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На сьогодні однією з проблем готельно-ресторанних закладів (ГРЗ) є розробка та 
впровадження систем управління якістю (СУЯ), які забезпечують надання 

конкурентоздатних послуг. Наявність СУЯ залишається важливим інструментом у 

боротьбі на ринку готельно-ресторанних послуг, що підтверджує якість 

обслуговування клієнтів. 

Заслуговує особливої уваги розробка елементів СУЯ на стадії виробництва 

продукції, впровадження яких передбачає підвищення існуючого технічного рівня та 

якості продукції, при одночасному скорочені витрат. 

Основними елементами СУЯ на стадії виробництва продукції є: 

– організація та управління процесами технічного контролю продукції і 

технології виробництва; 

– проектування робіт із метрологічного забезпечення виробництва та якості 

продукції; 
– контроль стану дотримання вимог НД; 

– контроль виконавчої дисципліни та атестація персоналу; 

– забезпечення ритмічності виробництва; 

– проведення технічного контролю, технічної діагностики на різних стадіях 

виробництва продукції, в т.ч. використання статистичних методів контролю; 

– систематична перевірка стану забезпечення точності та стабільності 

технологічних процесів, дотримання технологічної дисципліни; 

– впровадження сучасних інформаційних технологій профілактики, виявлення 

дефектів і браку; 

– перевірка дотримання вимог щодо загальних умов виробництва; 

– оцінювання якості виготовлення продукції; 
– проведення технічного обслуговування та планово-попереджувальних ремонтів 

обладнання; 

– проведення спеціальних заходів із забезпечення якості при зберіганні сировини, 

матеріалів, напівфабрикатів, обладнання, інструментів, оснащення тощо; 

– атестація виробництва, технологічних процесів та робочих місць, підготовка до 

сертифікації СУЯ; 

– організація та здійснення робіт із забезпечення якості при внутрішньому 

обслуговуванні; 

– організація та забезпечення функціонування системи обліку та оцінювання 

витрат на забезпечення якості продукції; 

– впровадження та аналіз ефективності функціонування економічних методів 
управління якістю під час виробництва продукції; 

– проведення поточного контролю та підвищення кваліфікації персоналу; 

– контроль за діяльністю персоналу, здійснення заходів з його стимулювання та 

забезпечення якості продукції; 

– інформування керівництва та підрозділів про якість продукції та робіт із 

забезпечення якості. 



В рамках впровадження СУЯ на стадії виробництва передбачається розробка і 

впровадження процедури системи управління якістю (ПСУЯ) «Управління 

процесами на стадії виробництва продукції». 

До складу ПСУЯ входять: 

– політика в області якості; 

– опис торгово-виробничої діяльності підрозділу; 

– структурна та функціональна схеми процесів, які необхідні для системи 

управління якістю; 

– матриця відповідальності за процеси. 
Згідно з ПСУЯ (у п. «Призначення процедури») організація повинна визначати 

контрольовані параметри процесів виробництва, що забезпечують відповідність 

готової продукції встановленим вимогам НД. 

Згідно з п. «Сфера дії», організація повинна вказати на кого поширюється ПСУЯ. 

Основні приписи та посилання на норми при створенні ПСУЯ згідно ДСТУ ISO 

9001-2001 «Системи управління якістю. Вимоги»: «Управління виробництвом та 

наданням послуг»; «Затвердження процесів виробництва та надання послуг»; 

«Ідентифікація та простежуваність»; «Управління невідповідною продукцією»; 

«Коригувальні дії»; «Запобіжні дії». 

Згідно з ДСТУ ISO 9000-2007 «Системи управління якістю. Основні положення 

та словник термінів» визначають основні поняття, терміни, скорочення та 

визначення, які використовуються у ПСУЯ. 
В п. «Посади та професії працівників», «Відповідальність та повноваження» 

повинно бути вказано основних учасників, які беруть участь в процесах, що 

здійснюються на виробництві, з посиланням на їх посадові інструкції, якими вони 

керуються у своєї діяльності. Організація повинна надати інформацію стосовно 

загального керівництва виробничо-господарською діяльністю, приготування блюд та 

кулінарних виробів, підтримки у чистоті відведених зон та технологічного 

обладнання. 

У п. «Матриця відповідальності» зазначають як відбуваються процеси, ким 

коригуються, затверджуються, контролюються: видача завдань на зміну; дотримання 

вимог НД при прийманні, видачі та зберіганні готової продукції; обслуговування, 

наладка та ремонт обладнання; управління невідповідною продукцією; впровадження 
коригуючих та запобіжних дій. 

У п. «Необхідне обладнання» повинно бути вказано обладнання та його 

характеристики, для задоволення потреб підприємства у виробничих потужностях 

для створення та зберігання готової продукції за якісними показниками, викладеними 

у НД. 

У п. «Технологічний опис основних процесів виробництва» організація повинна 

надати інформацію стосовно: технологічного опису приймання сировини; 

технологічного опису видачі готової продукції; технологічного опису роботи з 

продукцією, яка не відповідає вимогам НД. 

При виникненні невідповідностей (не лише з продукцією, а і з процесами) 

вимогам НД (або встановленому порядку) проводиться аналіз причин виникнення 
невідповідностей, приймаються заходи по запобіганню повторного їх виникнення, 

розробляються заходи щодо усунення цих невідповідностей (п. «Коригуючи та 

застережливі дії»). 

На всіх стадіях технологічного процесу, що протікають на виробництві, 

здійснюється ідентифікація продукції з метою простежуваності стадій створення, 

приймання, видачі та зберігання продукції (п. «Ідентифікація та простежуваність»). 


