
 
 

 



 
 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів, 4 

Галузь знань 

24 «Сфера 

обслуговування» 

Нормативна 

 

Модулів – 2  Рік підготовки: 

Змістових модулів 2  
Спеціальність  

241 «Готельно-

ресторанна справа» 

4-й 4-й 

Курсова робота немає Семестр 

Загальна кількість годин -  

120 

7-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента - 3 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

«бакалавр» 

32 год. 14 год. 

Практичні, семінарські 

32 год. 10 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

56 год. 30 год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю 

Іспит  к/р., іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 64/56 

для заочної форми навчання – 24/30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Формування у студентів системи знань щодо організаційних, нормативно-правових 

питань управління якістю, створення і впровадження систем управління якістю (СУЯ), 

принципів ефективного їх функціонування, методів контролю та оцінювання рівня якості, 

уміння й навичок застосування загальнотеоретичних засад для розв'язання конкретних 

завдань щодо контролю, забезпечення, підвищення та управління якістю продукції і послуг 

готельно-ресторанного господарства. 

Результати навчання за навчальною дисципліною: 

знати: 

-  історію створення та застосування міжнародних стандартів ISO серії 9000 у світі та 

в Україні; основні поняття в галузі управління якістю; 

-  принципи управління якістю; 

-  вимоги до документації системи управління якістю; 

-  роль компетентності та кваліфікації персоналу у досягненні високої якості послуг; 

-  вимоги до постійного поліпшення, ефективності та результативності діяльності 

організацій, що надають послуги; 

-  методи моніторингу якості послуг під час їх надання. 

  

вміти: 

- застосовувати набуті знання у практичній роботі, зокрема для розроблення та 

впровадження систем управління якістю за моделлю міжнародних стандартів ISO 9000 в 

організаціях, що надають ресторанні і готельні послуги, а також для визначення політики та 

цілей у сфері якості та розроблення комплекту документації системи управління якістю. 

Зміст дисципліни (тематика): 

Об’єкт, предмет, задачі вивчення та основні поняття дисципліни «Управління якістю 

продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві». Якість як об'єкт управління. 

Розвиток систем управління якістю. Загальна характеристика системи управління якістю 

(СУЯ) продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві. Процеси СУЯ продукції та 

послуг у готельно-ресторанному господарстві. Основні методи визначення якості продукції 

та послуг у готельно-ресторанному господарстві. Методика комплексної оцінки якості 

продукції та послуг готельно-ресторанного господарства. Вимоги до показників якості у 

готельно-ресторанному господарстві. Оцінка якості продукції та послуг готельно-

ресторанного господарства. 

 

 

 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Системи управління якістю продукції та послуг в готельно-

ресторанному господарстві. 

 

Тема 1.1. Проблема якості на сучасному етапі.  

 

Проблема якості на сучасному етапі. Якість і розвиток науково-технічного й 

соціального прогресу. Еволюція основоположних концепцій управління якістю. Розвиток 

методів та підходів до управління якістю в світі. Сучасна технічна політика в галузі 

управління якістю в Україні. Якість як об’єкт управління, поняття якості. Основні терміни та 

визначення в галузі управління якістю. Фактори, що впливають на якість. Формування якості 

продукції та послуг готельно-ресторанного господарства. Етапи забезпечення якості 

продукції та послуг. Принципи створення систем управління якістю продукції, послуг. 

Системний підхід до управління якістю. 

Історія розвитку вітчизняного руху з управління якістю. Розвиток систем управління 

якістю продукції, переваги та недоліки цих систем. Гармонізація вітчизняних нормативних 

документів у сфері управління якістю з міжнародними. Управління якістю в незалежній 

Україні. Концепція державної політики у сфері управління якістю продукції. Діяльність 

громадських організацій України в сфері якості. Роль стандартизації в науково-

обґрунтованому управлінні якістю в готельно-ресторанному господарстві. Сертифікація та 

якість в готельно-ресторанному господарстві за сучасних умов господарювання. Захист прав 

споживачів та його вплив на якість продукції і послуг готельноресторанного господарства.  

Тема 1.2. Міжнародний досвід розвитку систем управління якістю Міжнародні 

стандарти з управління якістю. Досвід управління якістю в різних країнах світу. Сучасна 

філософія управління якістю. Система комплексного управління якістю (ТQМ). Загальна 

характеристика та основні елементи ТQМ. Взаємозв’язок систем якості з принципами 

комплексного управління якістю ТQМ. Застосування систем ТQМ в різних сферах 

діяльності. Національні премії з якості та їх критерії. Створення вітчизняних систем 

управління якістю на основі міжнародних стандартів ISO серії 9000. Розвиток систем 

управління якістю продукції, переваги та недоліки цих систем. Загальна характеристика 

системи управління безпечністю харчових продуктів на основі принципу ХАССП (НАССР). 

Системний підхід до розробки та впровадження НАССР. Переваги та недоліки системи 

НАССР. Гармонізація вітчизняних нормативних документів у сфері управління якістю з 

міжнародними  

Тема 1.3. Загальна характеристика системи управління якістю продукції та послуг в 

готельно-ресторанному господарстві.  



Системи управління якістю закладу готельно-ресторанного господарства в сфері 

управління якістю. Структурно-функціональна система процесів, необхідних для управління 

якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві. Організаційне 

забезпечення розробки та впровадження системи управління якістю в закладах готельно-

ресторанного господарства. Політика закладу готельно-ресторанного господарства у сфері 

якості. Процеси системи управління якістю на стадії маркетингових досліджень ринку 

продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві. Процеси системи управління 

якістю на стадії планування та розробки виробничих процесів і процесів надання послуг у 

готельно-ресторанному господарстві Процеси системи управління якістю на стадії 

матеріально- технічного забезпечення та закупівлі в готельно-ресторанному господарстві. 

Процеси системи управління якістю на стадії виробництва продукції та надання послуг 

готельно-ресторанного господарства. Процеси системи управління на стадії перевірки та 

контролю якості продукції та послуг готельно-ресторанного господарств. Аналіз якості 

продукції й послуг і процеси системи управління якістю на стадіях пакування, реалізації й 

експлуатації продукції.  

Тема 1.4. Контроль якості продукції та послуг готельно-ресторанного господарства в 

системах управління якістю.  

Особливості контролю якості продукції та послуг в закладах готельно-ресторанного 

господарства. Організаційна структура контролю якості продукції та послуг в готельно-

ресторанному господарстві. Вплив контролю за якістю продукції та послуг на процеси 

системи управління якістю. Вхідний контроль якості матеріально-технічних ресурсів 

закладів готельно-ресторанного господарства. Контроль за дотриманням технологічної 

дисципліни, нагляд за виробництвом. Контроль за процесом обслуговування в закладах 

готельно-ресторанного господарства. Організацій структура та особливості функціонування 

харчових лабораторій в готельно-ресторанному господарстві. Завдання технологічних 

санітарних харчових лабораторій. Досвід роботи галузевих технологічних санітарно 

харчових лабораторій. Роль і участь працівників лабораторії у заходах із підвищення якості 

та впровадження новітніх технологій.  

 

Модуль 2. Оцінка якості продукції та послуг готельно-ресторанного 

господарства  

 

Тема 2.1. Комплексна оцінка якості продукції та послуг готельно-ресторанного 

господарства  

Класифікація показників якості кулінарної продукції, готельних послуг та послуг 

харчування. Методи визначення показників якості продукції та послуг. Методи оцінювання 



рівня якості. Кваліметричні методи оцінювання якості продукції та послуг. Ієрархічна 

структура комплексного показника якості кулінарної продукції, послуг ресторанних та 

готельних. Методи визначення значень показників якості продукції та послуг. Методи 

визначення коефіцієнтів вагомості показників якості. Застосування загальних принципів 

кваліметрії алгоритму розрахунку комплексного показника якості для кулінарної продукції і 

послуг в готельноресторанному господарстві. Арбітражні та експрес-методи визначення 

фальсифікації продукції ресторанного господарства. Органолептичний контроль якості та 

порядок його здійснення.  

Тема 2.2. Вимоги нормативної документації до показників якості продукції та послуг 

ресторанного господарства  

Вимоги нормативної документації до якості сировини та напівфабрикатів, що 

поступають в заклади ресторанного господарства. Вимоги нормативної документації до 

показників якості готової кулінарної продукції. Характеристика шкал органолептичної 

оцінки готової продукції ресторанного господарства. Вимоги до реалізації кулінарної 

продукції, приймання, упакування, маркування, транспортування і зберігання. Вимоги 

нормативної документації до організації роботи закладів ресторанного господарства різних 

видів і класу. Кваліфікаційні вимоги до виробничого та обслуговуючого персоналу 

ресторанного господарства. Вимоги до обслуговування в закладах ресторанного 

господарства. 

Тема 2.3. Вимоги нормативної документації до якості готельних послуг  

Вимоги до показників якості готельних послуг. Вимоги до матеріальнотехнічної бази 

готелів різних категорій. Вимоги до показників якісного обслуговування по наданню 

готельних послуг. Вимоги до показників якості додаткових послуг в готелях. Вимоги до 

гостинності в готелях. Вимоги до показників культури обслуговування. Вимоги до персоналу 

як чинника забезпечення якості готельних послуг. Готельний етикет - важливий чинник 

якості готельних послуг.  

Тема 2.4. Оцінка якості продукції і послуг готельно-ресторанного господарства. 

Оцінка якості продукції і послуг ресторанного господарства. Структура комплексного 

показника якості для кулінарної продукції, оцінки раціонів харчування щодо забезпечення 

фізіологічних потреб у харчових речовинах різних груп споживачів. Оцінка комплексного 

показника якості продукції, виготовленими за новими технологіями та збереженості харчової 

цінності сировинного набору при виготовленні страв. Комплексний показник якості рівня 

надання послуги харчування. Оцінка якості готельних послуг. Специфіка якості готельних 

послуг. Аналіз якості обслуговування на основі структуризації функції обслуговування. 

Методи визначення одиничних і узагальнених показників якості готельних послуг. 

Структура комплексної оцінки рівня надання готельних послуг. Використання комплексного 



показника якості послуг у підвищенні якості та управлінні діяльністю закладу готельно-

ресторанного господарства. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Модуль 1. Системи управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному 

господарстві 

Тема 1.1. Проблема 

якості на сучасному 

етапі 

8 4 4   7  1 1   4 

Тема 1.2. 

Міжнародний досвід 

розвитку систем 

управління якістю 

8 4 4   7  1 1   4 

Тема 1.3. Загальна 

характеристика 

системи управління 

якістю продукції та 

послуг в готельно-

ресторанному 

господарстві 

8 4 4   7  2 1   4 

Тема 1.4. Контроль 

якості продукції та 

послуг 

готельноресторанного 

господарства в 

системах управління 

якістю 

8 4 4   7  2 1   4 

Модуль 2. Оцінка якості продукції та послуг готельноресторанного господарства 

Тема 2.1. Комплексна 

оцінка якості 

продукції та послуг 

готельно-

ресторанного 

господарства 

8 4 4   7  2 2   4 

Тема 2.2. Вимоги 

нормативної 

документації до 

показників якості 

продукції та послуг 

ресторанного 

господарства 

8 4 4   7  2 2   4 

Тема 2.3. Вимоги 

нормативної 

документації до якості 

готельних послуг 

8 4 4   7  2 2   4 

Тема 2.4. Оцінка 

якості продукції і 

послуг 

8 4 4   7  1 1   4 



готельноресторанного 

господарства 

        1 1   2 

Разом 64 32 32   56 24 14 10   30 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Вступ. Сучасна філософія менеджменту якості 4 

2 Єдина Європейська концепція з якості 4 

3 Стандартизація в системі керування якістю 4 

4 Система сертифікації УкрСЕПРО 4 

5 Сфера послуг. Теоретичні аспекти 4 

6 Підходи до управління якістю в організаціях сфери послуг 4 

7 Управління витратами на забезпечення якості 4 

8 Впровадження та удосконалення систем управління якістю 

послуг на підприємствах готельного і туристичного комплек- 

су 

4 

 

6. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Поняття управління якістю. Існуючі традиційні підходи до 

управління якістю послуг. Історія розвитку та вдосконалення 

систем управління якістю у світі та в Україні. Сучасні наукові 

напрями та концепції управління якістю у сфері туристичного і 

готельного комплексу. Проблемиякості послуг в Україні. 

 

7 

2 Орієнтація на замовника. Лідерство та особистий приклад 

керівників. 

Залучення усього персоналу та максимальне використання їх 

можливостей. Визначення взаємопов’язаних видів діяльності на 

підприємстві та управління ними як системою процесів. 

Системний підхід до управління якістю послуг. Постійне 

поліпшення якості послуг як незмінна мета організації. 

Необхідність взаємовигідних стосунків з партнерами. 

 

 

 

7 

3 Історія створення та застосування міжнародних стандартів ISO 

серії 9000 для поліпшення якості у світі та в Україні. Особливості 

застосування моделі системи управління якістю за міжнародними 

стандартами ISO серії 9000 у сфері туристичного та готельного 

комплексу. Основні положення і термінологія систем управління 

якістю. 

 

7 

4 Визначення стратегії розвитку підприємства та стратегічне 

планування підвищення якості послуг. Підвищення зобов’язань 

щодо якості на всіх організаційних рівнях підприємства. Постійне 

удосконалення діяльності з метою задоволеності потреб 

споживачів та інших зацікавлених сторін. Показники діяльності та 

їх поліпшення. Вимірні цілі у сфері якості. Доведення цілей у 

сфері якості до усього персоналу підприємства. 

 

 

7 

5 Настанова з якості — основний документ системи управління 

якістю. 

Кодекс поведінки персоналу. Обов’язкові методики системи 

управління якістю послуг. Реєстрація поточних даних про якість. 

Внутрішні документи підприємства, що надає послуги у сфері 

туристичного і готельного комплексу. Технологічні інструкції і 

 

 

 

 

 

7 

http://sumdu.telesweet.net/doc/lections/Upravlinnya-yakistyu-poslug-nepributkovih-organizatsiy/27644/index.html
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http://sumdu.telesweet.net/doc/lections/Upravlinnya-yakistyu-poslug-nepributkovih-organizatsiy/27663/index.html


методики надання конкретних видів послуг. Зовнішня 

документація. Управління документацією на підприємстві. 

6 Вимоги нормативної документації до показників якості продукції 

та послуг ресторанного господарства. Вимоги нормативної 

документації до кулінарної продукції. Вимоги нормативної 

документації до послуг ресторанного господарства. Вимоги 

нормативної документації до підприємств ресторанного 

господарства.  

7 

7 Вимоги нормативної документації до якості готельних послуг 7 

8 Тема 2.4. Оцінка якості продукції і послуг готельноресторанного 

господарства (параметри, показники, методологія. 

7 
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7. Методи контролю 

Семінарське заняття: тестування, співбесіда, діалог, презентація доповідей, критичний 

аналіз доповідей та повідомлень колег. 

Самостійна робота: аналіз конспекту та презентації доповіді, аналіз участі у 

обговоренні проблемних питань, робота над обговоренням питань, представлених іншими 

доповідачами (у вигляді додаткових балів). 

 
8. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 

заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, 

яка завершується екзаменом, становить;  

- за поточну успішність 50 балів, (30 балів за робота на практично-

семінарських заняттях, 20 балів – модульний контроль, 10 балів перший 

модуль, 10 балів другий модуль). 

- на екзамені – 50 балів, тестування. 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка  

А 90 – 100 5 
Відмінно  

В 81-89 
4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

F 26-50 2 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

 



FX 0-25 2 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

9. Методичне забезпечення 

1. Романів П.В. Управління регіональним розвитком туризму. Навчально-методичні 

матеріали. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка. - 2009. – 78 с. 

2. Осовська Г. В. Управління трудовими ресурсами: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2003. — 224 

с. 

3. Роглєв X. П. Основи готельного менеджменту: Навч. посіб, — К.: Кондор, 2003. - 322 с. 

4. Ткаченко Л. В. Маркетинг послуг: Підручник. — Дніпропетровськ: ДУЕП, 2002. — 192 с. 

5. Хміль Ф. І. Управління персоналом: Підручник. — К.: Академ видав, 2006. — 487 с. 

 

10. Рекомендована література 

Базова 

1. Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. № 325/95-ВР. 

2. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997  № 280/97-ВР.  

3. Богорад О.Д., Тевелєв 1О.М., Падалка В.М., Підмогильний М.В. Регіональна економіка. 

Словник-довідник. К., 2004. - 346 с. 

4. Борущак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів. Монографія. 

– Львів: ІРД НАН України, 2006. – 288 с. 

5. Винниченко І.І. Середовище турбізнесу. Навч. посібник. – К.: Академперіодика, 2006. – 

220 с. 

6. Данильчук В.Ф. Мировой рынок услуг турбизнеса: Учебное пособие. – Донецк: Донецкий 

ин-т туристического бизнеса, 2000. – 146 с. 

7. Дмитриевский Ю.Д. Туристские районы мира: Учеб. пособие. – Смоленск: СГУ, 2000. – 

224 с. 

8. Дубович І. Країнознавчий словник-довідник. – Львів: Видавничий дім «Панорама», 2003. 

– 580 с. 

9. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник – М.:Финансы и статистика, 2001. – 320 с. 

10. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. К.: Альтерпрес, 2002. - 436 с. 

11. Максаковский В.П. Географическая картина мира: В 2 кн. Кн. І: Общая характеристика 

мира. – М.: Дрофа, 2003. – 496 с. 

12. Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера послуг: 

Підручник. – К.: Знання, 2008. – 661 с. 

13. Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія та практика. Навч. пос. – К.: Центр 

учбової літератури, 2007. – 424 с.  

14. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навч. посібник. – 

Львів.: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 360 с. 

15. Мікула Н. Єврорегіони: досвід та перспективи. – Львів: ІРД НАН України, 2003. – 222 с. 

16. Регіональна політика: методологія, методи, практика / Відповід. ред. Академік НАН 

України М.І. Долішній. – Львів: ІРД НАН України, 2001. – 700 с.  

17. Уваров В.Д., Борисов К.Г. Международные туристские организации.- М.: 

Международные отношения, 1990. – 254 с. 

18. Цибух В.І. Державне регулювання у сфері туризму в Україні // Статистика України. – 

2005. - № 1. – С. 81. 

Допоміжна 

1. ДСТУ ISO 9000-01. Система управління якістю. Принципи та поняття. — К.: 

Держстандарт України, 2001. 

2. ДСТУ ISO 9001-01. Система управління якістю. Вимоги. — К.: Держстандарт України, 

2001. 

3. ДСТУ ISO 9004-01. Система управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності. 

— К.: Держстандарт України, 2001. 

4. ДСТУ ISO 10011-1:1995. Настанови щодо перевiрки систем якостi. — К.: Держстандарт 

України, 1995. — Ч. 1. Перевiрка. 



5. ДСТУ ISO 10011-2:1995. Настанови щодо перевiрки систем якостi. — К.: Держстандарт 

України, 1995. — Ч. 2. Квалiфiкацiйнi вимоги до експертiв-аудиторiв з перевiрки систем 

якостi. 

6. ДСТУ ISO 10011-3:1995. Настанови щодо перевiрки систем якостi. — К.: Держстандарт 

України, 1995. — Ч. 3. Керування программами перевiрок. 

7. Правила обов’язкової сертифікації готельних послуг. — К.: Держстандарт України, 1999. 

8. Послуги в Україні. Туризм. Готелі. Харчування. Довідник / За ред. В. Іванова. — Львів, 

2000. 

9. Міжнародна стандартизація та сертифікація систем якості. Довідник / Ю. І. Койфман, О. 

В. Герус, Т. М. Кисельова. — К.; Львів. 

10. Робертсон А. Управление качеством. — М.: Прогресс, 1974. 

11. Менеджмент систем качества: Учеб. пособие / М. Г. Круглов, С. К. Сергеев, В. А. 

Такташов и др. — М.: Изд-во стандартов, 1997. 

12. Семь инструментов качества в японской економике. — М.: Изд-во стандартов, 1990. 

13. Руководство по применению ISO 9002 в готельной индустрии и общественном питании. 

— М.: Изд-во стандартов, 1991. 
 

11. Інформаційні ресурси 
 

1. Сайт держстату України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua.  

2. Дубодєлова А.В. Система управління якістю готельних послуг: методологічні аспекти: 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/dubodjelova.htm.  

3. Міжнародна організація зі стандартизації (ISO). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.iso.org/. 

4. Томаля Т.С., Щипанова Я.І. Економіка. Управління. Інновації. - 2014. - Вип.2(12). 

Управління якістю в готельно-ресторанному бізнесі Режим доступу: 

https://tourlib.net/statti_ukr/tomalya.htm 
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