odessa region begins from 
April 2005, when was carried out the first wine tour to the wineries, with a purpose to 
learn rich experience of viticulture of the region. The tour included a visit to the 
whole cycle of wine production, from planting of vineyards and ending with bottling 
of wine. In June 2007, the Institute of Tourism in collaboration with the School of 
sommeliers “Master Class” ltd. developed ecological tourism programs “Wine pearl 
of Ukraine. For example, with a purpose to popularize wine and green tourism there 
was held the festival "Live wine of Ukraine 2013”, NSC “Tairov’s Institute of 
viticulture and winemaking” (Ovidiopolskij district, Tairov area). It was organized a 
special section for presentation of tourism opportunities of the region in the wine, 
rural (green) and ethnographic tourism. 82 varieties of grapes, including 42 technical 
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and 40 table are cultivated in Odessa region. Technical varieties  of grapes 
predominate - more than 90% of the vineyards, from which Aligoté - 16.2%, 
Cabernet Sauvignon - 13.1, Rkatsiteli - 7.4, Odesskiy Cherniy - 6.0, Merlot - 5.7, 
Chardonnay - 5.3, Sauvignon green - 4.7%. From table varieties the most common 
are from Moldova - 25.2%, Ranniy Magarach - 10.8, Koroleva vinogradnikov - 5.6 
Irshai Oliver - 5.5 Arcadia - 4.7, Muscat amber - 4.5%.  

The following wine tourism potential objects of Odessa region refer to the 
main enterprise-producers: PJSC “Victoriya”, NPP „Niva“ ltd., PTC “Shabo” ltd., 
JSC JV “Chernomorskaya Shemchuizhina”, „Vinhall Oksamitne“ ltd., „Izmailskiy 
vinzavod“ CJSC, “Pishevik” JSC, “Agro-Yug” ltd., “Odessa Factory of sparkling 
wines” CJSC, “Suvorov’s” OPH, “Tairov’s Institute of viticulture and wine-
producing” SRI, “Lanzheron&Co” ltd., enterprise of five private wine-producers, first 
time presented at XI International Exhebition “Wine&Wine-making”: Dimov I.G., 
Givor V.G., Shapovalov A.E., Christophe Lakaren, as well as “Tino” family winery. 
Tasting rooms operate at all of the above mentioned wineries. According to the 
Association of wine-producers of Odessa region, there are more than one hundred of 
such enterprises, but most of them should be reorganized and reconstructed to be able 
to join the global wine tourism. 

Recreational potential of development of wine tourism in Odessa includes all 
kinds of tourist and recreational resources that directly or indirectly may be involved 
in the formation and services of wine tourism. The most important component of the 
market of wine tourism are grape arrays, visit of which is a mandatory element of all 
full wine tours, causing considerable interest among professionals and ordinary 
tourists. There is a significant advantage of private farms over the state by ownership 
in the structure of the wine industry establishment in Odessa. Odessa resort is the real 
“Pearl at the Black sea” which attracts lots of inbound and outbound tourists 
annually.  
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The specific activities of tourism must be applied in the wine industry. Wine 
tourism is an opportunity for the development of the wine industry. Wine is often 
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associated with relaxation, communication with friends, hospitality. On vacation, 
tourists want hospitality, looking to relax with friends, learn new things, to explore, to 
discover. Wine tourism is a form of tourism. Visits to wineries, attending a wine 
route are products of wine tourism. Wine tourism, development and marketing of 
wine tourism represent a relatively recent phenomenon. In Europe, wine tourism was 
often associated with the official wine routes and wine roads. Studies and research on 
wine tourism were performed for the first time in 1990; the first conference, which 
was focused on the wine tourism, was held in Australia in 1998. The works done in 
that period were comparative studies with descriptive character that were highlighting 
the need to study this new activity. This area has been studied by researchers around 
the world, such as: Dodd 1995; Peters 1997, Skinner 2000 in the USA; Thevenin 
1996, Frochot 2000 in France; Beverland 1998. Australia is a pioneer in this field; it 
has developed a national strategy for wine tourism (King, 1998) and is currently 
implementing it to develop this area. 

The main reasons for visiting a vineyard, a winery, a wine region can be 
diverse, including: visiting wine factories (wineries), participation in festivals 
devoted to wine and/or traditional food, shows, sightseeing and other attractions, 
recreation, visiting relatives and friends. Ancillary activities, promotional activities 
and facilities offered to tourists have a big role in the conquest of new segments of 
tourists. 

Table 1. Specific Visitor Motivations to Visit Wine Route Estate 
Wine purchasing Meeting the winemaker 
Wine tasting/sampling Socializing with family/friends 
Country setting/vineyards Festivals or events 
Winery tour Eating at winery (restaurant/cafe) 
Learning about wine and winemaking Entertainment 

 
 After identifying the needs and wishes of the consumers, a winery may 

develop its marketing plan. In Table 2 there are some promotion activities that can be 
applied by a winery in order to achieve the proposed sales. 

Table 2. Promotional Activities Used by Wineries to Increase/Maintain 
Cellar-Door Sales 
Wine tastings Newsletters Wine club 

membership 
Jazz festival 

Wine festivals Internet Regional radio 
adverts 

Valentine’s Day 

Wine shows Newspapers 
adverts 

Television adverts Hot air balloons 
airplane banners 

Direct mail 
order list 

Other magazine 
adverts 

Sport promotions Wine route 
Promotional activities 

 
 Charters and Ali-Knight (2002) divided wine tourists into five segments: 

“Wine Lovers”, “Connoisseurs”, who are a sub-segment of “Wine Lovers”, “Wine 
Interested”, “Wine Novices”, and “Hangers-on”, who visit a winery as a part of the 
group having no interest in wine. Each of these five categories has specific reasons to 
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visit wineries. A “Wine Lover” visits a vineyard to taste wine, buy wine, learn about 
wine, how to pick grapes, how wine is produced. Reasons to visit wineries by “Wine 
Novices” are less defined: the attractions of ancillary activities offered by winery 
such as excursions in the grapery or to eat in the wine cellar restaurant. 

 
Table 3. Wine Tourism Market Segment Descriptions 

Wine lovers Extremely interested in wines and winemaking; 
Wineries may be sole purpose of visit to destination; 
Likely to be mature with high income and high educational levels; 
Likely to be regular purchaser of wine; 
Will have visited other wine regions; 
Highly likely to purchase at winery and add name to any mailing list. 

Wine interested High interest in wine but not sole purpose of visit to destination; 
Moderate to high income bracket, tend to be university educated; 
Potential for repeat purchase of wine through having visited winery. 

Curious tourists Moderately interested in wine but not familiar with winemaking; 
Wineries seen as “just another attraction” 
Moderate income and education; 
Winery tour a by-product of visit to region as visiting was for unrelated 
purposes. 

 
Wine tourism is an important collateral activity to wine industry that can 

contribute to the development of this industry. 
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10. PORTALE WEB TURISTICO ENOGASTRONOMICO E 
APPLICAZIONE SMARTPHONE PER IL TURISMO 
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La creazione di un portale turistico enogastronomico “unico” risulta 

indispensabile per la promozione turistica del territorio: il portale dovrà avere una 
veste grafica accattivante, il nome dello stesso dovrà risultare efficace (ed essere 
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rappresentativo di tutto il territorio), la promozione dovrà contemplare l’utilizzo di 
diverse lingue. Sul sito potranno essere presentate le peculiarità del territorio, unite 
alle bellezze dei paesi e dei paesaggi che lo costituiscono. Sarebbe importante anche 

realizzare un programma informatico per la visita del territorio provinciale 
con guida 

multimediale contenente, in congruenza con le indicazioni sulla rete viaria e 
dei 

trasporti, informazioni sul territorio, l’ambiente, la cultura, le tradizioni, sulle 
attività 

ricettive e sui percorsi a valenza turistica e sportiva, che sia in grado di 
affiancare e ricomprendere le altre esperienze già presenti. La guida potrebbe essere 
fruibile e installabile su qualsiasi palmare o cellulare, o navigatore satellitare di 
ultima generazione con sufficiente spazio in memoria. Quindi si potrebbe creare un 
sito web apposito per il turismo enogastronomico e non solo della zona. Il portale 
dovrebbe essere sviluppato con tutti i principali attori locali privati, attraverso un 
approccio aziendale e contrattuale. Il portale conterebbe link da e per i siti web delle 
organizzazioni legate alla destinazione: si sottolinea l’importanza di tale 
collaborazione, perché costruendo relazioni tra imprese, si aiuta prima ad accedere ai 
clienti e a sviluppare la propria offerta. Il portale della località Enogastronomico 
dovrebbe presentare informazioni su quattro aree: 1) come arrivarci; 2) come 
muoversi; 3) dove dormire; 4) che cosa fare (informazioni fornite in tempo reale). 

Creare una guida su iPhone per assaporare il territorio FVG, per permettere di 
organizzare le vacanze enogastronomiche lungo le Strade del Vino e dei Sapori, le 
visite alle cantine, le escursioni enogastronomiche organizzate, le degustazioni ecc. 
L’applicazione guiderebbe alla scoperta della ricchezza enogastronomica e culturale 
del territorio tracciato da una mappa creata ad hoc, facendo conoscere i principali 
prodotti enogastronomici e i produttori locali, i ristornati e le trattorie, dove poter 
assaporare le migliori ricette della tradizione, gli agriturismi e le strutture ricettive 
dove poter soggiornare e gli eventi, sempre aggiornati, dove poter entrare in contatto 
con il mondo dei sapori e saperi del territorio. L’applicazione sarebbe arricchita da 
numerose immagini e permetterebbe inoltre di localizzare la posizione su mappe e di 
salvare i vini degustati, nonché i prodotti e le aziende preferite in un’apposita sezione. 

Riferimento: 
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Wine tourism is a significant component of both the wine and tourism 
industries. It is an expanding form of tourism which has recently become popular in 
several wine regions of the world. Nowadays all wine regions of the world consider 
enotourism to be a highly profitable type of thematic tourism. They maintain it 
advertise products of local manufacturers of alcoholic beverages and to promote the 
local tourism product, yielding additional economic and social benefits of tourist.  

This is the case of famous European wine regions - Italy, France, Spain, 
Portugal, Hungary, Chile, Argentina, the USA, Australia and South Africa, where 
tourism plays an important wine role in promoting the local wines. 

The organisational formula of wine tourism is that of itineraries, which 
mainly involve areas of quality wine production and offer the tourists the opportunity 
of knowing other cultural and naturalistic resources characterising the territories 
visited. 

So far, France is the most popular country with relation to a wine tourism, 
offering wine tours with accommodations in the castles of Bordeaux, Champagne, 
and Burgundy regions.  

Italy is rightly considered one of the world centers of wine tourism: its history 
goes back almost a hundred years, and the number of people who visit Italian 
vineyards is 10 000 tourists per year in one farm. 

Portugal is famous for one of the most beautiful vineyards of Duoro Valley, 
which are included in the UNESCO World Heritage List.  

Andalusia, Aragon, Galicia and others wine provinces of Spain have more 
than 40,000 hectares of vineyards, often in breathtaking countryside, from seaside to 
mountains. Rapidly, Spain have been gaining a reputation as one of Europe's best 
wine-producing countries.  

 The industry around enotourism has grown significantly through out the 
first decade of the 21st century. In the United States 27 million travelers, or 17% of 
American leisure travelers, engaged in culinary or wine-related activities. In Italy the 
figure stands atapproximately five million travelers, generating 2.5 billion euros in 
revenue. This study examines the role that wine tourism plays in sustainable rural 
tourism, and determines if wine tourism can be used as a tool for economic 
development. Most tourism agencies see it as a segment of the industry with 
tremendous growth potential, stating that in some regions, it's only functioning at 
20% of its full potential. 

Apparently, gastronomy has become an integral part of the touristic 
experience. Hence, gastronomical delights are usually sought by tourists in search for 
new products and experiences of high-quality standards. Wine tourism is one 
concrete example of a niche market developed to serve this type of sophisticated 
tourist demand. The great way to combine wine tourism with tasting of national 
dishes is catering. 

Catering is one of the most dynamic sectors in the field of food 
services.Originally, the word meant a person or business that delivers food, dishes, 



291 

 

drinks and everything you need for any public event. Now catering is an entire 
industry. 

One of the type of catering that can be used in wine tourism is off-premise 
catering. It has a wide range of services, starting with a presentation of new products 
to the organization of barbecue in the open air or candlelight gourmet dinner.  

In practice, a catering meant not only food preparation and delivery, but 
service operation, decoration of the table, serving guests, and so on.Catering 
companies will source, prepare and serve ethnic and vegetarian products and will 
learn about special dietary requirements. 

Off-premise catering is characterized by an exceptional mobility, and this 
service suppose provision of services in the most diverse of locations specified by the 
customer. A high level of organization of catering gives a possibility to arrange 
catering at any place in the park, on the deck, in the field and even on the plane, it all 
depends on the client’s budget and imagination. 

The word "catering" appeared only about 10 years ago, the service began to 
appear in the list of services provided for maintenance. In a short time, such an 
unusual word has become a necessary service, which can be used on the most diverse 
price range. 
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The past two decades have seen a rapid increase in consumer demand for 
healthy foods, which has prompted recent research to find methods for production of 
healthy and functional foods. Rice is the main staple food for many countries, 
providing 20% of food energy supply in the world. It is not only a significant source 
of energy but a good source of B vitamins (thiamine, riboflavin and niacin). 
According to its amino acid profile, rice has high contents of glutamic and aspartic 
acids, lysine being the limiting amino acid. Due to its low prolamin content and 
hypoallergenic character, insipid taste, low sodium content and high content of easily 
digestible carbohydrates, it has become a cereal especially suitable not only to 
prepare gluten- free food but also special diets.  

The current range of dishes in the restaurant business establishments is 
constantly expanding. However, very often after the appearance of new dishes, their 
inventors do not offers  using alternative raw materials but immediately are engaged 
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in developing new dishes. Ever increasing demand among different consumer groups 
restaurant services becomes creating various desserts. Relevant today is the use of 
alternative methods of fondant preparation. In addition freezing-cream ganache, it's 
possible to immediately prepare a homogeneous dough, it is needed only to choose 
the right temperature and baking time. 

During the research it was decided to develop a recipe of white fondant 
consisting of rice flour, cocoa butter and condensed milk. Replacing 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 - a protein 
that causes a toxic reaction in patients with celiac enteropathy. For biological value 
protein (7-10%) and high starch content (66-70%), rice flour ranks first among other 
cereal flours. Rice flour is a good thickener, has a high ability to 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 the human body; a small amount 
of fiber (1%); mono- and disaccharides (0.4%). In rice flour there is silicon, which 
promotes the metabolic processes in the human body. In addition, it contains a large 
amount of biotin, which has an important medical and biological significance. Rice 
flour is used in the treatment of chronic enterocolitis and cardiovascular diseases. 

Therefore, it is reasonable to conduct experimental research and development 
of technical documentation for new types of  fondant dessert with alternative raw 
materials. 
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Enotourism is becoming more and more popular nowadays. The main purpose 

of it is to taste wine and explore the regions where it is produced. Many travel 
packages often involve the relaxing part or enjoying historical sights, but the 
difference is the active part wineries are taking in it, showing the visitors where and 
how their favorite drink is produced.  

Spain has the biggest vineyard surface in the world. Contrary to the 
stereotype, Spain has an extremely varied climate and you will find lots of smaller 
“micro-climates” across the country, each perfect for growing different kinds of 
grapes. This means that Spain has a huge variety of distinct and different beautiful 
vineyard landscapes to explore. Each wine region in Spain has something different to 
offer: winery architecture and design, vineyard patterns, the colours and scents of the 
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different soils and terroirs, the local food produce to accompany the wine, and of 
course, the wine itself.  

The most famous wine regions in Spain are:  
- Rioja (the wines of Rioja are the most famous of Spain and its long 

tradition supports their fame); 
- Ribera del Duero (it is one of Spanish top wine producing region. It 

specializes in red wines and its geography is shaped by the Duero river); 
- Rueda and Toro (it is home of excellent white wines); 
- Navarre  (it is famous for its rose wines, but other types of wine are also 

produced); 
- Madrid (a large number of tapas bars and restaurants offer wine from all 

over Spain and some of the best wine lists in the country are to be found here); 
- Malaga (it specializes in sweet wines from the Pedro Ximenez and 

Moscatel grape varieties. It covers an area close to the sea); 
- Jerez de la Frontera (Jerez means « sherry ». this region makes wines 

that are unique to the world: vino fino, amontillado, oloroso. You will not find other 
wines that have been elaborated by the same art, or taste the same as sherry). 

Spain's wine offer is almost limitless. Keeping in mind that Spain has been 
producing wine since the time of the Romans, it's normal there's so much to choose 
from. Whichever part of Spain you're at, you will surely find a wine suitable for your 
needs.  

The best Spanish wines are: 
- Apostoles Palo Cortado Viejo - DO Jerez - González-Byass; 
- Chinchilla Conarte 2006 - DO Málaga - Bodega Doña Felisa; 
- Alvear Pedro Ximenez 1927 - DO Montilla Moriles - Bodegas Alvear; 
- Enate Rosado 2008 - DO Somontano – Enate; 
- Aquilon 2007 - DO Campo de Borja - Bodegas Alto Moncayo; 
- Teta de Vaca 2010 - DO Calatayud - Lamarca Wines; 
-     Macià Batle Blanc de Blancs Únic 2007 - DO Binissalem; 
- Miquel Gelabert Chardonnay 2008 - DO Pla y Llevant - Vins Miquel 

Gelabert ; 
- Txakoli Etxebarría 2009 - DO Bizkaiko Txakolina - José Etxebarria 

Urrutia; 
- Txacolí Zudugarai 2008 - DO Getariako Txakolina - Txakoli Rezabal ;  
- Brumas de Ayosa Malvasia - DO Valle de Güimar ; 
- Humboldt 2001 - DO Tacoronte-Acentejo - Bodegas Insulares Tenerife; 
- Tierra de Frontos Tinto Clásico 2008 - DO Abona - Bodega Frontos ; 
- Stratvs Malvasia Naturalmente Dulce 2006 - DO Lanzarote - Bodega 

Stratvs; 
- Carramata 2010 - DO Rueda – Carramata; 
- Termanthia 2007 - DO Toro - Numanthia Termes; 
- Vega Sicilia Único Especial Reserva 1991 - DO Ribera del Duero - Vega 

Sicilia; 
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- Godelia 12 Meses 2008 - DO Bierzo - Bodegas y Viñedos Godelia. 
There is no doubt that enotourism will continue to grow, and the wine regions 

will have to deal with the increasing crowds, meaning that the initial infrastructure 
has to be in place or tourists will begin facing rises in tasting room fees, as it’s 
happening in the Napa Valley in California. The potential is tremendous but the 
producers will need to be careful because the rise in prices could lead the tourists to 
fly away and turn off the interest in enotourism! 
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14. TURKEY IS A HOMELAND OF WINE 
R. Girak, 
I. Dovgun 

National University of Food Technologies 
 
The Caucasus region, where the countries of Georgia, Armenia, Azerbaijan 

and Turkey are located today, played a pivotal role in the early history of wine and is 
likely to have been one of the earliest wine-producing regions of the world. Turkey is 
home to between 600–1200 indigenous varieties of Vitis vinifera (the European 
grapevine), though less than 60 of these are grown commercially. With over 
1,500,000 acres planted under vine, Turkey is the world’s fourth-leading producer of 
the grapes. 

Mustafa Kemal Atatürk, Turkish first president, established the first 
commercial winery in 1925. According to the OIV, the total wine production in 2005 
was 287,000 hl. Wine consumption in Turkey reached 20,906,762 litres in the first 
half of 2009. 

The size and geography of Turkey accounts for the wide climatic variation of 
the Turkish wine regions. The wine regions of Thrace along the Sea of Marmara have 
a slight Mediterranean climate that resembles those of neighbouring southwest 
Bulgaria and northeast Greece. This area is responsible for nearly 40% of the wine 
production in Turkey which also produces the most elegant and balanced wines. The 
sub region of Thrace, Kirklareli, is known for the crisp white wines and fine reds. 
The wine regions along the Aegean coast, mostly near İzmir, account for 20% of the 
wine production, and have much more pronounced Mediterranean climates with mild 
winters and warm, dry summers. The remaining portion of Turkish wine production 
takes place in scattered pockets throughout the Eastern and Central Anatolia regions. 
The region of Central Anatolia is the most climatically difficult region to produce 
wine, with most vineyards being located at altitudes near 1,250 meters above sea 
level. Winter frost is a serious viticultural hazard, with winter temperatures often 
dropping to 25 °C. In summer, the grapes of this region can receive up to 12 hours of 
sunshine a day. The vineyards of Eastern Anatolia around Elazığ, Malatya and 
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Diyarbakır are located in the Euphrates valley, which are one of the world’s oldest 
wine regions and the anecdotal location of Noah’s vineyards from the 9th chapter of 
Genesis. 

With between 600 to 1200 indigenous grape varieties, there are numerous 
options that Turkish winemakers can pursue to make wine. Currently only 60 
varieties are commercially cultivated. Some of the native Turkish varieties include 
the Yapıncak and Papazkarası grown in Thrace; the Sultaniye of the Aegean coast; 
the Öküzgözü and Boğazkere (used to make Buzbağ) of Eastern Anatolia; the 
Çalkarası of the Denizli Province in Western Anatolia, and the Kalecik Karası, 
Narince and Emir of Central Anatolia. In recent years some of the international grape 
varieties have increased their presence, including Sémillon (known as Trakya), 
Riesling, Muscat, Gamay, Cinsault, Grenache, Carignan, Cabernet Sauvignon and 
Merlot. 

The largest winery of Turkey is operated by Tekel, which started as a state-
owned monopoly. TTA/TEKEL alcoholic beverages section privatized by a block 
sale of 100% of shares for USD 292 million to Nurol-Özaltın-Limak-Tütsab 
Consortium and the Share Purchase Agreement signed on February 27, 2004. It is 
currently owned by Diego. Other notable wineries include Sarafin on the Gallipoli 
peninsula in Thrace, which was first privately owned “boutique winery”, Doluca of 
Thrace, Kavaklıdereof Anatolia and Sevilen. Sevilen produces grapes for premium 
wines on two sites: Aegean area, around İzmir, a warm Mediterranean climate and 
Anatolia plateau, a cool Mediterranean climate. After having totally restructured part 
of the vineyard, plus adding new plantations, Sevilen Group now produces ten 
million bottles of qualitative wines per year. Winemaking techniques are very 
modern. With a full brand new reception (double sorting table), the pre-fermentative 
process respects the integrity of the grapes, which are all hand-harvested. Newest in 
the Aegean is LA Organik which makes wine from organic grapes and has in their 
first year won international acclaim in Decanter magazine. Buzbağ is a full flavoured 
red wine made from Boğazkere grapes grown in the Anatolia region of Turkey. The 
wine is red with high tannic levels. It is sometimes produced in an ice wine fashion 
with the grapes allowed to hang on the vine till the first frost and then crushed while 
the grapes are still frozen. Historically, the area where Buzbağ produced is 
considered a possible birthplace of wine. The biblical accounts of Noah after the 
flood has him planting a vineyard near the area where the ark landed. This area is 
presumed to be Mt. Ararat where Buzbağ is still being produced today by the state 
run vineyards of Tekel near the town of Elazığ by the Euphrates River. 
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15. ESSENFESTIVAL IN DEUTSCHLAND 

T. Hronjuk, 
A. Boyko 

Nationale Universität für Lebensmitteltechnologien 
 
 Die Deutschen - sind große Fans von allen Arten von Feiern. Berlin 

Kalender, zum Beispiel mit einem jährlichen Messen, Festivals, Konzerte und Shows 
geladen buchstäblich "auf den Augäpfeln", und viele von ihnen haben einen 
internationalen Ruf und ist bei Touristen sehr beliebt. 

 In München hat seine Oktoberfest Weimar aber Onion bietet einen 
Markt, der auf mehr als 150 Jahre älter. Dies ist ein riesiger Markt mit mehr als 500 
Ständen alles, was mit der Lampe zu tun hat, ob Wurst, Fleischpasteten mit Zwiebeln 
und sogar Getränke. All dies wird von einer Vielzahl von Freizeitaktivitäten in der 
Stadt begleitet. 

 Die renommiertesten deutschen Festival ist sicherlich das Oktoberfest 
(Oktoberfest, Wiesn) - das größte Volksfest der Welt. Es beginnt in München in der 
zweiten Hälfte des September und dauert 16 Tage. , In den südlichen Regionen ist 
jedoch sehr beliebt und alten "Almabtrib" - mit Wandertierhaltung Tierhaltung ab 
Sommer Almen assoziiert (Almabtrieb, wörtlich "zu den Almen zurück"). In dieser 
Zeit Dutzende von spektakulären Events, Messen mit lokalen Produkten, Festivals 
und Partys. Startet die Feier am 18. September in der Stadt Memmingen (Allgäu, 40 
km südlich von München) und wird dann auf alle Bergregionen des südlichen 
Deutschland und Österreich vertrieben. Ihm zu Ehren sogar einen speziellen Käse 
Hirten, die nur die Milch von Kühen, die an dem Festival teilgenommen ist. 

 Anfang Oktober wird es eine ganze Reihe von Festivals bis zum Ende 
der Ernte Erntedankfest (Erntedankfest) durch Gottesdienst, Volksfeste und Messen 
gewidmet und Begleitung zu starten. Allerdings hielt jede Region ein Festival auf 
eine bestimmte Rebsorte, Käse oder sogar Rüben und Schutzpatron der Region 
gewidmet ist. Von 04 bis 14 Oktober in Neustadt (Neustadt) gehalten traditionelle 
Weinfest, und im nächsten Dürkheim (Dürckheim) - Festival der Wurst. Bunte 
Paraden, Homosexuell Musiker und Bürger in traditionellen Kostümen, Messen und 
Märkten, Schmecken Speisen und Getränke - sind die Hauptmerkmale dieser 
Feiertage sind auch im Herbst Reihe von Ereignissen enthalten. 

 Vom 24. Februar - 2. März in der deutschen Hauptstadt Gastgeber des 
Festivals von Essen und Wein namens Eat! Berlin. Touristen besuchen eine Vielzahl 
von Meisterkursen, Weinproben und Nahrungsmittelerscheinen, sowie profitieren Sie 
von Ermäßigungen in Restaurants in Berlin. 

Alle wichtigen Ereignisse des Festivals wird im Format von interessanten 
Kunst Parteien statt. 
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 Das Fest endet mit einem großen kulinarischen Show. Sechs 
Spitzenköche treten in gleichzeitigen Herstellung von drei Vorspeisen und 
Hauptgerichten, und die Besucher können ein ausgezeichnetes Essen zu genießen und 
Tanz zu Live-Musik. 

04 bis 14 Oktober in Neustadt, Deutschland (Neustadt), in Rheinland-Pfalz 
gelegen, ist ein traditionelles Weinfest. Zusammen mit der "Wurstfest" in 
benachbarten Dürkheim (Dürckheim) ist - der Moment, der Wein der Saison in der 
Pfalz und das Rheintal. 

 Hell eingerichteten Wagen, bunt zeremonielle Plattform, lustige 
Musikanten und Bürger in der traditionellen Kleidung gehen durch die alten Straßen 
von Neustadt. Parade commander "Weinkönigin." Auf dem Festival präsentiert 13 
deutschenWeinregionen. 
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16. INFLUENCE OF COLD FRUIT POWDERS  SPRAY DRYING ON 

QUALITY OF FONDANT MASSES 
M. Ianchyk, 

 O. Nemirich, 
 J. Smirnova  

National University of Food Technologies 
 
Today fondant masses are widely used in institutions of restaurant and food 

industry. But they have a low nutrition value and high sugar content and caloric 
content that is a subject of researches of scientists and practicians. For enrichment of 
foodstuff on the basis of fondant masses it is necessary to use fruit powders as a 
concentrate of biologically active connections. Fondant mass is a heterogeneous 
system consisting of three phases (solid, liquid and gaseous). The solid phase is sugar 
crystals, small and different in sizes which are evenly distributed in oversaturated 
sugar - treacly syrup, which is a liquid phase. The composition of the liquid phase 
depends on the recipe and can include sucrose, molasses solids, invert sugar, etc. The 
gaseous phase – is insignificant amount of the air coming to fondant mass in the 
process of beating. 

Considering it, the studying of cold fruit powders spray drying influence on 
organoleptic and physical and chemical indicators of quality of fondant masses is the 
purpose of the researches presented in this paper. 

As to materials for  fondant masses enrichment  powders of orange and 
strawberry obtained by cold spray drying have been chosen. These powders have 
high organoleptic properties - namely, specific taste and flavor. 
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Among functional and technological properties it should be noted high 
dispersion and moisture-holding ability. The color characteristics of fruit powders 
were determined by computer colorimetry. 

In fondant masses moisture content was studied, which was determined by 
refractometric method; fractional composition of crystals -by microscopic method 
using the micrometer eyepiece and Goryaeva camera;  reducing substances content – 
by feritsiation method. 

At the first stage of research the color characteristics of fruit powders was 
studied. It was found  out that in the restored state the powder shows more intensive 
colourings, than in the native dry state. Considering formations of color in a ready 
fondant mass as dispensing it is chosen 7.9 and 11% of powder from oranges and 3.5 
and 7% of powder from strawberry in the mass of prescription mix. The moisture 
share in control samples and prototypes was identical. Organoleptic and physico-
chemical parameters of quality control of fondant mass have been studied. It is shown 
that taste, smell, color and consistency were the best among the prototypes at a 
dosage of 9% of the orange powder and 5% of powdered strawberry. This 
microscopic method shows that fractional composition of crystals of sucrose in the 
mass was close to the control sample, and the content of reducing substances - a little 
less. 

As a result, studies have shown that fruit powders from oranges and 
strawberries can be used to improve the quality and nutritional value of fondant mass. 
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17. ENOTOURISM IN SPAIN 
A.Ivasenko, 

K. Chala 
National University of Food Technologies 

 
Spanish wine history is completely entwined with Spanish history, and wine 

making has been practiced in the Peninsula from times as far back as those of the 
Phoenicians. With such a long history and tradition, it is only natural that Spain has a 
type of tourism specific for wine lovers: the Spanish wine tours. These tours give you 
the opportunity of visiting some of the most important and historic cellars and 
wineries in Spain where you can learn about the wine making process, as well as the 
history and legends about the specific wine cellars. 

However, in spite of its long tradition, Spanish wines didn't acquire 
international recognition until fairly recently. When some wines like Rioja or Jerez 
started getting attention from international critics, the rest of the wineries in Spain 
picked up on it, modernized their machinery and techniques, and adapted this very 
traditional activity to the modern demands. This brought a whole new range of wine 
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styles with a huge improvement in quality. The critics sat up: Spain wasn't a bulk 
wine producer anymore, but a gourmet wine producing region worthy of high praise. 

Suddenly, everyone wanted to visit Spain and to try theirs excellent wines. 
With more and more people becoming interested in the Spanish wine tradition, there 
had to be a way of teaching Spanish wine history in a fun, entertaining way. Thus, 
Spanish wine tours became all the rage, and now every designation of origin or 
important cellar have them. Wine tours are a great way to both experience and learn 
about an important piece of Spanish industry and culture, not to mention, lots of fun! 

Wine tours can be a day excursion or span a whole week. Normally, they 
consist in visits to the cellars, wineries and vineyards, and include a tasting of their 
different wines were they teach how to differentiate one from the other and show the 
techniques used in the making of their wines. Some cellars will even gift a smaller 
bottle of one of their wines to the visitors or offer discounts for those willing to buy. 

There are many ways to go on about organizing your wine tour in Spain. You 
can talk to the cellars directly and organize a visit directly with them. This is great as 
you can cut out the middle man, but often means that you have to wait until there is a 
large enough group to merit a tour. Another option would be to talk to a travel agent 
who specialise in these kind of tours and who will be able to give you the best 
options. The latter is commonly the best and easier option, especially if you want to 
visit several wineries in the same day or want to make a whole trip out of it, because 
they can offer discounts and special promotions, as well as easy transport and 
lodging. 

Organised transport is always a good idea, especially if you are planning to 
visit several wineries and try their wine - drinking and driving is both unadvisable 
and illegal. This is also something to bear in mind if you go for the last option of 
doing a Spanish wine tour. Many tour operators also offer self-sufficient tours. As in 
you hire a car and drive between the wineries at your own pace, meaning that you get 
to see more of the Spanish countryside as well as appreciating the great Spanish 
wines it produces. 

Spanish wine tours are a great way to get acquainted with the lesser known 
parts of Spain, discover the complex and fascinating world of Spanish wines and 
brush up on your Spanish lessons! 

Andalusia is a wonderful place to visit while in Spain, and it will provide you 
with a honest view of the Spanish day to day. Seville is one of the prettiest cities in 
Spain, and very traditional. Granada was for centuries one of the most important 
Moorish capitals in Spain, and still preserves most of its architecture, so its the 
perfect place to learn about Spanish history. If you're a fan of beaches and wonderful 
weather, Cadiz is the place to go. 

Murcia, in the southeast of Spain, is a great place to visit if you're looking for 
a small, no-fuss city with beaches nearby and a wonderful country filled with pine 
trees, first rate trails for a leisure walk among nature and excellent camping places to 
enjoy the marvelous Spanish summer nights. And if you're looking for an out of 
Earth experience, the Lunar Landscape is a must see. 
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Madrid, the capital city and region of Spain, is located in the center of the 
Peninsula. It is in fact the only capital in the world with its own designation of origin, 
but this isn't the only thing that makes Madrid special. As the capital, Madrid is in the 
very center of all Spanish culture and traditions. 

Navarre is on the north of Spain bordering with France. The current Navarre 
came from the ancient Kingdom of Navarre, which existed until 1841 and from 
which their current self-government system derives. The capital of Navarre is 
Pamplona (Iruña in Basque), a very pretty city full of historic buildings and sites, like 
the Navarre Palace, the Santa María de Pamplona cathedral or the church of San 
Saturnino. 

Barcelona is one of the preferred tourist destination because of the many 
entertainment and cultural activities it offers. Walk down Las Ramblas, spend a day 
at the beach or do a tour of Gaudi's architecture, who turned the city into a work of 
art. Barcelona is a lively city, and there's plenty to do at any time you choose, so it's 
also a popular place for international students willing to learn Spanish in Spain and 
Spanish culture. 

Catalonia, in the north of Spain, is a popular tourist destination. Barcelona is 
the capital and the second most important city in Spain, after Madrid. 

Castile and León, the land of Ribera del Duero, is the biggest autonomous 
community in Spain. About 60% of Spain's artistic and cultural heritage is found 
here, which makes it a wonderful place to visit while on vacation in Spain. The 
capital is Valladolid, and the second most populated city is Salamanca, which houses 
the oldest University in Spain, founded in 1218 by Alfonso X. 

References: 
1.Испания. Каталог ТО MITS. М., 2003. С.1. 
2.Тарасова Ю. Виноградарство та виноробство як пріоритетні галузі 

господарства ТНПУ. Серія: Географія. № 2, 2005. – Тернопіль..-156с. 
3.http://www.spanish-wines.org/do-tacoronte-acentejo-wine-tour 
 

18. ENOTOURISM IN GERMANY 
O. Kikar, 

A. Kolomiiets 
National University of Food Technologies 

 
Germany is known for fabulous year-round festivals, medieval castles, 

amazing history, and mouth-watering food including an assortment of sausages, beer, 
pretzels and delicious desserts and pastries. But how much do we know of its wine 
festivals and tours? It appears that despite being well-developed, German wine 
industry is familiar mostly to those people, who are seeking for new directions to try. 

Germany's wine regions boast some of the country's most beautiful scenery, 
the finest food and the best touted tourist attractions. Castles, lordly manors, great 
landscapes and fine cuisine are natural components of wine country lifestyle. Each of 
Germany's 13 vineyard regions has its own set of customs and traditions, which 
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translates into an exceptional range of wines. The main grape varieties are riesling, 
silvaner and rivaner for white wines, and pinot noir for reds. 

There are two major wine-growing regions in Germany: Mosel and Rheingau. 
The Mosel region is the best-known throughout the world, and covers the Moselle, 
Saar, and Ruwer rivers. Mosel produces primarily riesling wines, which are generally 
low-alcohol, fruity wines, that range from off-dry to very sweet.  

The Rheingau region runs along the Rhine river, and produces wines that are 
commonly exported. Rheingau wines are also predominantly rieslings, although 
roughly one-fifth of the grapes grown there are pinot noir. Although tour providers 
operate in both regions, they do not cater to English-language speakers, and guided 
tours are generally arranged once you are in the country. 

Most of the regions are concentrated within an hour or two of the Greater 
Frankfurt metropolitan area, close to Cologne, Heidelberg and Stuttgart, as well as 
Würzburg. With Autobahn, rail and regional road, all are easily accessible, including 
Germany's two newest appellations - Sachsen, (near Dresden) and Saale-Unstrut, 
(between Leipzig and Jena.) 

The best times to visit the vineyards are from late April into the summer and 
then, depending on weather conditions, immediately after the harvest in autumn. 
There are hundreds of open-air wine festivals (Weinfest or Winzerfest), a perfect 
opportunity to taste the wines, enjoy local taste treats. There's frequently dancing, and 
a parade led by the reigning wine queen. Spectacular fireworks displays brighten the 
skies at the biggest fests, and major culinary events are scheduled at local restaurants. 

Every German quality wine undergoes a critical, blind, sensory examination 
based on a five-point scale devised by the DLG (German Agricultural Society). The 
testing procedure is divided into two essential parts: judging whether specific 
prerequisites have been fulfilled; and the examination of a wine's sensory 
characteristics. 

In addition to various types of wine whose names derive from their color 
and/or method of production, the wine law also permits a number of specialty and 
regional wines.  

Among them the most special and famous is German ice wine. It is a type of 
dessert wine produced from grapes that have been frozen while still on the vine. The 
sugars and other dissolved solids do not freeze, but the water does, allowing a more 
concentrated grape must to be pressed from the frozen grapes, resulting in a smaller 
amount of more concentrated, very sweet wine. With ice wines, the freezing happens 
before the fermentation, not afterwards.  

The best times to visit the vineyards are from late April into the summer and 
then, depending on weather conditions, immediately after the harvest in autumn. 
There are hundreds of open-air wine festivals (Weinfest or Winzerfest), a perfect 
opportunity to taste the wines, enjoy local taste treats. There's frequently dancing, and 
a parade led by the reigning wine queen. Spectacular fireworks displays brighten the 
skies at the biggest fests, and major culinary events are scheduled at local restaurants. 
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Considering that huge amount of resources and further development of wine 
tourism routes, we can expect future German enotourism rising. All what is needed to 
attract more tourists in this direction is a good advertising campaign and developing 
more special routes. 
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      Introduction. Change is normal in politics as it is in tourism. Yet, 

historically, the relationship between politics and tourism has been a relatively small 
sub-field of the social science of tourism, even though there are an immense number 
of examples of the way that political change has affected the patterns, processes and 
directions of tourism development. In trying to draw the interconnections between 
political change and change in tourism this article will outlines some the elements of 
politics and public policy that are determinants or at least influences on tourism, as 
well as the interrelationships between them. It goes on to highlight the importance of 
temporality to understanding public policy change. 

       Political Concepts. Politics is concerned with both the exercise of power 
and influence in a society and in specific decisions over public policy. A common 
element in definitions is that 'public policies stem from governments or public 
authorities. A policy is deemed a public policy not by virtue of its impact on the 
public, but by virtue of its source' (Pal, 1992:3). Public policy is what officials within 
government decide to do or not to do about issues and problems that require 
government intervention. Government is a term that refers to the legitimate 
institutions and associated political processes through which public policy choices are 
made. Unfortunately, the language used to discuss public policy is often confusing. 
Policy is more than just a written document, although that may represent an important 
output of a decision and policy making process. Instead, public policy is an extremely 
broad concept that covers such matters as: 

•  the purpose of government action; 
• the goals or ends that are to be achieved; 
• the means to achieve goals, usually referred to as plans, proposals or 

strategies; 
• the programs that are established to achieve goals, the decisions and actions 

that are taken with respect to policy, including implementation. 
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      In addition, it is also important to differentiate between public policy 
outputs, which are the formal actions taken by government with respect to policy 
from public policy outcomes, what are the effects government policy outputs actually 
have. As a result public policy can be defined as ‘a course of government action or 
inaction in response to public problems’ (Kraft and Furlong, 2007: 5). The idea of 
inaction is a key concept in policy studies, for example, Dye (1992: 2) also defined 
public policy as 'whatever governments choose to do or not to do'. Such an approach 
is extremely significant as it is important to recognize that what government does not 
do is as important as understanding what it does do. Utilizing this approach Hall and 
Jenkins (1995) described tourism public policy as whatever governments choose to 
do or not to do with respect to tourism. Such state actions with respect to tourism are 
justified from a number of economic and political rationales including: 

• improving economic competitiveness; 
• amending property rights; 
• enabling government decision makers to take account of economic, 

environmental and social externalities; 
• providing widely available public benefits; 
• reducing risk and uncertainty for investors; 
• supporting projects with high capital costs and involving new technologies; 
• encouraging social and economic development in marginal and peripheral 

areas; 
• assisting specifically targeted and often marginal populations; 
• educating and providing information. 
      Tourism policy is therefore a course of government action or inaction in 

specific relation to tourism. It is specific so as to differentiate tourism policy from 
other policy fields, such as environmental policy, transport policy, and international 
relations, which can have an enormous impact on tourism but are not developed as 
tourism policies. 

 Conclusion. This article has utilized an understanding of public policy theory 
to emphasize that change is actually the norm in politics and policy, including in 
tourism. While the focus is often on external events or shocks to the tourism policy 
system as a change factor, the reality is that the multi-layered levels of policy 
processes are probably more important to explaining change. This is especially the 
case given that tourism policy and politics is only a small subset of the wider field of 
political arenas and policy advocacy coalitions that will actually affect tourism. 
Moreover, many studies of change actually do not fully consider the way in which 
temporality will affect understandings of change not the importance of the selection 
of a theoretical framework, especially if it is implicit in policy structures. The 
changing interplay of tourism and politics and policy means that it is vital for 
students of tourism to understand the rules of the game by which they are played and 
how, even if the rules are different from one location to another, the game still goes 
on. 
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  Today more and more people are becoming concerned about their diet, 

appearance and lifestyle. Especially these are people faced with overweight who have 
to tackle obesity, because it is causing obvious physical changes and can lead to a 
number of potentially life-threatening conditions, such as type 2 diabetes, coronary 
heart disease, some types of cancer (breast cancer and bowel cancer), stroke etc. 
Obesity can also affect your quality of life and life expectancy, and lead to 
psychological problems, such as low self-esteem or depression. 

  Main causes of obesity are consuming a large amount of calories, having 
poor diet, lack of physical activity, special genetic and psychological conditions etc. 
The average physically active man needs about 2,500 calories a day to maintain a 
healthy weight, and the average physically active woman needs about 2,000 a day. 
This may sound high, but it can be easy to reach this limit if you eat certain types of 
food. For example, eating a large takeaway hamburger, fries and a milkshake can 
provide in total 1,500 calories – and that's just one meal. Another problem is that 
many people are not physically active, so lots of the calories they consume end up 
being stored in the body as fat. Next, obesity does not happen overnight, it develops 
gradually over time, as a result of poor diet and lifestyle choices, such as eating large 
amounts of processed or fast food that is high in fat and sugar, drinking too much 
alcohol, eating larger portions than you need, drinking too many sugary drinks, eating 
much if you feel depressed or have low self-esteem. Unhealthy eating habits tend to 
run in families, as you learn bad eating habits from your parents when you are young 
and continue them in the adulthood. Another cause of obesity is lack of physical 
activity. Many people have jobs that involve sitting at the table for most of the day. 
What about genetics, some people claim there is no point in trying to lose weight 
because "it's in my genes". While there are some rare genetic conditions that can 
cause obesity, such as Prader-Willi syndrome, there is no reason why most people 
cannot lose weight.  

The important factor is also the culture of consumption not only at the country 
level, but in the community, work and family environment, at the individual level. 
And the best way to overcome bulimic desires is to shift oneself to the more 
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interesting things, like travelling in your country and abroad. Choose activities that 
you enjoy, as you are more likely to continue doing them. You can also combine 
travelling with gourmet tasting of local food (by little portions) and meeting with the 
new culture of food consumption, that is called gastrotourism and is very popular 
nowadays. There are millions of such gastrotourism destination all over the world. 
Gastro tours are programs elaborated thematically by the professional tour agents. 
The most popular gastro tours are organized to the European (France, Italy, Hungary, 
UK, Spain, Germany etc.) and eastern countries (Arab countries, Japan, China, 
Thailand, India etc.)  Such tours are very attractive for the amateurs of national 
culinary traditions. Now restaurants worldwide can propose exquisite national 
vegetarian food, special gluten-free diet or Atkins diet. There is also a possibility to 
take up a n eastern detox diet to cleanse the body. 

Gastro tours can be part of some usual excursion tours or of the culinary 
master classes. For professional gourmets it is possible to compose the individual 
route. It is also exiting to take part in the food conferences, exhibitions, festivals etc. 
For example Toronto’s Caribana festival is now expected to draw over one million of 
international and local tourists for the 47th year of its establishment.Gastro tourists 
want often to taste firsthand the flavours they have read, seen and heard so much 
about on TV, in press and Internet.  

 But the first thing an obese person should do is to have a talk with one’s 
doctor and to join local active health team for a number of sessions under the 
supervision of a qualified trainer. Most obese people are advised to reduce the energy 
intake from their diet by 600 calories a day.  

  Conclusions. To conclude, there were discussed causes, effects of the 
obesity and there was proposed an unusual solution in the form of gastrotourism. 
Choose activities and places for travel that you enjoy as you are more likely to 
continue doing them and shift from the bulimic intentions. We do rule our own lives 
and we do our decisions by our own, but as far as we are concerned about a problem.   
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 Etwa 17 Milliarden Euro jährlich wurden nach einer Studie der European 
School of Management weltweit für Weintourismus ausgegeben. Das war vor fünf 
Jahren. Die Zuwachsrate beträgt jährlich immerhin neun Prozent. 

 Weintouristen sind nämlich ein kaufkräftiges Publikum mit 
überdurchschnittlichem Einkommen. Mehr als ein Drittel übernachten in Vier- oder 
Fünfsternehotels. Etwa zwei Prozent der Gäste in Österreich sind derzeit 
Weintouristen. Laut Petra Stolba, Geschäftsführerin der Österreich Werbung, beträgt 
die Wertschöpfung des Weintourismus in Österreich jährlich bis zu 500 Millionen 
Euro. Eine genaue Zahl gibt es nicht, weil es nur schwer möglich ist, die 
Tagestouristen herauszurechnen. Stolba sieht Potenzial: „Derzeit sind Weinreisen 
eine Nischenprodukt, aber die Zeichen stehen auf Wachstum .“ 

 Die Hauptinformationsquelle der Weinreisenden ist das Internet. Daher 
hat das Österreichische Weinmarketing im Internet (eine Informationsplattform zum 
Thema Reisen und Wein eingerichtet. „Von den jährlich 131 Millionen 
Übernachtungen entfallen bereits mehr als zwei Millionen auf Wein- und 
Kulinarikurlauber“, so ÖWM-Geschäftsführer Willi Klinger. Auf der Plattform sind 
die Adressen von rund 6000 Winzern, Heurigen mit Öffnungszeiten sowie 
Vinotheken, Hotels und Gastronomiebetrieben abrufbar. Außerdem kann gezielt nach 
Weinsorten und Jahrgängen gesucht werden. 

 Nachholbedarf sieht Klinger beim Transportangebot. Im Nappa Valley 
(USA) bieten die großen Weingüter ihren Gästen auch ein Limousinenservice an. 

 Wein und Kultur im Weinreich Rheinland Pfalz. Lassen Sie sich Zeit auf 
Ihrer Weinreise durch Rheinland-Pfalz - in den sechs Weinregionen gibt es so viel zu 
entdecken! Als kulturelle Höhepunkte locken vierUNESCO-Welterbestätten, das 
Obere Mittelrheintal mit dem sagenumwobenen Loreley-Felsen und seinen 
malerischen Burgen und Schlössern, die römischen Bauten, der Dom und die 
Liebfrauenkirche in Trier, der Dom zu Speyer sowie der Obergermanisch-Rätische 
Limes. 

Erleben Sie Weinkultur in den mittelalterlichen Weinorten, besuchen Sie 
Vinotheken undWeinmuseen oder lassen Sie sich führen von den Kultur- und 
Weinbotschaftern und Weinerlebnisbegleitern, die in der Pfalz und in Rheinhessen, 
an der Nahe und der Mosel ein vielfältiges Weinkulturprogramm bereit halten. 

Die traditionellen Weinfeste werden ergänzt um weinkulinarische 
Veranstaltungen der Spitzenklasse. Diese tragen verheißungsvolle Namen, von 
Gourmet & Wein im Ahrtal über die Mittelrhein Momente bis zum Mosel 
Musikfestival. Hinzu kommen Veranstaltungsreihen wie der Kultursommer 
Rheinland-Pfalz, der jährlich mehr als 200 Projekte der verschiedenen Kultursparten 
unter einem gemeinsamen Dach vereint. 
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     Qui dit voyage dit aussi vin et gastronomie. La France a toujours été une 
destination propice à l'oenotourisme. L’œnotourisme, ou tourisme vitivinicole et 
œnologique, est une forme de tourisme d'agrément qui repose sur la découverte des 
régions viticoles et leurs productions ; c'est une forme de tourisme rural et 
d'agritourisme. Pour le programme européen Vintur, « le produit œnotourisme 
consiste à l’intégration sous un même concept thématique des ressources et services 
touristiques d’intérêt, existants ou potentiels, dans une zone vitivinicole » 

     L’œnotourisme recouvre de nombreuses activités de découverte : 
 les vins : dégustations, apprentissage de l'œnologie, de l’analyse 

sensorielle, de la sommellerie ; 
 les métiers et techniques de la vigne et du vin : visite de caves, de chais, 

de vignobles, rencontre avec les propriétaires, maîtres de chais, les vendangeurs ... ; 
 la connaissance des cépages, des terroirs, les classifications et 

appellations ; 
 le patrimoine historique et culturel : visite de musées (musées du tire-

bouchon, des étiquettes, maison de Louis Pasteur à Arbois…); 
 la gastronomie ; 
 le bien être avec la vinothérapie ; 
 les activités sportives et de loisirs : promenades et randonnées dans les 

vignobles, survols en montgolfière ou en avion. 
     Intérêt de l'œnotourisme pour le producteur et pour le touriste : 
     Pour les viticulteurs, les visites au domaine leur permettent de valoriser et 

de faire connaître directement le fruit de leur travail. De plus, les dégustations 
engendrent des revenus sur place (Un visiteur sur dix seulement repart sans avoir 
acheté) et les visiteurs, de retour chez eux, achètent fréquemment à distance. 

     Pour les touristes, une part croissante d'entre eux cherchent à donner à 
leurs vacances une plus-value en termes de culture, de découverte, d’art de vivre, de 
gastronomie, d'authenticité. Or les vins sont recherchés comme les plus authentiques 
expressions des terroirs. Une bonne entrée en matière pour les touristes se fait 
généralement dans les vignes, puis, passage par le pressoir, la salle de tri, le cuvier et 
enfin la cave. Les dégustations sérieuses permettent d'explorer quatre ou cinq 
millésimes sous la houlette de l'œnologue de la maison ou du propriétaire. 
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Investigation of the target audience such as businessmen connected with high 
mental activity, improper nutrition, and way of living, shortage of time. It turns to 
several problems with linked chain of diseases. The nutrition of people with mental 
activity is required components that have lipotropic and antiatherosclerotic 
properties. The amino acid methionines including lipotropics prevent fatty liver 
disease. 

People with mental activity, connected with job like administrators, 
businessmen, bankers' characterized by low physical activity and often high mental 
stress. In general, mental work and poor muscle load during off-duty time cause 
energy consumption in 2300-2400 kcal per day. Insufficient muscular load in a 
refined high-calorie food, even when it exceeds 100-200 kcal energy expenditure, 
inevitably leads to a progressive weight increase and development of atherosclerotic 
lesions in body. The sedentary lifestyle significantly reduces the perfection of 
regulation energy balance: the appetite poorly responds to changes in energy 
expenditure. This explains the accumulation of "extra" kilos with a decrease in motor 
activity in middle age [1, 2]. 

All businessmen are engaged brainwork, that’s why the body needs vitamins, 
which stimulate redox reaction. This property is possessed almost all vitamins, 
especially B2, B6, C, P, PP. No less importance is vitamins which have hypolipidemic 
and antiatherosclerotic effect of choline, inositol and vitamins E, F, B12 and folic 
acid. 

There are some food habits which contribute to body shape and health 
consequences such as high blood cholesterol, high blood pressure and elevated 
insulin levels. Among them breakfast skipped in place of coffee, no food until early 
afternoon, where high-fat, fast-food options are chosen, followed by a large meal 
consumed late in the evening. Fruit and other nutritious snacks are uncommon. 

The designing of products which satisfy the needs of the present population in 
essential nutrients, taking into account the need for a reduced carbohydrate, are very 
actual for modern business hotels. The new innovative recipe «Baked Eggs in a 
Crunchy Jerusalem Artichokes Crust» consists of artichoke, avocado, quail eggs. This 
technology refer to satisfy daily requirements for people with mental activity and 
antistress, lipotropic and antiatherosclerotic effect. 
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Nowadays people’s preferences about food are more sophisticated and wide. 

Customers want to have a choice to choose healthy, enriched with nutritional value 
products.A gluten-free diet has become animportant task of discussions in recent 
years because of many bad consequences that gluten can cause.A gluten-free diet is a 
diet that excludes the protein gluten. Gluten is a protein found in wheat. It is a 
combination of gliadin and glutenin, which is joined with starch in various grains. 
Gliadin is what enables bread to rise properly while glutenin is the major protein in 
wheat flour, making up 47% of the total protein content. 

People adopt a gluten-free diet for a variety of reasons — to mitigate the 
symptoms of autism, attention deficit hyperactivity disorder, and multiple sclerosis, 
for example. But most find their way to gluten-free living through a diagnosis of 
celiac disease. A gluten-free diet is primarily used to treat celiac disease. Gluten 
causes inflammation in the small intestines of people with celiac disease. Eating a 
gluten-free diet helps people with celiac disease control their signs and symptoms and 
prevent complications. 

In research we describe the replacement of traditional receipt of Cinnamon 
buns with gluten-free one. The guests of the hotels are mostly businessmen, people 
who travel a lot and need more sophisticated service and opportunity to choose 
whether to eat ordinary meal or enriched one, more healthy and with additional 
nutritional value. In the article wheat flour that is used in traditional receipt will be 
replaced with gluten-free one of different types according to the nutrition contempt. 

Traditional and innovative samples will be compared by: the threshold tension 
shift indicator, index of deformation, acidity.  

Researches on the penetrometer show such results: 145 (strong flour) – 
traditional receipt that contains gluten, 170 (middle strength) – innovative free-gluten 
sample. So, gluten-free dough has strong enough consistency to replace traditional 
receipt. 

The tool IDG-3 showed such deformation indexes: 42,0 – dough made with 
wheat flour (satisfactory strong stability); 56,9 – gluten-free dough (good stability). 
These researching show that each sample of dough have approximately equal low 
level of deformation index. Xantan Gum that was used in innovative sample played 
the same role as gluten do – stabilization of dough structure. 
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25. DEVELOPMENT OF GLUTEN-FREE CAKE TECHNOLOGY  
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With the rapid development of technological progress, accelerate industrial 

revolution; the growth pace of life amid the deterioration of the ecological situation 
has changed dramatically the structure of human nutrition.  

So today we can safely say that the food industry is responsible for the health 
of the nation. This requires development food products, including confectionery, 
special diet consumption for diabetics, celiac disease, etc. 

Development of products for special dietary use for each of these groups  
the population requires special approaches. So, the patients with celiac disease cannot 
consume products, which include gluten (vegetable protein contained in cereals –
wheat, barley, rye, oats). Therefore, in the case of the development of flour 
confectionery products for celiac need to completely exclude from their composition 
wheat flour, replacing it with gluten-free flours: rice, corn, buckwheat, soy, pea. The 
only treatment for coeliac disease is strict lifelong adherence to gluten-free diet [1].  

Recently in the market of Ukraine, a new kind of pastry which quickly gained 
popularity and is in high demand in all segments people, especially children love 
them. Therefore, we have the challenge was to develop cakes for all segments of the 
population, including patients celiac disease and diabetes mellitus. As a gluten-free 
flour was selected and rice buckwheat flour domestic production, as sweetener was 
elected fructose, which is affordable. 

The method of the experiment was determined to be optimal the ratio of 
recipe ingredients for the dough in the rice and buckwheat flour. Studies have shown 
that what a simple replacement of wheat flour for rice and buckwheat flour is 
impossible, so the cakes based on rice and buckwheat flour does not form a 
corresponding the structure of the crumb, the baked products have a pit.  

On the basis of the conducted research it can be concluded that the pastries 
are cooked on the gluten-free flour can fully meet the requirements of people who 
have diseases of the gastrointestinal tract. Price on this product will certainly be more 
expensive, but it is an excellent alternative. 

References: 
1. Gubsky E. G. Celiac Disease. About the problems of diagnosis 

and treatment of this diseases in Ukraine// Food and processing industry. 2008. 
–No. 7. – Pp. 24-26. 

 
 
 



311 

 

26. PROBLEM OF GLUTEN-FREE DIET FOR MODERN PEOPLE  
I.Magaletska,  
N.Nazarenko  
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Nowadays people’s preferences about food are more sophisticated and wide. 
Customers want to have a choice to choose healthy, enriched with nutritional value 
products. A gluten-free diet has become an important task of discussions in recent 
years because of many bad consequences that gluten can cause.In the restaurant 
business establishments in Ukraine almost are not presented gluten-free dishes. 
Therefore proposed to develop and implement Gluten-Free Cinnamon Sugar Buns, 
thereby giving people make a choice between gluten and gluten-free products. 

There are several reasons to avoid gluten: 
1. To eliminate symptoms of Celiac Disease that is on the rise and most 

people remain undiagnosed. Celiac disease is believed to afflict about 1% of people, 
but it may be more common (over 2%) in the elderly.  

2. Gluten sensitivity is much more common and can also have serious 
consequences.  Because there is no clear way of diagnosing gluten sensitivity, 
reliable numbers on how common it is are impossible to find. Ciaran Kelly from Beth 
Israel Deaconess Medical Center founded that 11% of people had antibodies against 
gluten in their blood and 29% of people had antibodies against it in stool samples.  

3. Gluten may cause adverse effects, even in people who don’t have gluten 
sensitivity. There is study made by Mitchell Cohen from Celiac Sprue Association, 
showing that individuals with neither celiac disease nor diagnosed gluten sensitivity 
have adverse reactions to gluten. In one of these studies, 34 individuals with irritable 
bowel syndrome were randomized to either a gluten-containing or a gluten-free diet. 
The group on the gluten-containing diet had more pain, bloating, stool inconsistency 
and fatigue compared to the other group. 

4. Many brain disorders are associated with gluten and patients see dramatic 
improvements on a gluten-free diet.  Even though gluten primarily works its “magic” 
in the gut, it can also have severe effects on the brain. Many cases of neurological 
illness may be caused and/or exacerbated by gluten consumption. The main 
neurological disorder believed to be at least partly caused by gluten is cerebellar 
ataxia, a serious disease of the brain that involves an inability to coordinate balance, 
movements, problems talking, etc. 

5. Wheat gluten may be addictive. Even though this is far from being proven, 
there are some studies suggesting that gluten may have addictive properties. When 
gluten is broken down in a test tube, the peptides that are formed can activate opioid 
receptors. These peptides (small proteins) are called gluten exorphins. Exorphin it is 
peptide that is not formed in the body, that can activate opioid receptors in the brain. 
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27. HEALTHY DIET FOR BUSINESSMEN IN HOTEL  
I. Magaletska,  

D.Vinogradova  
National University of Food Technologies 

 
Designing of healthy food in the business hotel is an integral part of the 

overall concept. Using natural ingredients with predicted physiological effect allows 
creating technology of products with higher biological value. 

 The using of alternative products allows making dishes with preventive 
properties. Avocado oil has several culinary and health benefits. The greater use of 
whole fruit has important advantages: usefulness in human weight control, high 
nutritional density, source of major antioxidants, stroke prevention, fruit protein 
source, fiber source; as baby food, and other dietary benefits.  

Jerusalem artichokes contain plenty of insulin, a type of prebiotic fiber that 
has been credited with a number of health benefits due to its medicinal properties.  

It is one of the finest source dietary fibers, especially high in oligo-fructose 
insulin, which is a soluble non-starch polysaccharide. The tuber contains small 
amounts of anti-oxidant vitamins such as vitamin C, vitamin A, vitamin E. These 
vitamins, together with flavonoids compound like carotenes, helps scavenge harmful 
free radicals, and thereby offers protection from cancers, inflammation and viral 
cough and cold [5,6]. 

In conclusion it is worth, that symptoms of fatigue, memory loss, lack of 
concentration and feeling "brain dead" are increasingly common in a busy, 
overscheduled society, yet good nutrition is often overlooked as possibly the easiest 
way to help prevent and manage such symptoms. Too frequently, stimulants such as 
caffeine and sugar are relied upon to get through times of low energy, which is 
probably the worst thing businessmen can do. 

Finally, eat plenty of fruit and brightly colored vegetables every day. The 
antioxidants, vitamins and minerals play a crucial role in protecting brain cells from 
the day-to-day damage that accompany busy lifestyles. In practical terms, such 
recommendations mean making smarter food choices on a daily basis. Instead of 
snacking on high-sugar biscuits, snack bars and juices, make an effort to keep nuts 
and fresh fruit on hand at all times. For businessmen, this may mean carrying extra 
food with you while travelling, as such provisions can be challenging to find at hotels 
and airports [8]. 

For office workers, steering away from heavy noodles and fried foods in 
favour of salads teamed with lean red meat or oily fish, such as tuna or salmon, is 
likely to prevent the 4pm brain freeze. If this sounds even remotely familiar, perhaps 
it is time you started putting your own nutritional needs first and sat down to a 
nutrient-rich lunch to help your brain. 
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28. TECHNOLOGY OF ESPUMA DESSERT WITHOUT FAT AND 

SUGAR 
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There is preference for sweet flavours among people because they are 

considered as a source of energy, avoiding those that are bitter and sour as they are 
related to toxicity and danger. So, even if somebody dedicated to developing a 
healthier lifestyle, this is not a reason to deny the dessert. Extreme food restrictions 
can make any diet impossible to follow. Instead, eat fruit and vegetable desserts in 
moderation – this is the main idea of our work. 

The pear was chosen for the research. Fresh pears can be readily available in 
the stores. But that is not only reason why we choose it. Pears fruit is packed with 
health benefiting nutrients such as dietary fiber, anti-oxidants, minerals and 
vitamins, which are necessary for optimum health [1]. 

Pear are moderate sources of antioxidant flavonoids phyto-nutrients such as 
beta-carotene, lutein and zea-xanthin. These compounds, along with vitamin C and 
A, help the body protected from harmful free radicals. The fruit is a good source of 
minerals such as copper, iron, potassium, manganese and magnesium as well as B-
complex vitamins such as folates, riboflavin and pyridoxine (vitamin B-6). 

Throughout the development process there is not a methodology clearly 
established because products are so variable that essence might be lost if always the 
same methodology is applied, therefore, the key relies on adapting to the product 
instead of adapting the product to the restaurant's needs. This philosophy accepts the 
risk of high variability among dishes due to seasonality and weather conditions that 
might affect product freshness and availability, but as a result, customers are offered 
very natural and healthy food options at their best. 

For servicing dish the foam (espuma) was using. This one has been used in cuisine in 
many forms over the history of cooking. Foam dishes, also called espuma, became 
the hallmark of molecular restaurants. Molecular gastronomy chefs can turn any 
product (meat, fruits, nuts etc.) into foam. As a result of complex chemical processes 
such dishes get their pure taste and do not have excess fats. [2] 

A new method for creating healthy desserts without the addition of fat or 
sugar has been developed involving two basic principles:  

 to take advantage of the natural sweetness of fruits; 
 to never forget surprise of provocation. 
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Desserts are known in many world’s cultures as courses that typically come 

at the end of meal. They usually consist of sweet and creamy food and, 
consequently, high in sugar and fat.  

Historically, desserts for the first were made by using natural ingredients 
that were locally available. In ancient civilizations people enjoyed dried fruits, 
honeycomb, or nuts.  Throughout history cultures have found in fruits many uses 
for dessert: dried dates, figs, and other fruits were commonly used for this purpose 
Desserts are constantly changing with the new techniques and ingredients available 
at the time or in the local area. They have changed from natural candies and nuts to 
complex soufflés’ and multi-layered cakes [1].  

Changing dietary habits and sedentary lifestyles have led to an increase in 
worldwide obesity with the World Health Organization reporting 12% of the adult 
population being obese. Current estimates from the Food and Agriculture 
Organization’s expect the daily intake of calories for an average adult man rise from 
2803 kcal per day in the late 1990s to 3050 kcal by 2030 year. Government, health 
professionals and retailers are continuously putting pressure on food manufacturers 
to reduce the calorific value of sugar rich, processed food products [2]. 

There are different strategies to transform traditional recipes into low fat or 
low sugar versions for the food industry:  

 by reducing its content; 
 by using ingredients that mimic their functional properties.  

Nevertheless, it is still a challenge for food technologists to preserve the 
original sensory attributes of a traditional dessert while still achieving reduced 
calorie contents [3]. 

The aim of this work is to take advantage of the natural sweetness of fruit 
and to enhance it with different techniques in order to break with the idea that 
finishing a pleasant meal involves sugary foods. The techniques used to enhance 
product sensory attributes were vacuum cooking and aerating. As a result, an 
innovative culinary method for creating desserts without the addition of fat and 
sugar was developed. 
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30.  THE IMPORTANCE OF HIGH LEVEL SERVICE IN 
HOTELS 

                                              K. Osypova, 
 L. Yanenko 

National University of Food Technologies 
  
     Introduction.  Modern hotel management industry tends to focus on the 

customer’s needs and wishes and tries to maximize a satisfaction of guests’ demands. 
It is very important to provide new technologies in hotel and catering industry. It is 
not only for income, but for improvement and development of tourism and culture. 
France and USA are the biggest tourist`s centers in the world. For this reason these 
countries has the biggest income to the economic. The people who involved in this 
business scope are near 11% in over the world. That is why each manager provides 
his own innovations in service. 

     One of the problems, which slow down a development at this branch, is 
insufficient staff, which offers a low quality services. The current situation on the 
Ukrainian hotel service market can be characterized as a constantly growing demand 
for high-quality services that makes potential internal tourists. 

      Also, such problems as mismatch of some procedures (for instance, 
incorrect work of booking system) still stays unsettled, while European hotels have 
already been registered in the International Booking Systems, which eases manager’s 
work a lot. 

     Solving these problems is possible through the formation of a national 
concept of high-quality trainings for the specialists in the tourism industry, investing 
large capitals in the education for the staff by the hotel complex owners. Ellsworth 
Statler, who was an innovator in the hotel industry and a great hotel keeper and 
whose ideas still influence the work organization in the hotel, realized the importance 
of staff qualification and made up his own Statler’s employee code. The aim of this 
document is topical nowadays, too. It suggests serving its guests better than it can be 
done in any other hotel in the world.  

       Conclusion. To sum up, it must be said that nowadays hotel industry in 
Ukraine is on a quite low level and is uncompetitive compared with foreign 
representatives of this sphere. That is why national hotel management should try to 
align with European hotels or hotels in the USA and learn from the experience of the 
successful hotel keepers, such as Ellsworth Statler, etc. Concerning a constant staff 
skills development, employers are interested in investing different trainings for 
employees and to keep staff motivated in doing their duties on the high level as in 
future it will form an image of the hotel like a provider of quality services. 
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Argentina has become one of the most favourite travel destinations for the 

travellers around the world. And while most visitors come through Buenos Aires, 
there’s so much more to see in Argentina than just the beautiful neighbourhoods of 
Recoleta, Las Cañitas, Belgrano, San Telmo, and Downtown. 

Tourism in Argentina is favoured by its ample and varied natural assets (made 
possible by its geographical extension) and by its cultural offerings. The devaluation 
of the Argentine peso in 2002 further fuelled the industry as production costs 
decreased and tourism significantly increased, giving way to a whole new concept of 
wine tourism in Argentina. 

Wine tourism refers to tourism whose purpose is or includes tasting, 
consumption, or purchase of wine, often at or near the source. Wine tourism can 
consist of visits to wineries, vineyards, and restaurants known to offer unique 
vintages, as well as organized wine tours, wine festivals, or other special events. 

In the dry, semi desert valleys and foothills of Mendoza, San Juan and San 
Rafael, the sun shines 300 days a year and pure mountain water from melting snow 
rushes down from the Andes, irrigating miles of land that produces 70% of 
Argentinean wine. The province of Mendoza, by far the most important wine-
producing region, lies at the foot of the Andes at southern latitudes similar to the 
northern latitudes of the best vineyards of France, Italy and California. With 300,000 
acres of vineyards, Mendoza alone produces 65% of the national wine. The rest 
comes from the northern provinces of Jujuy, Salta, Catamarca and La Rioja (where 
former President Menem’s family owns a winery), and the southern province of Río 
Negro. 

Argentina, with its 1,500 wineries, is the fourth-largest wine producer in the 
world, yet its fine malbecs, syrah, cabernets, chardonnays, and chenin blancs have 
seldom been seen on the shelves or wine lists in other countries. One reason is that 
Argentines have been the primary consumers of all they produced – only the French 
and the Italians drink more wine per capita, so there hasn’t been much of a need to 
export. Secondly, cheap, hearty reds satisfied the beef-eating Argentines, and the 
white wines are sweet, which means that they haven’t done well elsewhere. In 1970, 
for instance, Peñaflor exported an economical cabernet under the Trapiche label; 
though it was good enough for Argentines, it was not equal to what California was 
producing and it didn’t impress American wine drinkers who were just beginning to 
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consider California wines as an alternative to French or Italian vintages. Thirdly, 
collective marketing of Argentine wine went against the grain in these land stubborn 
individualists. 

The bold, fruit-flavoured Malbec grape came to Argentina from France as a 
blending grape, thrived in Mendoza’s soil and climate, and earned its right to be 
vinified as Argentinean signature red wine. Although Chardonnays and Chenin 
blancs are being improved and adjusted for export, Torrontés seems to be 
Argentinean white wine. Some of the regional best vineyards are Bodegas 
Escorihuela, Bodega La Colina de Oro, Bodega La Rural and Villa Orfila, just 
outside of Mendoza; and Suter and Bodega Valentín Bianchi in San Rafael. 

The Fiesta Nacional de la Vendimia is the most celebrated wine festival of the 
year. The event is centred in the town of Mendoza, but each of the province’s 18 
departments hosts its own celebration. 

The festival begins with a blessing of the fruit event. During the first week in 
March, the town of Mendoza holds a parade, known as Via Blanca de las Reinas, 
which features beauty queens from throughout the region, attracting up to a quarter 
million spectators. 

The Fiesta Nacional de la Vendimia draws winemakers and wine lovers from 
around the world and features a week of parties and wine tastings. The tradition 
began in the seventeenth century and ranks among the world’s best harvest 
celebrations. 

Argentina, and more specifically the province of Mendoza, was recently 
named to a list of the 10 best destinations for wine tourism in 2014 by the popular 
Wine Enthusiast Magazine. This is truly a great recognition for the country, and such 
a publication highlights the growing reputation of the Mendoza region for its Malbec 
production. 
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Wine tourism is an opportunity for the development of the wine industry. 

Wine is often associated with relaxation, communication with friends, hospitality. On 
vacation, tourists want hospitality, looking to relax with friends, learn new things, to 
explore, to discover. Wine tourism is a form of tourism. Visit to wineries, attending a 
wine route is a product of wine tourism. Wine tourism, development and marketing 
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of wine tourism represents a relatively recent phenomenon. In Europe, wine tourism 
was often associated with the official wine routes and wine roads. 

There is no uniform approach for defining wine tourism. From a marketing 
perspective, wine tourism means identifying the needs of current and potential wine 
tourists. Most definitions of wine tourism are considering motivations to go on a 
vacation, to make a journey, to have new experiences, learn new things.  

The number of definitions given to wine tourism grows once with the 
industry. Hall and Macionis define wine tourism as follows: “...visitation to 
vineyards, wineries, wine festivals and wine shows for which grape wine tasting 
and/or experiencing the attributes of the grape wine region are the prime motivating 
factors for visitors”. Other authors say that wine tourism involves also developing a 
marketing and planning strategy. In the Western Australian Wine Tourism Strategy, 
wine tourism is defined: “...travel for the purpose of experiencing wineries and wine 
regions and their links to lifestyle. Wine tourism encompasses both service provision 
and destination marketing”. 

Getz defined the wine tourism from three perspectives: a strategy for 
development of visitor attractions, a form of consumer behavior visiting favorite 
destinations, an opportunity for wineries to educate their clients and directly sell their 
wine.  

Wine tourism includes three main components:  
1) visits of wine connoisseurs and buyers to specific vineyards for buying or 

scientific purposes – business tourism;  
2) visits to vineyards in general, with the aim of understanding process of 

producing wine and/or wine tasting. This is considered an advertising activity by self-
financing performed by vineyards to encourage the sale on the spot and long-term 
customer loyalty;  

3) wine routes – scenic routes through areas of vineyards linking different 
plantations. 

Wine route concept relates to a defined space that is vital to its existence and 
reflects for wine producers who are part of this space, their identity consisting of 
unique features specific to their wines and their cultural heritage. Wine producers 
whose vineyards are part of a wine route, in order to differentiate from competitors, 
emphasize characteristics that make them unique; these characteristics refer to the 
type of grape and wine they produce, the soils and climate that give wine distinctive 
attributes, and cultural heritage. 

Wine route is a tourist route that includes several vineyards and wineries in an 
area. This route may include: natural attractions such as mountains, sea, landscapes 
and more, industrial objectives such as wineries of the vineyards, roads and signs to 
help tourists reach the winery. 

Wine route concept is the possibility of introducing the notions of exploration 
and discovery. Wine route involves a journey that can bring a range of new 
unexpected experiences. Wine route allows tourists to explore the many natural and 
cultural features of the landscape. In the current global context, it is important to 
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understand that the basis for a brand, a successful winery image is the promotion of 
wine region or of the country where the wine originates; this will contribute to further 
development of the wine industry. Wine is one of those goods that builds its brand on 
its geographical origin.  

Wine regions where wine tourism is practiced and where there is a wine route 
established, are the framework where the government, private companies and 
associations, the tourism industry, wineries and local governments can successfully 
collaborate. Their synergy contributes to cultural, regional and economic 
development by creating jobs. 

The main reasons for visiting a vineyard, a winery, a wine region can be 
diverse, including: visiting wine factories (wineries), participation in festivals 
devoted to wine and traditional food, shows, sightseeing and other attractions, 
recreation, visiting relatives and friends. Ancillary activities, promotional activities 
and facilities offered to tourists have a big role in the conquest of new segments of 
tourists. 

References: 
1. Bruwer, J. (2002). South African wine routes: some perspectives on the 

wine tourism industry’s structural dimensions and wine tourism product. Tourism 
Management, 24, p. 429–430.  

2. Charters, S., & Ali-Knight, J. (2002). Who is the wine tourist? Tourism 
Management, 23, p. 311–319.  

3. Dodd, T. H. (1995). Opportunities and pitfalls in a developing wine 
industry. 

International Journal of Wine Marketing, 7, p. 5–16. 
 

33. SPAIN CELLAR TOURS: LUXURY AND TASTE 
I. Radko, 

H. Lukianets 
National University of Food Technologies 

 
The fine wine regions of Spain offer the traveller a truly unforgettable 

experience. The range of landscapes, architectural contrasts, diversity in cuisine and 
warmth of the people make a wine tour in Spain a trip of a lifetime. Cellar Tours 
organizes VIP Luxury Wine Tours with private chauffeur, in all of Spain´s premium 
wine regions including Priorat, Penedes, La Rioja, Ribera del Duero and Sherry. We 
also work in lesser known regions such as Txakoli in the Basque lands, Rias Baixas 
in Galicia and the lush wine country of Mallorca. Barcelona, Madrid and San 
Sebastian are wonderful city hubs where we arrange wine tasting experiences as well.  

For food and wine lovers as well as culture vultures, Spain is an outstanding 
country to visit. For design and architecture, Spain is experiencing a Renaissance and 
an atmosphere of creativity and investment has attracted superstar architects from 
around the world to build design wineries including Frank Gehry, Norman Foster, 
Zaha Hadid, Philippe Mazières as well as local celebrity architects like Santiago 
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Calatrava and Rafael Moneo. We have created this gourmet tour with an extra special 
focus on painting, sculpture and architecture – a luxury tour for wine lovers who also 
love art and design. 

The prestigious wine regions of Ribera del Duero and Rioja are next and you 
will taste wines in a 13th century Romanesque Abbey, visit one of Europe’s most 
beautiful Gothic Cathedrals, and stay in an outrageous ultra modern hotel designed by 
Frank Gehry in a small medieval hamlet. While in Rioja, one of Spain´s prettiest 
wine regions, you´ll take in some excellent restaurants with up-and-coming chefs 
such as at the stylish La Galeria in Logroño. The scenery changes dramatically over 
the next couple days as you travel into Basque Country, with lush hills, pine forests 
and dramatic coastlines along the Atlantic. You´ll visit aristocratic San Sebastian 
with its postcard-perfect, tidy half-moon bay and charming old town. San Sebastian is 
gourmet paradise and has more Michelin starred restaurants per inhabitant than Paris.  

Frank Gehry´s tremendous Guggenheim Museum in Bilbao is on the agenda, 
before flying to bohemian Barcelona. You´ll enjoy a special private wine tour to the 
high-end boutique cellars of Priorat, and private guided art tours in Barcelona’s best 
contemporary art museums such as the Picasso museum and Joan Miró foundation. 
You´ll stay in the most glamorous designer hotel in Barcelona, right on the elegant 
Passeig de Gracia and conclude this unforgettable art, wine and design tour with a 
farewell dinner in a very romantic venue.  
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Wine tourism is a growing industry which characterizes the vacations of 

millions of people every year, can have a major impact on employment and identity 
of the regions in which it takes place. It is also becoming a significant element of the 
marketing strategy for many wine producers and their representative bodies. 

Italy is one of the world’s most alluring travel destinations with captivating 
panoramic vistas of majestic mountains and volcanoes surrounded by the glistening 
sea. 

 Wine tourism in Italy is one of the best ways to discover the true essence of 
the country- the idyllic wine roads and castles of Tuscany and Piemonte, the haute 
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cuisine of Lombardy, the romance and Villas of the Veneto, the delightful fishing 
villages on the Ligurian and Amalfi Coasts, etc. 

Globally, wine tourism has only recently been acknowledged as a growing 
area of special interest due to its ability to create employment and economic activity. 

In 2008, for the first time, Italy produced more wine grapes than France. The 
20% of the world production (33% of the European Union production) comes from 
Italian vineyards.  

Italy has been always an ideal land for tourism, based mostly on natural 
beauties and on the ancient tracks. Italian tourism industry is extremely wide spread, 
due to old tradition, such as wine production. Only recently, the importance of wine 
in Italy  has been felt not only related to production and consumtion but also to the 
attractiveness of this product so deeply connected to the territory. Wine tourism in 
Italy represents a very important source of income for small firms and generally for 
territories. 

In Italy, wine-tasting adventures can run a wide gamut; tours that feature the 
best library vintages of premier winemakers to local family-run wineries that have 
been managed by the same family for generations. You can go truffle foraging in 
Umbria or dine at Michelin-starred restaurants like Il Buco in Sorrento. You can 
cruise on Lake Como and have a tasting dinner at the Armani Ristorante on the same 
day. You can sail the Amalfi Coast with a stop in Capri and Sorrento. Near Rome you 
can visit the Frascati wine region and then go to the Vatican Museums. 

Wine tourism is enhanced by the nation’s flourishing culinary culture that 
spawns superb cooking schools and world-class gourmet farm-to-fork chefs. 

There are many interesting regions in Italy for touring and tasting. You can 
visit Piedmont, Tuscany and many of Italy’s major wine regions, from Alto Aidge in 
the north to Puglia and Campania in the south. You can travel to the islands of 
Sardinia and Sicily for more Wine Tourism Adventures. Furthermore, Apulia 
(Puglia), in the South of Italy is known for Primitivo and is emerging as an 
interesting destination for Enoturism. For more information, visit Viaggiare in Puglia 
etc. 

Sunshine, sea, culture have in the past determined the success of Italian 
tourism. 

In the issue, wine tourism is a big business in Italy. Complementing Italy's 
famous cuisines and its plethora of picturesque sights, tourists can easily enjoy the 
wines of Italy along any of the 140 "wine roads" traversing its most famous wine 
regions. 

Italian wine tourism development in the global space has good prospects that 
will bring wine tourism in Italy to the first place in the world. 
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Sani Gourmet Highlights   
The Sani Gourmet Festival is a newer addition to the events programme at 

Sani Resort. The annual Sani Gourmet Festival is a culinary celebration that brings 
together some of the finest Chefs from Greece and around the World.Every year 
Michelin Starred Chefs join the acclaimed line up set at the Sani Resort' premier 
restaurants to create delightful dishes that will amaze everyone. Over the ten day 
festival, Sani guests are treated to a number of gourmet related workshops, including; 
wine tastings, presentations and cooking demonstrations. Now in it's sixth year Sani 
Gourmet is growing in its notoriety and is fast becoming a world-renowned festival. 
World Gourmet Summit 

World Gourmet Summit (WGS) is an international gastronomic extravaganza 
organised by A La Carte Productions Pte Ltd (a subsidiary of Peter Knipp Holdings 
Pte Ltd) and supported by the Singapore Tourism Board (STB). An annual epicurean 
festival that showcases the intricate craftsmanship of prestigious chefs; it is also an 
exposition of the internationally acclaimed vintners. Encompassing a series of 
dazzling events like the gourmet golf experience, vintner dinners and special themed 
and celebrity dinners, it is a gourmet spectacular specially crafted for the discerning 
individual who appreciates great wines and fine cuisines.Every year, a constellation 
of stars of the culinary world arrives at our Singapore shores and whip up delicious, 
delightful, delectable and desirable cuisine for discerning individuals who appreciate 
fine cuisine, great wines and unique dining experiences. 

Festivals scallops in Normandy 
In late October, the population of the seaside town of Villers-sur-Mer grows 

more than 10 times: on holiday scallops Fete de la Coquille here meets annually 
about 30 000 people. In the center of the city is a big fair, where a hundred stalls sell 
not only scallops, and oysters, mussels, shrimp, sausage, as well as the famous 
Norman cheeses - Camembert and Pont livarot Leveque. Top Chef Calvados 
department provide free tastings of local cuisine and folk groups sing, dance and 
organize a solemn procession in historical costumes. The program of this festival, 
besides the culinary side, offers maximum penetration into the life of the local 
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fishermen: excursions on fishing boats and shipyards, workshops on tying knots and 
mending nets, antiques fair and even a festival of songs about the sea - almost unique 
in Europe , which brings together singing fishermen from different countries. 

Apple Festival in Herefordshire 
The coat of arms depicts three Herefordshire green apple - in the number of 

orchards is a county in the west of England, it ranked first in the country. In October, 
here celebrating a new crop of apples two-day festival, which is called - The Big 
Apple. During the festival in the famous village of Much Markle, where already 130 
years old make good English cider, you can visit the workshop for its production. 
And the surrounding pubs at the time of The Big Apple offers a special apple menu: 
meat dishes with a sauce of cider, apple pies, glazed and baked apples 

Seafood Festival in Galicia 
True lovers of seafood ready to hit them on the edge of the earth (so - finis 

terrae - called Galicia by the Romans), but because the festival Fiesta del Marisco in 
the town of O Grove on the Atlantic coast of Spain, is annually visited by about 200 
000 people. Galician cuisine is peasant simple and sincere, but a variety of marine 
reptiles is amazing, so there is one rule: to try as much as possible - good tasting held 
every day, right on the ocean, a specially established visors. On the shelves - velvet 
crab meat with a delicate pink, fried squid, cuttlefish in its own ink sauce and 
scallops, oysters, shrimp, barnacles, lobsters and lobster. Special attention should 
Pulp-and-Feira, octopus Galician: it is cut rings, cooked in a copper pot, sprinkled 
with olive oil and served with baked potatoes in their skins. Another local celebrity, 
kaldeyrada - soup made from several types of fish and seafood - is borrowed from 
neighbors Galicians portugalttsev. In addition, the Fiesta del Marisco is a contest for 
the most unusual dish of mussels and all the proposed options can also be a try. 
Absorb seafood is offered under the howling bagpipes (where this tool is called 
"Haiti"), the clicking of heels dancers habanera and the best Galician wine - white 
Albarino. 
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Cost estimates are the cornerstone of event budgeting, and experienced 

planners know that it pays to predict overages instead of trying to react to them later. 
Catering is one expense category where unpredicted costs can add up very quickly. 
From late order fees to last minute requests, many catering outfits charge for any 
change that was not listed on the banquet event order. Since profit margins on food 
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are pretty slim, food and beverage directors have to use these fees to avoid losing 
money on events that spiraled out of control. 

What planners need to know is that each catering company has their own 
standards of service. This includes things like table linens, service times, and staffing 
levels that are included in the price of a meal. The difference is that not every 
company includes the same level of service in their default prices. Here are the things 
to review in your catering contract: 

Setup Time 
When planners think of setup time they are most concerned with how long 

their own staff will have to set centerpieces, table cards, etc. The problem with this 
type of thinking is that the catering staff has their own agenda for setup, one that is 
intended to minimize labor hours. In short, it costs money to bring server in early to 
set the room specifically for a client’s needs. Be sure review your caterer’s set times 
to make sure they facilitate your own schedule. It is common for set times to run as 
close as 15 minutes before registration opens. 

Servers per Table 
Similar to the cost concerns of setup time, food managers also pay close 

attention to the number of staff they bring on for an event. 
Most companies provide one server for every two tables, which is acceptable 

assuming the servers are experienced in banquet events. However, anything less than 
a 2:1 ratio has the potential to cause problems. It is important to discuss service levels 
in advance, especially if you expect to have more than three courses or need to 
expedite service times to accommodate a tight itinerary. 

Service Time 
Catering service time encompasses how long it takes to start and break down 

your meal. Hotels and conference centers typically allow 2 hours service time for 
lunches and 3 hours for dinners. While this is usually enough time for the meal to run 
its course, the most common issue planners face is with break down time. Service 
time is designed to include the removal of all china and glassware from the tables. If 
your event features programming after dinner then you could very well face 
additional fees for going over the 2 or 3 hour service allotment. Again, this is where 
you need to discuss your needs in advance to prevent unexpected fees on the final 
bill. 

Extra Food Preparation 
Depending on the registration guidelines for your event, you might encounter 

several guests who show up without signing up. The first concern here is to 
accommodate them in any way possible, but be careful what you promise because 
catering chefs use a precise formula to prepare food quantities without waste. The 
standard range of “extra food “produced for banquets is only 3-5%. So, if your final 
count to catering was 100 guests, they would prepare for a range of 103 and 105 
guests. Obviously that is not a wide scale and you’ll need to plan carefully if 
unexpected guests arrive. 
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The bottom line with catering standards is that planners must consider them in 
advance, both from a cost and service perspective.  Never assume that a plated dinner 
includes anything beside the chicken itself. Talk with the food and beverage director 
about your event and expectations before signing a contract. No one wants to see an 
event fail, but proper communication is required on both sides to avoid problems. 
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“Europe is the world's leading tourist destination. Tourism plays a key role in 
the development of many European regions, in particular the less developed regions, 
due to its considerable spill-over and job creation potential, particularly for young 
people. Tourism has also shown considerable resilience and persistent growth even 
during the recent crisis.”[1] 

Today wine tourism has become an essential part of our life because of 
growing vine consumption as a culture. Many progressive European countries 
implement this kind of tourism long ago, and Ukraine must to go their way. 

First of all, we would rather say that wine tourism is a specific kind because 
of unique  underscore of national traditions and customs, which makes cultures of 
peoples of the world more available. And, the second, it is a specific kind of tourism 
business. 

“If you look at the statistics, the cost of the wine tour to Europe is from  450 
euros, and in Ukraine – from 90 euros.”[2] Today France is the most popular wine 
country, but we cann’t but mention that Austria, Germany, Italy, Croatia, 
Montenegro, Serbia and many other European countries are rapidly developing wine 
tourism. We would like to tell you about Montenegro because this country is 
mentally close to Ukraine.  

“The development of wine tourism in Montenegro officially began in mid-
2007 in the framework of the projects and initiatives of the German society for 
technical cooperation, and later the National Association of winemakers and 
wineyards of Montenegro.”[3] In 2008 the project under the name “Wine way of 
Montenegro” started. It is  one of the biggest wine tour of Europe. The comparative 
advantage of wine tourism in Montenegro is certainly in close proximity to the coast 
and tourist centres, the existing large number of Hiking and Cycling trails in the 
wine-growing regions and has long been known tourist routes around the Skadar lake. 

In addition, in recent years several festivals have been organized. They aimed 
at promoting national wine production and wine tourism, such as the traditional 
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festival of “Mimosa” in the Boka Kotorska Bay and the festival of Wine and fish in 
Virpazar, Wine festival in Herceg Novi, Montenegro Bazaar in Nahii. 

“Ukraine is among the five countries of Europe, where wine tourism has great 
prospects. The most popular wine region in Ukraine – Zakarpattya – a relatively 
young wine region map of Ukraine. Perhaps this happened due to the fact that large 
plants are generally foreign to the Western mentality. In Zakarpattya today is 40% of  
wine events in the country. Odessa region is famous not only for wine but also 
champagne.”[4]  The other regions of Ukraine have also interesting wine places such 
as Winery of Prince P. N. Trubetskoy ( Kherson region),  Winery "Zeleny Gai”( 
Voznesensk ,Nikolaev region) and many others.  

So, Ukraine must use the experience of Montenegro and other European 
countries. We must improve transport infrastructure and use some marketing events 
for growth of tourists. 
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 Wine tourism refers to tourism whose purpose is or includes the tasting, 

consumption or purchase of wine, often at or near the source. Wine tourism can 
consist of visits to wineries, vineyards and restaurants known to offer unique 
vintages, as well as organized wine tours, wine festivals or other special events. 

 Many wine regions around the world have found it financially beneficial to 
promote such tourism; accordingly, growers associations and others in the hospitality 
industry in wine regions have spent significant amounts of money to promote such 
tourism. 

  This is true not only to 'Old World' producers (such as Spain, Portugal, 
Hungary, France or Italy), but also for the so-called 'New World wine' regions (such 
as Australia, Argentina, Chile, United States or South Africa), where wine tourism 
plays an important role in advertising their products. In Argentina, for example, the 
Mendoza Province is becoming one of the tourist destinations in the country as 
Argentine wine strides to gain international recognition. Similarly, the National Wine 
Centre of Australia showcases the Australian wine industry, and visitors from around 
the world visit Northern California's Wine Country. 
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  Winery tasting room is no longer simply venues to taste and purchase 
wine. Many offer a complete tourism experience - including services such as 
restaurants, accommodation, tours, picnic facilities and recreational facilities. Today's 
tasting room is a place where visitors can interact with the product, the winemaker & 
experience first hand, the rich diversity that the wine region has to offer. 

  The tasting room is simply an essential interface between your brand 
and your customers, bypassing traditional retail channels and allowing for 
development of a direct relationship. With this objective in mind, winery cellar doors 
aim to offer services that meet - and exceed - visitor expectations. Considerable effort 
is put into design elements that create a relaxed and friendly environment, conducive 
to the visitors' needs. 

 The People Factor. Service levels are also paramount, with tasting room 
staff being encouraged to conduct tastings in a jargon-free unpretentious manner - a 
common criticism of the wine tasting experience for many visitors. Tasting room 
staff are literally the winery's 'walking, talking brand ambassadors' and require a high 
level of wine and tourism knowledge, coupled with people-friendly personal 
attributes. 

  The all important lasting positive impression of a visit to tasting room is 
the key to a successful operation.  Word of mouth customer-driven promotion based 
on positive experience is a potent way to grow your business. There are many ways 
to evoke memory in visitors, from the wines themselves, the staff, food on offer, 
architectural features to the opportunity to observe a working winery. No one of these 
factors is the key on its own. Rather it is a combination of these and other things that 
create the winning impression. Different people will respond to different aspects of 
their visit so it is important to focus on building a complete experience that reflects 
and complements your brand. 

  The tasting room is therefore an essential interface between your brand 
and your customer - make it work to your advantage. Tasting rooms no longer simply 
offer a place to taste and buy wine - they can offer food, accommodation, tours, 
picnic and recreational facilities. Your staff are your brand ambassadors - make sure 
they know your product, your region and effectively represent your brand. 

 References: 
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Wine tourism refers to tourism whose purpose is or includes the tasting, 
consumption or purchase of wine, often at or near the source. Wine tourism can 
consist of visits to wineries, vineyards and restaurants known to offer unique 
vintages, as well as organized wine tours, wine festivals or other special events. 

The principles of wine tourism are very simple in the world: to taste wines 
only in the places of their production with the aim to fix in memory the taste of the 
bouquet of a drink with the secrets of its origin through nature, history and spirit of 
the area, technological culture of the production, to meet with the winemakers and to 
get to know about ancient traditions. 

In Zakarpattia wine tourism is developing due to a range of the reasons. At 
first, Zakarpattia is a leading region by the amount of tourists’ visits: enormous 
quantity of cultural and historical monuments are concentrated there, service industry 
is developing dynamically. Secondly, Zakarpattia is one of biggest producers and 
exporters of high-quality wines in Ukraine due to its geographical, climatic, 
ecological, cultural and socio-political conditions. 

Tourists of this region are attracted not only by national cuisine but also by 
regional wines, and numerous tasting and national holidays, related with gathering of 
the grapes and ripening of the winy drink. Some sorts of wines may be tasted only 
directly in Zakarpattia, where there is a cult of wine with its features and ritual of 
consumption. 

Wine tourism of Zakarpattia includes: 
1. visiting vineyards plantations; 
2. visiting tasting halls and cellars; 
3. visiting restaurants which offer services of wine tasting; 
4. visiting wine festivals. 
According to «Touring information of Zakarpattia» about 150 thousand 

tourists arrive annually at wine festivals. Wine festival «Red Wine» is held on the day 
of St. Vasyl, at Old New Year; about 20 thousand tourists gather in Mukachevo. 
Wine festival «White Wine» is held in Beregove. Wine festival «Soniachnyi Napii» 
is held in the city Uzhgorod on May holidays. In June there is a festival 
«Ugochanskyi wine» in Vinogradov. Autumn wine festival is «Zakarpattia 
Beaujolais» in Uzhgorod. 

The unique characteristic of wine tourism of Zakarpattia is winemakers. 
Indeed, for the winemaker it’s a great honour to receive guests at home, place them, 
give a drink, feed, show them their vineyards, demonstrate a press for pressing grape 
juice, tell stories about winemaking, show wine cellars, give to taste their wine and 
sell something. 

Today Zakarpattia has great tourist opportunities and resources to organize 
thematic tours associated with the culture of growing grapes and producing wine. The 
program of wine tourism in Zakarpattia includes an excursion about the history of 
viticulture and winemaking, which contains numerous legends about wine and feature 
of the culture of consumption, participation in the picturesque and colourful 
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celebration of gathering the first grape harvest, direct presence in all regional festivals 
of wine and various tasting. 

Many wine regions around the world have found it financially beneficial to 
promote such tourism; accordingly, associations and others in the hospitality industry 
in wine regions have spent significant amounts of money to promote such tourism. 

Travelling around wine roads of Zakarpattia tourists fall in love with beauty 
of terrain and diversity of traditions, unique combination of nature and tireless hands 
of winemakers that create unmatched atmosphere. Those who have not visited these 
fabulous places must necessarily visit them. 
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The revenues generated by wine tourism is growing in every wine country 
around the world. How has this industry developed and where could it be heading in 
the future? 

Enotourism is becoming more and more profitable in recent years. 
The main goal of it is to taste wine and explore the areas where it is produced. 

Many travel packages often involve the relaxing part or enjoying historical sights, but 
the difference is the active part wineries are taking in it, showing the visitors where 
and how their favorite drink is produced. 

Enotourism is a relatively new form of tourism, and its history varies from 
region to region. 

In places such as the Napa Valley in California, it saw an extensive growth 
thanks to concerted marketing effort implemented in 1975, with a further boost by the 
1976 Judgment of Paris. 

Other regions, like Catalonia in Spain, started their marketing efforts on 
enotourism just in the mid-2000’s, primarily focusing on how it is an alternative form 
of tourism to the seaside. 
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The industry around enotourism has grown throughout the first decade of the 
21st century. 

Most visits to the wineries take place at or near the site where the wine is 
produced. Visitors typically learn the history of the winery, see how the wine is 
made, and then taste them, usually with local foods. Most importantly for the 
producers, visitors usually buy the wines made by the winery they visit, accounting 
for up to 33% of its annual sales. 

Strictly speaking, enotourism includes tasting, consumption and purchase of 
wine, often where it is produced. A visit involves a tour to the site where the wine is 
produced, with an explanation of the history of the winery and the production 
process. Visitors have the chance to taste the wine, sometimes with full meals to pair 
them, and have the chance to buy some bottles that they can take home with them. 

Most tourism agencies see this segment of the tourism industry with 
tremendous growth potential, and in some regions it’s only working at 20% of its full 
potential. 

For examples, the Stellenbosch Wine Routes in Cape Town, South Africa, 
originally founded in 1971 by Frans Malan, Simonsig Estate and Neil Joubert, now 
boasts 152 wineries as members. The wine industry in the Western Cape even 
contributes about $2 billions to the region’s economy every year, and officials are 
now looking to market a new campaign with this in mind: the Stellenbosch Wine 
Experience. 

There is no doubt that enotourism will continue to grow, and the wine regions 
will have to deal with the increasing crowds, meaning that the initial infrastructure 
has to be in place or tourists will begin facing rises in tasting room fees, as it’s 
happening in the Napa Valley in California. The potential is tremendous but the 
producers will need to be careful because the rise in prices could lead the tourists to 
fly away and turn off the interest in enotourism. 

Winery of CA: The art of winemaking at Solis Winery began in the early 20th 
century and since then the strong foundation of creating the perfectly crafted wine has 
been combined with modern technology to produce meticulously crafted award-
winning California wines. 

Located near San Francisco, Solis is tucked in the picturesque Hecker Pass 
region which is just at the southwestern edge of Santa Clara Valley and just west of 
downtown Gilroy. You'll enjoy our charming tasting room where you will be able to 
sample our wide variety of wines. 

Winery of Spain: One of the world's most famous wine-producing regions, La 
Rioja is the headquarters of Spanish wine tourism. Spain boasts the largest vineyard 
surface area of any nation in the world. Unlike most wine-producing countries, there 
is literally something for everyone in Spain; Spanish wineries craft high-quality 
wines of numerous varieties, including reds, whites, sparkling wine and even sherry. 

Winery of France: France is the source of many grape varieties that are now 
planted throughout the world, as well as wine-making practices and styles of wine 
that have been adopted in other producing countries. Although some producers have 
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benefited in recent years from rising prices and increased demand for some of the 
prestige wines from Burgundy and Bordeaux, the French wine industry as a whole 
has been influenced by a decline in domestic consumption, while internationally, it 
has had to compete with the increased success of many new world wines. 
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A Wine Tour in Italy is one of the best ways to discover the true essence of 
the country- the idyllic wine roads and castles of Tuscany and Piemonte, the haute 
cuisine of Lombardy, the romance and Villas of the Veneto, the delightful fishing 
villages on the Ligurian and Amalfi Coasts, etc. Cellar Tours offers private ultra-
luxury wine vacations in the most beautiful regions of Italy, with an emphasis on 
wine tasting and dining. 

It's known that one of the most important aspect of Italian culture is good 
cooking and good wine, the latter always going with all Italian typical, local dishes, 
no matters where they come from. From North to South, the Italian map of wines is 
rich in grape varieties, so that all the wine tourists who are looking for new 
adventures will find plenty of surprising itineraries and ideas for new wine-and-food 
travels: Barolo of Piemonte, Sicilian Nero d'Avola and Chianti of Tuscany are just a 
few examples of the best Italian wines you may taste and enjoy in our Country.  

Wine tourism is also promoted by the Movement of wine tourism, which has 
been promoting Italian wine culture since the beginning of 90s, together with its 
traditions, its production processes and places throughout the organization of wine 
tours and wine events. Wine tourism winds its way through the so-called wine routes, 
which run far and wide our Belpaese, where wine tourists may enjoy breathtaking 
views and frequently stop by those wine cellars and taverns where they may have a 
look at wine production steps and taste the final product!  

Many agriturismo in Tuscany, as well the in the other Italian regions, organize 
wine-and-food tour and wine tasting by nearby wine cellars or bars,where a good 
wine glass always goes with cold cuts, cheese varieties and other typical local 
products to be tasted. If you are fond of good wine, or simply want to take a deeper 
look into wine world, devolve upon all the agriturismo, holiday houses and the other 
accommodation facilities on Agriturismo.net that organize wine-and-food tours and 
wine tasting, you may find below a short selection.  

Every sommelier will explain all the characteristics of the wines on the tasting 
tour including details about the wine region, where the grapes were grown. The 
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sommelier will match local food specialties together with the wines, for a perfect 
food and wine pairing experience. Enjoing a holiday in Tuscan agriturismo and a 
good glass of wine is one of those things in life which should never end. Enjoy your 
trip and your wine tasting! 
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The restaurant service practitioner provides high quality food and drink 

service to guests. A food service practitioner generally works in the commercial 
sector, offering a range of services to customers. There is a direct relationship 
between the nature and quality of the service required, and the payment made by the 
guest. Therefore the practitioner has a continuing responsibility to work 
professionally and interactively with the guest in order to give satisfaction and thus 
maintain and grow the business.There are certain characteristics that distinguish a 
good restaurant from an average one. Such qualities help keep a good restaurant’s 
tables filled with satisfied customers. If your small business owns a restaurant, 
understanding some of the qualities is should have will increase its chances of 
creating repeat business and consistent profits.      

High-Quality Food 
A good restaurant sets a high standard for its food quality and ensures that 

guests receive the same quality with every meal. Serving quality food can earn your 
restaurant a good reputation and compel your guests to return for repeat visits. High-
quality ingredients and an experienced cook are important to serving good food 
consistently. A good cook understands your guests' needs and works well with the 
kitchen staff to ensure that guests receive their meal the way they ordered it every 
time.                                     
Good Overall Experience 

Providing good customer service in a clean environment helps to enhance 
your guests’ overall experience of your restaurant. The staff who interact with your 
guests should be courteous and maintain a positive attitude. Servers should know the 
menu well, deliver guests’ food and drinks on time, and quickly address any issues 
that an unsatisfied guest may have. All staff should help to keep the restaurant clean 
at all times, including the kitchen, food preparation areas and any areas that guests 
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come into contact with.          
  Different from the Rest        
  If your restaurant provides good food and service but is too similar to 
other restaurants, customers may overlook your restaurant when deciding where to 
dine. A good restaurant should have one or more unique features that stand out in a 
customer’s mind and give it a competitive advantage over others. For example, your 
restaurant may be the only restaurant in town that makes its ingredients fresh daily or 
it may have an amazing view of the city that none of your competitors have. 

Good Business Management           
A good restaurant owner manages the business aspect of the restaurant 

properly, which increases the chances that it can provide quality food and service 
without interruption. Running your restaurant properly can also help boost your small 
business’s profits. You must manage your restaurant’s finances, keep good records 
and stay current with regulatory requirements, such as taxes and health inspections. 
For example, consistently paying your vendors on time reduces the risk of running 
out of items on your menu. 
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Wine has long been associated with the Mediterranean. The ancient Greeks 

and Phoenicians traded wine, while more recently wine production has developed 
into one of the main areas of agricultural production of the region. However, wine is 
more than just a farming activity. Wine is a part of the way of life for many countries 
on the Mediterranean shore, and is an essential element in expressing the regional 
cuisine, not only within the Mediterranean, but also throughout the world. 

Wine tourism can be defined as visitation to vineyards, wineries, wine 
festivals, and wine shows for which grape-wine tasting and/or experiencing the 
attributes of a grape-wine region are the prime motivating factors for visitors. 
Although tourism is important for many wineries in terms of the ability to sell wine, 
either directly to visitors through cellar sales or by placing such customers on a 
direct-mail-order list, tourism, if mentioned at all, often is seen in very disparaging 
terms with the implication being that those who are interested seriously in wine are 
not tourists. 

According to the Movimento del Turismo del Vino (MTV) (Wine Tourism 
Association), between 2 and 2.5 million tourists visited wineries, vineyards, and 
wine-related companies, developing an estimated 3,000 billion Lira. On a single 
weekend in May 1996, some 500,000 tourists visited 700 wineries during the Cantine 
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Aperte (Open Cellars) festival. Italian wine tourists typically are foreign (German), 
male, aged between 26 and 45, in higher income brackets, professionals, love to buy 
wine and produce directly from the grower and visit areas where art, nature, wine and 
good food can be found. 

Italy, as one of the few countries to have a national body that attempts to 
coordinate wine-tourism activities and as one of the world’s largest producers of 
wine, is well placed to take advantage of wine tourism. However, if it is to gain the 
full benefits, there must be a commitment to coordinate across various levels of both 
the wine and tourism industries. 

Portugal is a country that, by virtue of its long trade links with Britain, has 
long used wine as a means to link wine regions with tourism. The city of Oporto in 
northern Portugal uses the Port-wine connection extensively in its promotion as well 
as in the hosting of events and festivals. The Alto Minho region in northern Portugal, 
which is best known in wine terms as producers of vinho verde, also has been 
attempting to develop linkages between wine and tourism. The Vinho Verde DOC 
region is the largest demarcated wine region in Portugal. The Alto Minho region has 
received substantial EU funding through various regional and rural development 
programs, such as LEADER, to improve tourism-product development and 
promotion, including wine tourism. Interestingly, regional wine-tourism product 
mainly has been aimed at international and domestic tourists who already have 
arrived in the region to see the culture and heritage of the region rather than 
specifically using the regional wine as a branding tool to attract tourists. Wine-
tourism-related development has included the development of wine routes, home-stay 
accommodation, and guides to the gastronomic opportunities in the region. 

Spain is also increasingly using the large number of tourists as a means to 
promote its wine regions and wine types. For example, sherry is undergoing a revival, 
while regions such as the Bjoja in northern Spain have established an export 
department that coordinates the activities of the various bodegas in the area and that 
utilizes the links between wine and tourism as a major promotional tool. 

Today, Greece and, to some extent, Israel and Lebanon are experiencing a 
resurgence of their ancient traditions of wine making. For Greece, this also has seen 
the establishment of appellation regulations in line with EU standards. This 
resurgence has led to the development of wine-tourism products and the use of local 
wine and cuisine in generic tourism promotion. For Greece, the resurgence has 
promoted the development of cruise packages. Greek wineries are present throughout 
the country and, because of its geography, are generally some distance apart, making 
wine touring difficult in comparison to Burgundy or Napa. In Israel, wine, while 
having a growing domestic culture, generally is considered an incidental part of 
tourism, although there is increasing attention to its wineries and wine regions. 
Several districts of Israel have wineries with developing tourist visitation (Negev, the 
Haifa-Jerusalem coast, the Golan Heights, and Upper Galilee). 

The Mediterranean region has long been noted for its cuisine. However, the 
linkages between food and wine often have not been made explicit in tourism 
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promotion and product development. The overt use of wine tourism as a component 
of regional development in the Mediterranean has the potential not only to contribute 
to regional restructuring responses, but also to help redefine and reposition its tourism 
product in the international tourism marketplace. Moreover, the development of 
product networks and cooperative marketing strategies can help to ensure that the 
distinctive regionality of Mediterranean tourism is enhanced through international 
tourism as places compete on the basis of what makes them unique rather than simply 
competing on the basis of price for the mass tourist. 
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Il turismo enogastronomico, e quello rurale in generale, il turismo ambientale 

e quello storico-archeologico vengono oggi inquadrati nella categoria del cosiddetto 
"turismo culturale". Si tratta di modelli di turismo che in questi ultimi anni hanno 
conosciuto una crescita continua, ben al di sopra del trend di quello tradizionale.  

Il turismo enogastronomico in particolare, ha fatto registrare un continuo 
incremento, grazie anche alla legge nazionale sulle Strade del vino e dei sapori (legge 
268/99) ed alle diverse normative regionali da essa derivate. Tali interventi legislativi 
sono risultati di estrema importanza per la diffusione e promozione dei modelli di 
turismo sopraccitati in quanto, per la prima volta, attraverso la normativa nazionale e 
regionale è stata stimolata l'aggregazione delle diverse offerte turistiche nei territori. 

Il turismo enogastronomico rappresenta ormai un caso di tematismo di 
tendenza contrassegnato da: 

* scarsi pernottamenti ad esso ufficialmente attribuibili; 
* grandi numeri di persone mobilitate; 
* consistenti scambi di valore generati tra territori outgoing e territori 

incoming. 
Il turismo enogastronomico è un fenomeno in grande crescita e di consistenti 

numeri, tale da creare specifici segmenti. Si pensi al riguardo e per esempio: 
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_ all’aumento nei wine bar di tendenza nei luoghi dei fine settimana e delle 
vacanze,frequentati soprattutto da giovani; 

_ alle fiere di settore – vini, cibi, sapori – proposti da festival del gusto e dal 
food più o meno slow; 

_ allo shopping food – acquisti ma anche consumazioni – più recentemente 
proposti dai nuovi outlet di vino e cibo (modello Eataly e derivati), dove si va non 
solo per comprare ma anche per mangiare, per incontrare, ecc.; 

_ alle incursioni in destinazioni e locali alternativi rispetto alle ormai scontate 
pizzerie e spaghetterie, come enoteche, wine bar, ecc. frequentabili dai nuovi 
modaioli in contiguità con eventi fuori casa sportivi, musicali, fieristici, ecc.; 

_ al turismo culturale legato a itinerari del vino e delle tradizioni materiali  
_ alle escursioni nelle aree comunque definibili come produttrici di vini 

VQPRD, DOCG, DOC, IGT, promosse dall’organizzazione di incontri e celebrazioni 
di gruppo o familiari (raduni, convention, matrimoni, compleanni, comunioni, ecc.) e 
generatori di soggiorni, pranzi, cene, acquisti su territori dell’enogastronomia. 

Ambiti di turismi dai confini poco definiti ma dai risvolti economici molto 
interessanti promuovono strutture e luoghi di nuova generazione organizzati attorno a 
specifici “concept di heritage”, spettacolarità, convivialità, gusto, educazione, 
significato (si potrebbero paradossalmente chiamare degli iperluoghi); propongono 
nuovi mix di scenari di spettacoli, consumi, occasioni, incontri, sostenuti da 
specifiche sceneggiature e regie (autofiction e story telling, teatri del gusto, scuole di 
cucina alta e bassa, incontri con chef più o meno stellati, wine makers veri o 
aspiranti, ecc.); il turismo enogastronomico sta creando nuove forme di turismo 
innovativo. 

Le strategie di marketing – informazione, comunicazione, distribuzione – 
sono state seguite fino ad anni recenti per la promozione del turismo 
enogastronomico italiano. La capacità attrattiva dell’enoturismo è rimasta così: 

a. generica, ma spesso anche sovrastimata soprattutto presso i turisti stranieri; 
b. limitata e spesso sovraesposta, soprattutto in riferimento alle poche 

destinazioni storiche (Langhe, Franciacorta, Valpolicella, Collio, Chianti, 
Montalcino); 

c. localistica e spesso campanilistica, soprattutto nei casi dei vini e dei 
prodotti tipici di territorio  

Il 30% dei turisti enogastronomici organizza la propria vacanza/viaggio 
attraverso Internet, il 70% con i canali tradizionali. È noto che il “mercato” via 
internet sia in crescita costante a doppia cifra ed – al suo interno – la componente 
“turismo” sia una delle voci più significative. Questo induce a riflettere sull’esigenza 
dei soggetti d’offerta di rafforzare la propria “immagine virtuale” in previsione di 
ulteriori rilevanti incrementi del “mercato on line”. Il consumo programmato 
(programmi articolati prima della partenza) è ancor oggi di gran lunga preferito dai 
turisti: il 75% degli intervistati si organizza in anticipo rispetto al momento di 
consumo. Il 25%, al contrario, esplora occasioni ed opportunità di consumo una volta 
giunto alla meta. È difficile prefigurare quali potranno essere le linee evolutive nei 
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prossimi anni ma è pur vero che le scelte richiederanno una maggiore flessibilità 
dell’offerta, nei luoghi, nei tempi, negli orari, ecc. L’esigenza di un territorio ampio 
di accoglienza che faccia da retroscena appare in tutta la sua evidenza: il 42% dei 
turisti non seleziona una singola meta, ma creano un itinerario unico e vasto per 
soddisfare le proprie curiosità o il desiderio di nuove e coinvolgenti esperienze. 

L’unico tema in cui si segnala una lieve differenza di opinioni è relativa alle 
aspettative di nuove opportunità di lavoro generate dalla promozione dell’enoturismo: 
per i responsabili della Pubblica Amministrazione e delle Strade del Vino viene vista 
come una priorità elevata in misura maggiore di quanto ritengano gli operatori. La 
comunicazione attraverso forme evolute del WEB (social network, web2.0) appare un 
investimento imprescindibile, e trasversale nell’opinione degli intervistati, da 
realizzare nel prossimo futuro, se si vorranno raggiungere sensibili risultati di 
sviluppo del turismo enogastronomico. I grandi meeting di comunicazione del 
settore, quali ad esempio le fiere, sono giudicati meno efficaci delle attività dirette 
che agenzie e tour operator possono realizzare. 

Riferimento: 
1. Progetto saperi e sapori della montagna, CAI Abruzzo, Teramo 

17/03/2010, 
2. Osservatorio sul Turismo del Vino, IX Rapporto annuale, I nuovi 

dinamismi di un turismo di tendenza, Censis Servizi, 2011. 
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Enotourism refers to tourism whose purpose is tasting, consumption or 
purchase of wine. Enotourism can consist of visits to wineries, tasting wines, 
vineyard walks, or even taking an active part in the harvest. 

Being a dynamic phenomenon, tourism constantly undergoes changes due to 
various factors of social, cultural, economic, political nature, as well as natural and 
technological ones. The implemented changes have lead to an increased interest in 
new types of tourism, of which enotourism has a particular place. Enotourism is a 
relatively new form of tourism. Its history varies greatly from region to region. 

According to the world informational agencies the popularity of wine tourism 
is growing. Nowadays, there are approximately five million active wine tourists only 
in Italy. The profitability of this business is about 2.5 billion euros per year. Experts 
believe that wine tourism uses only 20% of potential and can easily double the turns 
in the near future. 

Theorists in tourism predict that one of the most popular tourism will be a 
wine tourism till 2020 that is already actively developing. To confirm this is 
necessary to analyze tourism resources in each region. 
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Consider the European Region. It includes such countries as Italy, France, 
Spain, Germany, Portugal, Cyprus, Greece and Austria ets.  Europe due to 
geographical, climatic, ecological, cultural and political conditions is a largest 
manufacturer and exporter of high quality wines in the world. Tourists to the region 
attracts not only European cuisine, but also wine tasting and numerous national 
holidays associated with harvesting grapes. Thus, together wine production and 
tourism represent very significant part of income in the budget of the European 
countries. Today,  Italy is one of the world centers of wine tourism. The number of 
people who visit Italian wineries a year, only in one farm may exceed 10,000 people. 
In general more than 900 000 vineyards extend country. The period of the grape 
harvest in Italy is the longest in the world. It lasts five months, so country considered 
a real wine-making a paradise, Edem for wine lovers. Harvesting begins in August in 
the south and ends in the north in November. In total there are 20 Italian wine 
regions, each of which is rightly proud of its wine. 

France is one of the most popular countries from the standpoint of 
enotourism. The tourism market is offered wine tours with accommodation in castles 
Bordeaux, Champagne, Burgundy and Loire valleys.  

In recent years, growing of grapes developed along with the traditional sectors 
of specialization in Australia. It has become a wine-producing country. Traditions of 
winemaking came here from Europe in the XIX century. Now, almost every state in 
Australia grows grapes and produce wine. Most of the vineyards are located in the 
center of South Australia with the center of Adelaide. Wine festivals are held 
annually in the state of New South Wales in October. 

In Tunisia, the tourists taste traditional drinks such as green tea with mint or 
almond, coffee with cardamom, and also Tunisian wine "Carthage", "Pinot", "Blanc 
de Blanc", and «Château Rossi". Tunisians are proud of their palm liquor "tibardin" 
and vodka "Buch" with figs. South Africa is a wine country. Wines are exported to 
more than 50 countries. In South Africa stimulated not only the grape growing and 
wine production, and also the development of enotourism, which introduces the main 
areas of viticulture, winemaking, traditions and the specific growing and processing 
grapes. Often, wine tourism brings to farm owners more profit than the production of 
wine. 

Wines of South America are known for a rich aroma and a fruity explosion of 
taste. The reason is the unique natural conditions: plenty of sun and mountain climate 
contribute to winemaking. In recent years, wine lovers more attention were paid to 
the Chilean wines. The grapes for white wines are represented by species such as 
savinoyon blanc, semilion, reyzling and Chenin Blanc. Red wine is a Pinot Noir, 
Merlot, Cabernet savinyon. Chilliysky wine region has eight valleys, each of which 
specializes in its type of wine.  

Recently, the country has developed wine tourism based on objects related to 
wine (Wine Road in the provinces of San Juan and Mendoza and Kalchakies Valley), 
where tourists can taste the famous Argentinean wines. There is an interesting wine 
places in America. California is the main state in the USA for the production of wine. 
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Varieties elite Californian wines in no way inferior to the French wines. The most 
luxuriant vineyards in the country are located in California. 90% of American wine is 
produced from raw materials obtained from the vineyards of Napa Valley, near San 
Francisco. Napa Valley offers many wine hotels, including Sonoma County, 
Livermore and others. Other wine regions of the United States are New York, Texas, 
Washington and Oregon.  

Today in all wine regions of the world advisable to develop and support wine 
tourism, promote the products of local manufacturers of alcoholic beverages and 
promote local tourism product  and to receive additional economic and social benefits 
of tourists - lovers of wine. This includes primarily famous European wine regions - 
Italy, France, Spain, Portugal, Hungary and countries "New World of Wine" such as 
Australia, Argentina, Chile, the USA and South Africa, where wine tourism plays an 
important role in promoting local products of winemaking. 
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Throughout culinary history there have been many new innovative products, 

services and technologies that have elevated and expanded the culinary world. Sous 
Vide – is one of them. It’s easy cooking method, and at the same time unique and 
modern way to cook delicate foods. Sous Vide is French for “under vacuum” and 
began by using vacuum sealed bags as a method for packing and storing foods. Sous 
Vide was developed in France during the 1970s by Georges Pralus and later by Bruno 
Goussault. 

Pralus determined that cooking food using an industrial food preservation 
method, such as Sous Vide, allowed the foods to preserve their best qualities. Bruno 
Goussault further developed the cooking method by looking at the effects that 
temperature has on foods. Nowadays, there are many type of equipment that has been 
redeveloped to help with the process of Sous Vide cooking. These include immersion 
circulators and chamber vacuum machines but can also include combi ovens. Sous 
Vide became a high quality form of cooking in high end restaurants around the world. 

Sous Vide cooking has many advantages including: 
 Less shrinkage 
 Less waste 
 Perfect Portion Control 
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 Perfect doneness throughout 
 Enhanced flavour 
 Moist texture 
 Maintained nutrients 
 Reduced bacteria 
 Lower chance of cross-contamination 
So, this cooking method can be accomplished using different process and 

equipment but all follow a general guideline. When Sous Vide was still being 
developed in the 1970s it was a matter of trial and error to determine the correct 
process. Over time a general guide was established for chefs to follow when deciding 
to use this method. As chefs are still experimenting with the foods that they cook 
using the methods, these guides are still being developed. Below is a general guide 
when cooking using the Sous Vide method. 

Prepare and season the items including any searing or grill marking that is 
necessary and chill. 

1. Place the items in vacuum sealed plastic bags. Before sealing add 
flavouring. Make sure that the items are not touching. 

2. Using a chamber-type vacuum machine, seal the bag using the correct 
pressure for the specific item. 

3. Chill the bag. 
4. Submerge the bag in a controlled water bath kept at the correct cooking 

temperature for that item (usually using an immersion circulator) and cook for the 
desired time until the interior of the food reaches the correct temperature. 

5. If food is to be served right away, remove from the bags and prepare to 
finish the dish. 

6. If food is to be stored for later use, remove the bag from the water bath and 
place in an ice bath to chill quickly. Chill until the temperature reaches 37.40 F 
within 2 hours. Remove from the ice, label and freeze or refrigerate. 

7. When ready to serve, reheat in the immersion circulator, remove from bag 
and serve.  

When using this method of cooking it is also important to know which type of 
food you are preparing and the correct temperature to prepare it at. Since the method 
is all about getting precise times it is important that the foods are prepared at the 
correct temperatures.  

One of the most important benefits of this cooking method it is health benefit 
of Sous Vide cooking. There are some main of them:  

 Sous Vide cooking is done with precise control over heat, oxygen and 
added water, which are the three elements most responsible for reducing the 
nutritional content of conventionally prepared foods. Sous Vide cooking therefore 
retains more vitamins and nutrients than other methods of cooking such as steaming. 

 Water soluble vitamins and minerals are leached into cooking water or oil 
during cooking methods which require higher temperatures. Regardless of the 
cooking process, many vitamins destabilize during heat treatment. Vitamins most 



341 

 

sensitive to heat include thiamine (vitamin B), riboflavin (vitamin B2) and ascorbic 
acid (vitamin C). This destabilisation is greatly reduced in Sous Vide cooking. 

 Additional fat which is required in conventional cooking to prevent the 
adhesion of proteins to cooking surfaces, is not required during Sous Vide cooking. 

 No additives or preservatives are required to keep the food from spoiling. 
The Sous Vide method, although established in the 1970s, is still changing 

and growing. This is important because it allows chefs to experiment and grow. If 
chefs were not challenged to try new things and create new dishes, there would be no 
growth to the culinary world. This new innovative method of cooking is important as 
it allows for less food waste, more precise cooking times and more delicate cooking 
of meats and other foods. This new method of cooking is going to be an important 
part of the ever changing culinary world. 
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Tourism associated with wineries has been a major area of recent growth in 

regional Australia. The Winemakers Federation of Australia (WFA) recognized this 
in developing a national wine tourism strategy in 1998. WFA predicted a value of 
nearly Aus$1 billion (WFA, 2002), comprising money spent at wineries and 
elsewhere by domestic and international winery visitors: figures since borne out. The 
benefits to associated businesses in regional economies are clear. 

A key strategy of the WFA is to improve wine tourism research (WFA, 2002). 
There is general agreement that wine tourism is under-researched (e.g. WFA, 

2002; Beames, 2003), impacting on the knowledge required for business 
development. Major academic research includes that of Dowling and Carlsen (1998), 
Getz (2000) and Hall et al. (2000b). Industry and government bodies also conduct or 
commission research, and a knowledge base is gradually becoming established. 
Forward-looking research to drive the industry’s decision making is seen as 
strategically required, and its relevance, accessibility and utility to business operators 
are crucial. 
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This study employed face-to-face, semi-structured interviews with wine 
tourism operators throughout Australia and with other tourism business operators 
involved in related industry networks. This was done in parallel with interviews of 
key representatives of state tourism bodies responsible for industry development. 
South Australia, New South Wales, Western Australia and Queensland were chosen 
as including a range of mature and emerging wine regions. 

Interviews, normally lasting about one hour, addressed previously identified 
priority areas for SME development (SMIDEC, 1998), including human resource 
development, access to finance, access to markets and market development, access to 
information and technology and technology sharing. Participants were generally 
owners/operators of wineries. This Wine Tourism and Sustainable Development 61 
was covered as they occurred conversationally, with a checklist protocol ensuring 
completeness. Notes taken were handwritten or tape-recorded by permission. Themes 
and issues were extracted directly: detailed content analysis and modelling was not 
considered necessary. Operators and industry professionals were purposively sampled 
in each region – aiming for a qualitative overview expressed in participants’ own 
words, using a convergent interviewing technique (Dick, 1998). Here, the number of 
interviews is determined when participants consistently give similar responses: 
normally between four and 16 data sources suffice and, when prior literature is also 
available, sample size can be smaller (Nair and Riege, 1995). This approach meant 
that, once redundancy was achieved, further interviewing was considered 
unproductive. Eleven wine tourism operators were interviewed, and convergence 
among interview data was often achieved after only a few interviews. Once an issue 
was validated, the researcher could be confident that it applied beyond a single 
operator. This allows inductive and deductive research to be combined and 
refinement of the inquiry as it evolves (Perry and Jensen, 2001). 

For space reasons, only issues relating to knowledge infrastructure are 
reported. Specific issues relating to branding finance (e.g. double taxation), lack of 
relevant research and human resource development were also identified. Some 
operators considered that more networking and local planning initiatives were 
required, since some areas were oversupplied with accommodation, and there was a 
need to co-market attractions with other facilities in the area. One region had 11 
wineries near the accommodation supply but no link, nor tourist route designation, 
was provided. 

Australia generally has high technological awareness, and even regionally – 
where infrastructure is less advanced – most wineries sampled had Internet presence 
and e-mail. Within this, however, a range of activity was apparent. 

Some wineries had their own website with e-commerce functionality, such as 
online ordering: others outsourced this as part of a cooperative marketing strategy. 
One winery had a website at their vineyard location (elsewhere), but had no plans to 
introduce one at the cellar door operation. 

Responses on e-commerce, e-readiness and industry linkage and clustering 
issues were of particular relevance. Some state governments would facilitate, but not 
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operate, educational sessions on e-commerce, delivered by private providers. Such 
events were difficult to run effectively outside the metropolitan areas in some states 
due to large distances, and the time and costs involved for potential attendees 
affirming the ‘digital divide’ as a general issue for a knowledge-based economy’s 
success. 

Wine tourism sustainability is closely aligned to that of the winemaking 
industry. Bruwer (2002) noted that in Australia ‘51% of all wineries have a 
production capacity of less than 4000 cases per year while 66% … produce less than 
7500 cases per year’. New Australian wineries have emerged rapidly, recently as 
frequently as one every three days (Australian Wine and 

Brandy Corporation, figures cited in Bruwer, 2002). Unless contracted to a 
big purchaser, this would position a majority of wineries in niche segments, thus 

favouring direct sales through cellar doors or online. This industry structure 
differentiates those operators primarily concerned with product from those for whom 
tourism-associated revenue is a significant part of the business mix. 

Genetically modified (GM) products and other practices aimed at global 
markets were viewed with suspicion, although not ignorance: the wine industry is 
officially opposed to GM use. Local governments also impose environmental 
requirements through planning approvals and inspections, although, in more than one 
state, inconsistencies in application were reported. State tourism authorities 
recognized the need for a coordinating role in, for example, route development, and 
in ensuring environmental and capacity issues were properly considered at regional 
levels. 
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Italy is one of the leading world tourism destinations. It has a lot of cultural 

attractions and can boast historical heritage. However, many of the country’s rural 
regions are popular with tourists. Hence, wine tourism is considered to fit perfectly 
the Italian rural regions. 

Moreover, the Italian wine routes are seen as a means of linking the agro-food 
production to development of rural spaces. The Italian wine routes in the regions of 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Umbria, Marche and Tuscany were 
officially recognized in 1999. 

Today, according to the figures given by the Movimento Turismo del Vino, 
wine tourism in Italy brings about € 2.5 million annually, while it predicts further 
growth prospects. Furthermore, wine is ranked third in the motivation list of the 
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foreign tourists visiting Italy. Almost 3.5 million tourists visit the country’s wineries 
per year. 

The Italian wine tourism consists of wine producers, wine associations, 
economic actors, personnel, rural and agro-tourism entrepreneurs and representatives 
of the local communities. However, the most principal actors of the supply side are 
the wine cellars, the vineyards and local municipalities. 

With regards to the wineries involved in this kind of tourism, the majority of 
them are small firms. Moreover, wine producers in Italy are more inclined to focus on 
wine tasting and country tours than on their core activity which is production and sale 
of wine. Furthermore, significant work is being done by the Movimento Turismo del 
Vino which was set up in 1993 and currently has more than 900 Italian wine firms. 
The MTV aims at increasing wine tourism in the country, promoting environmental 
protection, increasing the agriculture quality, promoting the Italian wine culture and 
enhancing the image, the income and employment in the wine regions. 

In terms of marketing and promotion of wine tourism in Italy, the Movimento 
Turismo del Vino is the original player. The most important and popular national 
wine-related events are the “Cantine Aperte” which originated from Tuscany and at 
the moment it is spread to the other Italian wine regions too and the “Calici di Stelle”. 
The “Cantine Aperte” event (Open Day at the wineries) is organized each year on the 
last Sunday of May. The idea is for the wineries to be open for all visitors free of 
charge. The latter event is a traditional summer event which takes place in August, on 
St. Laurence’s night when quality wines are offered in the main squares of tourism 
sites. Additionally, there is also another event, the “Benvenuta Vendemmia” 
(Welcome Grape Harvest) organized for the visitors to experience the grape 
harvesting in the countryside.  

 
There is a strong belief in Italy in the dynamic of a collective action. Wine 

routes are seen as an outcome of a collective action. Even more, they represent a 
concrete example of synergy and coherence working together for a specific cause; to 
promote the region and a series of local products. Tuscany is one of the most famous 
Italian wine regions with worldwide renowned vineyards and wines. Moreover, 
Tuscany enjoys its strategic location among famous tourist cities of the country like 
Florence and Pisa while its medieval architecture and charm compensate the region 
for an absence of cultural “hot spots”.  

To continue with, there are 14 established wine routes in the wine region of 
Tuscany. However, τhe most famous one and one of the most developed in the 
country is the Costa degli Etruschi, which extends to the province of Livorno for 
more than 80% of its coverage.  

The benefits of the wine route are impressive. These are both economic and 
social ones. The wine route attracts more tourists to the region while it increases their 
awareness of the distinctive attributes of the region. Thus, the general 
competitiveness of the region increases. Furthermore, the increased tourist flow in the 
region enhances the demand for directly sold local products and services and at the 
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same time the increased consumers’ awareness of the territory, improves its image 
and allows it to differentiate from other regions.  

At the winery level, the most apparent effect is reflected in prices. Product 
prices in the wineries-members of the wine route are significantly higher than those 
in the conventional farms. Hence, the economic impact of a wine route can be 
divided into three separate effects, namely the price effect, the selling effect and the 
production effect. The first one concerns the prices of the directly sold wines already 
mentioned; the selling effect implies a shift on the selling patterns of the wineries 
from wholesale to direct sales and the production effect implies changes in the 
working and production patterns. For example, there is a shift from unbottled to 
bottled wine. Moreover, increased profitability of the farms motivates the exercise of 
more activities operated in the farm. 

Finally, the social impact is reflected in the improved reputation of the region 
and on a synergy effect.  
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