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АНОТАЦІЯ

      У роботі розглянуто питання удосконалення управління якістю обслуговування
туристів у ресторанах України, здійснено аналіз роботи проаналізовано діяльність 
ресторану «Чотири сезони»; запропоновано впровадження системного підходу до 
управління підприємством як чинника удосконалення системи управління якістю 
обслуговування туристів й розроблено ефективну систему мотивація праці персоналу як 
напрямок впливу на підвищення якості послуг на прикладі ресторану «Чотири сезони». 
До того ж, виокремлено методи вдосконалення функціонування ресторанного господарства 
в Україні.
Ключові слова: ресторан, готельне господарство, система, управління, персонал,
турист, обслуговування, сфера послуг, якість.

                                              
                                                           SUMMARY

        The paper considers the issues of improving the quality management of tourist services in
Ukrainian restaurants, analyzes the work of the restaurant «Chetyre sezona»; the introduction of a
systematic approach to enterprise management as a factor for improving the quality management
system of tourists was proposed and an effective system of motivation of work of the personnel 
was developed as a direction of influence on improving the quality of services on the example of 
the restaurant « Chetyre sezona». 
In addition, the methods of improving the functioning of restaurant economy in Ukraine are 
identified.
Key words: restaurant, hotel economy, system, management, personnel, tourist, service,
sphere of services, quality.


