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ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 

Предметом вивчення дисципліни є: 
принципи, методи та механізми формування і 

функціонування системи технічного регулювання 

ринку товарів та послуг в Україні 

ОБСЯГ – 4 КРЕДИТІВ, 120 ГОДИН В 
Т.Ч.  

ЛЕКЦІЙ – 30 ГОДИН; 

 ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ – 30 ГОДИН; 

САМОСТІЙНА РОБОТА -60 ГОДИН  

ПЕРІОД НАВЧАННЯ: 4-й 

КУРС, 7-й СЕМЕСТР 

ПІДСУМКОВА ФОРМА  

КОНТРОЛЮ - ЗАЛІК 
 



Мета вивчення дисципліни  
формувати 

цілісну систему 
знань і умінь в 

галузі технічного 
регулювання в 

процесі надання 
готельно-

ресторанних 
послуг;  

• формувати цілісну систему знань і умінь в галузі технічного регулювання в 
процесі надання туристичних послуг  

розуміти вимоги 
ринкового 

контролю та 
нагляду щодо 

інспектування та 
аудиту послуг;  

 

• володіти концептуальними знаннями теорії і практики організації готельно-
ресторанного господарства, з врахуванням вимог законодавчо-правового та 
нормативного регулювання впроваджувати 

системи 
управління якістю 

(ISO 9000) та 
безпечністю ISO 

22000);  • розуміти вимоги ринкового контролю та нагляду щодо інспектування та 
аудиту послуг  розробляти 

постійно діючі 
процедури 

засновані на 
принципах НАССР 

(ISO 22000);  • впроваджувати системи управління якістю (ISO 9000) та безпечністю ISO 
22000)  

здатність 
забезпечувати та 

оцінювати 
належний рівень 
якості продукції 

та послуг у 
закладах 
готельно-

ресторанного 
господарства; 

• самостійно знаходити інформацію про нормативні документи, аналізувати та 
використовувати їх в діяльності туристичних операторів 

вміння 
контролювати 
відповідність 

показників якості 
вимогам 

нормативної 
документації; 

•  забезпечувати та оцінювати належний рівень якості продукції та послуг у 
закладах готельно-ресторанного господарства 

володіти 
концептуальними 
знаннями теорії і 

практики 
організації 
готельно-

ресторанного 
господарства, з 

врахуванням 
вимог 

законодавчо-
правового та 

нормативного 
регулювання; 

• обирати схеми та аналізувати вимоги до послуг та процесів їх надання під 
час здійснення процедури сертифікації  



Вивчення дисципліни додатково сприяє формуванню 

студентом таких компетентностей 

Розуміння процесів організації туристичних подорожей і 
комплексного туристичного обслуговування (готельного, 

ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного). 

Уміння працювати з документацією та здійснювати розрахункові 
операції суб'єктом туристичного бізнесу 

Уміння застосовувати фахові знання на практиці 

Здатність зосереджуватись на якості та результаті при виконанні завдань 

Здатність діяти в правовому полі, керуватися нормами законодавства 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

Місце і роль технічного 
регулювання в ринковій 

економіці 

Стандартизація та її роль 
в системі технічного 

регулювання 

 Міжнародна та 
регіональна 

стандартизація 

Метрологія та її роль в 
системі технічного 

регулювання 

Загальні поняття та 
методологічні основи 

управління якістю. 
Контроль якості продукції 

Комплексне управління 
якістю продукції. 

Міжнародні стандарти 
систем управління 

Законодавчо-правова 
база системи НАССР в 

Україні 

Програми передумови до 
розробки та 

впровадження системи 
НАССР 

Розроблення постійно 
діючих процедур 

заснованих на принципах 
НАССР 

Зміст та значення оцінювання 
відповідності 



Навчально-
методичне, 

інформаційне 
забезпечення 

Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 

Лекційний 
матеріал 

Методичні вказівки до 
проведення 

лабораторних занять 
та самостійної роботи 

Тестові          
завдання для 

поточного та 
підсумкового 

контролю знань і 
вмінь 



Кадрове 

забезпечення 




