
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ  

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО - ЕКОНОМІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  

Фа кул ьт е ту това роз на в с т ва, у пра вл і ння та с ф е р и обсл у гову ва ння 

ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА   

Кафедри товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ В 

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ  



ОБСЯГ – 4 КРЕДИТІВ, 120 ГОДИН  

В Т.Ч.  ЛЕКЦІЙ – 16 ГОДИН; 

ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ – 34 ГОДИН; 

САМОСТІЙНА РОБОТА - 70  ГОДИН 

ПЕРІОД НАВЧАННЯ:  

3-й  КУРС, 5-й СЕМЕСТР 

 

ПІДСУМКОВИЙ ВИД 

КОНТРОЛЮ ЗАЛІК 

Метою  

вивчення навчальної дисципліни “Управління якістю продукції та послуг в 

готельно-ресторанному господарстві” є формування у студентів 

компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ В 

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ  

Предметом  

вивчення дисципліни є:  принципи функціонування систем  управління якістю, 

методи та механізми формування і контролювання якості продукції та послуг 



Вивчення дисципліни додатково сприяє 

формуванню студентом таких компетентностей 

• набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування знань у широкому діапазоні можливих 

місць роботи та повсякденному житті; 

• здатність до формування світогляду, розуміння принципів розвитку природи, людини, суспільства; 

• здатність формувати та реалізовувати ефективні зовнішні та внутрішні комунікації у закладах 

готельно-ресторанного господарства, навички взаємодії (робота в команді); 

• здатність проектувати технологічний процес виробництва продукції і складати необхідну 

нормативну документацію на напівфабрикати та готову кулінарну продукцію; 

• здатність розробляти нові послуги (продукцію) з використанням інноваційних технологій 

виробництва та обслуговування споживачів; 

• здатність організовувати сервісно-виробничий процес у закладах готельно-ресторанного 

господарства з урахуванням вимог і потреб споживачів та забезпечувати його ефективність; 

• здатність оцінювати та забезпечувати якість продукції та послуг на      підприємствах сфери 

гостинності; 

• здатність розробляти та формувати об’ємно-планувальні рішення закладів готельного та 

ресторанного господарства. 



Тема 1. Основи управління якістю продукції  
Тема 2. Основні поняття та категорії управління якістю продукції 
Тема 3. Вітчизняний досвід управління якістю 
Тема 4. Міжнародний досвід управління якістю  
Тема 5. Системний підхід до проблеми управління якістю  
Тема 6. Система Загального управління якістю продукції та послуг (TQM) 
Тема 7. Система управління безпечністю харчових продуктів (HACCP) 
Тема 8. Статистичні методи контролю якості  
Тема 9. Економічні аспекти та лідерство в якості  
Тема 10. Сучасні управлінські технології для поліпшення якості продукції та послуг 
Тема 11. Система управління якістю як механізм діяльності закладу готельно-ресторанного 
господарства  
Тема 12. Організація управління якістю на підприємстві готельно-ресторанного господарства  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 



Навчально-методичне, інформаційне забезпечення 

Робоча програма 

навчальної дисципліни 

Лекційний  

матеріал 

Методичні вказівки 

до проведення 

лабораторних  

занять 

Методичні рекомендації і  

завдання для виконання 

самостійної роботи. Тести. 



Кадрове забезпечення 

д.т.н., проф.  Лозова 
Тетяна Михайлівна 



Ми чекаємо на вас! 


