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1) Мета опанування дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти сучасного наукового 

світогляду та системи спеціальних знань у сфері з управління якістю продукції та послуг готельно-

ресторанного господарства. 

2) Завдання: теоретична і практична підготовка здобувачів вищої освіти у сфері управління 

якістю продукції та послуг готельно-ресторанного господарства; формування системи знань про 

складові якості об'єкту, кваліметричні та статистичні методи визначення рівня якості об'єкту, системи 

управління якістю підприємства, етапи їх розвитку, оцінювання та контроль якості продукції та послуг 

готельно-ресторанного господарства, використання та дотримання міжнародних стандартів ISO серії 

9000.  

 

3) Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни:  

Знання і розуміння:  
здатність організовувати та проводити контроль якості і безпечності сировини, напівфабрикатів 

та харчових продуктів із застосуванням сучасних методів;  

здатність забезпечувати якість і безпеку продукції на основі відповідних стандартів та у межах 

систем управління безпечністю харчових продуктів під час їх виробництва і реалізації;  

здатність формувати комунікаційну стратегію в галузі харчових технологій та ресторанного 

господарства, вести професійну дискусію. 

Застосування знань і розумінь:  
формувати систему показників для оцінювання якості; 

складати ієрархічну структуру показників якості; 

використовувати відповідні методи визначення якості. 

 

4) Зміст дисципліни розкривається в темах:  
Тема 1. Проблеми якості на сучасному етапі. Якість, основні її характеристики. Якість і 

конкурентоспроможність в умовах ринкової економіки.  

Тема 2. Характеристика основних етапів розвитку управління якістю XX-XXI століть. Національні 

премії з якості. 

Тема 3. Основні поняття та категорії управління якістю. 

Тема 4. Вітчизняний та міжнародний досвід управління якістю продукції. Державне регулювання у 

сфері якості. 

Тема 5. Показники і методи оцінювання якості продукції та послуг готельно-ресторанного 

господарства. 

Тема 6. Система якості в стандартах ISO серії 9000. Вимоги нормативної документації до показників 

якості продукції та послуг готельно-ресторанного господарства. 

Тема 7. Загальна характеристика системи управління якістю. 

Тема 8. Документація та процеси системи управління якістю продукції та послуг готельно-ресторанного 

господарства. 

Тема 9. Політика підприємства в області якості. 

 

5) Викладацький склад:  

Горяйнова Ю.А., доцент кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи 

та підприємництва, к.т.н. 


