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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Вафельні торти – група 

висококалорійних харчових продуктів, що мають стабільний попит у населення, 

однак, більша частина їх відрізняється низьким вмістом вітамінів, макро- і 

мікроелементів, харчових волокон, повноцінних білків, дефіцит яких у харчуванні 

– вагома проблема в країні. У зв’язку з цим, актуальним є питання розробки 

вафельних тортів підвищеної біологічної цінності.  

Під час зберігання жири вафельних тортів окислюються, що призводить до 

зниження їх якості і скорочення терміну зберігання. Одним із способів 

підвищення якості та подовження збереженості вафельних тортів є включення до 

їх складу природних антиоксидантів. Тому актуальним можна вважати вивчення 

впливу рослинних добавок з антиоксидантними властивостями на процес 

окиснення жирів з метою розробки науково-обґрунтованих технологічних заходів 

щодо їх використання.   

Особливої актуальності набуває пошук нових пакувальних матеріалів, які б 

забезпечили стабільну якість вафельних тортів, подовжили терміни їх зберігання 

та водночас були б естетично привабливими, екологічно чистими й безпечними 

для споживачів.  

Теоретичні і практичні основи в області створення продуктів підвищеної 

біологічної цінності та їх зберігання знайшли відображення в роботах багатьох 

науковців: Оболкіної В.І., Мардар М.Р., Притульської Н.В., Рудавської Г.Б., 

Сирохмана І.В., Дорохович А.М., Лозової Т.М., Дубініної A.A., Іоргачової К.Г., 

Schirmer M., Bekhit А. та ін. Проте, проблема пошуку нових видів нетрадиційної 

сировини у виробництві вафельних тортів та її вплив на їх збереженість 

залишається повністю не вирішеною. В зв’язку з цим, особливої актуальності 

набувають питання підвищення біологічної цінності, а також сповільнення 

процесів окиснення та гідролізу ліпідного комплексу вафельних тортів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційні дослідження проведено у відповідності з темами науково-дослідних 

робіт кафедри товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів 

Львівського торговельно-економічного університету № 0116U003488 «Проблеми 

поліпшення якості, безпечності і збереженості харчових продуктів» та № 

0116U005342 «Наукове обґрунтування поліпшення споживних властивостей, 

харчової й біологічної цінності кондитерських і хлібобулочних виробів». 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є наукове обґрунтування і 

практичне впровадження нового асортименту вафельних тортів із жировими 

начинками підвищеної біологічної цінності та визначення шляхів стабілізації їх 

якості під час зберігання. 

Відповідно до визначеної мети були сформульовані наступні завдання:  

 на основі аналізу літературних джерел та патентного пошуку виділити 

наукові напрями поліпшення споживних властивостей вафельних тортів;  

 дослідити антиоксидантну дію нетрадиційних інгредієнтів;  

 науково обґрунтувати можливість і доцільність застосування 

нетрадиційної сировини у виробництві вафельних тортів із жировими начинками;  

 розробити рецептури нових вафельних тортів із жировими начинками,  
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провести апробацію їх технології у виробничих умовах; 

 провести комплексну товарознавчу оцінку якості нових виробів, 

дослідити їх харчову та біологічну цінність; 

 вивчити вплив нетрадиційної сировини та пакувальних матеріалів на 

збереженість нових вафельних тортів; 

 розрахувати економічну ефективність від впровадження нових 

виробів у виробництво та встановити соціальний ефект від їх споживання; 

 розробити і затвердити нормативну документацію на нові вафельні 

торти з жировими начинками та впровадити продукцію у виробництво. 

Об’єкт дослідження – нові вафельні торти із жировими начинками з 

додаванням нетрадиційної сировини.  

Предмет дослідження – споживні властивості вафельних тортів із 

жировими начинками, вплив нетрадиційної сировини та пакувальних матеріалів 

на якість та безпечність вафельних тортів під час зберігання.  

Методи дослідження – органолептичні, фізико-хімічні і мікробіологічні 

методи дослідження та статистично-математичні методи обробки 

експериментальних даних на основі комп’ютерних технологій. 

Наукова новизна отриманих результатів. Науково обґрунтовано та 

експериментально підтверджено поліпшену біологічну й харчову цінність нових 

вафельних тортів із жировими начинками з використанням нетрадиційної 

сировини, при цьому:  

вперше: 

– науково обґрунтовано поліпшення споживних властивостей 

вафельних тортів шляхом введення до їх рецептур порошків трави гречки, іван-

чаю, розмарину, любистку та ягід чорниці; жмихів розторопші, насіння маку, 

гарбуза та чорного кмину; солоду житнього ферментованого; борошна червоної 

сочевиці; керобу; 

– експериментально встановлена антиоксидантна ефективність 

нетрадиційних інгредієнтів та доцільність їх використання для гальмування 

окисних процесів в жировій фракції начинок вафельних тортів з метою 

подовження придатності і встановлення граничних термінів зберігання; 

– доведено, що вакуумні пакети з металізованого поліпропілену та 

пакети з поліаміду і поліетилену харчового з МГС зберігають органолептичні 

показники, блокують перебіг окислювальних процесів у жировій фракції начинки 

вафельних тортів та гальмують ріст і розмноження мікроорганізмів, що 

комплексно сприяє збереженню якості виробів до 9 місяців; 

дістали подальший розвиток:  

– експериментальні дослідження впливу жмихів розторопші, насіння 

маку, гарбуза та чорного кмину, порошків любистку, трави гречки, розмарину та 

іван-чаю на процеси окиснення та гідролізу жирової фракції начинки вафельних 

тортів для збереження їх якості й встановлення оптимальних термінів зберігання;  

– дослідження впливу упаковок на зміни якості нових вафельних тортів 

за органолептичними, фізико-хімічними та мікробіологічними показниками під 

час зберігання.  

Практичне значення отриманих результатів. За результатами отриманих  
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наукових досліджень у виробничих умовах ТзОВ «Хліб-Трейд» (м. Львів) 

проведено промислову апробацію і впровадження п’яти рецептур на нові вафельні 

торти з жировими начинками, що засвідчено актом виробництва дослідних партій 

продукції (від 23.06.2016 р.). 

Розроблено і затверджено нормативну документацію (технологічні 

інструкції та рецептури) на нові вафельні торти з жировими начинками 

«Гречанка», «Івасик-Телесик», «Маковий», «Львів’янка» та «Осіннє рондо». 

Новизну технічних рішень підтверджено поданою заявкою та позитивними 

висновками про видачу 2 деклараційних патентів України на корисну модель. 

Експериментально встановлено вплив запропонованих рецептурних 

компонентів і пакувальних матеріалів на подовження термінів придатності до 

споживання нових вафельних тортів із жировими начинками. 

Розраховано економічну ефективність від впровадження нових виробів у 

виробництво та встановлено соціальний ефект від їх споживання. 

Особистий внесок здобувача полягає в окресленні завдань і плануванні 

експерименту, проведенні аналітичних та експериментальних досліджень в 

лабораторних і виробничих умовах, аналізі та узагальненні отриманих 

результатів, розробці нормативної документації, патентів на корисну модель, 

формулюванні висновків і підготовці матеріалів до друку. Підготовку до 

експериментальних досліджень, аналіз та узагальнення всіх результатів проведено 

спільно з науковим керівником д.т.н., проф. І. В. Сирохманом. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідалися, обговорювалися і були схвалені на науково-практичних 

конференціях різного рівня: Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні тенденції та проблеми інновації виробництва товарів і надання послуг» 

(Львів, 7 травня 2008 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Товарознавство і торговельне підприємництво: фахова професіоналізація, 

дослідження, інновації» (Київ, 15–16 квітня 2009 р.); ІІІ Міжнародна науково-

практична конференція «Харчові добавки. Харчування здорової та хворої 

людини» (м. Донецьк, 12–13 березня 2009 р.); Наукова конференція 

професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу 

«Академія» «Актуальні проблеми післякризового відновлення економіки України. 

Проблеми якості та безпечності харчових продуктів на сучасному етапі» (м. 

Львів, 4 квітня 2013 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Товарознавство і торговельне підприємництво: стан, проблеми, перспективи» (м. 

Київ, 18–19 квітня 2013 р.); Міжнародна наукова конференція, присвячена 130-

річчю національного університету харчових технологій «Нові ідеї в харчовій 

науці – нові продукти харчовій промисловості» (м. Київ, 13–16 жовтня 2014 р.); 

Наукова конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-

наукового комплексу «Академія» «Актуальні проблеми економіки і торгівлі в 

сучасних умовах євроінтеграції» (Львів, 12–13 травня 2015 р.); ІІІ Міжнародна 

науково-практична конференція «Проблеми формування асортименту, якості і 

екологічної безпечності товарів» (м. Львів, 12 листопада 2015 р.); ІІІ Міжнародна 

науково-практична інтернет-конференція «Сучасне матеріалознавство та 

товарознавство: теорія, практика, освіта» (м. Полтава, 22–23 березня 2016 р.); ІІI 
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Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів 

«Якість та безпечність товарів» (м. Луцьк, 1 квітня 2016 р.); Всеукраїнська 

науково-практична конференція молодих учених і студентів «Інноваційні 

технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, 

економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді» (м. Харків, 7 квітня 2016 

р.); ІХ Міжнародна  міждисциплінарна науково-практична конференція «Сучасні 

аспекти збереження здоров’я людини» (м. Ужгород, 22–23 квітня 2016 р.); 

Наукова конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-

наукового комплексу «Академія» «Актуальні проблеми економіки і торгівлі в 

сучасних умовах євроінтеграції» (м. Львів, 11–12 травня 2016 р.); ІV Міжнародна 

науково-практична конференція «Інновації в управлінні асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг»  (м. Львів, 24 листопада 2016 р.). 

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 26 наукових праць, у 

тому числі 9 статей, серед яких 4 – у наукових фахових виданнях, затверджених 

ВАК України, 1 – у фахових виданнях України, які включені до міжнародних 

наукометричних баз, 1 – у закордонних виданнях, які включені до міжнародних 

наукометричних баз, 2 – в закордонних виданнях, 1 – в інших виданнях, 14 тез 

доповідей та матеріалів конференцій, 1 заявка на одержання деклараційного 

патенту на корисну модель і 2 висновки про видачу деклараційних патентів 

України на корисну модель. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 6 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний 

зміст роботи викладено на 147 сторінках комп’ютерного тексту. Робота 

ілюстрована 36 таблицями, 28 рисунками та містить 20 додатків. Список 

використаних джерел містить 439 найменувань. 

  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційної роботи, визначено 

наукову новизну і практичну цінність, сформульовано мету і завдання, об’єкти та 

предмет досліджень, наведено відомості щодо апробації роботи. 

У першому розділі «Аналітичний огляд літератури» проаналізовано 

вітчизняні та зарубіжні джерела щодо тенденцій використання нетрадиційної 

сировини у виробництві вафельних тортів. Вивчено теоретичні основи зміни 

якості вафельних тортів в процесі зберігання та фактори, що впливають на їх 

збереженість. 

У другому розділі «Об’єкти та методи досліджень» сформульовані 

експериментальні й організаційні напрями виконання програми наукового 

дослідження (рис. 1), визначено об’єкти, предмет і методи досліджень. 

Об’єктами досліджень були вафельний торт з жировою начинкою 

«Сюрприз» (контроль), виготовлений за традиційною рецептурою, і розроблені 

нові вафельні торти з жировими начинками «Гречанка», «Івасик-Телесик», 

«Маковий», «Львів’янка» та «Осіннє рондо» з використанням нетрадиційної 

сировини. Добавки вносили у жирову начинку. 

Апробацію дослідних зразків  і  випуск  виробничої  партії нових вафельних 

тортів з жировими начинками проводили в кондитерському цеху ТзОВ «Хліб- 
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Рис. 1. Структурна схема проведення експериментальних досліджень 

Об’єкти досліджень та показники якості 

Формулювання проблем, визначення мети та завдань дослідження 

Показники окиснення: 

- пероксидне число (П.ч.); 

- бензидинове число (Б.ч.); 

Показники гідролізу: 

- кислотне число (К.ч.) 

Кондитерський жир для вафельних та 
прохолоджувальних начинок 

нелауринового типу серії «Віолія» 

Вафельні торти з жировими начинками 

Дослідні зразки з 

добавками, що мають 

антиоксидантні 

властивості 

Контрольний 

зразок 

Дослідження якості жирів прискорено-кінетичним 

методом за температури (80±2) °С 

Органо-

лептичні 

показники: 

- колір; 

- запах; 

- смак 

Розробка рецептур на нові вафельні торти Контрольний зразок 

Дослідження якості вафельних тортів 

Органолептичні 

показники: 

- зовнішній вигляд; 

- колір; 

- якість начинки; 

- будова у розломі; 

- смак;  

- запах 

Фізико-хімічні 

показники: 

- згідно ДСТУ 4803:2013; 

- вміст білка; 

- амінокислотний склад; 

- жирнокислотний склад; 

- мінеральний склад; 

- вміст вітамінів 

Показники 

безпеки  

згідно ДСТУ 

4803:2013: 

- мікробіологічні 

показники 

- вміст токсичних 

елементів  

Вивчення змін якості вафельних тортів у процесі зберігання за стандартних умов 

упакованих у картонні коробки з ПЕ укладкою, пакети з ПА і ПЕХ із МГС, вакуумні 

пакети з металізованого ППХ та ПС контейнери з кришкою 

 

Розробка і затвердження нормативної документації та патентів на нові вафельні торти 

Визначення соціально-економічної ефективності від впровадження у виробництво нових вафельних тортів 

Комплексна 

оцінка якості 

нових 

вафельних 

тортів  
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Трейд» (ТМ «Просто добрий хліб») м. Львова. 

Теоретичні та експериментальні дослідження з дисертаційної роботи 

проводили протягом 2006–2017 років у лабораторіях кафедри товарознавства, 

технологій і управління якістю харчових продуктів Львівського торговельно-

економічного університету, а також в Інституті біології тварин НААН, 

лабораторії кафедри органічної хімії Львівського національного університету ім. 

І. Франка, в лабораторіях Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. 

Ступінь окиснення жирів визначали за зміною пероксидного, 

бензидинового і кислотного чисел. 

З метою вивчення змін окислювального і гідролітичного характеру у 

жировій начинці вафельних тортів дослідження проводили прискорено-

кінетичним методом за температури (80 2)°С з вільним доступом кисню повітря. 

У дослідженнях використовували кондитерський жир для вафельних та 

прохолоджувальних начинок нелауринового типу серії «Віолія» виробництва 

ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» та нетрадиційну сировину: порошки 

любистку, трави гречки, розмарину та іван-чаю, жмихи насіння гарбуза, 

розторопші, маку та чорного кмину, які вводили у кількості 0,5–1,0% до маси 

кондитерського жиру окремо та в поєднанні з бурштиновою кислотою (0,2%). 

Органолептичну оцінку вафельних тортів проводили за розробленою нами 

50-баловою шкалою. Дослідження показників якості сировинних компонентів і 

готової продукції здійснювали загальноприйнятими та спеціальними сучасними 

методами, зокрема: хроматографії, атомно-абсорбційної спектрофотометрії, 

флуорометрії. 

Досліди виконували під час зберігання вафельних тортів з інтервалом 15 

діб. Зразки зберігали за стандартних умов (температура (18±3)°С, відносна 

вологість повітря не більше 75%) у різних видах упакування: картонні коробки з 

поліетиленовою укладкою масою нетто 1 кг; пакети з поліаміду і поліетилену 

харчового (товщина 40 мкм) із модифікованим газовим середовищем (20% СО2 і 

80% N2) масою нетто 250 г; вакуумні пакети з металізованого поліпропілену 

харчового (товщина 25 мкм) масою нетто 250 г; полістиролові контейнери з 

кришкою масою нетто 500 г. 

Для об’єктивної оцінки та усунення похибок, що виникають при визначенні 

числових значень параметрів внаслідок впливу різних неконтрольованих 

факторів, всі дослідження проводили при трьох- і п’ятиразовій повторності. 

Ймовірність можливої помилки розраховували за допомогою таблиць t, 

запропонованих Стьюдентом. Для лінійної форми зв’язку між результуючою й 

факторною змінними використовували коефіцієнт кореляції і встановлювали вид 

функції, яка найкраще відповідає характеру цього зв’язку. Математичну обробку 

даних здійснено в середовищі MS Excel 2013. 

У третьому розділі «Вплив антиоксидантів природного походження на 

зміну якості лабільних компонентів жирових начинок вафельних тортів» 

встановлено залежність між кількістю внесених добавок жмихів чорного кмину, 

насіння маку, насіння гарбуза, розторопші, порошків любистку, трави гречки, 

розмарину,   іван-чаю   та   бурштинової   кислоти   і   якістю  та   збереженістю  

кондитерського жиру. 
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Підтверджено, що жмихи чорного кмину, насіння маку, насіння гарбуза та  

розторопші можна застосовувати з метою подовження терміну придатності 

жировмісних кондитерських виробів. Найефективнішою концентрацією є суміш 

1,0% жмихів з 0,2% бурштинової кислоти, що дає можливість сповільнити 

накопичення пероксидів у 1,3, 1,5, 2,0 та 1,5 раза відповідно. Підтверджено також, 

що стійкість жирів у процесі зберігання підвищують активні сполуки порошків 

любистку, трави гречки, розмарину та іван-чаю. Найменше первинних продуктів 

окиснення утворюється у зразках із суміші 1,0% порошку з 0,2% бурштинової 

кислоти (в 1,4, 1,2, 1,3 та 1,5 раза відповідно). 

Стабілізувальна активність вищезазначених добавок підтверджується 

накопиченням карбонільних сполук, які взаємодіють із бензидином. Після 10 діб 

зберігання дослідні зразки жиру з сумішшю 1% жмихів і 0,2% бурштинової 

кислоти містили в 1,3–1,9 раза менше, а зразки жиру  з сумішшю 1% порошків і 

0,2% бурштинової кислоти – у 2,4–2,7 раза менше карбонільних сполук порівняно 

з контролем. Антиоксидантний ефект добавок на кондитерському жирі 

зменшується в ряді: порошок іван-чаю > порошок трави гречки > жмих 

розторопші > жмих насіння гарбуза > порошок любистку > порошок розмарину > 

жмих насіння маку > жмих чорного кмину. 

Досліджені добавки характеризуються ефективною дією проти накопичення 

продуктів гідролізу жиру. Інтенсивнішу дію виявили зазначені добавки в 

кількості 1,0% з 0,2% бурштинової кислоти, що дозволило сповільнити 

накопичення вільних жирних кислот у 2,3–2,9 раза, порівняно з контролем. 

Антиоксидантний ефект добавок зменшується в ряді: жмих розторопші > жмих 

насіння гарбуза > порошок розмарину > жмих чорного кмину > порошок 

любистку > порошок трави гречки > жмих насіння маку > порошок іван-чаю. 

У четвертому розділі «Товарознавча оцінка показників якості нових 

вафельних тортів із жировими начинками» досліджено споживні властивості, 

біологічну цінність та безпечність нових вафельних тортів із жировими 

начинками. Обґрунтовано підбір компонентів рецептур нових виробів, наведено 

результати їх дегустаційної оцінки та здійснено комплексну оцінку якості нових 

вафельних тортів із жировими начинками. 

Розроблення і підбір нетрадиційних інгредієнтів для рецептур начинок 

вафельних тортів базувалися на результатах лабораторного виготовлення 

дослідних зразків вафельних тортів із жировими начинками та їх дегустаційної 

оцінки. Розроблено і виготовлено дослідні зразки та виробничі партії нових 

вафельних тортів із жировими начинками «Гречанка», «Івасик-Телесик», 

«Маковий», «Львів’янка» та «Осіннє рондо» з використанням нетрадиційної 

сировини (табл. 1).  

Органолептичну оцінку якості нових виробів проводили за розробленою 

баловою шкалою, а для більш об’єктивної оцінки якості були запропоновані 

коефіцієнти вагомості окремих показників.  

За результатами дегустаційної оцінки якості встановлено, що нові вафельні 

торти за органолептичними показниками суттєво перевершують контрольний 

зразок (табл. 2).  

Нові вафельні торти мають високий рівень якості – 0,94–0,98 од. Найвищим  
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Таблиця 1 

Рецептурний склад начинок нових вафельних тортів  

Основна і нетрадиційна 

сировина 

Кількість сировини у рецептурі вафельних тортів, кг/т 

Контроль-

ний зракок 

«Гречан-

ка» 

«Івасик-

Телесик» 

«Мако-

вий» 

«Львів’ян-

ка» 

«Осіннє 

рондо» 

Цукрова пудра 467,99 379,45 – 367,18 – 352,96 

Кондитерський жир  312,00 310,44 308,88 308,88 308,88 310,44 

Какао-порошок 31,20 – – – – – 

Ванільна пудра 4,06 – 4,06 2,03 – – 

Кероб – 40,59 40,59 40,59 40,59 – 

Молоко сухе знежирене – 24,35 81,18 24,35 – 81,18 

Порошок трави гречки – 40,59 – – – – 

Солод житній 

ферментований 
– 16,24 – – – – 

Аскорбінова кислота – 1,56 – – 3,12 1,56 

Бурштинова кислота – – 3,12 3,12 – – 

Фруктоза – – 312,00 – 312,00 – 

Порошок іван-чаю – – 24,35 – – – 

Жмих розторопші – – 40,59 – – – 

Жмих насіння маку – – – 40,59 – – 

Жмих чорного кмину – – – 24,35 – – 

Порошок розмарину – – – – 20,29 – 

Порошок червоної 

сочевиці 
– – – – 81,18 – 

Порошок ягід чорниці – – – – 40,59 – 

Порошок любистку – – – – – 40,59 

Жмих насіння гарбуза – – – – – 40,59 

 

Таблиця 2 

Зведена дегустаційна оцінка якості нових вафельних тортів 
р≤0,05 

Показники  

якості 

Коефіцієнт 

вагомості  

Дослідні зразки вафельних тортів 

Контроль 

ний зразок  
«Гречанка» 

«Івасик-

Телесик» 
«Маковий» «Львів’янка» 

«Осіннє 

рондо» 

Зовнішній 

вигляд 
1,5 4,88/7,32* 4,98/7,47 4,96/7,44 4,96/7,44 4,96/7,44 4,98/7,47 

Колір 1,0 4,57 4,95 4,97 4,90 4,97 4,71 

Вигляд у розрізі 1,0 4,32 4,85 4,79 4,79 4,94 4,89 

Якість начинки 2,0 4,13/8,26 4,71/9,42 4,84/9,68 4,84/9,68 4,92/9,84 4,63/9,26 

Запах 2,0 4,46/8,92 4,76/9,52 4,93/9,86 4,79/9,58 4,79/9,58 4,69/9,38 

Смак 2,5 4,08/10,20 4,80/12,00 4,89/12,22 4,65/11,62 4,85/12,12 4,46/11,15 

Загальна кількість балів із 

урахуванням коефіцієнта 

вагомості 

43,59 48,21 48,96 48,01 48,89 46,86 

Рівень якості 0,87 0,96 0,98 0,96 0,98 0,94 

* чисельник – кількість балів за 5-баловою шкалою; знаменник – кількість балів з врахуванням 

коефіцієнта вагомості 
 

рівнем якості характеризуються вафельні торти «Івасик-Телесик» та «Львів’янка» 

– по 0,98 од., що на 13% вище контрольного зразка (0,87 од.).  
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Фізико-хімічні показники нових виробів відповідають вимогам нормативної 

документації і не перевищують номінальне значення контрольного зразка.  

Нові вафельні торти відрізняються підвищеним вмістом білка, меншим 

вмістом жирів і вуглеводів та, відповідно, нижчою  на 3–6%, порівняно з 

контролем, енергетичною цінністю (табл. 3). 

Таблиця 3 

Хімічний склад та енергетична цінність нових вафельних тортів 
р ≤ 0,05; n = 3 

Зразки 

вафельних 

тортів 

Вміст, г/100 г 

Енергетична 

цінність, 

ккал/100 г 

в
о
л
о
ги

 

б
іл

к
ів

 

ж
и

р
ів

 

вуглеводів 

к
л
іт

к
о
в
и

н
и

 

золи 

у
сь

о
го

 

у
 т

.ч
. 

ф
р
у
к
то

зи
 

у
 т

.ч
. 

за
га

л
ь
н

и
х
 

ц
у
к
р
ів

 

Контроль 
0,83 

±0,04 

2,12 

±0,11 

32,63 

±1,63 

63,37 

±3,07 
– 

45,73 

±2,29 

0,36  

±0,02 

0,69 

±0,03 

547,02 

±27,35 

«Гречанка» 
1,13 

±0,06 

3,27 

±0,11 

32,08 

±1,60 

59,31 

±2,97 
– 

39,33 

±1,97 

2,34 

±0,08 

1,87 

±0,04 

527,06 

±26,35 

«Івасик-

Телесик» 

1,19 

±0,06 

4,98 

±0,15 

32,15 

±1,61 

58,03 

±2,90 

31,15 

±1,56 

32,74 

±1,64 

2,50  

±0,11 

1,75 

±0,05 

515,05 

±25,75 

«Маковий» 
1,16 

±0,05 

3,98 

±0,17 

32,19 

±1,61 

57,82 

±2,89 
– 

37,86 

±1,89 

2,87  

±0,13 

1,98 

±0,04 

526,91 

±26,34 

«Львів’янка» 
1,21 

±0,07 

4,16 

±0,16 

32,11 

±1,61 

57,71 

±2,89 

31,64 

±1,58 

33,26 

±1,66 

2,89 

±0,09 

1,92 

±0,04 

519,17 

±25,96 

«Осіннє 

рондо» 

1,09 

±0,06 

4,62 

±0,13 

31,89 

±1,59 

58,31 

±3,02 
– 

36,09 

±1,80 

2,18 

±0,05 

1,91 

±0,04 

529,51 

±26,48 
 

Використана нетрадиційна сировина поліпшила не лише кількісний, але й 

якісний склад білків. Порівняно з контрольним зразком вміст незамінних 

амінокислот у розроблених зразках збільшено на 14–72% (рис. 2).  

 
Рис. 2. Вміст незамінних та умовно незамінних амінокислот у нових 

вафельних тортах, мг/100 г 
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становить для вафельного торта «Маковий» – 0,40, «Гречанка» та «Івасик- 

Телесик» – 0,41, «Львів’янка» – 0,45 і «Осіннє рондо» –  0,48, тоді як у 
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контрольному зразку лише 0,37. Найбільшим вмістом незамінних амінокислот 

характеризується вафельний торт «Львів’янка» (на 71,1% більше порівняно з 

контролем), що зумовлено використанням порошку червоної сочевиці в його 

рецептурі.  

Добова потреба організму в незамінних амінокислотах загалом за рахунок 

споживання 100 г вафельного торта «Львів’янка» буде задоволена на 4,0%, 

вафельного торта «Маковий» – на 3,9%, вафельного торта «Осіннє рондо» – на 

3,5%, вафельного торта «Івасик-Телесик» – на 3,3%, і вафельного торта 

«Гречанка» – на 2,6%. Аналогічна маса контрольного зразка забезпечить організм 

незамінними амінокислотами в загальному на 2,2%.  

Завдяки збалансуванню амінокислотного складу вдалося зменшити 

відхилення від рівня «ідеального протеїну» більшості ессенціальних амінокислот. 

Проте амінокислотний скор не дає повного уявлення про біологічну цінність 

продукту. Відомо, що організм людини використовує білок для біосинтезу в 

межах амінокислоти, що лімітує (Сmin), а весь надлишок цих есенційних речовин 

витрачається на енергетичні потреби. Саме тому для оцінки ступеня використання 

білка розраховано коефіцієнт різниці амінокислотного скору (КРАС), біологічну 

цінність (БЦ), коефіцієнт утилітарності (U), показник зіставної надлишковості (σс) 

та коефіцієнт розбалансованості (R) незамінних амінокислот (табл. 4).  

Таблиця 4 

Параметри амінокислотної збалансованості білків нових вафельних тортів 
р ≤ 0,05  

Показник 
Оптимальний 

рівень 

Назва вафельних тортів 

контроль 
«Гречан-

ка» 

«Івасик-

Телесик» 

«Мако-

вий» 

«Львів’ян-

ка» 

«Осіннє 

рондо» 

Сmin, од. →1 0,43 0,78 0,52 0,55 0,82 0,76 

КРАС, % →min 39,7 13,0 33,7 30,3 13,7 21,6 

БЦ, % →max 60,3 87,0 66,3 69,7 86,3 78,4 

U, од. →1 0,500 0,853 0,587 0,626 0,842 0,754 

σс, мг/1 г білка →0 349,30 60,26 246,73 208,91 65,85 114,47 

Rc, од. →min 0,500 0,147 0,413 0,374 0,158 0,246 
 

Найвищою біологічною цінністю характеризуються білки вафельних тортів 

«Гречанка» та «Львів’янка» – 87% і 86,3% відповідно. Коефіцієнт утилітарності 

амінокислотного складу білків нових виробів вищий, ніж у контролі, що свідчить 

про їх кращу збалансованість за незамінними амінокислотами. Мінімальну 

сумарну кількість незамінних амінокислот, які не використовуються на анаболічні 

потреби, має вафельний торт «Гречанка», що  підтверджує показник зіставної 

надлишковості і коефіцієнт розбалансованості. 

Особливості рецептур вафельних тортів відобразилися на зміні їх 

жирнокислотного складу. Аналіз результатів досліджень складу жирних кислот 

показав, що в розроблених продуктах переважають мононенасичені жирні 

кислоти, частка яких становить від 58,5% до 73,5%. Сума насичених жирних 

кислот займає друге місце і становить 23–34%. Вміст поліненасичених жирних 

кислот незначний: 4,2–7,5%. 

Домінуючою  фракцією  серед  ПНЖК  в  усіх  нових виробах є незамінна  
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лінолева кислота, вміст якої у вафельних тортах підвищено в 1,2–3,2 раза 

порівняно з контролем. Значну частку ПНЖК складає арахідонова жирна кислота, 

кількість якої підвищено у порівнянні з контролем у всіх розроблених виробах в 

1,2–7,1 раза. Найвищий вміст лінолевої кислоти виявлено у вафельному торті 

«Осіннє рондо», арахідонової – у вафельному торті «Гречанка», що можна 

пояснити вмістом у їх складі жмиха насіння гарбуза та солоду житнього 

ферментованого відповідно. 

Вміст біологічно ефективної ліноленової кислоти в досліджуваних зразках 

незначний, однак її в 4,3 раза більше у вафельному торті «Осіннє рондо», ніж у 

контрольному зразку, що зумовлено наявністю жмиха насіння гарбуза в рецептурі 

даного торта. 

Порівняно з контролем для нових виробів співвідношення фракцій жирних 

кислот (Арсеньєва Л. Ю., 2007 р.) є значно кращим. Зокрема,  у всіх зразках 

збільшено вміст поліненасичених та зменшено вміст мононенасичених жирних 

кислот (рис. 3). 

 
Рис. 3. Співвідношення фракцій жирних кислот у вафельних тортах, %  

Використання нетрадиційних добавок сприяє підвищенню вмісту 

мінеральних речовин у нових вафельних тортах (табл. 5). Важливим є підвищення 

вмісту кальцію та заліза, які вважаються найбільш дефіцитними в харчуванні 

сучасної людини. Завдяки додаванню до рецептури вафельних тортів сухого 

знежиреного молока вдалося збільшити вміст кальцію у виробах в 16,4–18,9 раза 

порівняно з контролем. Найбільша його кількість досягнута у вафельному торті 

«Івасик-Телесик», що зумовлено також введенням у його рецептуру порошку 

іван-чаю. Вміст заліза було збільшено в 3–8 раз. Найбільше заліза містить 

вафельний торт «Маковий» за рахунок включення до його рецептури жмиху 

чорного кмину та порошку кероба. 

Особливо важливим є співвідношення Са:Mg і Са:Р. За рекомендованими 

фізіологічними нормами воно повинно становити 1:0,5 і 1:1,5 відповідно. Серед 

розроблених вафельних тортів за співвідношенням Са:Mg найбільш наближеними 

до оптимальних є  «Гречанка»  (1:0,6)  та  «Івасик-Телесик» (1:0,7). Оптимальне 

співвідношенням Са:Р є у вафельному торті «Гречанка».  
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Таблиця 5 

Мінеральний склад нових вафельних тортів, мг/100 г 
p ≤ 0,05 

Мінеральні 

елементи 

Добова 

потреба, мг 
Контроль «Гречанка» 

«Івасик-

Телесик» 
«Маковий» «Львів’янка» 

«Осіннє 

рондо» 

Макроелементи 

Кальцій (Са) 800 2,03 35,24 38,29 36,22 14,44 33,25 

Магній (Mg) 400 10,90 20,27 28,35 38,11 13,11 38,08 

Фосфор (Р) 1600 28,96 54,09 54,75 65,20 51,66 43,10 

Калій (К) 3000 93,82 204,11 386,39 234,08 259,36 446,45 

Натрій (Na) 4000 94,12 140,53 172, 09 116,76 105,07 169,64 

Співвідношення 

Ca : Mg 

оптимальне 

(1:0,5) 
1:5 1:0,6 1:0,7 1:1 1:0,9 1:1,1 

Співвідношення 

Ca : P 

оптимальне 

(1:1,5) 
1:14,3 1:1,5 1:1,4 1:1,8 1:3,6 1:1,3 

Мікроелементи 

Залізо (Fe) 15 0,41 1,24 1,78 3,23 2,20 2,99 

Мідь (Cu) 2 0,14 0,10 0,19 0,21 0,16 0,31 

Марганець (Mn) 5 0,20 0,60 0,62 0,65 1,06 0,41 

Цинк (Zn) 15 0,28 0,26 0,33 0,43 0,42 0,63 

Хром (Cr) 0,070 0,0058 0,0087 0,0102 0,0105 0,0087 0,0107 
 

Слід відмітити, що за рахунок споживання 100 г вафельного торта 

«Гречанка»   задовольняється   по  12%  добової  потреби  в  марганці  і  хромі, 

вафельного торта «Івасик-Телесик» – 13% добової потреби в калію, вафельного 

торта «Маковий» – 22% добової потреби в залізі, вафельного торта «Львів’янка» – 

21% добової потреби в марганці та 15% – у залізі, вафельного торта «Осіннє 

рондо» – 20% добової потреби в залізі та по 15% – в калію та міді. 

Завдяки підбору рецептурних компонентів збільшено вміст вітамінів у 

виробах, зокрема нові вафельні торти вдалося збагатити аскорбіновою кислотою, 

фолацином, рутином та β-каротином, а «Івасик-Телесик» та «Львів’янка» – ще й 

філохіноном, які відсутні в контрольному зразку. У всіх зразках збільшено вміст 

тіаміну в 2,1–5,7 раза, рибофлавіну – в 2,7–3,7 раза, ніацину – в 1,1–1,8 раза, 

ретинолу – в 10,0–46,7 раза та токоферолу – в 10,8–97,4 раза порівняно з 

контролем. 

Споживання 100 г вафельного торта «Гречанка» повністю задовольняє 

добову потребу організму в ретинолі, 3,3% – у рутині та 12,5% – у фолацині. 90%  

задоволення добової потреби в вітаміні А забезпечують вафельні торти «Івасик-

Телесик» та «Осіннє рондо», а 80% – вафельний торт «Маковий». За рахунок 

споживання 100 г вафельного торта «Львів’янка» на 44,3%  задовольняється 

добова потреба у β-каротині, на 38% – у тіаміні, на 13,3 % – у філохіноні і на 3,1% 

– у ніацині. На 14,4 % можна задовольнити добову норму рибофлавіну та на 1,8% 

– вітаміну С за рахунок споживання 100 г вафельного торта «Осіннє рондо». 

В процесі виконання роботи нами проведені санітарно-бактеріологічні 

дослідження розроблених нових вафельних тортів за мікробіологічними 

показниками. Для контролю якісного і кількісного складу мікроорганізмів проби 

відбирали із свіжовиготовлених зразків вафельних тортів. Результати 
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мікробіологічних досліджень готової продукції показали, що кількість МАФАМ 

не перевищує встановлених для вафельних тортів із жировими начинками норм. У 

дослідних зразках не було виявлено БГКП, S.aureus, патогенних мікроорганізмів, 

зокрема Salmonella, плісеневих грибів і дріжджів. 

Експериментальними даними підтверджено, що внесені добавки не 

збільшили концентрацію токсичних елементів у вафельних тортах і не вплинули 

на безпечність, оскільки значення цих показників нижчі від допустимого рівня. 

Усі розроблені вафельні торти за комплексним показником якості оцінені на 

відмінно. Найвищим рівнем якості характеризуються вафельні торти «Львів’янка» 

та «Осіннє рондо» – по 0,87 од., трохи нижчими – «Івасик-Телесик» та «Маковий» 

– по 0,85 од. і «Гречанка» – 0,84 од. Це свідчать про збільшення комплексного 

показника якості нових виробів у порівнянні з контролем на 7–9 % (рис. 4).  

 
Рис. 4. Комплексний показник якості нових вафельних тортів 

 

Моделі якості нових вафельних тортів з урахуванням органолептичних, 

фізико-хімічних, мікробіологічних показників, вмісту токсичних елементів, 

харчової, біологічної та енергетичної цінності наведені на рис 5. 

 

 

 

Рис. 5.  Моделі якості 

нових вафельних 

тортів з критеріями: 
1 – органолептичні та 

фізико-хімічні показники, 

2 – мікробіологічні 

показники, 3 – вміст 

токсичних елементів, 

4 – харчова та біологічна 

цінність, 5 – енергетична 

цінність 
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поліпропілену, полістиролові контейнери з кришкою) з метою подовження 

зберігання нових вафельних тортів.  

Експериментальними даними підтверджено, що найбільш помітні зміни 

органолептичних показників були встановлені у контрольному зразку. Нові 

вафельні торти після 6 міс. зберігання за стандартних умов (картонні коробки з 

поліетиленовою укладкою) загалом мали незначні зміни смаку й запаху, які були 

виявлені тільки на останньому місяці зберігання. Найвищий рівень якості після 6 

місяців зберігання мав вафельний торт «Львів’янка» – 0,96, тоді як рівень якості 

контрольного зразку становив лише 0,78 (рис. 6).  

 
Рис. 6. Динаміка змін рівня якості вафельних тортів протягом періоду 

зберігання за стандартних умов 

 

Зміна якості вафельних тортів під час зберігання в основному зумовлена 

автоокисненням жиру. Значення пероксидного числа протягом усього періоду 

зберігання (7 міс.) за стандартних умов залишалось у межах допустимих норм як 

у контрольному, так і в розроблених нових зразках (не більш, ніж 8,0 ммоль 

½О/кг). За цей період зберігання кількість первинних продуктів окиснення 

порівняно з початковою збільшилася в ліпідній фракції начинки вафельного торта 

«Львів’янка» у 10,7 раза, «Івасик-Телесик» – у 12,2 раза, «Маковий» – у 13,2 раза, 

«Гречанка» – в 14,3 раза, «Осіннє рондо» – в 15,2 раза, тоді як у контрольному 

зразку – в 20,6 раза (рис. 7). 
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Рис. 7. Динаміка пероксидного числа ліпідної фракції вафельних тортів у 

процесі зберігання за стандартних умов 
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Контроль вмісту вторинних продуктів окиснення важливий для безпечності 

жировмісних продуктів. Стабільність жиру начинки за величиною бензидинового 

числа після 6 місяців зберігання зросла в 1,7 раза для вафельного торта 

«Львів’янка», в 1,6 раза для вафельного торта «Івасик-Телесик», в 1,5 раза для 

вафельних тортів «Гречанка» та «Маковий» і в 1,4 раза для вафельного торта 

«Осіннє рондо». Найбільша кількість карбонільних сполук накопичувалася в 

контрольному зразку і за період з 3 до 6 місяців вона збільшилася в 1,7 раза. 

Найменшим значенням бензидинового числа після 6 місяців зберігання 

відрізнявся зразок «Львів’янка» – 0,312 . 

За час тривалого зберігання (7 міс.) найбільш ефективно вплинули на 

швидкість гідролізу ліпідної фракції начинки вафельних тортів складові порошку 

трави гречки, який включено в рецептуру вафельного торта «Гречанка». Кислотне 

число цього зразка збільшилось у 11,2 раза порівняно з початковим значенням, 

тоді як у контрольного – в 14,6 раза. В ліпідній фракції начинки вафельних тортів 

«Івасик-Телесик», «Львів’янка», «Маковий» та «Осіннє рондо» кількість вільних 

жирних кислот збільшилася відповідно в 11,6, 11,7, 11,9 та 12,4 раза (рис. 8).  
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Рис. 8. Динаміка кислотного числа ліпідної фракції вафельних тортів у 

процесі зберігання за стандартних умов 
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дозволяє зберігати смакові властивості продукту до 9 місяців, що на 3 місяці 

більше гарантійного терміну придатності вафельних тортів за стандартом. 

Зміни органолептичних властивостей вафельних тортів пов’язані з 

окисними перетвореннями ліпідів і підтверджуються даними фізико-хімічних 

досліджень. Результати дослідження ліпідної фракції вафельних тортів за 

стандартних умов зберігання дають підставу стверджувати, що використання 

полімерних видів упаковки блокує перебіг окислювальних процесів у жировій 

фракції і зберігає органолептичні характеристики, що комплексно сприяє 

збереженню якості виробів до 9 місяців, а це на 3 місяці більше гарантійного 

терміну придатності вафельних тортів за стандартом. 

Протягом усього періоду зберігання (9 міс.) мікробіологічні показники 

вафельних тортів відповідали санітарним нормам. У дослідних зразках не було 

виявлено бактерій групи кишкової палички, S.aureus, патогенних мікроорганізмів, 

зокрема Salmonella, плісеневих грибів і дріжджів. Сучасна упаковка, 

використання природних добавок та їх поєднання гальмують ріст і розмноження 

мікроорганізмів та гарантують збереження й безпеку продукції протягом усього 

терміну придатності. Найефективнішими виявилися вакуумні пакети з 

металізованого поліпропілену та пакети з поліаміду і поліетилену харчового із 

модифікованим газовим середовищем. Отримані результати засвідчують 

мікробіологічну безпечність та придатність розроблених виробів до споживання 

протягом 9 місяців. 

У шостому розділі «Економічна та соціальна ефективність нових 

вафельних тортів з використанням нетрадиційної сировини» наведено 

соціальний ефект і розраховано економічну ефективність від впровадження нових 

вафельних тортів із жировими начинками. Зокрема, соціальний ефект полягає в 

розширенні традиційного асортименту БКВ продукцією з поліпшеними 

споживними властивостями завдяки підвищеному вмісту незамінних амінокислот, 

поліненасичених жирних кислот, мінеральних елементів, вітамінів. 

Економічний ефект зумовлений збільшенням прибутку від реалізації 

вафельного торта «Гречанка» до 1990,34 грн./т, «Івасик-Телесик» – до 2452,87 

грн./т, «Маковий» – до 691,01 грн./т, «Львів’янка» – до 5760,08 грн./т, «Осіннє 

рондо» – до 1689,01 грн./т та приростом рентабельності виробництва нової 

продукції на 2,32–11,49%, порівняно з контрольним аналогом (станом на 1 

вересня 2017 р.). 

 

ВИСНОВКИ 

1. Аналіз наукових праць вітчизняних і зарубіжних авторів та ринку 

борошняних кондитерських виробів свідчить про необхідність і доцільність 

пошуків способів поліпшення споживних властивостей і збереженості вафельних 

тортів шляхом використання нетрадиційної сировини.  

 2.  Експериментально встановлена антиоксидантна ефективність сполук 

порошків жмихів чорного кмину, насіння маку, насіння гарбуза, розторопші, 

порошків любистку, трави гречки, розмарину та іван-чаю у поєднанні з 

синергістом на жирову основу начинки вафельних тортів. Доведено, що 

використання суміші 1,0 % жмихів або порошків з 0,2 % бурштинової кислоти 
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сповільнює накопичення пероксидів у кондитерському жирі в 1,2–2,0 раза, 

карбонільних сполук, що реагують з бензидином – в 1,3–2,7 раза, продуктів 

гідролізу – в 2,3–2,9 раза.  

3. Розроблено і запропоновано до виробництва нові вафельні торти з 

жировими начинками: «Гречанка», «Івасик-Телесик», «Маковий», «Львів’янка» та 

«Осіннє рондо» з використанням нетрадиційної сировини: порошків трави гречки, 

іван-чаю, розмарину, любистку та ягід чорниці, жмихів розторопші, насіння маку, 

гарбуза та чорного кмину, солоду житнього ферментованого, борошна червоної 

сочевиці та керобу.  

4. Нові вафельні торти мають високий рівень якості – 0,94-0,98 од., що на 8–

13% вище контрольного зразка. Вони відрізняються підвищеним вмістом білка, 

меншим вмістом жирів і вуглеводів та, відповідно, нижчою  на 3–6%, порівняно з 

контролем, енергетичною цінністю. Фізико-хімічні показники нових виробів 

знаходяться в межах норми. Дослідження мікробіологічних показників і вмісту 

токсичних елементів вказує на харчову безпечність нових вафельних тортів.  

5. Завдяки збалансуванню амінокислотного складу вдалося зменшити 

відхилення від рівня «ідеального протеїну» більшості есенціальних амінокислот. 

Найвищою біологічною цінністю характеризувалися білки вафельних тортів 

«Гречанка» та «Львів’янка» – 87% і 86,3% відповідно.  

6. Встановлено, що в нових вафельних тортах поліненасичених жирних 

кислот в 1,4–3,0 рази більше, порівняно з контрольним зразком. Зокрема, вміст 

біологічно активної ліноленової кислоти у вафельному торті «Осіннє рондо» в 4,3 

раза вищий, ніж у контролі, що обумовлено використанням в його рецептурі 

жмиху насіння гарбуза. Доведено, що в розроблених вафельних тортах краще 

співвідношення фракцій жирних кислот, порівняно з контрольним зразком. 

7. Експериментально підтверджено збільшення кількості мінеральних 

речовин у нових виробах. Важливим є підвищення вмісту кальцію  в 16,4–18,9 

раза та заліза в 3,0-7,9 раза, порівняно з контрольним зразком, які вважаються 

найбільш дефіцитними в харчуванні сучасної людини. Найбільше кальцію містить 

вафельний торт «Івасик-Телесик», що зумовлено включенням у його рецептуру 

сухого знежиреного молока та порошку іван-чаю. Вміст заліза найвищий у 

вафельному торті «Маковий» за рахунок додавання жмиху чорного кмину та 

порошку кероба. 

8. Завдяки підбору рецептурних компонентів, збільшено вміст вітамінів у 

виробах. Нові вафельні торти містять аскорбінову кислоту, фолацин, рутин та β-

каротин, а «Івасик-Телесик» та «Львів’янка» – ще й філохінон, які відсутні в 

контрольному зразку. Споживання 100 г вафельного торта «Гречанка» повністю 

задовольняє добову потребу організму в ретинолі. 

9. Проведено комплексну товарознавчу оцінку якості вафельних тортів. 

Найвищим рівнем якості характеризуються вафельні торти «Львів’янка» та 

«Осіннє рондо» – по 0,87 од., трохи нижчим – «Івасик-Телесик» та «Маковий» – 

по 0,85 од. і «Гречанка» – 0,84 од., що на 7–9% вище оцінки контрольного зразка. 

10. Експериментально доведено, що внесені нетрадиційні добавки 

впливають на окислювальні процеси ліпідної фракції начинки вафельних тортів та 

сповільнюють небажані перетворення, що дозволяє подовжити термін зберігання 
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виробів до 6 місяців. Швидкість росту накопичення продуктів окиснення та 

гідролізу дослідних вафельних тортів збільшується в ряді: контроль > «Осіннє 

рондо» > «Маковий» > «Гречанка» > «Івасик-Телесик» > «Львів’янка».  

11. Доведено, що вакуумні пакети з металізованого поліпропілену та пакети 

з поліаміду і поліетилену харчового з МГС зберігають органолептичні показники, 

блокують перебіг окислювальних процесів у жировій фракції начинки вафельних 

тортів та гальмують ріст і розмноження мікроорганізмів, що комплексно сприяє 

збереженню якості виробів до 9 місяців. 

12. Розробленням і впровадженням нових видів вафельних тортів досягнуто 

певного соціального та економічного ефекту. Зокрема, соціальний ефект полягає в 

розширенні традиційного асортименту борошняних кондитерських виробів 

продукцією з поліпшеними споживними властивостями завдяки підвищеному 

вмісту незамінних амінокислот, поліненасичених жирних кислот, мінеральних 

елементів, вітамінів. Економічний ефект зумовлений збільшенням прибутку від 

реалізації вафельного торта “Гречанка” до 1990,34 грн./т, «Івасик-Телесик» – до 

2452,87 грн./т, «Маковий» – до 691,01 грн./т, «Львів’янка» – до 5760,08 грн./т, 

«Осіннє рондо» – до 1689,01 грн./т та приростом рентабельності виробництва 

нової продукції на 2,32 – 11,49%, порівняно з контрольним аналогом (станом на 1 

вересня 2017 р.). 

14. На основі виконаних досліджень розроблено і затверджено в 

установленому порядку рецептури та технологічні інструкції на нові вафельні 

торти, які пройшли промислову апробацію у ТзОВ «Хліб-Трейд» (м. Львів) та 

рекомендовані для широкого впровадження у виробництво. Новизна практичного 

рішення підтверджена 2 позитивними висновками про видачу патентів України на 

корисну модель і 1 поданою заявкою. 
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4. Бойдуник Р.М. Нетрадиційні компоненти у жирових начинках вафельних 

тортів / Р.М. Бойдуник //  Хранение и переработка зерна, 2017. – № 8 (216). – С. 

42–45. 

Статті у фахових виданнях України, які включені до міжнародних 

наукометричних баз 
5.  Сирохман І.В., Бойдуник Р.М. Вплив добавок-антиоксидантів на якість  
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жирових начинок вафельних тортів / І.В. Сирохман, Р.М. Бойдуник // Товари і 

ринки, 2017. – № 2 (24). – Том 1. – С. 77–85. 

Статті у закордонних виданнях, які включені до міжнародних 

наукометричних баз 
6. Boidunyk R. Wafer Cakes of Improved Amino Acid Structure (in Ukrainian) / 

R. Boidunyk // Path of Science, 2017. – Vol. 3, No 11. – Р. 2001–2011. 

Статті у закордонних виданнях 

7. Boidunyk R. Radioprotective properties of vegetable raw materials in the 

production of  waffle cakes / R. Boidunyk // Biodiversity  after the Chernobyl accident. 

– Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2016. – Part II. – P. 25–28.  

8. Studing of antioxidative action of petals rosa damascene / [O. Davydovych, M. 

Turchynyak, N. Palko, R. Boidunyk] // Scientific Letters of Academic Society of 

Michal Baludansky. –  Slovakia, 2014. – Volume 2, № 5. – P. 8–11. 

Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 

9. Сирохман І.В., Бойдуник Р.М. Напрями підвищення харчової цінності і 

стійкості у зберіганні кондитерських виробів на вафельній основі / І.В. Сирохман, 

Р.М. Бойдуник // Наук. вісник Львівського нац. ун-ту ветеринарної медицини та 

біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – Львів: ЛНУВМБТ, 2008. – Т. 10, № 3 (38). – Ч. 

3. – С. 284–289.  

Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

10. Сирохман І.В., Бойдуник Р.М. Вафельні вироби функціонального 

спрямування / І.В. Сирохман, Р.М. Бойдуник // Сучасні тенденції та проблеми 

інноваюції виробництва товарів і надання послуг: мат. Міжнародної науково-

практичної конференції, Львів, 7 травня 2008 р. – Львів: РВВ НЛТУ, 2008. – С. 

136–140.  

11. Сирохман І.В., Бойдуник Р.М. Антиоксиданти пряно-ароматичної та 

лікарсько-технічної сировини для функціональних вафельних виробів / І.В. 

Сирохман, Р.М. Бойдуник // Товарознавство і торговельне підприємництво: 

фахова професіоналізація, дослідження, інновації: мат. Міжнародної науково-

практичної конференції, Київ, 15-16 квітня 2009 р. – Київ: КНТЕУ, 2009. – С. 400–

402. 

12. Бойдуник Р.М. Вафельні вироби підвищеної біологічної цінності / Р.М. 

Бойдуник // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини: тези 

доповідей ІІІ Міжгалузевої міжнародної науково-практичної конференції, 

Донецьк, 12–13 березня 2009 р. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – С. 26–28.  

13. Сирохман І.В., Бойдуник Р.М. Кондитерські вироби на вафельній основі 

підвищеної біологічної цінності / І.В. Сирохман, Р.М. Бойдуник // Товарознавство 

і торговельне підприємництво: стан, проблеми, перспективи: мат. Міжнародної 

науково-практичної конференції, Київ, 18–19 квітня 2013 р. – Київ: КНТЕУ, 2013. 

– С. 131–134. 

14. Бойдуник Р.М. Кероб – здоровий замінник шоколаду / Р.М. Бойдуник // 

Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти харчовій промисловості: мат. 

Міжнародної наукової конференції, Київ, 13–16 жовтня 2014 р. – Київ: НУХТ, 

2014 р. – С. 315. 
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15. Бойдуник Р.М. Дослідження впливу добавок жмиху чорного кмину на 

збереження якості жирів для вафельних начинок / Р.М. Бойдуник // Формування і 

оцінювання асортименту, властивостей та якості продовольчих товарів: мат. ІІ 

Міжнародної  науково–практичної конференції,  Львів, 23 грудня 2014р. – Львів:  

«Растр-7», 2014. – С. 208–211. 

16. Бойдуник Р.М. Антиоксидантні властивості рослинної сировини / Р.М. 

Бойдуник // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах 

євроінтеграції: тези доповідей  наукової конференції професорсько-викладацького 

складу і аспірантів  навч.-наук. комплексу «Академія», Львів, 12–13 травня 2015 

р. – Львів: видавництво ЛКА, 2015. – С. 244–246. 

17. Бойдуник Р.М. Унікальні властивості спіруліни для збагачення 

традиційних харчових продуктів / Р.М. Бойдуник // Проблеми формування 

асортименту, якості і екологічної безпечності товарів: мат. ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції, Львів, 12 листопада 2015р. – Львів: «Растр-7», 

2015. – С. 97–100. 

18. Бойдуник Р.М. Характеристика функціональних властивостей 

апіпродуктів для вафельних тортів / Р.М. Бойдуник // Сучасні аспекти збереження 

здоров’я людини: тези доповідей ІХ Міжнародної  міждисциплінарної науково-

практичної конференції, сан. «Квітка полонини», 22–23  квітня 2016 року. – 

Ужгород, 2016. – С. 63–65. 

19. Бойдуник Р.М. Морські водорості у виробництві вафельних тортів / Р.М. 

Бойдуник // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, 

готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки 

молоді: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 

учених і студентів, Харків, 7 квітня 2016 р. – Харків: ХДУХТ, 2016. – С. 51. 

20. Бойдуник Р.М. Перспективи використання плодів ріжкового дерева у 

виробництві вафельних тортів / Р.М. Бойдуник // Актуальні проблеми економіки і 

торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: тези доповідей  наукової конференції 

професорсько-викладацького складу і аспірантів  навч.-наук. комплексу 

«Академія», Львів, 13–14 травня 2016 р. – Львів: «Растр-7», 2016. – С. 318–320. 

21. Бойдуник Р.М. Використання бджолиного пилку у виробництві 

вафельних тортів / Р.М. Бойдуник // Сучасне матеріалознавство та 

товарознавство: теорія, практика, освіта: тези доповідей ІІI Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції, Полтава, 22–23 березня 2016 р. – Полтава: 

ПУЕТ, 2016. – С. 107–110. 

22. Бойдуник Р.М. Використання нетрадиційної сировини для поліпшення 

харчової цінності начинок вафельних тортів / Р.М. Бойдуник // Якість та 

безпечність товарів: мат. ІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції 

молодих вчених та студентів, Луцьк, 1 квітня 2016 р. – Луцьк, 2016. – С. 91–93. 

23. Бойдуник Р.М. Оптимізація рецептури нових видів вафельних тортів / 

Р.М. Бойдуник // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів 

і послуг: мат. ІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 24 

листопада 2016 р. – Львів: «Растр-7», 2016. – С. 141–143. 

Патенти 
24. Заявка № u201709075 на одержання деклараційного патенту на корисну  
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модель  «Композиція жирової начинки для вафельного торта «Гречанка»»; 

заявник і патентовласник Бойдуник Р.М., Сирохман І.В. 

25. Висновок № 28575/ЗУ/17 від 27.11.2017 Про видачу деклараційного 

патенту на корисну модель  «Композиція жирової начинки для вафельного торта 

«Львів’янка»»; заявник і патентовласник Бойдуник Р.М., Сирохман І.В. 

26. Висновок № 28546/ЗУ/17 від 27.11.2017 Про видачу деклараційного 

патенту на корисну модель  «Композиція жирової начинки для вафельного торта 

«Осіннє рондо»»; заявник і патентовласник Бойдуник Р.М., Сирохман І.В. 

Особистий внесок здобувача: проведення літературного пошуку, 

узагальнення результатів, підготовка матеріалів до публікації [1–2, 9, 10–11, 13]; 

планування та проведення експериментальних досліджень, участь в обговоренні, 

опрацюванні та узагальненні результатів, підготовка матеріалів до публікації [5, 

8]; проведення патентного пошуку, експериментальних досліджень та 

оформлення патенту [24–26]. 

АНОТАЦІЯ 

Бойдуник Р.М. Поліпшення споживних властивостей тортів на вафельній 

основі з використанням нетрадиційної сировини. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 05.18.15 «Товарознавство харчових 

продуктів» – Львівський торговельно-економічний університет, Львів, 2018. 

У дисертації науково обґрунтовано доцільність використання 

нетрадиційних видів сировини для поліпшення споживних властивостей та 

збереженості вафельних тортів із жировими начинками. 

Експериментально встановлена антиоксидантна ефективність сполук 

жмихів чорного кмину, насіння маку, насіння гарбуза, розторопші, порошків 

любистку, трави гречки, розмарину та іван-чаю у поєднанні з синергістом на 

жирову основу начинки вафельних тортів. 

Розроблено і запропоновано до виробництва нові вафельні торти з 

жировими начинками: «Гречанка», «Івасик-Телесик», «Маковий», «Львів’янка» та 

«Осіннє рондо» з використанням нетрадиційної сировини: порошків трави гречки, 

іван-чаю, розмарину, любистку та ягід чорниці; жмихів розторопші, насіння маку, 

гарбуза та чорного кмину; солоду житнього ферментованого, борошна червоної 

сочевиці та керобу. Доведено, що використана сировина забезпечує створення 

нових виробів з поліпшеними органолептичними властивостями, підвищеною 

харчовою та біологічною цінністю. 

Проведено комплексну товарознавчу оцінку якості вафельних тортів та 

науково доведено закономірності змін показників під дією процесів, що 

відбуваються при зберіганні, зокрема органолептичних, фізико-хімічних, 

мікробіологічних. Експериментально встановлено можливість подовжити 

гарантійний термін зберігання вафельних тортів із жировими начинками до 9 

місяців зі стабілізацією їх споживних властивостей завдяки використанню 

нетрадиційної сировини, вакуумних пакетів із металізованого поліпропілену та 

пакетів із поліаміду і поліетилену харчового з модифікованим газовим 

середовищем. 
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Розроблено та затверджено нормативну документацію (рецептури та 

технологічні інструкції) на нові вафельні торти «Гречанка», «Івасик-Телесик», 

«Маковий», «Львів’янка» та «Осіннє рондо», здійснено їх виробниче 

впровадження.  

Розробленням та впровадженням у виробництво тортів на вафельній основі 

з використанням нетрадиційної сировини досягнуто відповідного соціального та 

економічного ефекту. 

Ключові слова: вафельні торти з жировими начинками, нетрадиційна 

сировина, продукти окиснення, споживні властивості, харчова цінність, 

біологічна цінність, якість, безпечність.   

АННОТАЦИЯ 

Бойдуник Р.М. Улучшение потребительских свойств тортов на вафельной 

основе с использованием нетрадиционного сырья. – Квалификационный научный 

труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 

(доктора философии)  по специальности 05.18.15 «Товароведение пищевых 

продуктов». – Львовский торгово-экономический университет, Львов, 2018. 

В диссертации научно обоснована целесообразность использования 

нетрадиционных видов сырья для улучшения потребительских свойств и 

сохранности вафельных тортов с жировыми начинками. 

Экспериментально установлена антиоксидантная эффективность 

соединений жмыхов черного тмина, семян мака, тыквы, расторопши, порошков 

любистка, травы гречихи, розмарина и иван-чая в сочетании с синергистом на 

жировую основу начинки вафельных тортов. 

Разработано и предложено к производству новые вафельные торты с 

жировыми начинками: «Гречанка», «Ивасик-Телесик», «Маковый», «Львовянка» 

и «Осеннее рондо» с использованием нетрадиционного сырья: порошков травы 

гречихи, иван-чая, розмарина, любистка и ягод черники; жмыхов расторопши, 

семян мака, тыквы и черного тмина; солода ржаного ферментированного, муки 

красной чечевицы и кероба. Доказано, что использованное сырье обеспечивает 

создание новых изделий с улучшенными органолептическими свойствами, 

повышенной пищевой и биологической ценностью. 

Проведена комплексная товароведческая оценка качества вафельных тортов 

и научно доказано закономерности изменений показателей под действием 

процессов, происходящих при хранении, в частности органолептических, физико-

химических, микробиологических. Экспериментально установлена возможность 

продлить гарантийный срок хранения вафельных тортов с жировыми начинками 

до 9 месяцев со стабилизацией их потребительских свойств благодаря 

использованию нетрадиционного сырья, вакуумных пакетов с 

металлизированного полипропилена и пакетов с полиамида и полиэтилена 

пищевого с модифицированной газовой средой. 

Разработано и утверждено нормативную документацию (рецептуры и 

технологические инструкции) на новые вафельные торты «Гречанка», «Ивасик-

Телесик», «Маковый», «Львовянка» и «Осеннее рондо», осуществлено их 

производственное внедрение.  
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Разработкой и внедрением в производство тортов на вафельной основе с 

использованием нетрадиционного сырья достигнуто соответствующего 

социального и экономического эффекта. 

Ключевые слова: вафельные торты с жировыми начинками, 

нетрадиционное сырье, продукты окисления, потребительские свойства, пищевая 

ценность, биологическая ценность, качество, безопасность. 

ANNOTATION 

Boіdunyk R.M. Improvement of consumer properties of cakes on a waffle basis 

using alternative raw materials. - Qualifying scientific work on the rights of 

manuscripts. 

Dissertation for the degree of a candidate of technical sciences (doctor of 

philosophy) in specialty 05.18.15 "Commodity studies of food products" - Lviv 

University of Trade and Economics, Lviv, 2018.  

The dissertation scientifically substantiates the expediency of using non-

traditional types of raw materials for improving the consumer properties and 

preservation of waffle cakes with fatty fillings. 

The antioxidant efficacy of compounds of black cumin bunches, poppy seeds, 

pumpkin seeds, thistle seeds, lovage, herbs of buckwheat, rosemary and іvan-tea 

combined with a synergist on the fatty basis of filling of waffle cakes has been 

experimentally established. 

The new waffle cakes with fatty fillings were developed and offered for 

production: "Hrechanka", "Ivasyk-Telesyk", "Makovyi", "Lvivyanka" and "Osinnye 

Rondo" using alternative raw materials: buckwheat grass powder, іvan-tea, rosemary, 

lovage and blueberries; thistle snails, poppy seeds, pumpkin and black cumin; rye 

fermented malt, red lentil flour and kerob. It is proved that the used raw material 

provides the creation of new products with improved organoleptic properties, high 

nutritional and biological value. 

A comprehensive commodity evaluation of the quality of waffle cakes was 

carried out and the laws of changes in the indicators under the influence of processes 

occurring during storage, in particular, organoleptic, physico-chemical, microbiological, 

were proved. The possibility to extend the warranty period of storage of waffle cakes 

with fatty fillings up to 9 months with the stabilization of their consumer properties due 

to the use of non-traditional raw materials, vacuum packages of metallized 

polypropylene and packages of polyamides and polyethylene food with a modified gas 

environment, was experimentally established. 

The normative documentation (recipes and technological instructions) for the new 

waffle cakes of "Hrechanka", "Ivasyk-Telesyk", "Makovyi", "Lvivyanka" and "Osinnye 

Rondo" have been created and approved, their production implementation has been 

carried out.  

The development and introduction into the production of cakes on waffle basis 

with the use of the alternative raw materials has achieved a corresponding social and 

economic effect. 

Keywords: waffle cakes with fatty fillings, alternative raw materials, oxidation 

products, consumer properties, nutritional value, biological value, quality, safety. 

 


