
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Загальна система якості в туризмі (TQM)» 

 

Мета вивчення дисципліни – формування у здобувачів системи знань з теорії та 

методології основ управління якістю туристичних послуг, принципів побудови та 

функціонування систем управління якістю, опанування нормативно-правових, 

організаційних та економічних питань щодо управління якістю. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: Загальна система якості в туризмі (TQM) як навчальна 

дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і 

спеціальних дисциплін таких, як: «Соціальна відповідальність бізнесу», «Державне і 

локальне управління сферою гостинності і туризму», «Екологія», «Проектування готельно-

ресторанного господарства», «Бізнес-планування підприємств туристичної індустрії», 

«Проектне фінансування туризму», «Проектування та управління  туристичними 

дестинаціями», «Конкурентоспроможність підприємств туристичного бізнесу», «Сталий 

розвиток туризму» тощо. 

 

Перелік компетенцій, яких набуде здобувач після опанування навчальної 

дисципліни: 

знати / знання: 

- термінологію щодо основних понять і категорій у сфері управління якістю; 

- особливості управління якістю на рівні туристичного підприємства; 

- вітчизняний та міжнародний досвід з управління якістю туристичних послуг; 

- питання щодо впливу якості на прибуток туристичного підприємства, класифікації витрат 

на якість; 

- правове забезпечення щодо управління якістю туристичних послуг. 

вміти / вміння: 

- виявляти чинники поліпшення якості туристичних послуг і забезпечення її 

конкурентоспроможності; 

- аналізувати та застосовувати на практиці принципи, методи та правила управління 

якістю туристичних послуг; 

- проводити заходи щодо організації робіт із розробки та впровадження систем управління 

якістю туристичних послуг відповідно до рекомендацій міжнародних стандартів ISO серії 

9000. 

комунікація: 

- вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних 

знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством в цілому; 

- використання академічної української та іноземної мови у професійній 

діяльності та дослідженнях. 

автономність та відповідальність: 

- демонстрація значної авторитетності, інноваційності, високий ступінь 

самостійності, академічна та професійна доброчесність, послідовна відданість розвитку 

нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності. 

 

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: теоретична та 

практична підготовка студентів щодо організації робіт із забезпечення та управління якістю 

туристичних послуг. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами: 

Тема 1. Стандартизація термінології в галузі управління якістю. Базова концепція 

загального управління якістю. 

Тема 2. Системи управління якістю. 



Тема 3. Система державного регулювання якості в сфері туризму. 

Тема 4. Концептуальні принципи управління якістю в сфері туризму.  

Тема 5. Статистичні методи контролю якості. 

Тема 6. Сертифікація систем якості туристичного підприємства. 

Тема 7. Облік витрат на якість туристичного підприємства в умовах ТQМ. 

Тема 8. Аудит якості та премії якості. 

 

Науково-педагогічні працівники та адреси їх електронної пошти 

Оболенський О.Ю., д.е.н., проф., професор кафедри регіоналістики і туризму, 

knauob@ukr.net 
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