ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» (ПУЕТ)

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ
НАУКИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
ОСВІТИ У ХХІ СТОЛІТТІ

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ
ХLV Міжнародної наукової студентської
конференції за підсумками науково-дослідних
робіт студентів за 2021 рік
(м. Полтава, 13–14 квітня 2022 року)

Частина 2

Полтава
ПУЕТ
2022

УДК 001:378.014.61"21"(477.53)(082)

А43

Розповсюдження та тиражування без офіційного дозволу Вищого навчального закладу
Укоопспілки
«Полтавський
університет
економіки і торгівлі» заборонено

Редакційна колегія:
О. В. Манжура, д. е. н., доцент, проректор із науково-педагогічної
роботи Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ);
О. В. Гасій, к. е. н., доцент, директор Навчально-наукового центру
забезпечення якості вищої освіти ПУЕТ;
А. С. Ткаченко, к. т. н., доцент, директор Навчально-наукового
інституту денної освіти ПУЕТ;
В. В. Сарапин, к. філол. н., доцент, завідувач науково-організаційного
відділу ПУЕТ.

А43

Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості
освіти у ХХІ столітті : тези доповідей ХLV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних
робіт студентів за 2021 рік (м. Полтава, 13–14 квітня 2022 р.). –
Полтава : ПУЕТ, 2022. – Ч. 2. – 322 с. – Текст укр., англ.
мовами.
ISBN 978-966-184-427-7
Збірник містить тези доповідей ХLV Міжнародної наукової студентської
конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік.
Проблеми, порушені авторами публікацій, вирізняються своєю актуальністю та
новизною наукових підходів. Увагу зосереджено на висвітленні результатів
наукових досліджень у різних галузях науки та якості вищої освіти.
УДК 001:378.014.61"21"(477.53)(082)
Матеріали друкуються в авторській редакції мовами оригіналів.
За виклад, зміст і достовірність матеріалів відповідальні автори.

ISBN 978-966-184-427-7

© Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і
торгівлі», 2022

ОСОБЛИВОСТІ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ОЦІНКИ ШОКОЛАДУ
А. С. Ляхно, студентка спеціальності Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність, група ТТП б-31
О. О. Горячова, к. т. н., доцент, доцент кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи –
науковий керівник
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Не так багато харчових продуктів може принести стільки
задоволення і приємних емоцій, як шоколад. Шоколад – кондитерський виріб, що складається з шоколадної маси, начинки чи
без неї, відформований у вигляді плиток, батонів або фігур
різних обрисів.
Складники какао-бобів (какао-масло, теобромін, фенольні,
ароматичні речовини) забезпечують шоколаду дуже приємний,
гармонійний смак та аромат, інтенсивність яких залежить від
якості какао-бобів, сорту, співвідношення какао тертого і какаомасла, якості обробки шоколадної маси, внесених добавок тощо.
Масова частка цукру в шоколаді становить від 26 до 57 %, жиру
– від 31,8 до 37,5 %, какао тертого – від 9,3 до 57,7 %. Енергетична цінність шоколаду до 560 ккал на 100 г продукту.
Залежно від рецептури і способу обробки шоколад відповідно до діючого ДСТУ 3924-2000 «Шоколад. Загальні технічні
умови» поділяють на: звичайний без добавок і з добавками;
десертний без добавок і з добавками; пористий без добавок і з
добавками; білий; з начинкою; для хворих на діабет.
Для гармонізації національного законодавства з нормами ЄС
введено нові вимоги щодо термінології та маркування шоколадної продукції. Відповідно до Європейських вимог шоколадом
може називатися тільки той продукт, що містить не менше 35 %
какао-продуктів, у молочному шоколаді повинно бути не менше
25 % какао-продуктів та не менше 14 % молочних продуктів, у
білому шоколаді – не менше 20 % какао-масла та не менше 14 %
молочних продуктів, у шоколадній цукерці з начинкою має бути
не менше 25 % шоколаду.
Тож найбільш цінною сировиною при виробництві шоколаду
є какао-масло, і оскільки це досить вартісний продукт, виробники можуть змінювати цей інгредієнт на більш дешеві какаозамінники, інші рослинні жири. Тому якість сировини – це одна
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з головних проблем у питаннях виробництва безпечних, високоякісних шоколадних виробів.
Це питання набуває особливої актуальності, оскільки на
світовому ринку какао-продуктів протягом останніх років простежується тенденція дефіциту сировини та зростання цін, що
неминуче призведе або до перегляду технологій виробництва,
або до різкого здорожчання даного продукту та зниження попиту на шоколадні вироби.
Питання аналізу інгредієнтного складу шоколаду, у тому
числі вітчизняного виробництва, аналізу маркувальної інформації щодо назви продукту є важливим при виборі натуральних
шоколадних виробів, адже продукцію, що містить какао-замінники, навіть у мінімальних кількостях, називати шоколадом
неправильно. І для такої оцінки важливе значення будуть мати
також сенсорні властивості продукції.
Для оцінки органолептичних характеристик ми пропонуємо
використовувати профільний метод із такими дескрипторами:
зовнішній вигляд: наявність блиску, наявність плям та сторонніх
включень, наявність подряпин та потертостей, властивий колір,
однорідність кольору; консистенція: плавкість, тонкодисперсність, липкість, пластичність, ламкість, однорідність, твердість;
смакові та ароматичні характеристики: какао-аромат, ванільний
аромат, нечистий комплекс, гіркий смак, солодкий смак,
сторонні присмаки, після смак.
Комплекс цих показників при порівняльній оцінці дозволить
детально проаналізувати сенсорні властивості та зробити попередній висновок про наявність какао-замінників у шоколаді,
адже майже кожен виробник має власну рецептуру виробництва
даного виду продукції і тримає її у секреті.
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