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З чого починався ваш шлях у професію пивовара?
Назар Стасюк:  Мабуть, з випадковості. Так склалося, що сві-

домо професію пивовара я не обирав, бо з юнацтва мріяв стати 
військовим і бачив себе у сфері захисту нашої держави. Та обста-
вини склалися так, що змусили змінити напрямок мого навчання. 
Я вступив до Львівського фахового коледжу харчових техноло-
гій та бізнесу Національного університету харчових технологій 
(НУХТ), на факультет харчових технологій по напрямку пивова-
ріння. Як напій, пиво мені дуже подобається, тому навчатися було 
цікаво. Завдяки допитливості і зацікавленості, я закінчив цей на-
вчальний заклад з гарними показниками. Темою мого диплому 
була «Модернізація варильного відділення «Першої приватної 
броварні», бо в цій компанії я проходив практику. В ході захисту 
диплому, мене в 18 років запросили на роботу в цю броварню, де 
я працював у відділеннях варіння, дріжджів, фільтрації. У 20 років 
я вже був наймолодшим технологом «Першої приватної бровар-
ні». Ми розробляли і виводили нові смаки пива, експерименту-
вали з рецептурами, отримували консультації зарубіжних фа-
хівців – все це було для мене надзвичайно цікаво і пізнавально. 
В цей же час я паралельно роботі навчався у НУХТ по спеціаль-
ності пивоваріння. Після закінчення вишу і ще декількох років 
роботи у компанії я звільнився за власним бажанням.

Втратили бажання чи мотивацію?
Н.С.: Скоріше, мотивацію, бо на результати моєї роботи 

впливає рівень зацікавленості. Коли робота перетворюється 

на набір повсякденно однакових завдань, вона не приносить 
задоволення, навіть при такій достатньо стрімкій кар’єрі для 
юнака, яким я був на той час. Тому я вирішив зробити невелику 
паузу, щоб осмислити свої подальші дії. В один із днів я зайшов 
у місцевий паб випити пива. Мою оцінку напою, що споживав у 
той момент, почув власник місцевої броварні і запросив наступ-
ного дня вийти до нього на роботу.

Виходить, поки ви перебували у роздумах, робота сама 
вас знайшла?

Н.С.: Виходить так. І це був чудовий новий досвід, який приніс 
не тільки задоволення від процесу створення крафтового пива 
з новими смаками, але й досвід міжособистісних стосунків 
в рамках професії. Бо є різниця в рівні професійної свободи і 
відповідальності при порівнянні роботи у великій пивоварні 
і пивоварні малій. В другому випадку менше обмежень, більше 
поле для пошуку і експериментів. 

Такі умови для діяльності змогли вам надати в компанії 
«Нові Продукти»?

Н.С.: О, так, більше очікуваних, бо коли мене запросили на 
роботу в ГК «Нові Продукти» і я приїхав на новий завод у місті 
Жашкові, то приїхав фактично на фундамент. До цього ж па-
ралельно я вступив на навчання у Національний університет 
«Львівська політехніка» по напряму підготовки «Метрологія, 
стандартизація та сертифікація продовольчих товарів». Поки 
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Особливості професії пивовара

Крафтове пивоваріння – це знання, вміння, майстерність. Все, що об’єднується поняттям 
мистецтва. Тому професія пивовара – професія творча. Від уміння пивовара поєднати 
сучасні наукові знання зі свободою творчості багато в чому залежить ринковий успіх 
напою. Своїм професійним досвідом у створенні таких напоїв поділився Назар Стасюк, 
головний технолог пивоварного заводу New Brew (ГК «Нові Продукти»)
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два роки будували завод, ми вже робили пробні тестові вар-
ки. Будівництво New Brew починали буквально «з нуля». 
В цьому є свої великі переваги, які дали можливість компанії 
будувати підприємство і оснащувати його з урахуванням су-
часних підходів до ведення харчового бізнесу. Наприклад, ви-
моги екологічної безпеки втілено на заводі за рахунок новітніх 
технологій ресурсозбереження і замкненої виробничої системи.  

28 квітня 2019 р. ми зробили на новому заводі першу варку. 
З цього моменту почалася нова ера нашого виробництва. Вже 
навесні 2020 р. за дуже короткий час ми вийшли з чотирма но-
вими рецептурами. Це була серйозна заявка у конкурентній 
боротьбі, тим більше, що нові смаки нашого пива знайшли своїх 
шанувальників. Звичайно, з часом базові рецептури вдоскона-
лювались.

Як вдосконалювалася і ваша майстерність пивовара?
Н.С.: Звичайно, бо це обабічно пов’язані процеси: майстерність 

пивовара обумовлює успіх напою на ринку, а успіх напою – 
стимулює на нові професійні досягнення. Пиво любить тих, хто 
вертається за ним. Якщо споживач спробував пиво, але не по-
вернувся за ним, значить – це пробна партія, а не продукт для 
стабільних продажів. Саме для того, щоб споживач вертався за 
напоєм, необхідно, щоб напій відповідав його вимогам по якості. 

Створення рецептури пива – дуже цікавий і скрупульозний 
процес. З одного боку, це слідування чітко вивіреному мате-
матичному аналізу розрахунків, виходів продукції, втрат і тому 
подібному. Але коли справа стосується смаку і аромату, то 
необхідно виходити з площини формул в сферу уяви, фантазії, 
інтуїції. В такі моменти ти стаєш вільним художником, який 
намагається творити, беручи за взірець кращі зразки смаків, 
але при цьому уникаючи ризиків бути плагіатором. Завж-
ди є мета стати в чомусь кращим. Сьогодні наші смаки пива 
мають своїх поціновувачів. Наприклад, станом на травень 
2021 р. наша частка ринку серед регіональних виробників 
пива склала 13%. Це дуже хороший показник успішності, здо-
бутий майже відразу після початку роботи нового заводу. І ми 
сподіваємося, що будемо в майбутньому розширювати свою 
споживацьку аудиторію. Так, серед стратегічних цілей на 
2022 р. – збільшення нашої частки в сегменті регіонального 
пива до 20%.

New Brew позиціонує себе як промислову пивоварню, 
що працює за високими стандартами якості?

Н.С.: Так, і ці принципи змушують технологів вдосконалю-
вати свої знання в області технологій пивоваріння. В грудні 
2020 р. після вдалої варки я поїхав навчатися до Німеччини 
в берлінську школу пивоваріння, де підвищив кваліфікацію і 
отримав міжнародний диплом пивовара. Місяці навчання у 
німецьких фахівців стали необхідним досвідом, адже вони ке-
руються зовсім іншими підходами до справи пивоваріння, ви-
користовують інші методики і мають інше ставлення до відбору 
сировини і мікробіології, ведення технологічних процесів. 
Цей досвід ми втілили на нашому заводі. Неухильно слідуємо 
прописаній специфікації, прискіпливо відбираємо сировину, 
ведемо контроль процесів виробництва на всіх етапах. Словом, 
діє принцип безкомпромісної якості.

Виходить, ви постійно стикаєтесь із викликами. 
Як ці виклики впливають на подальші плани?

Н.С.:  Знаєте, для нас кожен рік – це новий рік. Наприклад, 
зараз я веду одразу п’ять  проектів, кожен з яких знаходиться 
на своїй стадії втілення: розширення цеху бродіння з метою 
підвищення його продуктивності, розширення цеху фільтрації, 
створення і запуск систем регенерації і рекуперації циліндро-
конічних танків (ЦКТ), що зробить можливим зменшення циклу 
бродіння пива. У варильному відділенні працюємо над змен-
шенням вмісту диметилсульфідів (ДМС) в процесі солодоро-
щення ячменю, адже високий вміст ДМС негативно впливає на 
смак і аромат пива.    

Минулий рік ми закінчили з показниками +40% по виробницт-
ву. У наступний рік планується збільшення обсягів виробництва 
ще удвічі. Так, це нові виклики. Але вони мені подобаються, бо 
виклики примушують виходити із зони комфорту, спонукають 
на пошуки нового. Словом, виклики для мене – це необхідна 
складова зростання, зокрема – і у професії. Тому у викликах я 
бачу не проблеми, а нові можливості. В цьому баченні мої по-
гляди збігаються з баченням компанії. Наприклад, є задача 
зменшити технологічний цикл, але зберегти притаманні напою 
смак і аромат. Адже зменшення циклу бродіння або витримки 
пива лише на 1 день дуже сильно впливає на органолептичні 
показники пива. Щоб цього уникнути, необхідно враховувати 
безліч параметрів: тиск, температура та інші. Ми маємо спра-
ву з живим, біологічно активним продуктом, поведінка з кож-
ним компонентом якого вимагає не тільки фахових знань, але 
й людської уваги до їхнього «характеру». Тому будь-які, навіть 
на перший погляд, незначні і прості зміни в результаті мають 
негативні наслідки для органолептичних показників готового 
напою. Технічно досягти вдалої гармонізації дуже важко, і саме 
цією складністю цікаво. 

Ваша юнацька мрія захищати свою державу 
реалізувалася, хоча і не по формі, але по суті – сьогодні 
ви захищаєте країну якісним, чесним продуктом, 
виготовленим з  повагою до українського споживача?

Н.С.: Мабуть, так. Багатьом з нас сьогодні бракує відчуття 
єдності, близького кола  людського спілкування і гармонії 
у відносинах. Має бути ідея, навколо якої люди можуть 
об’єднатися. В основі такої ідеї лежать загальнолюдські цінності: 
любов, затишок, щирість, радість і повага. Будь-які продукти, 
в яких втіленні такі цінності, будуть позитивно впливати на 
суспільство. Якщо, наприклад, культурне споживання пива стає 
центром, навколо якого зосереджуються позитивні емоції кож-
ного, то це збільшує загальну радість і єднає людей. Ми прагне-
мо виготовляти продукт, що втілює такі цінності.

Бесіду вела Ольга Бут  

Майстерність пивовара 
обумовлює успіх напою на ринку, 
а успіх напою – стимулює на нові 
професійні досягнення


