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Кіріспе

Қазіргі таңда қонақжайлылық индустриясының негіздері 
пэні оқытудың мақсатына сай өзінің тамақтану мекемесін ашу 
мүмкіндіктері, тамақтану мекемелерінде жұмыс істеу, бизнесті 
басқару туралы оқытушылардың білімін қалыптастыру. 
Мейрамхана және мейманхана бизнесінің түсінігі мен мэнін 
қонақжайлылық индустриясында кең профильді, халыққа 
туристік-экскурсиялық қызмет көрсетудің кез келген саласында 
жұмыс істей алатын мамандарды дайындау.

Қонақжай индустриясына қандай да бір анықтама беру 
қиынға соғады, себебі оның саласының қүраушылары өте көп. 
Қонақжай ндустриясы кешенді болып табылады. Ол түрлі 
кәсіпқой шешімдерді жэне жағдайларды игере білудегі 
тәсілдердің жиынтығы.

Қонақжай индустриясы кәсіпорындары эртүрлі қызметтерді 
орындайды (мысалы, клубтар, қонақ үйлер, мейрамхана, 
пансионаттар) жэне олар өзара байланысты. Қонақжай 
индустриясын зерттеуде ол өзіне эртүрлі салаларды жэне 
секторларды қосатынын білу керек, ара қатынас жүйесін үғыну, 
яғни бүл жерде қонақжай индустриясын басқа индустриясының 
арақатынасы.

Қонақжай индустриясы фирмадағы жэне үйымдағы 
қызметкерлердің бірігіп, олардың әрқайсысы қонақтардың 
талаптарын қанагаттандыруға бағытталган арнайы оздеріне 
лайық функңиясын көрсетеді. Қонақжай индустрияның негізгі 
секторына тоқталайық.

Қонақжайлылық индустриясы кэсіпорындарында қызмет 
аясындағы экономикалық эрекеттер, қызметің үсынылуы мен 
айырбасы, оның қүндылығы жэне теориялық түрғыдан маңызды 
басқа да қүбылыстар «әдеттегі» тауарлардан ерекше түрде 
қалыптасады.

Қызметтің табиғаты, өзінің техника - ұйымдастырушылық 
жэне экономикалық сипаттамасы жағынан материалдық 
игіліктерден ғана емес, сонымен қатар басқада көптеген 
қызметтерден түбегейлі ерекшеленеді.

Қонақжайлылық индустриясы кэсіпорындарындарының 
қазіргі нарықта атқаратын қызметтері төменде көрсетілгендей 
бірқатар ерекшеліктері оқшаулайды.
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1. Қонақжайлылық нндустрнясы: 
түсінігі, мәні, қүрылымы

Дәріс мақсаты: Қазақстан Республикасындағы 
қонақжайлылық индустриясының түсінігі, мәні мен қүрылымын 
қарастыру. Мейрамхана мен мейманхана бизнесіндегі даму 
сатыларының сипаттамасын зерттеу.

Жоспар:
1. Қонақжайлылық индустриясының мэні, сипаттамасы, 

сегменттері
2. Қонақжайлылықтың американдық үлгісі
3. Қазақстан Республикасындағы қонақүй сервисінің 

даму перспективалары
Негізгі үғымдар: Қонақжай индустриясы, кэсіпорын; 

мейрамхана жэне мейманхана бизнесініңкәсіпорны; туроператор; 
турагент; туристік одақ;қонақжайлылық.

Кіріспе Қазіргі таңда қонақжайлылық индустриясы- бүл ел 
экономикасының ірі жэне тез дамып келе жатқан салаларының 
бірі. Кез-келген мейманхана кәсіпорында қонақжайлылық 
маңызды орын алады. Әлемдік қонақжайлылық индустриясының 
даму тенденциясына сәйкес бүл қызмет түрінің коп табыс 
әкелетін жэне қарқынды өсіп келетін салаға жататынын 
түжырымдауға болады.

Міндетті компонент пэндерінің ңиклында
«Қонақжайлылық индустриясының негіздері» курсы маңызды 
орын алады. Бүл нарықтық қатынастардың қалыптасуы мен 
дамуына жэне бәсекенің күшеюіне қарай персоналды басқару 
мэселелері менеджменттің барлық жүйесінің тиімділігін 
жоғарылатуда үлкен роль атқаруына байланысты.

Пәнді оқытудың мақсаты: мейрамхана жэне мейманхана 
бизнесіндегі кең профильді мамандарды дайындау.

Пәнді оқутытудың міндеттері: қонақжайлылық
индустриясының болашақ мамандарына теоретикалық жэне 
тәжірибелік дағдыларды үйрету.

Қазіргі таңда қонақжайлылық индустриясының негіздері 
пэні оқытудың мақсатына сай өзінің тамақтану мекемесін ашу 
мүмкіндіктері, тамақтану мекемелерінде жүмыс істеу, бизнесті 
басқару туралы оқытушылардың білімін қалыптастыру. 
Мейрамхана және мейманхана бизнесінің түсінігі мен мэнін
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қонақжайлылық индустриясында кең профильді, халыққа 
туристік-экскурсиялық қызмет көрсетудің кез- келген саласында 
жұмыс істей алатын мамандарды дайындау.

1 Қонақжайлылық индустриясының мәні, сипаттамасы, 
сегменттері.

Қазіргі таңда қонақжайлылық индустриясының негіздері 
пәні оқытудың мақсатына сай өзінің тамақтану мекемесін ашу 
мүмкіндіктері, тамақтану мекемелерінде жүмыс істеу, бизнесті 
басқару туралы оқытушылардың білімін қалыптастыру. 
Мейрамхана жэне мейманхана бизнесінің түсінігі мен мэнін 
қонақжайлылық индустриясында кең профильді, халыққа 
туристік-экскурсиялық қызмет көрсетудің кез-келген саласында 
жүмыс істей алатын мамандарды дайындау.

Мейрамхана бизнесінің негіздері, өзінің тамақтану 
мекемесін ашу мүмкіндіктері, тамақтану мекемелерінде жүмыс 
істеу, мейрамхана бизнесін басқару туралы студенттердің білімін 
қалыптастыру, үйрену.

-мейрамхана бизнесі түсінігімен, мейрамхана бизнестің 
даму тарихымен студенттерді таныстыру.

-тамақтану мекемелерінің классификаңиясы мен оларға 
қойылатын талаптар туралы студенттің білімін қалыптастыру;

-тамақ мекемелеріндегі қызмет көрсетудің мэдениетімен 
студенттерді таныстыру;

-тамақтану мекемелерінде қызмет көрсету үрдістерін 
басқару туралы нақты түсінік беру, қызметкерлерді іріктеу, 
жүмысқа қабылдау;

-қызмет көрсету әдістерімен жэне сервис түрлерімен 
студенттерді таныстыру;

-қонақ үй нөмерлерінде жэне банктерде қызмет көрсету 
үрдісімен студенттерді таныстыру, мысалдар келтіру;

-тамақтану мекемелерінің келушілеріне қызмет корсетуді 
үйымдастыру туралы түсінік беру.

-бардағы жүмысты үйымдастыру туралы түсінік беру. 
Қонақжай индустриясына қандай да бір анықтама беру 

қиынға соғады, себебі оның саласының қүраушылары өте көп. 
Қонақжай ндустриясы кешенді болып табылады. Ол түрлі 
кәсіпқой шешімдерді жэне жағдайларды игере білудегі 
тэсілдердің жиынтығы.
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Қонақжай индустриясы кәсіпорындары эртүрлі қызметтерді 
орындайды (мысалы, клубтар, қонақ ұйлер, мейрамхана, 
пансионаттар) жэне олар өзара байланысты. Қонақжай 
индустриясын зерттеуде ол өзіне әртүрлі салаларды жэне 
секторларды қосатынын білу керек, ара қатынас жүйесін үғыну, 
яғни бүл жерде қонақжай индустриясын басқа индустриясының 
арақатынасы.

Қонақжай индустриясы фирмадағы жэне үйымдағы 
қызметкерлердің бірігіп, олардың эрқайсысы қонақтардың 
талаптарын қанағаттандыруға бағытталған арнайы өздеріне 
лайық функциясын көрсетеді. Қонақжай индустрияның негізгі 
секторына тоқталайық.

Қонақжайлылық индустриясы кәсіпорындарында қызмет 
аясындағы экономикалық эрекеттер, қызметтің үсынылуы мен 
айырбасы, оның қүндылығы жэне теориялық түрғыдан маңызды 
басқа да қүбылыстар «әдеттегі» тауарлардан ерекше түрде 
қалыптасады.

Мүндағы осылайша қалыптасатын қатынастардың 
ерекшеленуі көрсетілетін қызметтердің затсыздығына ғана 
байланысты емес, ең алдымен экономикалық субъектілердің 
туристік үсынуы мен түтынуындағы ара-қатынастарының тазалай 
жекеше сипат алуымен байланысты.

Қызметтің табиғаты, өзінің техника- үйымдастырушылық 
жэне экономикалық сипаттамасы жағынан материалдық 
игіліктерден ғана емес, сонымен қатар басқада көптеген 
қызметтерден түбегейлі ерекшеленеді.

Қонақжайлылық индустриясы кәсіпорындарының қазіргі 
нарықта атқаратын қызметтері төменде корсетілгендей бірқатар 
ерекшеліктері оқшаулайды:

пэндік нысан туристтік қызметке тэн сипат емес жэне 
ол материалдық өнім қүнына айналмайды, сатып алушы 
тұрғысынан туристік түтыну- бүл туристік емес.

туристік қызметтің осы сипаттамасы туризмнің қалған 
барлық өзіндік ерекшеліктерін жэне оның экономикасын 
қалыптастырады.

Қызметтердің барлық түріне сезілмейтіндігі, 
үсталынбайтындығы мен материалдық емес сипаттамалары тэн 
жэне ол туристік қызмет үшін айрықша көріністе болады.



Тұтынушыға өзінің не сатып алып жатқанын қарастыруы, 
бағалауы өте қиын, ол сатушыға жай ғана сеніп, үміт артады. 
Осындай қиыншылық сатушының өзінде де туады, себебі ол 
алдын-ала туристік қызметтің пайдалы әсерін түтыну қасиеттері 
туралы беймәлім болады.

Туристік оператор мен туристік ағент, саяхатшы мен 
туристің көңіл - күйіне байланысты болатын армандарды сатады. 
Туристік кызметтің қасиетін басқа түтынушылардың пікірі 
негізінде жэне жарнаманың көмегімен бағалауға болады.

Түтынушы қызметтің осы түрін сатып алғаннан кейін, өзінің 
қажеттілігінің қанағаттандырылу дәрежесін заттай дәлелдей 
алмайды, тек өзінің субъективті ойлауына сүйенеді, яғни алған 
әсерімен, сезімімен, білімімен шектеледі. Туристік қызметтің 
осы қасиеті оны стандарттау мен пайдалы әсерін өлшеу 
мэселесін шешуді күрделендіре түседі, демек сэйкесінше 
туристік қызметтің сапасын бақылауда да біршама қиындықтар

1- сурет.Туризммен қонақжайлылық арасындағы байланыс
Ескету: пайдаланған эдебиеттер негізінде автор кұрастырған

Қонақжайлылық жэне туризм индустриясының қүрылымы 
Туризм индустриясы Қонақжайлылық индустриясы 
Туризм индустриясы:
- Туроператорлық;
- Турагенттік;
- Туристік одақтар мен ассоңиаңия;
- Жэрмеңке, көрме, конференңиялар үйымдастыру;
- ¥лттық жэне аймақтық туристік үйымдар;
- Орналастыру қүралдары;
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- Тамақтандыру;
- Сауда;
- Транспорт;
- Спорт жэне ойын -  сауық;
Бүкілэлемдік туристік үйымның берген анықтамасы 

бойынша қонақ үй -  туристтердің тоқтауына ыңғайлы 
жабдықталған объект.

Туризм индустриясы

Туристік
одақтар
мен

Жәрмеңке, көрме,
конференциялар

ассосация ұиымдастыру
секторы секторы

¥лттық жэне
аймақтық
туристік
ұйымдар
секторы

2- сурет.Туризммен қонақжайлылық арасындағы байланыс
Ескету: пайдаланған әдебиеттер негізінде автор құрастырған

Орналастыру қүралдары: Тамақтандыру; Сауда; Транспорт; 
Спорт жэне ойын -  сауық

Орналастыру 
құралдары 
Секторы

Тамақтандыру
секторы

Сауда
секторы

Транспорт
секторы
туристтерге
қызмет
көрсету

Спорт жэне 
ойын -  сауық

3- сурет.Қонақжайлылық индустриясы
Ескету: пайдаланған эдебиеттер негізінде автор қурастырған

Жалпы мейрамхана бизнесі қонақжайлылық
индустриясының бөлінбейтін бір бөлігі, клиенттердің өз 
шығынының деңгейіне тікелей байланысты.

Туристік индустрияның негізгі компоненттері- туризм 
субъектісі, туризм объектісі, орналастыру қүралдары, 
тамақтандыру қонақ үй индустриясындағы кэсіпорындары, ойын- 
сауық жэне бос уақытты өткізу саласы, сонымен бірге 
мейрамхана бизнесі. Туристік индустрияға мамандану, 
коопераңия жэне өндірістің шоғырлану процестері тэн.
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Оның үстіне, Дүниежүзілік Туристік ¥йымға жэне алдағы 
он жыл ішінде дамыған елу елдің қатарына енуді стратегиялық 
түрде жоспарлап отырған болсақ, бұл мәселені шешпейінше 
мақсаттарымыздың орындалуы мүмкін емес. Әлеуметтік- 
экономикалық қарым-қатынастар облысында күрделі 
қүрылымдық өзгерістер қажет.

1 кесте -  Қазақстан Республикасында туристік қызметті 
мемлекеттік реттеу
№
1 туризм индустриясын дамыту саясаты мен инвестицияларды анықтау 

арқылы
2 туристік қызметті жетілдір^те бағытталған нормативті құқықтық актілерді 

қабылдау арқылы
3 Қазақстан Республикасының лицензиялау жэне техникалық реттеу 

заңнамасына сэйкес туристік қызметті лицензиялау;
4 туристік қызметті жетілдіруге бағытталған нормативті құқықтық актілерді 

қабылдау арқылы
5 туристік қызметті стандарттау
6 бюджетті заңнамаға сәйкес туризмді дамыту мемлекеттік бағдарламаларын 

жасау жэне іске асыруға бөлінетін қаржылық бөлулер
7 туристік индустрия инвестицияларына қолайлы жағдай жасау
8 салықтық жэне кедендік реттеу
9 жеңілдікті несиелер ұсыну
10 Қазақстан Республикасы территориясьшда турисік іс -  әрекетпен 

айналысатын жэне шетелдік туристерді қызықтыратын туроператорлар мен 
турагенттерге кедендік жэне салықтық жеңілдіктер жасау

11 туристік қызметті кадрлық қамтамасыз етуге жәрдемдесу; отандық 
туристердің, туроператорлардың жэне турагенттердің, олардың 
бірлестіктерінің халықаралық бағдарламаларда қатысуын қамтамасыз ету

12 ішкі жэне халықаралық туристік нарықта туристік өнімді жылжытуға 
септігін тигізу

13 туристік индустрия саласындағы ғылыми зерттеулерді дамыту, елдің 
туристік қорларын рационалды жэне тиімді пайдалануды қорғау жэне 
есептеу арқылы жүзеге асады.

Ескету: пайдаланған әдебиеттер негізінде автор кұрастырған

Туристік қызметті мемлекеттік реттеу жолдары 1- ші 
кестеде көрсетілген.

Бүгінгі таңда қонақ үй туризмнің маңызды саласының 
бөлігі болып саналатын қонақжайлылық өнеркэсібінің қүрамды 
бөлігі болып табылады. Қонақ үй қызмет көрсетулерін өндіру 
мен түтынуда сапа аса үлкен маңызға ие болады. Сапалы қызмет 
көрсетусіз қонақ үй өзінің мақсат-мүдделеріне жете алмайды. 
Сонымен қатар орналастыру қүралдарын категориялау мәселесі
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сапаны басқару көзқарасы тұрғысынан аса маңызды 
мәселелердің бірі болып табылады.

Осыған орай дүниежүзілік тэжірибеде орналастыру 
күралдарын категориялау мэселесін шешуде бірнеше бағыт 
белгіленген. Қонақ үй бизнесін басқаруда маңызды мәселелердің 
бірі болып кадрлар мәселесі болып табылады. Қонақ үй қызмет 
көрсетуінде қызметкерлердің мэдени түрде қызмет көрсете білуі 
адам ресурсының маңыздылығын растайды.

Қонақ үй кәсіпорындарының сауатты басшылығының 
байқауынша түтынушылардың қатынасы көп жағдайда 
қызметкерлердің коңіл-күйіне байланысты болады екен. Олар 
ішкі маркетингті жүргізіп, жоғары сапалы қызмет көрсеткені 
үшін қызметкерлерді марапаттау мен оларды қолдау жүйелерін 
жасап шығарады. Сонымен қатар түрлі зерттеулердің 
көрсетуінше үлгілі қонақ үй стратегиялық жоспарлау жүйесінің 
бар болуымен, басшылықтың қызмет көрсету сапасын өсіруге 
үмтылуымен, түтынушылардың арыздарын қанағаттандыру 
жүйесін қамтумен сипатталады.

Қонақжайлылық- адамның келген қонаққа деген ілтипат пен 
ізетпен қарауы. Әр үлтта өз мәдениетіне сай эр түрлі әдет- 
ғүрыппен сипатталады. Қазақтардың қанына ана сүтімен даритын 
қазақ үлтына ғана тэн асыл қасиет. Сондықтан да қонақты 
сыйлау, қүрметтеу, қонаққа деген ілтипат корсету бала кезден 
қалыптасады.

Шақырылған қонақты эйел адамның жылы жүзбен бетіне 
күле қарсы алуы, хал-ақуалын сұрап, төрге отырғызып, 
дайындаған ас тағамдарын беріп, ренжітпей қайтаруы қонақты 
сыйлау мен оған көрсетілетін құрмет болып саналады. Егер 
шақырылған қонақтардың ішінде келе алмағаны болса, әйелі 
сарқыт салып беріп, оған өз тарапынан сәлем айтады. Жоғарыда 
аталған құрмет тек қана шақырылған қонаққа көрсетілетін сый- 
сыяпат емес, ол кез-келген уақытта келген қонаққа көрсетіледі. 
Егер келген қонақ асығыс болса, онда әйелі ауыз тию жосынын 
жасайды.

Қонақты күту, сыйлау көбінесе әйел адамға қатысты 
болады. Сондықтан қазақ әйелдері қонақты сыйлау, күту 
мэселесін терең меңғерген жэне оны бала тэрбиесінде катаң 
ұстанады, егер үйде ата-анасы болмаған жағдайда баласы келген 
қонақты үйге кіргізіп, қонаққа шай береді.
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Қазақтар арасында келген қонақты үйге кіргізбей сырттан 
қайтару үят болып есептелініп, ата-анасына сын болған. «¥яда не 
көрсең, үшқанда соны ілесің» деген халық даналығында 
отбасында алған тәрбиенің кез- келген уақытта көрініс 
табатындығын меңзейді. Сондай- ақ, эйел адам қонақ келген 
кезде бала тәрбиесіне көп коңіл бөледі, қонақ отырғанда 
баласына үрыспайды немесе дауысын котеріп сойлемейді. 
«Қонағын сүймеген, баласын ұрады, не үйін сыпырады» деген 
мақал осыған қатысты айтылған.

Ертеде әйелдер ат тергеу мэселесіне өте абай болған, егер 
қайын ата, қайын аға, қайын ене, қайынапасымен аттас, корші- 
қолаң, эріптес, таныс адамдары болса, олардың атын атамай 
аттеріс көрші, аттеріс бала, аттеріс аға, аттеріс апа деген 
атауларды жиі пайдаланады. Осыған қатысты қазақтар арасында 
аттеріс үғымы кең қолданысқа ие.

Қазақ үйіне келген қонақты құрметпен қарсы алып, мал 
сойып, табақ тартады. Бүл- қонақасы. Ол- жомарттықтың, 
елдіктің үлкен белгісі. Үйіне қонақ түскенін мәртебе, бақытқа 
балаған қазақтар семіз қойын, басқа да малдарының қадірлі 
мүшелерін, тэтті тағамдарын «қонаққа» деп әдейі сақтап қоятын. 
Яғни, қонақасы- қонаққа арналған дэм, мэзір. Дэстүрлі қазақ 
қоғамында үйге тосын келген қүдайы қонаққа, қалап шақырылған 
арнайы қонаққа жас мөлшеріне, туыстық жақындығына, абырой- 
мэртебесіне қарай сойылған мүшелерінен сыбағалы табақ 
тартады.

Қонақпен бірге дастарқан басында отырған адамдар көңілді 
дем алсын деген ниетпен үй иесінің қонағына «қонақ кәде» 
айтыңыз деп отініш жасайтыны бар. Бұл қонақтың онерін 
сынайтын, ортаға салуды сұрайтын салт. Қонақ «қонақ кэдеге» 
өлең айтады немесе күй тартады. Егерде ол энші, жыршы болса, 
ауыл адамдары оны 2-3 күн қонақ етіп, өнерін тамашалап кәңіл 
кетереді. Барған жерінде қонақ кәдеге өнерін корсете алмай, 
үятты болып қалмасы үшін қазақтар балаларына жастайынан эн, 
күй, жырды үйретіп, өнерге баулып осірген.

Бірін-бірі жақсы танитын, эзіл-қалжыңы жарасқан, озара 
сыйласатын адамдар бас қосып, бірінің үйіне барып: «Осы үйдің 
қазанын шегелей келдік»,- дейді. Үй иесі: «Жақсы болды ғой, 
қазан шегелейтін шебер таба алмай отыр едік» деп 
қонақжайлылық танытады, әйелі қазанға ет салады, қонақасы
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береді. «Қазан шегелеу» қонақ бола келдік деген ұғымды 
білдіреді. Құрмысы шешен өлерінде балалары: «Әке, бізге не 
айтасыз?»- деп сұрапты. Сонда ол: «Мен не айтайын, есім дұрыс 
кезінде айтқан сөздерімді ұмытпасаңдар, сол жетеді. Әйтсе де бір 
сөз айтайын: «Есіктен қонақ келсе-тоқтатпа, өлген мені
боқтатпа», - депті. Лайым, үйімізге құдайы қонақ келе бергей, 
олармен бірге отбасымызга ырыс-құт та ене бергей!

Қонақты үй иесі, қарсы алып, есікті өзі ашып, үйге енгізіп, 
соңынан өзі кіріп есікті жабады. Бұл- қонақпен еріп келген «құт» 
бірге кірсін дегені. Ал қонақты шығарып саларда, есікті 
қонақтарға аштырып, соңынан өзі жауып шығатын болған. Осы 
күнгідей қонақтарға есікті ашып, іштен жауап алу деген болған. 
Қазақ халқы қонақтарды «арнайы қонақ» (қонақ) «құдайы қонақ» 
(жолаушылар келе жатып түстеніп не бір күн түнеп шығатын 
қонақ) «қыдырма қонақ» (алыстан ағайын, туған туыстарын 
арнайы іздеп келіп, бір немес бірнеше күн олардың сый-құрметін 
көріп қайтатын қонақ), «қылғыма қонақ» (қай үйден түтін шықса, 
қай үйге қонақ келсе, соны андып жүріп кеп қалатын сүйкімсіз 
қонақ) деп бөлген. Келген қонақтармен жөн сұрасқаннан кейін үй 
иесі қонагына ең жақсы тамақтарын беріп, риза етуге тырысады. 
Ең алдымен қонақтарға сусын, қымыз, шұбат, жэне т.б. беріледі. 
Содан кейін шай ішіледі. Шайды дэмділеп құю, қонақтарға 
орнымен сый- сияпат көрсету сол үйдегі әйелдер мен бойжеткен 
қызға үлкен сын болған. Шайды дәмділеп құйып бере алмаған 
бойжеткен қыз тәрбиесіз саналып, әңгімеге ұшыраған. Шай 
ішілген соң асқа дейін қонақтардың көңілді отыруына, яғни 
олардың бабын табуға үй иесі бар жағдайын жасайды. Ол үшін үй 
иесі әңгіме- дүкен құрып, қонақпен бірге отырады. Реті келсе 
ауылдағы энші, күйшілерді шақыртып, эңгіме арасында 
қонақтардың көңілін көтереді. Үй- иесінің балалары да аяғынан 
тік тұрып қонақтарға қызмет көрсетеді. Қонақ күту- 
халқымыздың ең жауапты ісі. Қонақ шақырудағы ескерту. Қазақ 
дэстүрінде, эсіресе, қазіргі кезде қонақты көбінесе үй иесі өзі 
барып шақыруы немесе арнайы шақыру қағазын жіберуі тиіс. 
Қонақты бір жұма бұрын шақыру бұл күндері әдетке айналған, 
ойткені эркімнің алдағы уақытқа жоспарлап қойған эр түрлі 
жұмыстары болады. Егер қонақ шақырылған жерге бара 
алмайтын болса, себебін бірден айтқан жон. «Корермін, мүмкін 
барып қалармын» бара алмасам, ренжіме»- деген сөздер
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шақырушыға жайсыз тиеді. Шама келсе халықтың көнеден келе 
жатқан дэстүрі бойынша «Шақырған жерден қал ма, шақырмаған 
жерге бар ма» деген мақал сөзін берік ұстаған жөн. Бұрыннан 
таныс немесе жақын туыстары болмаса, сыйлы қонақтарды 
гелефонмен шақыру ыңғайсыз.

Дастарқан басында қалай өзін ұстау керектігін білу керек. 
Ондаған, жүздеген жылдар бойы атадан балаға мирас болып келе 
жатқан, дастарқан басында әркімнің өзін дұрыс ұстай білу 
ережесінің қажеггілігі сонда- оның негізінде адамдардың 
қысылмай, өзара көңілді отыруында, тазалық сыпайылық 
галаптарын үйлесімді дұрыс сақтауында маңызы зор. Мысалы: үй 
иесі оның жүбайы дастарқан басына отырмас бұрын қонақтарды 
бір-бірімен таныстырады, оның тэртібі, жасы кішілерді 
үлкендерді, ер кісілерді әйелдерге таныстырады. Үй иесі эйел 
қонақтарды шақырып, алдымен өзі отырады. Ер кісілер алдымен 
эйелдерге орын босатып, сонан соң ғана өздері отырады. Үй иесі 
тамақты тез жемеуі керек, ал қонақтардың да тамақты тез жеуіне 
мэжбүр етеді, берекесін алады. Дастарқан басынан қонақтар үй 
иесі түрған соң ғана түрады. Ер кісілер орындықтарын 
жылжытып, эйелдерге стол басынан тұруға көмектеседі. 
Қалыптасқан дэстүр бойынша ер кісілер оң жағында отырған 
әйелге қызмет етеді. Алайда сол жақта отырған әйелді де 
үмытпаған жөн, әсересе оған жанында қызмет көрсететін ер кісі 
болғаны жөн. Дастарқан басында отырғанда қатты сөйлеудің, 
қатты күлудің қажеті жоқ, амандасу үшін стол үстінен қол созу 
да дұрыс емес. Кейде мерекелік дастарқанда, басқа да жиын-той 
дастарқанында ыдыс-жабдықтардан көз түнады, кейбіреулер 
қайсысын аларын білмей сасып қалады. Саспай, мұхият зерттеп 
қарасаңыз, бэрінің де қолданатын орны бар. Көпшілікке арналып, 
ортаға қойылған басытқыны сондағы ортақ қалақ, қасықпен 
алып, эркім өз тарелкасына салады.

Май, уылдырық т.б. тағамдарды осып өз пышағымен нанға 
жағады. Естеріңізде болсын алдыңыздағы тамақты тауысып 
жемей, сыпайылықты көрсету, ешқандай сыпайылыққа 
жатпайды, керек десеңіз, тамақтың ұнамағандығын көрсетіп, үй 
иесін ренжітесіз. Одан да тамақты аз салып асыңыз, не балмаса 
кейбір тағамнан мүлдем бас тартыңыз, бірақ дәмсіз екен 
жарамайды дегенді айтпай-ақ қойсаңыз да болады. Ал үй иесіне 
де ескертер жай, тағамдарды қонақтардың аузына тықпалай
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берудің қажеті жоқ. Дастарқан басында тіс шұқу, тістің арасында 
тұрып қалған тағамды қолмен алу әдептілікке жатпайды. Дыбыс 
шығармай, сораптамай ішіп-жеу дастарқан басында әдеп 
сақтаудың бірден-бір түрі. Тамақты қасықтың, шанышқының 
ұшынан ұстап сорып ішпеңіз. Сұйық тамақты ыстықтай ішуге де 
болмайды. Аузыңызды тамаққа толтырып алып сөйлеуге 
тырыспаңыз, тамақты алдыңғы тістеріңізбен шайнамаңыз, 
сондай-ақ екі ұртты толтырып шайнамаңыз, ол адамға тіпті де 
жараспайды. Өзіңізден алысырақ тұрған бір тағамды затты 
аламын деп қол созып, алдыңыздағы тарелкаға (көршіңіздің 
тарелкасына да) төнбеңіз. Одан да жақын отырған біреуге қол 
созып жіберуді өтініңіз.

Қонақжайлық индустриясы экономика саласы бола тұрып, 
рекреаңияны, демалысты жэне қонақ үй мен рекреация 
қызметтерде әлем халқының өсіп отырған қажеттіліктерін 
қамтамасыздандыратын қызмет түрлерін ұйымдастыру үшін жаңа 
территорияларды іздеумен үнемі байланысты.

Қонақжайлылық индустрияның даму мақсатында 
Қазақстанның туристік-рекреациялық элеуетін, оның табиғи жэне 
мәдени-тарихи объектілерін игеру отандық туроператорларда 
жаңа ойлар, кәсіпкерлік ынтасы болуы тиіс, яғни бар ресурстарды 
ясаңаша пайдалану болып табылады.

Саяхатшыларға қызмет көрсету бойынша экономикалық 
қызметтер түрлері туристік территорияларды игеруде жэне осы 
индустрияда объектілерді құруда кәсіпкерлікті дамыту үшін 
жағдайды қамтуды талап етеді.

Қазіргі уақытта экономикасы дамыған елдерде де, кеңестен 
кейінгі ақпараттық кеңістікте де туристік кәсіпкерліктің жалпы 
қабылданған экономикалық теориясы элі де қалыптасқан жоқ. 
Мүны шаруашылық философиясы, халық діні, тұлғалық 
деңгейдегі экономикалық тэжірибесі элеуметтік жэне мәдени 
тэртіп жағдайының көптеген ерекшеліктері бойынша 
әртүрлігімен ақталады.

Әлем экономикасындағы халықтар мен мемлекеттердің 
бірігуі, менеджерлік ілім жүйесін қалыптастыруды қажет етеді.

Қазақстан бизнесі жиырма жылдық тарихы барына 
қарамастан, «менеджер» анықтамасы іскерлік белсенділік 
саласына кірген эр азаматқа лайық деп саналады, соның шінде 
қонақүйлік кәсіпорынның менеджерлері де бар.
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Сонымен бірге эрбір менеджер іскерлік адам ретінде таныла 
алады, ал кез- келген іскер адам шындығына келгенде кэсіпкерлік 
(|)еномен туралы айтсақ, кәсіпкерлік сапасына жатпайды. Тек 
қана тұлғалық сапаның болуы мен қызметтің белгілі бір түрімен 
айналысу талпынысы болғаны немесе мотивациядан болек озіне 
жауапкершілік алу мен тәуекелге бару аз. Персоналдың дамуы 
тек осы қызметті қамтамасыздандыратын нақты жағдайлардың 
болуы ғана мүмкін. Бүл жағдайлар нарықтық қатынастарды 
дамытады. Мұндай жағдайлардың қалыптасуы белгілі бір 
қоғамдық ахуалды тұспалдайды, егер идеологиялық, саяси жэне 
элеуметтік-экономикалық жағдай персоналдың белсенділігі 
қоғамдық қажетті деңгейін көрсетсе.

Менеджерлікті нэтижелі дэрежеде жүзеге асырылады тек 
белгілі бір қоғамдық жағдайда- кәсіпкерлік орта, 
нарық, нарықтық қатынастар жүйесі, сонымен қатар кәсіпкердің 
жеке еркіндігі, яғни оның жеке тәуелсіздігі мен қүқықтық 
қамтылуы.

Қонақүйде персонал ортаның қалыптасуы, басқа салада 
сияқты- басқарушылық үдеріс. Мұның негізінде қонақүй 
қызмеггің субъекттеріне ықпал ете алмайтын іс-шаралар емес, 
персоналдың тұрқы пайда болуы үшін жағдайлармен 
байланысты, олар республиканың туристік кеңістігін игереді 
жэне қонақ үй индустриясын құрады.

Қонақжайлылық индустриясында қонақ үй қызметінің 
теориялары мен тэжірибелерін зерттегенде жэне персонал 
белсенділігінің дамуын ынталандырушы факторларды іздеу 
үдерісінде «қонақ үй қызметтің объектісі мен субъектісі» 
ісатегориясы маңызды болып табылады. Бүл жерде белгілеп 
алсақ, туризмнің тұжырымдамалық үлгісі «қонақ үй қызметтің 
объектісі мен субъектісі» жүйесі ретінде, мұнда турист субъект 
болады, ал объект -  туристік қорлар, қонақүйлер мен үйымдар.

Қонақжайлылық индустриясында қонақ үй қызметінің 
белсенділігінің негізгі субъектісі персонал болып табылады, яғни, 
турөнімнің, турқызметтің немесе туристік тауарларды ондіруші. 
Алайда жаңа турөнімді өндіруші туроператор қонақ үй қызметтің 
бір ғана субъектісі емес. Кез-келген жағдайда ол түтынушымен 
(туристпен) контрагенті ретінде өзара әрекеттесуі тиіс, сонымен 
қатар мемлекетпен де, оның қызметінде эртүрлі жағдайларда 
комекші немесе қарсылас ретінде шығады.
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Қонақ үйде кәсіпкерліктің үлттық ынтасы- азаматтық 
қоғамның қүқықтық алаңы шеңберінде экономикалық 
дербестіктің негізгі формаларының бірі.

Қонақ үй қызметін мемлекеттік реттеу жүйесін жетілдіру 
жаңа әдістерді талап етеді, өзгерген элеуметтік-экономикалық 
жағдайларга, мақсаттарға, қағидалар мен шешімдерге толық 
жауап беру. Туризмді кешенді дамытуды тиімді 
қамтамасыздандыру саланы мемлекеттік реттеу эдістерін 
таңдауға тікелей тэуелді.

Қонақ үй персоналы сала қызметіне байланысты емес, 
белгілі бір облыста, еңбек, түрмыс саласы немесе демалыс болса 
да адам құқығының жол бастаушысы болып табылады.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.А.Назарбаевтің 
«Қазақстан-2030» халқына жолдауында туризмнің дамуы 
туристік-рекреаңиялық тарихи-мэдени және табиғи қорларды 
игеру мақсатымен қатар экономикалық шешімдерді қабылдауда 
басты бағыттарының бірі болып есептеді.

Қазақстан Республикада халықаралық жэне ішкі туризмнің 
дамуы осы қонақ үй қызмет саласында сәйкесінше 
үйымдастырушылық-қүқықтық заңнамаларды қүруды талап етті. 
1992 жылдан 1998 жылға дейінгі кезең аралығында қонақ үй 
қызметі мен туризмнің үйымдастырушылық-қүқықтық негізін 
анықтайтын нормативті-күқықтық қүжаттардың қатарлары 
жасалып қабылданды.

Көптеген жағдайда қызмет көрсетуші адам түтынушының 
ойынша көрсетілген қызметпен байланысты, толығырақ айтқанда 
түтынушының санасында олар бөлінбейтін болып саналады. Бүл 
жерде біз адам факторында қызмет көрсетудің сезілмейтін 
күрделі элемент екенін көруге болады.

Кадр бөлімі персоналдарды жүмысқа қабылдайды, оқытады, 
бағалайды жэне жүмыстан шығару сияқты жауапты қызметтерді 
атқарады. Бүл өте күрделі жүмыс болып табылады, себебі 
персоналдың сапалы қызмет көрсетуі де түтынушылардың 
көптеп келуіие оз әсерін тигізеді. Егер қызмет көрсетілген жэне 
енді қызмет көрсетілетін түтынушылар арасында тығыз байланыс 
пайда болса, оның сапасының деңгейіне байланысты 
түтынушылардың саны артады. Тұтынушыларды (клиенттер) 
корсетілген қызметтің сапасы қанағаттандырса, олар өздерін
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жақсы сезінеді. Ол үшін өз жүмысын жақсы білетін, білікті, 
жүмысқа ынталы мамандармен жүмыс істеу керек.

Персоналдарды түтынушылармен дүрыс жүмыс істей білу 
үшін жэне берлген жауапкершілікті толығымен атқару үшін 
арнайы оқытады. Ал егер қызмет көрсетуші персонал өз қызметін 
толық игере алмаса, келген түтынушыларға толық қызмет 
корсете алмаса, ондай жерлерге түтынушылар қайтадан 
бармайды.

Қызмет көрсетушілер үзақ уақыт бойы жеткілікті мөлшерде 
мотивирленген болуы керек, сонда ғана ол кэсіпорынның 
жүмысы алға басып, оның түтынушылары да кобейе түседі.

Қызмет көрсетуші персоналдарды ынталандыру марапаттау 
арқылы немесе ақшалай сыйақы корсету арқылы жүзеге 
асырылуы керек.

Қызмет көрсетуші персоналдар арасында кәсіпкерлік рухты 
дамыту арқылы олардың мотиваңия деңгейін арттыруға болады 
жэне олардың жасаған жүмысының нәтижесі де арта түседі. Егер 
қызмет көрсетуші персоналдарды олардың жүмысы мен кейбір 
кемшіліктері толғандыратын болса, онда олар келесі қызмет 
корсету барысында алдында жіберген қателіктерін жібермеуге 
тырысады. Кейде жауапсыз қызмет көрсетуші персоналдар ешбір 
нәтижесіз оз білгендерін жасап, кеткен қателіктерін жөндемей, 
келген түтынушыға жауапсыз қызмет көрсете береді, мүндай 
жағдайда кадр болімі персоналды қызмет көрсету орнынан 
шығаруы керек.

Қызмет көрсету сапасын үнемі белгілі бір дәрежеде үстаған 
дүрыс, себебі қызмет көрсетудің сапасы нашарлап кететін болса, 
онда кәсіпорын біріншіден өз түтынушыларынан айырылады 
жэне шығынға үшырайды, сондықтан мүндай мәселеге тап 
болмас үшін алдын ала қызмет көрсетудің сапасын қадағалап 
гүру керек.

Егер қызмет көрсетудің сапасында кемшіліктер болып 
жатса, онда ол сол уақытта жөнделуі керек. Қызмет көрсетуші 
персоналдар арасында периодты түрде бақылаулар жүргізіліп 
отырылуы керек, сонда ғана қызмет керсетудің сапасы артып, 
бекітілген стандарттың талабына сай маркетинг жэне 
менеджмент жүйесіне сәйкес қызмет көрсетіледі деп айтуға 
болады.
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2 Қонақжайлықтың американдық үлгісі.
Қонак үй басшылығы, қызметкерлер мен келушілер бір- 

бірімен тығыз байланыста болып қарым-қатынас 
тізбегін қүрайды. Бүл ретте қонақ үй қызметкерлері мен 
түтынушылар эр қайсысының өзіндік атқаратын қызметі 
айқындалады: қонақтар түтынған қызметіне төлем төлейді, 
қызметкерлер сапалы қызмет көрсетеді,
басшылық тиімді басқару шараларын қолданады. Мүндай 
жағдай американдықтардың басқару жэне өндірістік қатынастағы 
тэжірибесінде көптеп кездеседі. Сондықтан сапа туралы сүрақтар 
көптеп пайда бола бастады.

Сапаға деген әртүрлі сүрақтардың пайда болуы қызмет 
көрсету барысындағы жетістікке жетудің бірден бір жолы болып 
табылады.

Қазақстандағы қонақ үй секторының түрақты түрде даму 
барысында, оның даму болашағы қонақ үйлердегі қызмет 
көрсетудің сапасына байланысты болады. Қонақ үйлердегі 
қызмет көрсетудің сапасы дегеніміз қонақ үй шеңберіндегі 
түтынушылардың қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталған, 
стандартпен бекітілген қызмет корсетулердің жиынтығы. Қонақ 
үйлердегі қызмет көрсетудің керекті сапасын қалыптастырып 
жэне үнемі түрақты түрде үстап түру үшін сапаны басқару 
мәселелеріне жүйелі түрде қарау керек.

Қызмет көрсетудің сапасы күтілетін жэне көрсетілген 
қызмет көрсетудің қатынасына байланысты болаДы.

Біріншісі қонақ үйлердегі қызмет көрсету алдында 
жүргізілсе, ал екіншісі сапаны бағалаудың технологиялық жэне 
функңионалдық проңесінің эсерінен түтынушының күтіп отырган 
қызмет көрсету көрсеткішіне байланысты болады. Түтынушы 
көрсетілген қызмет көрсетуді оған жіберген шығынмен 
бағалайды, яғни оған кеткен ақша, уақыт, исихологиялық 
шыгындар жэне т.б.

Қонақ үй кәсіпорындарында бес сатылы қызмет көрсету 
сапасының моделі қолданылады, ол түтынушының көрсетілген 
қызмет көрсету сапасына қанағаттануына байланысты болады. 
Егер керісінше болған жағдайда «сападағы ақау» пайда болады. 
Қонақ үйлердегі қызмет көрсетудің сапасы қауіпсіздік, 
қорғаныш, сенімділік, қол жетімділік, оның атағы тэрізді 
факторлар әсер етеді.
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Қонақ үйлердегі қызмет көрсетудің сапасын басқару 
түжырымдамасы қонақ үй интерьері, үсынылатын негізгі және 
қосымша қызмет, сонымен қатар түтынушылардың айтқан 
іцағымдары мен үсыныстары тәрізді техникалық жэне 
функционалдық сипаттағы сапаға негізделген.

Қазақстанда түтынушының қажеттілігін қанағаттандыруға 
арналған қонақ үйдегі қызмет көрсету сапасын реттеп отыратын 
180 9000 сапа менеджмент жүйесі жэне (ТОМ) жалпы сапаны 
басқаруға бағытталған стандарттар қолданылып жатыр. 
Қазақстандағы қонақ үйлердегі қызмет корсету сапасын басқару 
бақылау жэне есеп сияқты негізгі аспектілерге негізіделе отырып, 
өз дәрежесінде отіп жатқан жоқ. Қазіргі кезде, қызмет корсетудің 
сапасын арттыру үшін көптеген қонақ үй кэсіпорындары 
ісорпоративті жэне кэсіби стандарттарды дайындап, олармен 
жұмыс жасап жатыр.

Қонақ үйлердегі қызмет көрсетуді категориялау мэселесі 
сапаны басқаруда маңызды рөл атқарады. Қазіргі кезде қонақ 
үйлердегі қызмет кәрсетуді категориялау дүниежүзі бойынша 64 
мемлекетте қабылданған, оның 11 мемлекетінде ол дайындық 
үстінде, ал 58 мемлекетте қонақ үйлерде категория жоқ.

Қазақстандық сертификаттау жүесі бойынша барлық қонақ 
үйлер бір жұлдыздыдан бес жұлдыздыға дейінгі категорияны ала 
алады (ҚР МСТ 28681.4-95). Жұлдыз алу үшін қонақ үй 
кәсіпорындары ҚР сауда жэне индустрия Министрлігінің 
техникалық реттеу жэне метрология Комитетінің сарапшы- 
аудиторлары мен аккредиттелген сертификаттау органдарына 
өтініш береді. Ол өтініш екі апта бойы қаралып, екі аптадан соң 
шешім қабылданады. Сертификаттау бойынша барлық 
шығындарды өтініш берген қонақ үй кәсіпорын өз мойнына 
алады. Сонымен қатар, жұлдызды жүйемен бірге категориясыз 
қонақ үйлер де болады (ҚР СТ 1141-2002).

Қонақ үй шаруашылығы Қазақстан егемендігін алғаннан 
кейін үнемі озгеріске ұшырап отырды. Кэсіпкерліктің бұл түрі 
нарықтағы сұраныстың озгеруіне жиі ұшырайды. Қонақ үй 
шаруашылығында қызмет корсету белгілі бір экономикалық жэне 
қаржылық корсеткіштерге базаланады. Олар біріншіден, сыртқы 
ортамен, екіншіден, менеджментпен анықталатын ішкі ортамен 
байланысты.

19



Нарықтағы сұраныстың өзгеріп отыруы кэсіпорын 
менеджерлерін жаңа, ерекше қызметтерді ұсынуға итермелейді.

Осындай ұмтылыс кэсіпорынның нарықтағы стратеғиясы 
ретінде пайдаланатын философияның мақстаы болып табылады. 
Тұтынушыға түсінікті нарықтағы іс әрекеттіңмоделін жасау 
кәсіпорынның мақсатын жүзеге асыру үшін қажет. Қонақ үйдің 
қызметтер нарығындағы кэсіпорынды бағалау бір ғана критерий 
бойынша жүргізілмейді. Қонақ үйдің шаруашылығындағы 
сипатын баллдармен, А, В, С, О деңгейі бойынша, разряд, 
жұлдыздар бойынша бағалайды.

Қонақ үй қызмет көрсету кезінде көрсетілген сервисті 
бағалау мүмкіндігі туады. Бұл қоғамға тұтынушыларға маңызды 
факторларды басқару үшін өте маңызды.

3. Қазақстан Республикасындағы қонақ үй сервнсінің 
даму перспектпвалары

Қазақстан Республикасындағы қонақ үй сервисі 
мемлекеттегі қызмет көрсету сферасының бір болігі болып 
табылады. Осы қызметтің қорытындысы бойынша демалуды 
ұйымдастыру бойынша қызмет көрсетулер, мәдени спорттық 
шаралар жэне де басқа да қызмет көрсетулердің корсеткіштері 
маңызды болып табылды.

Бұл оте дұрыс шешім болып табылады, себебі қонақ үйлер 
күрделі жэне коп салалық шаруашылық жүргізеді, яғни қонақ 
үйдегі қызмет корсету ретінде тек ұйықтау орнымен қамтамасыз 
етіп қана қоймай, сонымен қатар демалу, тамақтану, ойын -  
сауықты ұйымдастыру, басқа елдермен араласу сияқты оз 
клиенттеріне қызмет корсетеді.

Қонақ үй қызметі тек тосектермен ғана қамтамасыз етіп 
қоймай, сонымен қатар жалпы территориямен де қамтамасыз 
етеді. Сондықтан қонақ үй қызметінің нәтижесін бағалау кезінде 
барлық қызмет көрсету формаларын, эсіресе басқа салаға 
жататын қызмет корсету формаларын ескеру қажет.

Қазіргі кезде Қазақстанда 450 жуық қонақ үй қызмет 
жасайды. Жалпы мемлекет териториясы бойынша тең молшерде 
орналаспаған, олар кобінесе авиа, теміржол, автомодельдер 
бекеттерінде жэне облыс орталықтарында, туристер коп 
жиналатын жерде орналасқан. Мысалы, Алматы қаласы мен 
Алматы облысының ірі жерлерінде 43 астам қонақ үй бар.
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Көптеген қонақ үйлер рентабельді болып табылады, бірақ 
көбінесе халықаралық стандарттар талабына сәйкес жасалған 
интерьер мен қолайлы жағдай жасайтын қонақ үйлер кеп пайда 
табады. Қазақстан Республнкасындағы қонақ үйлердің негізгі 
бөлігі 3 жэне 4 жүлдызды қонақ үйлерге жатады. Сонымен қатар
2 жүлдыздыга жататын отельдер бар, олар көп емес, себебі 
көбінесе ауылды жерлерде өрналасқан. Олар өтельмен 
салыстырғанда пансионатқа ұқсайды. Жалпы жылына қонақ үй 
бизнесінен түсетін пайда мемлекеттік бюджетке түсетін 
қаржының 0,5% қүрайды. Бүл өте аз көрсеткіш, яғни бизнестің 
бүл түрі елімізде нашар дамығандығын көрсетеді.

Қазақстан қонақ үйлері бүрында жоспарлы шаруашылық 
жағдайында қызмет жасағаны бэріне мэлім. Нәтижесінде 
олардың арасында жасанды түрде шектеу пайда болып, 
бәсекелестік мүлдем жойылды. Кейбір қонақ үйлер қаржылық 
артықшылықтарға ие болса, ал кейбіреулері жоспар бойынша 
ешбір қаржылық мәселесіз жүмыс жасады. Бүгінгі таңда бүл 
қонақ үйлер басқа экономикалық жэне қаржылық жағдайда 
жүмыс жасап жатыр.

Нарықтық экономиканың заңы бойынша қызмет кәрсету 
саласындағы отандық кэсіпорындар жаңадан нарықтық 
экономикаға үйрене бастады, сондықтан оларға сәйкесінше 
менеджмент жарнама мен маркетингтік дайындамалар, 
шаруашылық субъектілерінің экономикалық механизмді 
формалауы қажет болып түр. Қазіргі кездегі нарықта қонақ 
үйлерге инфрақүрылымның дамуы маңызды фактор болып түр. 
Сондықтан қызмет көрсету сферасының дамуындағы мэселелер 
тек қана қаржылық мәселеге емес, сонымен қатар экономикалық 
мэселелер тудырып тұр.

Жеткіліксіз дамыған қонақ үй желісі Қазақстан 
экономикасын инвестиңиясын тартуда қиындықтар туғызып түр. 
Осыған байланысты кейінгі жылдары Алматы мен Астана 
қалаларында кептеген жөғары категөриялы қонақ үйлер салынды 
жэне мемлекет бойынша басқа да ірі қалалардағы қонақ үйлер 
жөндеуден әткізілді.

Нарықтық экөномикаға кошкеннен бері Қазақстандағы 
қонақ үй бизнесі озгеріске ұшырады. Қонақ үй бизнесі түсінігі 
бойынша бірінші жоспарға пайда табу, орнын толтыру сияқты 
категориялар шықты.
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Пайда табу, сервис, клиенттерді тарту эдістері, аз шығын 
шығару арқылы берілген тапсырма дұрыс шешім, менеджменттік 
факторлар тарапынан эртұрлі дэрежедегі басқарудағы 
тәуелділікті азайту қазіргі кезде қонақ үй бизнесіндегі маңызды 
мэселеге айналды.

Осындай жағдайда қонақ үй сервисі үшін сапа менеджменті 
маңызды орын алатын болды. Бір уақытта тиімді менеджмент 
қонақ үйді барлық бағытта басқару мэселелерін шешуді 
қамтамасыз ететін эсіресе, қаржылық сүрақтар, персоналды 
басқару, болашақтағы бюджетті жоспарлау, клиенттерге 
көрсетілетін қызметтің сапасын арттыру эдістері жэне өндірістік 
шаруашылық қызметті үйымдастырумен айналысады.

Қазақстан бойынша ауылдағы қонақ үйлер ішінен қонақ үй 
бизнесінде жетістікке жетіп жатқан «Шебер ауылы», «Тау-8РА», 
Түргендегі «Стетсон» ранчосы, Алмаарасанда жерден 1957м 
биіктікте орналасқан «Кумбель» отелі, Қостанай, Павлодар, 
Өскемен облыстарындағы жергілікті санаторийларды қазіргі 
кезде атап өтуге болады.

Бақылау сүрақтары

1. Қонақжайлылық индустриясы кэсіпорындарының 
инфрақүрылымының негіздері, қалыптасу бағыттары

2. Мейрамхана, мейманхана бизнестің экономикапық 
тиімділігін сипаттайтын көрсеткіштері

3. Кэсіпорындарының тиімділігіне ықпал ететің факторлар
4. Туризм инфрақүрылымы. Қазақстан Республикасы 

Статистика агенттігінің деректері бойынша 2014-20 Ібж.ж. 
мэліметтерін қарастыру
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2. Қонақжайлылық индустриясы қүрылымындағы 
мейманхана кәсіпорны

Дәріс мақсаты: Қазақстан Республикасындағы мейрамхана 
гүсінігі, мэні мен қасиеттерін карастыру. Мейманхана 
бизнесіндегі нормативтік- қүқықтық базасына талдау жасау.

Жоспар:
1. Мейманхана қызметі: түсінігі, қасиеттері.
2. Мейманханадағы қызмет көрсету стандарттары
3. Қонақ үй бизнесінің нормативтік- қүқықтық базасы
Негізгі үғымдар: Нормативтік- қүқықтық база.

Мейрамхана жэне мейманхана бизнесініңкәсіпорыны.
Кіріспе Қонақжайлылық жүйесінің мэнін қүрайтын қонақ 

үй шаруашылығы туризм аясында маңызды орын алады. Оның 
негізінде кез-келген қоғамдық қүрылысқа тән көне дәстүрлер 
жатыр, ол -  «қонақжайлылық» түсінігінің мэнін білдіретін 
қонақты сыйлау, оны қарсы алу мен оның қүрметіне мерекелер 
үйымдастыру.

Қонақжайлық стандарттары -  тек сервис деңгейі ғана емес, 
бүл қонақ жэне оның тапсырысына деген қатынаста байқалатын 
философия, бірақ оның негізгі мазмұны қонақ үй жүмысының 
ішкі үйымдастырылуында, оның персоналында, қызметтердің 
өзара ішкі жэне қонақ үйге тұрақтанушылар арасында 
қалыптасатын қатынаста көрінеді.

Негізгісі, стандарттар неге бағытталғандыгында -  
қонақтардың тапсырыстарын уақыт жэне кұралдардың азғантай 
шығынымен ғана емес, үлкен тиімділікпен қанағатгандыруға 
мүмкіндік беретін қонақ үйдің түрлі қызметтері арасындағы 
оптималды қатынасты орнату. Мұнда сервис сапасы бір жағынан, 
қонақ үй қызметінің жұмылдыра жұмыс істеуінен, екінші 
жағынан, эрбір қызметкердің жауапкершілігі мен талпынысынан 
туындайды. Сондықтан, қонақты қарсы алу жеріндегі 
қызметкердің сыпайылығы, швейцардың жөн сілтеуі 
қонақжайлық стандарты енгізетіннің козге көрінбес жэне 
азгантай бөлігі ғана.

І.Мейманхана қызметі: түсінігі, қасиеттері.
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«Қызмет көреету саласы» немесе «қонақжайлылық» 
түсініктері сонау ерте кезеңнен бері келе жатыр. Ағылшынның 
«һозріпаіу» (қонақжайлылық) сөзі ,ежелгі франңуздың һохрісе 
(хоспис) сөзінен аударғанда қонақжай үй деген түсінік береді.Бұл 
типтес бүрынғы үйлерге Бургундиядағы Нозрісе ёе 
Веаипе(хоспис де бон), сонымен қатар бүл қонақ үй «қүдай үйі» 
Ноіеі Эіеи (отель Дье) деген атпен эйгілі. Бүл қонақ үйді 
қайырымдылық емхана жэне кедейлерге арналған үй ретінде 
1443 жылы Николя Роле жэне Бургундия қазыналығының 
канцлері негізін қалаған.

Ежелгі Грецияда таверналар қарамағындағы ғимараттар 
қонақ үй ретінде танылып, онда әлем саяхатшылары 
қоныстанатын болған. Рим империясы кезеңдерінде басты 
көшелер бойымен қонақ үй ретінде көптеген түрақты аулалар 
салына бастады.

Осылайша, Еуропада шіркеу типтес қонақ үйлердің орнына 
жаңа қонақ үйлер салына бастады. Еуропадағы қонақ үйлердің 
алғашқысы «Генрих IV отелі» деген атаумен Нант қаласында 
1788 жылы салынды.Бүл қонақ үйді салу қаражаты 17500 АҚШ 
долларын құрады, ол кездерге бұл сомма оте коп болатын.Орын 
саны 60 жететін бұл отель сол кезең үшін Еуропадағы ең әйгілі, 
ең керемет отель болып саналды.

Көптеген адамдар XVIII ғасыр соңы мен XIX ғасыр 
басындағы ежелгі қонақ үйлерді «Кареталы» қонақ үй бейнесінде 
елестеткен.¥лыбританияда карета дэуірі Парламент үкмет 
поштасын экипаждарда жеткізуді талап еткен кезеңдерден, яғни 
1784 жылдары басталды. Пошта экипаждары ең көп дегенде 7 
жолаушыдан ғана алып отырды.1838 жылы Ағылшын Парламенті 
поштаны теміржолмен тасымалдауға рұқсат бергеннен 
бері,карета дэуірі тоқтатылды.

Отельдер ең алғаш Францияда пайда болды.Олар қаланың 
көркем жерлерінде орналасқан зындандар типінде болды.Олар 
тастан жасалып, озінің ыңғайлығымен ерекшеленді.Бұл осы 
жерлерге саяхатшылардың көптеп тоқтауына түрткі болды.

1829 жылы Бостонда «Термон- Хаус» қонақ үйі ашылды.Бұл 
қонақ үй отель сияқты безендірілген үйлердің бірі болды. 
«Термон- Хаус» қонақ үйінде посыльный, бөлмелердің жеке - 
дара кілттері мен эр номер ішінде жуынатын бөлме жэне жеке 
дәретханалары болды. Осылайша, коптеген уақыт аралығына
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американдық отельдер үшін стандартты дизайн 
қалыптастырылды.сол кездерде теміржолдар курорттық бизнес 
иен курорттық меншіктің бөлігі ретінде танымал болды. 
Сондықтан, қалалық отельдер көбіне теміржол бойларында 
жағалап салынды.

XIX ғасырдың соңында қонақ үй тізбектері қалыптасып, 
түрақтана бастады.Еуропада 1870-1907 жылдар аралығында
1 Іезарь Ритң отельдер тізбегін оз атына байланысты «Ритң» деп 
атады. Статлер- отель Эльворт Статлер қалаған алғашқы 
американ отелі болды. «Буффоло Статлер» қонақтарды бағасы 15 
АҚШ долларды қүрайтын түрғындық бөлме жэне жуынатын 
болмемен қамтамасыз етті.ЗО-шы жылдары қонақ үй бизнесінде 
аты әйгілілер тізімінде Конрад Хилтон (Хилтон отель) жэне 
Эрнест Эндерсон (Шфатон отель) болды.

Арнайы әдебиеттерде «туризм индустриясы» түсінігімен 
салыстырғанда «қонақжайлық индустриясы» түсінігі жиі 
кездеседі. Қонақжайлық индустриясы америкалық дэстүрге 
сэйкес орналастыру, қогамдық тамақтандыру, колік жэне мәдени- 
ойын-сауық кэсіпорынын қамтиды. Тап осы АҚШ-та, кәсіби 
мамандардың айтуынша, қонақжайлық индустриясының 
қалыптасуы мен даму үрдісі байқалады.

Транзитті туристер есебінен тіршілік ететін туристік 
орталықтар мен жерлер элемде аз емес, дегенмен, туристік өнім 
гауарлы қүрама жағына қарай бет бұруы тиіс. Туристік ағымдар 
қонақ үй секторының көлемі мен үсынылатын бөлімдердің 
сапасынан байланысты.

Бәсеке қабілеттілігін арттыру мақсатымен қонақ үй 
кэсіпорындары сэйкес қызмет сапасын қамтамасыз етуі тиіс, ол 
сэйкестену сертификатымен бекітіледі. Ол үшін қонақ үй 
қызметтерін сертификациялау процедурасы өткізіледі, оның 
ерікті жэне міндетті түрлерін ажыратады. Қызметтер 
сертификациясы келушілердің денсаулығы мен өмір 
қауіпсіздігін, қоршаған ортаның қорғалуын, мүлкінің сақталуын, 
қызметтердің функционалды арнауына сәйкестігін, орындалу 
дэлдігі мен уақыттылығын қамтамасыз етуге бағытталған заңды 
актілер мен нормативті қүжаттарда көрсетілген талаптарға 
сэйкестігін білдіреді.

Қазақстанда да қонақ үй шаруашылығының көне тамыры 
тереңде жатыр. Оның пайда болуы алғашқы қоныстардың, көлік
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жолдарының жэне сауда қатынастарының дамуымен байланысты. 
Алғашқы қонақ үйге үқсас ғимараттардың ашылуын біздің 
эрамыздың алғашқы ғасырына қатыстыруға болады. ¥лы Жібек 
жолы бойындағы аймақтардың зерттелуінен біз көне көпестермен 
саяхатшылардың үлкен керуендермен түйелер арқылы 
қатынайтынын білдік. Олар керуен жолының бойындағы 
қалаларда немесе елді-мекендерде шатыр қүрып түнейтін болған. 
Қазақ хандығының қүрылуы қонақ үй шаруашылығына еш кері 
әсерін тигізбей,бірқалыпты дамуды байқатады.

Ортағасырлық Қазақстанның ірі қалаларының өзінде- ақ 
сауда-саттық жолдары бойымен саяхатшыларға арналған 
орналасу орындары пайда бола бастады. Ол кездерде ондай 
орналасу жерлері Керуен- сарайлардың иелері көбіне бай, 
лауазымды адамдар болды. Керуен- сарайлардың ішінде тағам 
даярлайтын бөлме, үйықтайтын болме және заттар сақтайтын 
бөлмелер болды. Керуен -сарайлар иелері тоқтаған 
жолаушылардан белгілі мөлшерде төлем-ақы алып отырды.
Дэстүрге байланысты, көшпенділердің парызы -  кез-келген 

жолаушыға жататын жер мен жейтін асын беріп, қүшағын айқара 
қарсы алу, сонымен қатар өз қонақжайлылығына ақы 
алмау.Көшпенді жолаушыны неғүрлым жақсы қарсы алса, сол 
көшпенді өзі жолда болғанда оны соғүрлым қуанышпен қарсы 
алады деп түсінген.

Қонақ үй кешендері дамуының одан арғы тарихы 
Қазақстанның Ресейге қосылу кезеңі болып табылады. XIX 
ғасырдың алғашқы жартысының соңына қарай Қазақстан 
толығымен Ресей империясының қол астына енген кезде соғыс 
қорғаныстарын, жаңа жолмен қалалардың салынуы қонақ үй 
шаруашылығының одан ары қарай дамуын талап етті. Сол 
жылдардағы қонақ үйлердің мысалы ретінде бекеттірді, қонақ үй 
палаткалармен шатырларды айтуға болады. Осылайша қарқынды 
дамыған Қазақстан қонақ үй шаруашылығы 1903 жылы Алматы 
қаласында алғашқы «Европа» қонақ үйінің салынуына әкеп 
соқты.

Тарихты артқа тастаған Қазақстанда қазір 1559-қа жуық 
қонақ үй жүмыс істесе, оның басым көпшілігі Астанада, 
Алматыда, Қарағандыда, Шығыс Қазақстан жэне Оңтүстік 
Қазақстан обылыстары аумағында орналасқан. Қонақ үй 
шаруашылығын туристік шаруашылықтан бөліпқарауға
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болмайды. Ал соңғысымен біздің елдің жағдайы тамаша емес. 
Әрине сырткы туризм бізде біршама жақсы дамыған: 
қазақстандықтар үшін шетелде демалуды эдетке айналдырған -  
45,8%, ішкі туризм бойынша -  37,9% көрсетсе, туристердің 
Қазақстанға келу көрсеткіші небәрі 16,3%-ке ғана жетеді. 
Мемлекет осылардың соңғысына мүқтаж, себебеі оның 
арқасында елге шетелдік валютаның көп келуімен, ондіріс 
салаларының қарқынды дамуына бастау алады. Қазақстанға 
туристерді келтіру үшін бірқатар жүмыстар атқарып, оның ішінде 
қонақ үй инфраструктурасын қолға алу керек. Еліміз қарқынды 
дамудың нарықтық жолына түскендіктен Қазақстан көптеген 
шетелдік эріптестерімен жүмыс жасап, эр қаладағы біріккен 
өнеркәсіптермен жэне шетел әкілеттіліктерімен қатар эр қаланың 
қонақ үй өмірі біршама қайта жанданды.

1917 жылының қазан төңкерілісінен кейін ондірістік жэне 
ондірістік емес саланың дамуына байланысты қонақ үйлердің 
кептеп салынуы басталды.Ол қонақ үйлердің дизайны, қызмет 
көрсету сапасы қазіргі заманымызға аз да болса жақындатылып 
салынған болатын.

1935 жылы Қарағанды қаласында «Чайка» қонақ үйі 
салынды. 1937 жылы Алматы қаласында салынған ең бірінші 
қонақ үй «Иссык» қонақ үйі болды.

1950 -  1960 жж басында Қазақстанда қонақ үй ғимараттары 
салына бастады. Белгілі қонақ үйлері «Алма-ата», «Қазақстан», 
«Отырар», «Достық» т.б. 70-80 жылдар аралығында қызмет 
керсету сапасы мен дизайны жөнінен бірінші орындағы қонақ 
үйлер пайдалануға берілді.

Әр облыстық орталығында 1-2 қонақ үйлер пайдалануға 
берілді Алайда, қонақ үйлер саны аз болып, бүл бизнес ішінде 
бәсекелестік болмады. Қонақ үйлердегі сұраныс пен ұсыныс 
зерттелмеді. Қонақ үй шаруашылығы тек жабық экономика 
талаптарында ғана жүмыс істеді, халықаралық аренаға шығуга 
кептеген кедергілер мен қиындықтар болды. Оған қоса бұл сала 
ғылыми қамтамасыз етілмеді.

2.Мейманханадағы қызмет керсету стандарттары 
Жаңа қонақ үйлер пайда болып, ескілері жаңартылып 

немесе қайта күрделі жөндеуден өткізілді. Айта кетерлік жайт, 
Қазақстандағы бірдей жүлдызды қонақ үйлердің сапа деңгейінің 
эр түрлі екендігі ешкімге жұмбақ емес. Тіпті арнайы маман емес,
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қарапайым турист көзімен-ақ кейбір жұлдызы төмен қонақ 
үйлердің қолайлығымен қызмет көрсету деңгейі, оның жоғары 
жүлдызды «агайындарына» қарағанда элдеқайда биік екендігін 
көруге болады. Дәлірек айтсақ, сол сияқты, бірақ төмен деңгейлі 
бағамен қолайлы, европалық деңгеймен салынған 3 жүлдызды 
қонақ үй, тек бизнес туристерге ғана емес, сонымен қатар 
Қазақстанның табиғат кереметін тамашалауға келген қарапайым 
шетел қонақтарына да үнайтыны сөзсіз. Сондықтан да Қазақстан 
қонақ үйлері ең алдымен елге келетін туристер ағымының 86 % 
қүрайтын алыс шетел адамдарының, содан кейін тек 14 % 
қүрайтын ТМД туристерінің қалауынан шығуға жүмыс істеуі 
қажет.

Қазақстан Республикасындағы қонақ үй ісін халықаралық 
қонақ үй стандарттарына сәйкестендіру

Халықаралық қызмет көрсету стандарты міндетті түрде 
қонақ үйдің сапалы жоғарғы деңгейдегі қызмет көрсетуді талап 
етеді.

Қызмет көрсету стандарты деп -  клиентке міндетті түрде 
көрсетілетін қызмет ережелерінің жиынтығы, өндірістік 
операциялардың жоғарғы деңгейдегі сапаны кепілдеу. Стандарт 
белгілі бір критерийлерден түрады, олар қонақ үй
шаруашылыгының персонал қызметін және клиенттерге
көрсетілетін қызмет сапасының деңгейімен бағаланады:

Ақпарат немесе брондау жайлы хабарламаға жауап уақыты 
(15; 20; 30 секунд); орналастыру қызметі кезіндегі уақыт.

Клиенттердің көп келуіне қарамастан, қонақ үй
шаруашылығында қатарда түру уақыты көп үзамау керек (5; 10; 
15мин);

Белгілі бір қызмет түріне кететін уақыт шығыны. Мысалы, 
клиенттің номерге кіргеннен бастап 3 мин кем емес жүкті 
жеткізу; тэулік ішінде клиенттің жеке заттарын тазалау жэне 
жинастыру жэне т.б.;

Сыртқы кейіп жэне униформаның болуы;
Персоналдың тіл білуі жэне т.б.
Қонақ үй бизнесін не мейрамхана бизнесін басқаруда аса 

үлкен маңызға қызметкерлердің уақытысымен демалыс алып 
тұрулары да ие болады. Негізгі ережелер жинағында 
қызметкерлердің демалыс алуларына байланысты бірнеше 
тараулар қарастырылған. Бүл ережелерді сақтау қаншалықты
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дағдарыс ауыр болғанымен де іс жүзінде жүзеге асу керек. 
Оларға келесілерді жатқызуға болады:

-мейрам күндері;
-науқастану;
-жақсы қатысымдық үшін сыйақы;
-демалыстар;
-әскери шақыру;
-сот міндеттері;
-туысқандардың көз жүмуы,
-кезексіз демалыс.
Бұлардың әрқайсысының өзінің белгіленген мерзімі бар 

жэне олар қызметкердің атаулы қонақ үйінде атқарған қызмет 
мерзіміне байланысты болып келеді.

Стандарттау -  нормалар, ережелер жэне талаптар бойынша 
орнатылатын қызмет: оның мақсаты өнім қауіпсіздігін, жүмыс 
жэне қызметпен қоршаған ортаны, түтынушының омірін, 
денсаулығын және мүлігін қамтамасыздандыру; техникалық жэне 
ақпараттық сыйыстыру, сондай-ақ өнімдердің өзара алмасуын; 
онім сапасын; ғылым, техника жэне технология деңгейінің 
дамуына сэйкес жүмыс жэне қызмет; өлшемдердің бірігуі; ресурс 
түрлерінің барлығын үнемдеу; табиғи жэне техногенді 
апаттардың туындау мүмкіндігін ескере отырып шаруашылық 
нысандарын қауіпсіздендіру; елдің қорғаныс қабілетін жэне 
мобильдік дайындығын қамтамасыздандыру.

Қазіргі уақытта стандарттау мақсаттары оның екі бірдей 
маңызын көрсетеді. Бір жағынан басты мақсаты -  бүл қауіпсіздік 
бойынша міндетті талаптарды орнату, техникалық жэне 
ақпараттық сыйыстыру, сондай-ақ өнімдердің өзара алмасуы 
және шаруашылық нысандарының қауіпсіздігі, ал екінші 
жағынан — өнімнің түтынушылдық көрсеткіші бойынша оның 
сапасын жоғарылату негізінен кепілдемелер жасау жэне 
ресурстарды үнемдеу. Стандарттау бойынша нормативті 
қүжаттарға Қазақстанның мемлекеттік стандарттары жатады; 
стандарттау бойынша нормалар, ережелер жэне кепілдемелер; 
ортаққазақстандық техника-экономикалық ақпараттарды 
топтастырушылар;салалармен кэсіпорындар стандарттары; 
ғылыми-техникалық, инженерлік жэне де басқа қоғамдық 
үйымдардың стандарттары.
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Туристік жэне қонақ үйлік қызмет көрсету стандарттары 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттау жүйесінің 
бір болігі болып табылады, ол жүйе туризм жэне қонақ үйлік 
менеджмент саласында мақсаттармен тапсырмаларды анықтайды, 
негізгі үстанымдарды жэне жүмыс үйымдастырылуын, 
нормативті қүжаттардың санатын, стандарттардың түрлерін жэне 
халықаралық ынтымақтастық бойынша негізгі шарттарды. 
Туристік қызмет көрсету өрісінің стандарттау мақсаты 
көрсетілген сапа деңгейімен жэне турәнімнің немесе жеке 
туристік қызметтің түтыну қауіпсіздігін қамтамасыздандыру, 
туристік өиім түтынушыларының мүдделерін нарықтагы 
ізгіліксіз бэсекелестіктен қорғау. Халықаралық жэне отандық 
машықтануда стандарт деген сөз астында стандарттау бойынша 
нормативті қүжат деп үғамыз, ол келісім негізінде жасалады, 
маңызды сүрақтар бойынша мүдделі жақтардың басым бәлігінің 
қарсылық тудырмайтыны жайлы мінезделеді (өндіруші жэне 
түтынушы), мақүлданған органмен бекітілген жэне қолдануға 
міндетті.

Стандарт қонақ үй қызметін нарықта реттеудегі әсер ететін 
қүрал болып табылады, ягни эділетсіз өндірушілерден 
саудашыларға дейін жэне қонақ үй қызметін түтынушыларға әсер 
ететін қүжат. Стандарт өз табиғатында шамалы қажетті 
талаптарды реттейтін, кез келген өнімді немесе қызметті өзінің 
деңгейіне сэйкес қауіпсіздігіне, сапасына жэне де тағы басқа 
критерияларға арналады. Стандарттың нысаны болып: қызмет 
көрсетудің қызмет корсетуші ондіріс үдерісі, немесе оның 
қорытындысын стандарттауға жатады. Қызмет керсету дегеніміз 
орындаушы жэне түтынушының арасындағы қарым-қатынасы, 
сонымен қатар жеке қызметтегі орындаушының түтынушының 
қажеттілігін қанағаттандыру болып табылады.

Стандарт кез келген түрлі категориядағы қонақ үйлерге 
тәмендегідей талаптарды анықтайды:

Кез келген категориядағы қонақ үйде тиісті жол белгілері 
мен көрсетілген подъезд жолдары, жарықталған эсемделінген 
қатысты территориясын, қысқа мерзімге қойылатын автоколікті, 
сонымен қатар автобустың туратын алаңын, мекеменің (аты 
жазылған) жэне оның категориясын корсететін жарнамасын, 
мейрамханаға кіретін арнайы жерді корсеткен жарнамасы болуы
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қажет. Ғимараттың жарты бөлігін алып жатқан қонақ үйдің 
арнайы кіретін бөлігі болуы қажет.

Қонақ үйдің архетиктуралық -  жоспарлық қүрылыс 
ілементтері жэне техникалық жабдықтар талапқа сәйкес болуы 
қажет.

Қонақ үй жайлы экологиясы таза жерде орналаусы қажет.
Қонақ үйде түрған кезде адамның өмір қауіпсіздігі, 

қонақтардың денсаулығы жэне мүліктерінің сақталуын 
қамтамасыз ету қажет.

Ғимаратта апат жағдайындағы шығатын жер, баспалдақтар, 
жақсы көрінетін ақпараттар көрсеткіші болуы қажет.

Қонақ үй өрт қауіпсіздігінен сақтайтын жүйемен 
жабдықталуы қажет жэне өрт қауіпсіздіктен сақталатын түргын 
үйлер, қонақ үйлерге арналған заттармен қамтамасыз етілуі 
қажет.

Қонақ үйде санитарлы — гигиеналық нормалары жэне 
ережелері, санитарлы — эпидимомиологиялық байқауды іске 
асыратын үйымдармен бөлменің тазалығына, сантехникалық 
қүрал -  жабдықтың жағдайын қамтамасыз ету.

Барлық электор газ, су жэне канализаңия жабдықтары 
«қонақ үйдің техникалық пайдалану жэне оларды жабдықтау 
ережелеріне» сэйкес болуы қажет.

Қонақ үй инженерлік жүйемен жэне қамтамасыз етілетін 
қүрал -  жабдықтармен жабдықталуы қажет, яғни олар:

Ыстық жэне суық судың болуы (тэулік бойы);
Сумен қамтамасыз етілмейтін аудандарда бір тэулікке 

жететін су қүюға арналған сыйымдылықтың болуы;
Канализаңия;
Түрғын жэне қоғамдық бөлмелерде жылылықтың 

гемпературасы 18,5градус сельсиден төмен болмауы;
Желдеткіш (табиғи болмаса жасанды) ауаның таза болып 

түруын, номерлерге жағымсыз иістің кірмеуін қадағалау;
Радио хабарлағыш жэне телевизор (эр номерге кіргізу);
Телефондық байланыс;
Номерлердегі жарық жүйесі: табиғи (бір терезеден

болмауы);
Жасанды қызу лампаларының жарықтығы 100 лк, 

люминецент 200 лк, каридорларда табиғи жэне жасанды 
жарықтың тэулік бойы болуы.
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Ескі қонақ үйді жаңалау барысында мүгедектердің 
жағдайын жасауды қамтамасыз ету.

Стандарттардың төмендегідей категориялары бар:
Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарты, 

нормативтік базаны лиңензиялау мен сертификаттау болып 
табылады;

Стандарт салалары;
Кәсіпорын стандарты жэне кәсіпорындарды біріктіру;
Қоғамдық біріктіру стандарты.
Стандарттау бойынша нормативті қүжаттарға ортақ 

қазақстандыру топтастырулар жатады, оларды жетілдіру жэне 
қолдану тэртібі Қазақстанның Мемлекеттік стандартымен 
бекітіледі. Стандартты жетілдіру кезінде халықаралық 
стандарттар үйымымен қабылданған стандарттар ескертіледі 
жэне аймақтық стандарттар, Біріккен Үлттар Ұйымының 
комиссиясының Еуропалық заңнама ережелері жэне басқа 
халықаралық үйымдардың, сондай -  ақ басқа елдердің үлттық 
стандартары.

Қонақ үй кэсіпорындары түрлі критериялары бойынша 
жіктелінеді. Олардың ішінде ең көп қолданылатын мыналар:

Ыңғайлылық сатысы;
Нөмірлік қордың сиымдылығы;
Функционалды қызмет;
Орналасуы,
Жүмыс үзақтылығы;
Тамақтану мен қамтамасыздандыру;
Келудің үзақтылығы;
Баға сатысы.
Қонақ үйлердің орналасуы мынандай болуы мүмкін:
қалада орналасқан (орталықта, шет маңайында).

Орталықтағы қонақ үйлер іскерлік бағыттағы отель-люкс, орта 
классты қонақ үй жэне т.б.;

теңіз жағалауындағы орналасқан. Бүл жағдайда қажеттісі 
болып табылатын, ол теңізге дейіңгі аралық (50, 100, 150, 200, 
250,300 метр);

тауда орналасқан. Қонақ үйлер таулы көркем жерде 
орналасқан. Бұл жерде қонақтардың жазғы жэне қысқы 
демалысқа қажетті жабдықтар бар, мысалы, альпенистік және тау 
шаңғылы инвентарь т.б.
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Қонақ үйдің жүмысының үзақтылығы келесіге бөлінеді: 
жыл бойы жүмыс істеушілер; 
екі мезгілде жүмыс істеушілер; 
бір мезгіл.
Тамақтандырумен қамтамасыз ету келесілерге болінеді: 
толық пансионмен камтамасыз ететін қонақ үйлер 

(орналастыру + 3 рет тамақтандыру);
орналастыру мен тек таңғы тамақты үсынатын қонақ үйлер. 
Қонақ үйлер қонақтардың келулерінің үзақтылығымен 

бөлінеді:
ұзақ мерзімге келетін клиенттерге; 
қысқа мерзімге келетін клиенттер.
Баға сатысына қарай қонақ үйлер болінеді:
бюджетті (25-35 АҚШ $);
экономды (35-55 АҚШ $);
орта (55-95 АҚШ $);
бірінші класты (95-195 АҚШ $);
апартаменттер (65-125 АҚШ $);
фешенебельді (125-425 АҚШ $);
Қонақ үй кәсіпорындарын ерекше қозғалыс құралдарына 

(колік) жеке иелік түріне жэне т.б. қарай жіктеуге болады. Бірақ, 
қонақ үйді жіктеген кезде бірінші орынға комфорт сатысына 
қарау керек.

Қонақ үй кәсіпорындарының комфорт сатысына қарай 
классификаңиясы басқару сапасының мэселелерін шешуде үлкен 
роль атқарады. Комфорт сатысы -  ол комплексті критерийлер: 

нөмірлі қордың жағдайы: нөмірдің көлемі (м2), бір орынды 
(бір бөлмелі), көп бөлмелі нөмірлер, апартаментті нөмірлер, 
комуналды ыңғайлы нөмір және т.б.

жиһаздың, кұрал-жабдықтардың, санитарлы-гигиеналық 
заттардың жағдайы;

ғимараттың, жолдың, қонақ үй территориялардың 
жағдайлары;

техникалық жабдықтау мен информаңиялық 
қамтамасыздандыру, соның ішінде сымтетік, сиутник 
байланыстары, теледидар, мұздатқыш, мини бар, мини-сейф жэне 
т . б .

бір қатар қосымша қызметтерді ұсыну мүмкіншілігі.
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Нөмірлік қордың сиымдылығы деп клиенттерге бір келкі 
уақытта ұсынылған орынның (номердің) санын айтады. Қазіргі 
уақытта қонақ үйлердегі орта жэне кіші сиымдылығы деген 
жалпы анықтама жоқ. Әр елде бұл түсінікке тарихи дамуына 
жэне әлеуметтік-экономикалық нақтылы ерекшеліктерін есепке 
ала өзінше қарайды. «Әлемдегі люкс класындағы кіші қонақ 
үйлер» жылдық жинағы 10 нөмірлі, 200 нөмірлі қонақ үйлерді 
есепке алады.

Берілген нақтылы проблеманы шешу үшін БТ¥ (ВТО) эр 
елдің приоритеті болып 30 нөмірге дейіңгі қонақ үйлерді кіші 
қонақ үй деп түсінуді ұсынады. Еуропада үлкен емес қонақ үйлер 
(Мысалы, 40 орынға дейіңгіні кіші дейді) 40-80 -  орта, 80 
орыннан асатынды -  ірі, ал Америка мен Азиядағы қонақ үй 
нарығы тез дамитындар -  көп сиымды ірі қонақ үйлер.

Сиымдылығы бойынша қонақ үйлер жіктелуін көп елдер 
келесідей бөледі:

кіші -  150 орынға дейіңгіні (100 нөмірден артық емес);
орта- 150-400 (300 нөмірге дейін);
ірі -  400 орыннан артық (300 нөмірден артық).
Функңионалды бағытына қарай қонақ үй кәсіпорындарды 

екі топқа бөледі:
1-шісі Транзитті қонақ үйлер;
2-шісі Мақсатталған қонақ үйлер;
Транзитті қонақ үйлер қысқа мерзімге тоқтайтын 

туристтерге қызмет көрсетуге арналған. Әдетте олар ірі 
магистральдарда (теміржол, авиа-, көлік-, су-) жағалауларында 
орналасады. Комфорт сатысы шектелген орта және кіші 
сиымдылығы бар. Бұл топта ең көп тараған қонақ үйлер мотель.

Алғашқы мотельдер АҚШ-та пайда болған бұл мемлекеттің 
ұлттық статистикалары оны туристерді қабылдайтын мекеме деп 
түсінеді.

Қонақ үй қүрылысының маңызды жері - мотель деп 
аталатын - автокөлік иелері- туристтерге арналған қаладағы 
немесе жол бойындағы қонақ үйлер. Автокөлігі оте көп елдерде 
ғимараттың саны ғана емес, оның арасындағы айырмашылығы 
да көбейді: қала мотельдері, демалушыларға арналған мотельдер, 
т.б. пайда болды.

Ең алдымен туристтерге арналған мотельдер қызықтырады. 
Бұл эдеттегідей бір түнге көлік пен оның иесіне, сондай-ақ
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мвтокөліктің ұсақ жөндеуін қамтнтын мақсатта пана болып 
табылатын басты магистральда орналасқан ғимарат.

Алғашқы мотельді калифорниялық сәулетші Артур 
Хайнеман 1925 жылы Лос-Анжелестен 200 мильде орналасқан 
( ’ан-Луис Обиспо (Калифорния штаты) қалашығында кұрды. 

Мақсатталған қонақ үйлер келесілерге бөлінеді: 
Командировкага жэне іс сапармен келген адамдарға қызмет 

стетін іскерлікке бағытталған қонақ үйлер. Бүл топтағы қонақ 
үйлер конгресстік қызмет қонақ үйлер ретінде таралған: 
симпозиум, съездер, жиналыс, конференция жэне т.б. қызмет 
үсынады.

Демалысқа арнапған қонақ үйлер (курорттық, туристік). 
«Іскерлік бағыттағы қонақ үйлер» концепциясының даму негізі 
1908 жылы АҚШ-та «Буффало Стаплер» қонақ үйдің иесі 
')лсворт Статлер бастады, ол қонақ үй бизнесмендер мен 
коммерсанттарға қызмет етуге бағытталған[14].

Қазіргі уақытта бүл концепция қонақ үйлер қызметінің 
иарығында алдыңғы қатарда жүреді, бұл жағдайды қонақ үйге 
орналастыру сұранысының ерекшелігінен көруге болады: 

іскерлік жол сапарға шығу 50% -дан астам; 
демалыс жэне емдеу мақсатындағы сапар 40 %; 
басқа мақсаттағы сапар (жұмыс іздеу, достарды іздеу жэне 

т.б.) 10 % шамасын құрайды.
Менеджердің қызметі басқару қызметіне жатады. Ол үнемі 

қонақ үй қызметкерлерінің жұмысын жоғарғы сапада 
үйымдастыруға тиіс. Қонақ үй қызметкерлері менеджердің ой 
пікірін толық түсінгенде ғана онымен бірлесіп жұмыс істей 
алады. Қонақ үй қызметкерлері тұтас бір командаға айналып 
жұмыс істесе, сонда табысқа жете алады. Менеджерлердің 
барлығы бірдей мұндай команда құра алмайды. Менеджердің 
қызметін бірнеше саладан талдап көрелік. Олардың қызметіне 
ешуақытта қонақ үйдің типі жэне келіп жатқан клиенттердің 
немесе қонақтардың түрлері тікелей әсер етпеуге тиіс. 
Менеджердің басты қызметіне мыналарды жатқызсақ болады:

басқару шешімін дайындау, қабылдау оны жүзеге асыру, 
бұл менеджердің басты қызметі. Менеджер шешім қабылдауға 
құқығы бар, бірақ қабылдаған шешімінің дұрыстығына жауап 
береді;
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хабарламалық қызметі бар. Дұрыс шешім қабылдау үшін 
менеджер үнемі өзінің кәсіптік білімін көтеріп, жан жақтан келіп 
жатқан түрлі хабарлармен жүмыс істеп отыруы керек. «Кім көп 
хабарға ие болса, сол әлемді билейді» деген қағида қонақ үй 
менеджері үшін басты қағида. Егер менеджер өзі қабылдаған 
хабарды дүрыс талдай біліп, өзінің қонақ үйіне керектігін таңдай 
алса, онда оның жүмысы табысты болады;

бүкіл қонақ үй қызметкерлерінің жүмысқа деген ынтасын 
дүрыс жолға қою -  бүл да қонақ үй менеджерінің басты 
міндеттерінің бірі, себебі ол басшы.

Менеджер барлық уақытта адамдармен бірге болуы керек. 
Ол тек басқарушының деп есептеп өзін қонақ үй 
қызметкерлерінің үжымынан бөлек үстаса, оның шешімдері 
жүзеге аспайды. Қызметкерлер менеджерлердің кәсіпкер -  
технократ болғанын жақтырмайды. Менеджер кэсіпкер- 
технократ бола отырып бэрібір өзінің адамгершілік бет пердесін 
үстауға тиіс. Ол үшін менеджерде әлеуметтік психологиялық 
дайындық зор болуы керек. Себебі қонақ үй нндустриясының өзі 
«адамнан - адамға» деген принңип бойынша жүмыс істейді. Бүкіл 
саланың өзі адамның адамға қызмет етуінен барып қүралады. Сол 
арқылы табыс табады.

Оған швейңарлар, коридоршылар, жүк тасушылар, 
лифтерлер, консьерждер, таратушылар, жүргізушілер (жалға 
алынған көліктер қызмет көрсетеді жэне қонақтардың көліктерін 
орналастырады) бағынады.

Қонақ үй туралы клиенттің алғашқы әсерінің қажеттілігіне 
байланысты, қызмет көрсететін персоналдарға ерекше 
жауапкершілік жүктеледі. Қонақты ең бірінші қонақ үйдің кіре 
берісінде швейңар күтіп алады. Ол қонақты қарсы алып, коліктен 
түсуіне көмек береді. Швейңарлар қонақ үйдің қызметтері мен іс 
шаралары (банкет, конференңия жэне т.б.) туралы, қонақ үйдің 
орналасқан жері мен аймақтары туралы мәлімдейді.

Нөмірге қонақтарды шығарып салып, жүктерін
жеткізушілер коридоршылар. Шығарып салған кезде
қонақтармен әңгімелесу керек. Осы кезде ең қажеттісі қонақтарға 
қонақ үйдің қызметі туралы хабарлама беру керек:
мейрамхананың, кафе, бар, прачечная, бассейн, спорт залдың
жэне т.б. жүмыс тэртібі туралы.
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Нөмірге келген кезде коридоршы қонаққа орналасуына 
комек көрсетуі керек: ненің қалай жұмыс істейтіні (радио, 
>карық,теледидар, кондиционер, сымтетік, мини бар жэне т.б.) 
туралы түсіндіру жэне сонымен қатар дүрыстығын тексеру. 
Іігерде қонақтың қосымша сүрақтары болмаса коридоршы 
сыпайлылықты көрсетіп қоштасып (Мысалы, «Біздің қонақ үйге 
жақсы келіп, жайлы орналасуыңызға тілектеспін» дейді) 
иомірден шығып кетеді.

Консьерждер қонақтарға көп қажетті қызметтер көрсетеді. 
Оларды вестибюльдегі арнайы үстелде немесе қабаттарда көруге 
болады. Осы уақытқа дейін консьерждер қонақ үйдің 
қызметшілері болмаған. Олар қонақ үй клиенттеріне қызмет 
корсетуге қүқықты сатып алушы тәуелсіз кэсіпкерлер. 
Консьерждердің көбінесе көрсететін қызметтер: 

театрға билеттерді тауып, жеткізушілер; 
қалалық мейрамханаларда үстелге тапсырыс беру; 
авиа-, темір жол, автобус билеттеріне тапсырыс беріп 

жеткізу,
халықаралық, қалааралық жэне ішкі көліктердің жүмысы 

туралы анықтама жасау;
жергілікті назар аударарлық жерлер, мүражай жүмысы, 

дүкендер, көрмелер туралы хабарлама жасау;
тотенше жағдайда комек корсету (мысалы, дэрігерді, 

юристті, нотариусті шақыру);
клиенттердің аса жеке сұранысын орындау (визаны 

дайындау, сатып алу жэне т.б.)
Қабылдау қызметін отельдің «жүрегі» немесе «жүйке 

орталығы» деп жиі айтылады. Бүл қызметпен қонақ жиі 
қатынаста болады, себебі осы жерден хабарлама алады.

3. Қонақ үй бнзнесінің нормативтік- қүқықтық базасы 
Қонақ үй типтес тұрғын орындарына пансионаттар, 

жиһазбен жабдықталған бөлмелер, туристтік жатақханалар жэне 
гағы басқа орналастыру құралдары жатады. Бұндай орналастыру 
қүралдары белгілі номер санынан тұрады, шектелген қонақ қонақ 
үй қызметтері көрсетіледі жэне бүл қызметтерге күделікті төсек- 
орнын даярлау, бөлме ішін жэне санитарлы байланыс жүелерін 
жинастыру жұмыстары жатады.

Басқа да ұжымдандырылған орналастыру құралдары 
шектелген қонақ үй қызметін ұсынады. Бұл қызметке күнделікті
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төсек-орнын даярлау мен тұрғын бөлмелерді жинастыру 
жұмыстары енбейді. Бұл типтегі орналастыру құралдары 
номерлерден емес, белгілі бір ркымдық ұйықтайтын 
болмелер(жатақхана) немесе кемпингтер арналған жерлерден 
тұрады.

Орналастырудың барлық құралдары жеке топтар бойынша 
топтастырылған. «Қонақ үй жэне аналогиялық кәсіпорындарға» 
қонақ үйлер, пәтер типтес қонақ үйлер, модельдер, жол 
бойындағы жэне жғалау бойандағы қонақ үйлер, тұрғын 
клубтары, пансионаттар, жиһазбен жабдықталган бөлмелер жэне 
туристтік жатақханалар жатады.

Орналастырудың жеке- дара кұралдарына меншіктегі пәтер- 
үйлер, виллалар, котедждер, таймшер апартаменттері, агенттіктер 
немесе жеке тұлғаларға жалға берілетін бөлмелер, туыстар 
немесе таныстарға ақысыз ұсынылатын кеңселерді жатқызады.

Талаптары 3-4 жұлдызды отельдерге жауап беретін 
орналастыру қүралына туристтік қонақ үйлерді, ал талаптары 4-5 
жұлдызды отельдерге сай келетін орналастыру қүралына 
«шарапты үйлер» (Лпсііап) жатқызады. Бұлай бола тұрса да, 
қытай стандарттары Еуропа стандарттарына жол бермейді.

Греңияда дәрежелеудің «эріптік» жүйесі атаққа ие. Бірақ 
кейбір отельдер төбесінде жұлдызшаларды да кездестіруге 
болады. Барлық Греңия қонақ үйлері төрт дәрежеге бөлінеді: А, 
В, С, О. «А» дәрежелі қонақ үй- торт жұлдызды дәрежеге, «В»- 
үш жұлдызды, «С»- екі жұлдызды қонақ үй дәрежесіне сәйкес 
келеді, ал жоғарғы класс қонақ үйлеріне «Бе Іихе» дэрежесі 
беріледі.«С»- дэреяселі, жағалауларда орналасқан қонақ үйлерде 
минималды қызмет жиыны керсетіледі. «В»- дэрежелі, курортты 
аймақта орналасқан қонақ үйлерде қызмет көрсету орташа 
дәрежеде ұсынылады. «А»- дэрежелі қонақ үйлерде жоғарағы 
қызмет көрсету сапасы, сапасына сэйкес бағасы да жоғары 
болады. «Әе Іихе» ең жоғарғы дәрежелі, қызмет корсету түрлері 
эр алуан әдетте сапасы жағынан халқаралық талаптарға жауап 
береді.

Ағылшын қонақ үйінің классификаңиясы күрделі. Әдетте 
қонақ үйлер төбесінде жұлдызшалардың орнында короналарды 
жиі кездестіресіз. Қонақ үй дэрежесін тэж тілінен жұлдыз тіліне 
аңудару үшін короналардың ортақ санынан біреуін алып тастап, 
«жүлдыз» дәрежесіне есептеп шығара аламыз.
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Мысалы, «Роял Норфольк Хоутел» жұлдыз тілінде үш, ал 
«тожі» тілінде төрт деген дэрежеге не. Алайда, қонақ үйлерді 
дорежеге келтіруде ең тиімді, ең дүрысы британ турагенттік 
иссоциациясы үсынған «Бритиш Травел Асорити» (БТА) 
дорежелеу жүйесі.

Бюджеттік қонақ үй (*). Қала орталығында орналасқан, 
минимум ыңғайлылыққа ие. Турист класс қонақ үйі (**). 
Отельдер мейрамхана мен бармен жабдықталған. Орташа класс 
қопақ үйі (***). Қызмет көрсету дәрежесі жеткілікті жоғары. 
Ііірінші класс қонақ үйі (****). Қызмет корсету дәрежесі өте 
жоғары жэне түрғындарға көрсетілетін қосымша қызметтердің эр 
алуандылығы .Ең жоғары дэрежелі қонақ үй (*****). Қызмет 
корсету дэрежесі экстракласс дәрежесіне сай.

Басқа елдермен салыстырғанда, ағылшын қонақ үйлері 
бірқатар ерекшеліктерге ие. Кейбір Лондон қонақ үйлері түтастай 
жеке меншікте , кейбіреулері акционерлік қогамға, компаниялар 
иелігінде болатынын ескеру қажет. Көп жағдайда түтынушылар 
бір адам иелігіндегі қонақ үйді таңцайды. Англияның қонақ 
үйлерінің көп бөлігі жергілікті менеджерлермен 
басқарылатынына қарамастан, кейбіреулері ірі халықаралық 
қонақ үй тізбектеріне кіреді.

Қазақстан Республикасының азаматтық заңдылықтарына 
сэйкес жүмысқа жарамды жеке түлғалар, заңды тұлғалар, 
ісоммерциялық ұйымдар, шетел азаматтары, азаматтық алмаған 
түлғалар, шетелдік ұйымдар кэсіпкерлікпен айналысуға хұқылы.
Оз уставының ережелерін орындай отырып, коммерциялық емес 
үйымдар да кэсіпкерлікпен шұғылданады. ҚР Конституциясына 
сэйкес эрбір кәсіпкер өз қабілеті мен білімін заңмен тыйым 
салынбаған мүмкін кәсіпкерлік ісәрекеттерде толық 
найдалануына құқықтары бар.

Бұл конституциялық қағида алғашқы рет еліміздің негізгі 
заңында бекітіліп, экономикалық еркіндіктің жэне азаматтардың 
заңды кәсіпкерлікпен шұғылдануының кепілдігі бола алады. 
Сонымен, жасы он сегізге толған жеке тұлға бекітілген заңға 
байланысты жеке өзі немесе заңды тұлға арқылы кәсіпкерлік 
қызметпен айналысуға хұқылы. Азаматтық заңдылыққа сәйкес 
кейбір азаматтарға кэсіпкерлікпен шұғылдануға рұқсат берілмеуі 
мүмкін. Заңды тұлға ұйымдастырылмаған жағдайда тэртіп
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бойынша жеке азамат кәсіпкерлік іспен шұғылдану үшін жеке 
кәсіпкердің куэлігін алуға міндетті.

ҚР МК сәйкес заңды түлға дегеніміз өз жеке меншігінде 
мүлкі бар, өз атынан мүлік басқа да, міндеттері мен хүқы бар сот 
алдында, жауапты үйымдар. Заңды түлғалар белгіленген тэртіпке 
сай мемлекеттік реестрде тіркелгеннен бастап, өзінің статусына 
(атағына) не.

Кэсіпкерлердің хүқына байланысты жеке жэне ұжымдық 
кәсіпкерлер (кәсіпкерлік ұйымдар)болады. Заңдық шарттарға 
байланысты кәсіпкерлердің мынадай кұқықтары бар: заң
бойынша рұқсат етілген кез келген кэсіпкерлік түрімен 
айналысуға болады; кез келген ұйымдық -  құқықтық формалары 
бойынша кәсіпкерлік ісін қүруға болады; кәсіпкерлікті жүзеге 
асыруға қажет кез келген мүлікке иелік жасауына болады; мүлік 
саны мен көлемі шектелмеген.

Мүліктік жауапкершілік меншік иесінің өзіне жүктеледі, 
сонымен бірге өз ісін жоспарлап, бизнес -  жоспар дайындауға да 
құқылы; өз бетімен тұтынушыларды таңдауға, өндіріс 
факторларын, жеткізушілерді таңдауға, заңдылықтарға 
байланысты кэсіпкерлік келесем шарт жасауға; өз бетімен 
жұмысшылардың еңбекақысын белгілеуге, еңбек заңына қайшы 
келмейтін эртүрлі қосымша ақыларды белгілеуге құқылы, тек 
қана бұл жағдайлар кұжаттарда көрсетілуі тиіс; жалдаған 
жұмысшыларға қосымша демалыс беруге; еңбек заңына сәйкес 
жұмысшыларды келісім шарт арқылы жалдауға, жұмысқа алуға; 
белгіленген тэртіпке сай сыртқы экономикалық, сыртқы сауда 
қызметімен айналысуға, кез келгенбанктен өз есеп шотын ашуға; 
ҚР билік ұйымдары қабылдаған заңдарға сай қаржылық -  
несиелік, мүліктік -  материалдық, басқа да мемлекеттік қолдау 
түрлерін пайдалануға; өнім өндіруге, қызмет көрсету, басқа да 
жұмыстар орындау үшін мемлекеттен тапсырыс алуға, 
зейнеткерлік, медиңиналық, әлеуметтік қамсыздандыруға, өз 
қүқықтарын қорғауға.

Жеке тұлғалардың жеке кәсіпкерлер сияқты жоғарыда 
айтылғандармен бірге, басқа да құқықтары бар: өздері сенім 
білдірген серіктермен бірге толық серіктестікке қатыса алады; 
белгіленген тэртіпке сай арбнтражды басқарушы (ішкі, сыртқы, 
конкурс бойынша) бола алады; бағалы қағаздар нарығында 
брокер бола алады; аудиторлық қызметпен шұғылдана алады.

40



Кәсіпкерлердің міндеті: белгіленген уақытта салық органына, 
мемлекеттік бюджеттен тыс элеуметтік қорларды тіркелу; 
бскітілген заңдылықтарға байланысты белгіленген мөлшерде 
жэне уақытында салық төлеу; салық органына табыс туралы 
дскларацияны жэне басқа да мэліметтерді мезгілінде тапсырып 
отыру; белгілі заңдылықтар мен нормативті актілерге 
байланысты бухгалтерлік есеп -  қисап жүргізіп отыру жэне 
қаржылық -  шаруашылық есеп дайындау жэне оның төрт жыл 
бойы сақтауын қамтамасыз ету; бухгалтерлік есепте салық 
органдарының тексеруімен анықталған төмендетіп төленген 
исмесе жасырылған салықтар бойынша түзетулер енгізу; салық 
туралы заңдар бүзылған жағдайда салық органының талаптарын 
бүлжытпай орындау; ҚР

Салық кодексіне сәйкес басқа да салықтық міндеттемелерді 
орындау; Заңдарға сйэкес лицензия алғанда тек қана орындалуы 
мүмкін істерге рүқсат алу; өндірілген өнімдер, көрсетілген 
қызметтер белгіленген стандарттарға сай сертификатталған 
болуы керек; ондіріс жэне ісәрекеттер қоршаған ортаға, 
гүрғындардың денсаулығы мен өміріне, түтынушыларға 
ешқандай зиян келтірмеуі тиіс; қажетті санитарлық -  гигиеналық, 
жүмысшьшардың еңбек қауіпсіздігі жағдайлары сақталуы тиіс; 
кэсіби жүмысшылармеи немесе үйымдармен келісімшарт жасап, 
оны белгіленген уақытында орныдау; тарау нарығында жасанды 
монополияға, бәсекелестікке жол бермеу, нарықта үстемдігін 
корсетпеу, бэсекелестікті шектейтін келісімдер жасамау; 
монополиялық бага белгілеу, мемлекет тарапынан баға реттеу 
заңдылықтарын сақтау; белгіленген тэртіп бойынша шығындар 
мен табысьарды есептеп отыру; келісімдер мен кәсіпкерлік 
келісім шарттарды заңдылықтарға сэйкес жүргізу; өз 
тауарларына ғана тэн қасиеттерін жарнамалау; әдептілікке 
жатпайтын, жалған, өтірік, жасырын жарнамаларға жол бермеу; 
қаржылық -  шаруашылық қызметі туралы мемлекеттік оғандарға 
белгіленген мерзімде жэне толық статистикалық есеп беріп 
отыру.

Табысты, алдағы қатарлы кәсіпкер болу үшін қандай 
қасиеттер болуы қажет деғен сүраққа бірден ешкім де жауап 
бермейді. Бірақ, табысты кэсіпкерлердің даму тарихы арқылы 
белгілі бір қорытынды жасауга болады.
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Сонымен, табысты, өркендеуші кәсіпкерлердің мынандай 
қасиеттері болуы тиіс: өз ісін адал жүргізуі, білімді болуы, 
мақсаткер, ынталы болуы, басшылық ісіне икемді болу, 
басқалардың пікірін сыйлау, үнемі оқып, өзін эруақытта 
жетілдіру, тәуекел етуге дайын болу, сыртқы орталық 
кедергілерін жеңе білу, көздеген мақсатына жету жолында 
табанды болу, жогары жауапкершілік, еңбекқор болу, қажетті 
әріптестерді өзіне тарта білу, ақыл -  ойының коммерңиялық 
қаржылық қорының болуы, заңды түрде өзіне қажеттіні ала білу.
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3. Мейрамхана кәсіпорныныц ұйымдық күрылымы

Дәріс мақсаты: Қазақстан Республнкасындағы мейрамхана 
мсмсджментінде сызықтық, функционалдық, сызықтық- 
фупкционалдык, дивизиондық, матрицалық басқару 
к.үрылымдарын құрастыру.

Жоспар:
1. Мейрамхана менеджментінде сызықтық,

функционалдық, сызықтық-функционалдық,
дивизиондық, матрицалық басқару құрылымдарын 
құрастыру

2. Мейрамхананың негізгі қызметтерініц атқарылу 
приициптері

Негізгі үғымдар: сызықтық, функционалдық, сызықтық- 
(|)умкционалдық, дивизиондық, матрицалық басқару 
құрылымдары.

Кіріспе Мейрамхана бизнесіндегі персоналды талантты 
басқару — бұл оның жетістігінің басты кілті. Мейрамхана 
иарығының отандық заманауи қызметкерлері элі де пайда 
болады,онда бүкіл әлемге эйгілі есімдер жоқ. Ірі мейрамханалар 
іпетелден атақты бас аспазшы мен менеджерлерді шақырады, ал 
қалғандары өз кадрларын өз бетінше дамытуға тура келеді.

Егер мейман алғаш рет мейрамханада болып, кішкентай 
мерекеге түскенін сезсе, ол тек осында қайта оралып қана 
қоймай, достарымен жэне таныстарымен тамаша мейрамхана 
туралы әңгімелейді. Ал клиенттердің шынайы алғыс пікірлерінен 
горі тиімді жарнама элі ойлап тапқан жоқ. Яғни қызметкерлер 
үйлесімді, мейрамхана табысты - басты мақсатқа қол жеткізілді.

Кәсіпорынның басқару аппараты -  басқарушылық 
шешімдерді дайындауға жэңе оны жүзеге асыруға жауапкершілік 
жүктелген басшылар мен мамандар тобы. Басқару аппаратының 
үйымдық құрылымы бірнеше буын сандарымен сипатталады, 
көбіне үш буынды жүйе қолданылады: президент (директор, 
басқарушы) -  цех (бөлім) басшысы -  мастер (бригадир). Әрқайсы 
озіне жүктелген жұмыс учаскесіне жауапты болады.

Мейрамхана бизнесінде қызметкерлерді сауатты басқара 
отырып, тіпті кішкентай кафенің немесе мейрамхананың 
басшылыгы міндетті түрде өз мекемесінің өркендеуіне алып 
келеді.
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І.Мейрамхана менеджментінде сызықтық, функционалдық, 
сызықтық-функционалдық, дивизиондық, матрицалық басқару 
құрылымдарын құрастыру

Қонақ үйлер мен мейрамханалар бөлімшелер жэне жеке 
қызметкерлер арасында басқару мақсаттарын жэне талаптарын 
реттеумен сипатталатын күрделі үйымдастырушылық 
қүрылымнан түрады. 2-кестеден персоналды басқарудың 
тактикалық жүйесіне тоқталдық.

Басқарудың үйымдастырушылық қүрылымы ретінде біз 
басқарушы жэне басқарылатын жүйелер арасындағы өзара 
байланысты қамтамасыз ететін жэне қатаң бір-біріне бағынатын 
басқарушы буындардың бірлесуін түсінеміз.

Басқарудың үйымдастырушылық қүрылымы, ұйымның жеке 
жүйелерінің өзара байланысынан қалыптасады. Мұндай 
құрылымның жасалуы ең алдымен қонақ үйдің жеке бөлімшелері 
арасында өкілдіктер мен жауапкершіліктерді үйлестіруге 
бағытталған.

2-кесте Персоналды басқару тактикалық жүйесі

Қызметкерлерді
іріктеу

Қызметкерлер 
ді бағалау

Персоналдар
ды
орналастыру

Персоналды
бейімдеу

Қызметкерлерді
оқыту

Кадрлардағы
қажеттілікті
есептеу.
Жұмысқа
қабылдау.
Кадрлар
резервін
қалыптастыру

Қызметкерлер 
ді бағалау 
әдістері. 
Қызметкерлер 
дің элеуетін 
багалау.

Мансаптың
типтік
үлгілері,
қызмет
мансабын
жоспарлау.
Шарттар
жэне сыйақы.
Жақтаудың
қозғалысы

Тестілеу
кезеңі.Жас
мамандарды
бейімдеу.Тәлі
м беру жэне
кеңес беру.
Адами
ресурстарды
дамыту.

Кәсіби
дайындық.
Біліктілікті
арттыру,
кадрларды қайта 
даярлау, жоғары 
оқу орнынан 
кейінгі білім

Ескету: пайдаланған әдебиеттер негізінде автор құрастырған

Қонақ үйді басқару құрылымында келесі элементтер 
ерекшеленеді: буындар (бөлімдер), басқарудың және
байланыстың деңгейлері (сатылары) -  көлденең жэне тік.

Басқару буындарына құрылымдық бөлімшелер, сонымен 
бірге сәйкес басқару функцияларын немесе олардың бір бөлігін 
орындайтын жеке мамандар кіреді (мысалы, бірнеше
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күрі.ілымдық бөлімшелердің іс-эрекетінің коордннацнясын жэне 
роттелуін іске асыратын менеджерлер).

Басқару буынының жасалуы негізінде бөлімнің басқарудың 
ИЙҚТЫ функцияларын орындау міндеті жатыр. Бөлімдер 
ирасындағы байланыстар көлденең сипатқа ие.

Басқару деңгейі ретінде қонақ үйді басқару жүйесінде нақты 
Пір сатыға ие басқару буындарының бірлесуін айтамыз. Басқару 
сатылары тік сипатта жэне бір біріне бағынады: жоғарғы 
сатыдағы менеджерлер шешім қабылдайды, ол шешімдер 
мақтыланады жэне төменгі буындарға жеткізіледі.

Қонақ үй индустриясының басқарушылық тәжірибесінде 
үііымдастырушылық қүрылымдардың келесі типтері кең тараған:

- сызықтық;
-функционалды;
- сызықтық-функционалды
- дивизиондық,
-матрицалық.
Басқарудың сызықтық үйымдастырушылық

қүрылымы.Қонақ үйдегі сызықтық байланыстар сызықтық 
менеджерден, яғни қонақ үй қызметіне толық жауап беретін 
түлғадан шығатын басқарушылық шешімдер мен ақпараттардың 
қозғалысын қамтып көрсетеді. Бүл басқарудың ең қарапайым 
үйымдастырушылық қүрылымдарының бірі болып табылады. Бүл 
эр қүрылымдық бөлімшенің басында барлық өкілдігі бар жэне 
басқарудың барлық функцияларын іске асыратын жетекші бар 
екенін сипаттайды.

Сызықтық басқаруда эр буынның жэне эр қол астындағы 
жүмысының бір канал бойынша басқарудың барлық бұйрықтары 
отетін бір жетекшісі болады. Бүл жағдайда басқарушы буындар 
оздері басқаратын обьектілердің барлық қызметінің нәтижелеріне 
жауап береді. Әңгіме эр жетекші берілген обьектіні басқарумен 
байланысты жұмыстың барлық түрін орындайтыны жэне 
шешімдерді өзі қабылдайтыны жөнінде болып тұр. Басқарудың 
сызықтық құрылымында шешімдер тізбектеле «жоғарыдан 
гөмен» берілетіндіктен, ал төменгі буынның жетекшісі жоғарғы 
буынның жетекшісіне бағынатындықтан, нақты бір ұйымда 
жетекшілердің иерархиясы қалыптасады. Осы берілген жағдайда 
бір ғана басшы басқару принципі орнап тұр, яғни қол 
астындағылар тек бір ғана жетекшінің бұйрықтарын орындайды.
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Басқарудың жоғарыда тұрған органы кез келген орындаушыларға 
олардың тікелей жетекшінсіз бұйрықтар беруге құкығы жоқ.

Басқарудың сызықтық құрылымында эр жетекші толық 
билікке ие, бірақ арнайы білімді талап ететін жэне үлкен емес 
мәселелерді шешу мүмкіндігіне ие.

Басқарудың сызықтық ұйымдастырушылық
құрылымыныңартықшылықтары:

-  бұйрықтардың бірліктілігі жэне анықтылығы;
-  атқарушылардың іс-әрекетінің үйлесімдігі;
-  басқарудың қарапайымдылығы (байланыстың бір 

каналы);
-  анық корсетілген жауапкершілік;
-  шешімдерді қабылдаудағы жылдамдық;
-  жетекшінің өз бөлімшесінің қызметінің соңғы 

нэтижелеріне жеке жауапкершілігі.
Басқарудың сызықтық үйымдастырушылық құрылымының 

кемшіліктері:
-  Басқарудың барлық функңияларының тиімді 

жетекшілігін қамтамасыз ететін жан-жақты 
дайындалған болуы керек деген жетекшіге жоғары 
талаптар:

-  шешімдерді жоспарлау жэне дайындау бойынша 
буындардың болмауы;

-  ақпараттарды шамадан тыс болуы, яғни қол 
астындағылармен, жоғарыда отырғандармен жэне бір 
бірімен байланысты құрылымдармен шамадан көп 
контактілер;

-  басқарушы төбеде биліктің шоғырлануы.
Басқарудың функционалды ұйымдастырушылық формасы.
Функционалды басқару басқарудың сызықтық жүйесінде

шешімдерді қабылдауға керек жүмыстардың нақты 
түрлерінорындауға мамандандырылған бірнеше бөлімшелердің 
бірлесуімен жүзеге асырылады.

Мұндағы басты идея жеке функциялардың орындалуы 
мамандарға жүктелуінде. Ережеге сай, ұйымдағы бір профильдің 
мамандары құрылымдық бөлімшелерге (бөлімдерге) бірігеді, 
мысалы маркетинг бөлімі, қонақтарды қабылдау жэне 
орналастыру бөлімі, жоспарлау бөлімі жэне т.б.
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Осыған байланысты, ұйымды басқару орта буыннан бастап 
функционалды критерий бойынша бөлінеді. Осыдан келіп 
басқарудыц функционалды құрылымы деген атау шыгып отыр.

Функционалды басқару сызықтықпен қатар жүзеге асады 
жэне бүл орындаушыларға екі есе бағынушылықты тудырады.

Басқарудың барлық функцияларын орындауға міндетті жан 
жақты менеджерлердің орнына өз саласында жоғары 
компетенцияға ие жэне нақты бір бағытқа жауап беретін 
(мысалы, жоспарлау жэне болжамдау) мамандар штаты пайда 
болады. Басқару аппаратының мүндай функционалды 
мамандануы қонақ үй қызметінің табысын жоғарлатады.

Функционалды қүрылымның артықшылықтары:
-  нақты функциялардың жүзеге асуына жауап беретін 

мамандардың жоғары деңгейдегі компетенттілігі;
-  сызықтық менеджерлердің кейбір арнайы сүрақтарды 

шешуден босатылуы;
-  қүбылыстар мен процесстердің бір үлгіге салынуы, 

қалыптасу жэне бағдарламалануы;
-  басқарушылық функцияларды орындауда

қосарланушылықты жэне жанаспалықты жою;
-  жан жақты білімді мамандардың қажеттілігінің 

төмендеуі.
Функционалды қүрылымның кемшіліктері:

-  «өзінің» бөлімшелерінің мақсаттарын жэне талаптарын 
жүзеге асырудағы шамадан тыс қызығушылық;

-  түрлі функционалды қызметтер арасында эрдайым 
өзара байланыста болудағы қиыншылықтар;

-  шамадан тыс орталықтандыру тенденциясының пайда 
болуы;

-  шешімдерді қабылдау процедураларының үзақтығы;
-  өзгерістерге баяу көңіл бөлетін қатып қалған 

үйымдастырушылық форма.
Сызықтық, сонымен бірге функционалды қүрылымдардың 

кемшіліктері сызықтық-функционалды қүрылымда шеттетіледі.
Қонақ үйді басқарудың сызықтық-функционалды (штабтық) 

кұрылымы.Мұндай басқару кұрылымында биліктің барлығын 
анықталған бір ұжымды басқаратын сызықтық жетекші 
жүргізеді.
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Шешімдерді, бағдарламаларды, жоспарларды дайындауда 
жэне нақты сұрақтарды өңдеуде оған функционалды 
бөлімшелерден (басқармалардан, бөлімдерден, бюро жэне т.б.) 
тұратын арнайы аппарат көмектеседі.

Сызықты-функционалды басқару құрылымының міндеттері 
жауапкершілік сферасында тікелей шешім қабылдауды баскару 
функциясы бойынша бөлу, демек сызықтық бойынша төменгі 
буындардың жоғарғы буынға бағынуы.

Бұл құрылым қайталанып, ұзақ уақыт бойы өзгермейтін 
мэселелерді шешуге тиімді жэне ұйымның максималды тұрақты 
болуын қамтамасыз етеді, бірак жаңа мәселелер пайда болғанда 
онша икемді болмайды.

Бұл жағдайда бөлімшелердің функционалды құрылымдары 
бас сызықтық жетекшінің қол астында. Өз шешімдерін 
функционалды бөлімшелердің жетекшілері бас жетекші арқылы 
немесе тікелей атқарушы-қызметінің сэйкес жетекшілері арқылы 
жүзеге асырады.

Сонымен, сызықтық-функционалды құрылым өзіне 
сызықтық жетекшілері бар арнайы бөлімшелерді қосады.

Сызықтық-функционалды құрылымның артықшылықтары:
-  жұмысшылардың мамандануымен байланысты 

шешімдер мен жоспарлардың жақсы дайындығы;
-  бас сызықтық менеджердің мәселелерді жете 

талдауынан босатылуы;
-  кеңесшілер мен эксперттерді тарту мүмкіндігі.
-  кэсіби жэне іскерлік мамандандыруды ынталандыру;
-  ұйымның басқару түпкі нәтижесінде бастығы 

жауапкершілігін арттырады;
-  эр түрлі еңбек тиімділігін арттыру- мансап дамыту 

үшін жағдайлар мен мүмкіндіктер жасау;
-  барлық бөлімдерінің қызметкерлерінің қызметіне емес 

өте талғампаз бақылау.
Сызықтық-функционалды құрылымның кемшіліктері:

-  өндірістік бөлімдер арасында көлденең деңгейдегі 
өзара байланыстың жэне өзара бірігіп жұмыс істеудің 
болмауы;

-  анық жауапкершіліктің болмауы, өйткені шешімді 
дайындаушы оның жүзеге асырылуына қатыспайды;
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-  тік бойынша шамадан тыс дамыған байланыстар 
жүйесі, яғни шамадан тыс орталықтандыруға деген 
тенденция.

-  менеджер пайда қабылдау үшін ғана жауапты болып 
табылады;

-  департаменттерінің арасындағы келісім неғүрлым 
күрделі болып;

-  шешім қабылдау жэне жүзеге асыру процесі 
бәсеңдемейтін;

-  ережелер мен принциптерін түрлі жиынтығы жүмыс 
істеуі үшін негіз ретінде икемділік, жоқ бар 
қүрылымында.

Сызықтық-функционалды бақылау құрылымы 
мамандандыру жэне құрылыс басқару процесінің шахмат 
принципі бойынша қалыптасады. Сызықтық-функционалды 
ісомпанияның қүрылымы кәсіпорынның болімшелері болып 
габылады қызметпен қалыптасады. А-функционалдық бірліктер 
белгілі бір міндеттерді орындауға элі аз бөлінеді.

Осы уақытта сызықтық-функционалды басқару қүрылымы 
сц көп тараған болып табылады жэне шағын кәсіпорындар мен 
тұрынтағы пайдаланылады.

Негізінен, бүл фирмалар өнімдерінің шектеулі ауқымын 
ондірумен айналысатын жэне тұрақты сыртқы ортамен жұмыс 
атқаруда. Ірі ұйымдар учаскелік басқару ұқсас көзқарас 
иайдаланыңыз.

Сызықтық-функционалдық құрылымы магистральдық 
байланыстары негізделген. мұнда құрылған сызықтық (немесе 
пегізгі) ажырата оның ішінде, тік жэне функционалдық (немесе 
одан да көп) болып табылады.

Бірінші құл бақылау арқылы жүзеге асырылады. Басшысы 
жүзеге жэне дэл кім болады, ол міндеттер анықтайды. жоғары 
деңгейдегі функционалдық бірліктер арқылы бағынысты 
нұсқауларды береді.

Басқарудың матрицалық құрылымы қос бағыну қағидасы 
бойынша құрылған тор құрылымы болып табылады.

Бұл басқарудың заманауи тиімді типі болып табылады.
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Кесте 3 Матрицалық құрылымдардың артықшылыктары мен 
кемшіліктері
Артықшылыктары Кемшіліктері
¥йымньщ ішкі жэне еыртқы ортасы 
езгерістерінде оперативті маневрлеу 
мүмкіндіктері

Бкэ басшының арасындағы бөлімшенің 
жұмысы үшін қүқықтар мен 
жауапкершіліктің нақгы бөлінбеуі

Басқаруға түсетін салмақтьщ қысқарылуы, 
стратегиялық максаттарды ойлауға 
уақыттың пайда болуы

Өртүрлі деңгейдегі басшылар арасында 
жанжалдардың пайда болуы

Бірнеше жобаларды іске асыруда 
ресурстарды маневрлеудің икемділігі жэне 
жылдамдылығы

Басқару персоналдарына шығындардың 
артуы

Сұраныстың динамикасына жақсы бағдар Маман екі бірдей басшыдан бүйрықтар 
мен жарльщтар алған жағдайда эр түрлі 
келіспеушіліктер, коммуникация 
жүйесінің бүзылуы, жүмыс бағытында 
үйлесімсіздіктің туындауы көбейе түсуі 
мүмкін

Инновацияны енгізуде барлық деңгейдегі 
басшыларды мотивациялау

Девизиондық басқару құрылымы - бұл жекелеген өнімдер 
мен жекелеген функцияларды басқару нақты бөлінетін, 
кәсіпорындарды басқарудың мүмкін қүрылымдарының бірі.

Девизиондық басқару қүрылымы (француз - бөлу) - бүл 
жекелеген функцияларды, жекелеген бағыттарды жэне жекелеген 
тауар топтарын алдауды нақты ажырататын компанияның 
басқару қүрылымы. Қүрылымның бүл түрінде 
орталықтандырылмаған басқарумеи орталықтандырылған 
үйлестіру мен бақылауды үйлестіру әрекеті жасалады.

Дивизиондық менеджмент жүйесіне өндірістік жэне 
өндірістік дербестігі бар ірі автономды өндірістік жэне 
шаруашылық қүрылымдар (бөлімшелер) кіреді.

Бөлімдер бойынша қүрылымдау, жоғарыда жазылғандай, 
мына критерийлердің біріне сэйкес жүзеге асырылады:

- аймақтық мамандандыру - қызмет көрсетілетін аумақтарды 
қүрылымдау;

- өнімнің мамандануы - өнімдерді (өнімдерді немесе 
қызметтерді) қүрылымдау;

- түтынушылық мамандандыру - нақты тұтынушылар 
топтарына бағдарлану негізінде қүрылымдау;

Дивизиондық құрылымы бар ұйымдарды басқарудағы 
маңызды тұлғалар функционалдық бөлімдердің басшылары емес,
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опдірістік бөлімшелерді басқаратын менеджерлер болып 
табылады.

Сурет 4. Басқарудың девизиондық кұрылымы
Ескету: пайдаланған эдебиеттер негізінде автор кдаастырған

Дивизиондық құрылымының артықшылықтары мыналарды 
қамтиды:

коп салалы кэсіпорындарды басқару мүмкіндігі, 
географиялық жағынан алыстағы бөлімшелерді басқаруды 
қамтамасыз ету мүмкіндігі;

үлкен икемділікті жэне кэсіпорынның қоршаған 
ортасындағы өзгерістерге тез эрекет етуді қамтамасыз етеді;

салалық тэуелсіздіктің шекарасын кеңейте отырып, олар 
«кіріс орталықтарына» айналады, өндірістің тиімділігі мен 
сапасын арттыруда белсенді жүмыс істейді;

ондіріс пен түтынушы арасындағы тығыз байланысты 
қамтамасыз етеді.

Девизиондық қүрылымының кемшіліктері: 
басшылық кадрларға жоғары қажеттілік; 
қиын үйлестіру; - функңиялардың қайталануына 

байланысты шығындардың өсуі;
бірыңғай саясатты жүзеге асырудың қиындығы. 
Девизиондық қүрылымды кейде өнім қүрылымы, 

бағдарламалық қүрылым немесе өзін-өзі қамтамасыз ететін

51



бизнес құрылымы деп аталады. Бұл терминдердің эрқайсысы 
бірдей мағынаны білдіреді: эр түрлі бөлімдер біртұтас
ұйымдастырушылық нәтижеге - бір сатып алушыға арналған 
өнімді, бағдарламаны немесе қызметті алу ұшін біріктіріледі.

Мұндай құрылымдардың пайда болуы кәсіпорындар 
көлемінің күрт өсуіне, олардың қызметін эртараптандыруға, 
дннамикалық ортадағы технологнялық проңестердің 
күрделілігіне байланысты.

Үлкен ұйым эр түрлі нарықтарға өнім шығарған кезде, 
девизиондық күрылым сәтті жүмыс істейді, өйткені эр бөлім 
тәуелсіз бизнес болып табылады. Мұндай бөлімшенің 
эрқайсысын өз жұмысының нәтижесі үшін жауап беретін 
бастығы басқарады, ал эрбір қүрылымдық бөлімше тәуелсіз 
компания ретінде функңионалды бірліктерге ие. Бұл бөлімшелер 
өз өнімдерін сатуды, маркетингті жэне қаржылық операңияларды 
жасаумен айналысады.

Девизиондық құрылым мен функңионалды құрылымның 
басты айырмашылығы - эрбір функңияның басқарушылық тізбегі 
төменгі сатыда бөлу иерархиясына ауысады. Девизиондық 
құрылымында бөлімдердің арасындағы келіспеушіліктер 
компания басшысы емес, бөлу-бөлу деңгейінде шешілетін 
болады.

2 Мейманхананың негізгі қызметтерінің атқарылу 
көрсету принциптері

Қонақ үйлердің ұйымдық құрылымы- бұл құрамы жэне 
оның ұйымдық бірлік мөлшері (жұмыс орны, бөлім, қызмет), 
олардың арақатынасы жэне тұрғызу нысаны. Ұйымдық бірлік 
егер де олардың мөлшері көлеміне жэне межелеген міндетіне сай 
келсетіндей болса тиімді жұмыс ітей алады.

Әрбір күрылым деңгейлестік жэне сатылы болып 
ажыратылады.

Еңбек бөлінісінің деңейлестік шекарасы басқарушының өз 
ісінің саласында тиімді басқару мүмкіншілігін анықтайды 
(басқарушының тікелей қарамағындағы бағынушылардың ең 
жоғарғы саны).Сатылы еңбек бөлінісі басқарушылық шешімін 
дайындаудағы сатылы бейнесі саласындағы іс - эрекетін 
құрайды.

Туристік қызмет көрсету ауқымы,технологиялық 
процестердің ерекшелігі, мамандандандыру
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дсцгейі,бөлімшелердің құрамы мен саны кэсіпорындардың түрлі 
омдірістік құрылымдарын туғызады. Қонақ үй бөлімшелерін 
исгізі құрылымдары цехтар болып табылады.Алайда кейбір 
іауыттарды цехтар өндіріспен ауыстырылады.Мұндай өндірістер 
(іірнеше цехта негізінде құрылады.

Туристік қызмет көрсету немесе қонақ үйдің 
үйымдық,мүліктік оқшауланған құрылымдық бөлімшесі болып 
габылады.Онда дайын өнімнің бір бөлігін дайындайды немесе 
ондіріс процесін орындайды Қонақ үйдің, учаскелер және
басқа да буындары арасындағы өзара қарым-қатынасы,атап 
айтқанда,шикізаттар,материалдар,жартылай фабрикаттар жэне 
қызмет корсетуде цехтар,болімдер ережелерімен,сол сияқты 
кэсіпорынның бекіткен ережесіне сай нормативтік қүжаттармен 
реттеледі.

Туристік қызмет көрсету құрылымның негізгі корсеткіштері 
жэне оларды жетілдірудің жолдары

Қонақ үй құрылымын толық сипаттау үшін түрлі 
көрсеткіштер қолданылады. Олардың ішіндегі негізділері:

- Оның құрамына кіретін бөлімшелердің жалпы тізімі;
- Бөлімшелер қызметкерлерінің саны;
- Жабдықтардың қуаты;
- Өндірістік қорлардың құны;
- Онім шығару көлемі;
- Мамандандыру жэне механикаландыру;
- Күрделі қаржының құрылымы;

Қонақ үйдің құрылымы көрсеткіштерін дұрыс таңдау 
өндірістің «осал жерлерін» ашуға жэне осы Қонақ үйдің оңтайлы 
кұрылымын таңдауға мүмкіндік туғызады.

Келтірілген бірқатар корсеткіштерді пайдалану цехқа 
қатысты кәсіпорынның үдемелі қүрылымын анықтайтын кейбір 
ондірістік болімшелердің арақатынасын анықтайды.

Қонақ үй құрылымындагы негізгі цехтар, дайын онімді 
шығарумен байланысты, негізгі операцияларды орындауды 
қамтамасыз қүрылымның тиімділігін корсетеді. Сонымен, 
пақтылы корсеткіштерді салыстыру арқылы басқару
құрылымын сипаттайтын нормативтік немесе алдыңғы қатарлы 
қонақ үйлердің қол жеткен табыстарын өндіріске енгізуді қажет 
етеді.Мұндай салыстырмалы тэсілдермен оларды одан эрі 
жетілдіру жолдарын анықтайды.
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Салалық құрылымдарды жетілдіру көзінің бірі -  бұл 
өндіріетік бірлестіктер құру.Оның түрлі үлгілері эр түрлі 
қүрылымдарды алдын ала анықтайды. Дегенменен, қағнда 
бойынша,өндірістік бірлестіктерде ғылымн-зерттеу
лабараториялары,жобалау-конструкторлық 
бюролар,жабдықтар,өткізу қызметтері,көмекші шаруашылықтар 
орталықтандыры лады.

Қызметпен қатар ғылыми-өндірістік бірлестіктер 
қүрылады.Оларды қүрудың басты мақсаты -  машиналардың, 
жабдықтардың,приборлардың,материалдардың жэне басқа да 
өндірістік бүйымдардың үдемелі технологиялық проңестерінің 
жаңа үлгілері таңдамаларының техникалық деңгейлігін 
арттыру.Сөйтіп,олардың негізінде саладагы ғылыми-техннкалық 
прогресті жеделдету болып табылады.

Ғылыми-өндірістік бірлестіктердің қүрылуы ғылым мен 
өндірістің қосылуы нысаны ретінде ең алдымен ондай кәсіпорын 
салаларда жүргізілетін,сөйтіп, олардың даму көпшілігінде халық 
шаруашылығында ғылыми-техникалық прогресті жеделдету 
қарқынына байланысты болады.

Қызмет көрсету проңестерді үйымдастырудың негізгі 
принңиптері

Қызмет көрсету проңесінің бірқалыпты жүмыс істеуі үшін 
ең тиімді еңбек процесінің үйлесуін жэне өндірістің 
материалдық элементтерін белгілі бір жүйеге келтіруін 
қамтамасыз ету қажет: технологияға сәйкес тиімді жабдықтарды 
қатыстыру, олардың үздіксіз,жоғарғы өнімді жүмыс істеуін 
қамтамасыз ету жэне өндірістің тапсырыс ыргағын түпкілікті 
қорғау.

Сонымен, өндіріс проңесі уақыт пен кеңістік жағдайында 
үйлестілігі болуы қажет. Қызмет көрсету процесті былай 
үйымдастыру қажет,егер де бірлестіктер, қонақ үйлер,қызмет 
көрсету бөлімшелердің үжымдарының бірлескен жүмыстары 
жоғары сапалы жэне шығындарды аз жүмсай отырып,өнімдерді 
ең көп шығаруды қамтамасыз ететін болса.

Қорытынды
Қонақ үйдің қызмет көрсету қүрылымы оның 

бөлімшелері,кооперациялары арасындағы еңбек бөлінісін 
сипаттайды.Қызмет көрсету процесті кеңістікте оңтайлы 
түрғызуы -  оның тиімділігінің қажетті шарты.
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Қонақ үйдің қызмет көрсету қүрылымы оның жүмыс істеуін 
және дамуын қамтамасыз ететін элементтердің өзара іс- 
қимылынан тұлғалайды.

Қонақ үйдің қызмет көрсету қүрылымының басты элементі 
жүмыс орны, учаскелер болып табылады.

Қонақ үйдің қүрылымын қалыптастыру сыртқы 
(салалық,аймақтық, жалпы қүрылымдық) жэне ішкі (сипаты жэне 
іиығарылатын өнімнің мөлшері,кэсіпорынның негізгі 
қорларының ерекшеліктері мен
м үмкіншіліктері,мамандандырылуының деңгейі
г.б.)факторларына байланысты болады.

Қонақ үйдің үйымдық қүрылымы -  бүл қүрамы жэне оның 
үйымдық бірлігінің мөлшері (жүмыс жэне 
орны,бөлім,қызметі),олардың күрылуының арақатынасы жэне 
иысандары.

Бақылау сүрақтары:
1. Қызмет көрсету қүрылымның мэні мен атқаратын 

қызметі.
2. Қызмет көрсету қүрылымның түрлері.
3. Қызмет көрсету басты көрсеткіштері.
4. Қызмет көрсетудін жетілдіру жолдары.
5. Қызмет көрсету проңестерді үйымдастырудың негізгі 

принңиптері.
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4. Мейрамханадағы қызмет көрсетудің 
технологиялық циклі

Дэріс мақсаты: Мейрамханадағы қызмет корсетудің
технологиялық циклі туралы студенттерге толық мағлұмат 
беру 
Жоспар:

1. Тұтынушыларға қызмет корсетудің технологиялық циклі
2. Мейрамханадағы келушілерге қызмет көрсетудің 

технологиялық циклінің этаптары
Негізгі ұғымдар: қызмет көрсетудің технологиялық циклі, 

технологиялық циклінің этаптары, Қонақ үйге алдын ала бронға 
тапсырыс беру (Кезегуаііоп) ; қонақ үйдің қызметтер ақысын 
төлеу, шығуы (ОераПиге);Қонақ үйде түруы және қызмет 
көрсетілуі (8іауіп§);

Кіріспе
Технология (гр. ‘Чесһпо” - өнер, шебер, білгір және “Іоцоз” -  

ілім, ғылым) -  ғылыми-практикалық негізде шикізатты дайын 
өнімге айналдырудың эдіс-тэсілдерінің жүйесі.

Қонақ үйдің жүмысы- тоқтамайтын өндіріс: жылдың 365 
күнінде 24 сағат қызмет жасайды.

Цикл-грек тілінде (сусіея- доңгелек)- периодты түрде 
қайталанып отыратын қүбылыстар жүйесіндегі процестердің 
жиынтығы; затты белгіленген бір ретпен эсер етіп өзгерткенде 
алғашкы жағдайына қайта оралып мезгіл- мезгілімен қайталанып 
түратын үрдістің жиынтығы

І.Түтынушыларға қызмет көрсетудің технологиялық циклі 
Қонақ үйлерді қүру және олардың қүрылымдық 

бөлімшелерінің негізіне өндірістік процестер жатады. Өнімді 
ондіру мен байланысты кез-келген технологиялық процесс түрлі 
операциялар көлемін, оның ішінде негізгі, қосымша, қызмет 
көрсету, басқару және т.б. жұмыстарын іске асырады. Дайын 
өнімді жасауда жоғарыдағы көрсетілген операциялардың ролі 
түрліше. Өнімді қалыптастыру негізгі өндірістік процестердің 
кезінде шығады, ал басқа процесте оны жасауға тек ықпал 
етеді.Мұның барлығы тиісті бөлімшелерді қалыптастырудың 
негізі болып табылады.
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Айтылғандарды есепке алсақ, өндірістік бөлішелер енімді 
опдірудегі жалпы технологиялық процестердегі олардың өзара 
байланысы кәсіпорынның өндірістік құрылымын құрайды. 
Құрылым қонақ ұйдің дамуының жұмыс істеуін қамтамасыз 
е гетін элементтердің іс эрекетін тұлғалайды.

Қонақ үй құрылымы өндірістік жэне ұйымдық болып 
бөлінеді. Өндірістік бұл негізгі жэне көмекші цехтар жэне 
учаскелердің құрамы мен мөлшері.

Шығарылатын өнымнің жэне оның номенклатурасының 
сипаттамасы;

Өндістің ауқымы;
Кооперациялау децгейы.
Шығарылатын өнымның сипаты жэне оны дайындаудың 

тэсілі шешуші дэрежеде цехтардың қурамын, олардың мөлшерін, 
жук айналымын жэне зауыт аймағының шамасын анықтайды 
.Өндірісті ұйымдастыруда маңызды жағдай болып табылатын 
кейбір бұйымдардың турлері турлі көлемде щығарылады. 
ІІІығарылатын өным көп болса, сонша кэміл технологиясы жэне 
үйымдық әдістері қолданылуы мумкін . Коорперациялаудың 
деңгейі де сол сияқты қонақ үйдің құрамына елеулі турде ықпал 
етеді: ол қалай жоғары болса, солай ол қарапайым.

Ұйымдық- техникалық факторлардың жетекші тұргыла 
кэсіпорындардың кейбір бөлімшелерінің жэне олардың жалпы 
құрылымдарын қалыптастыруға ықпал ететін өндіріс үлгілері бой 
керсетеді. Өндіріс үлгілері жұмыс орнының саны мен ондағы 
орындалатын операңиялары арасындағы арақатынастар мен 
есептелінетін керсеткіштері арқылы анықталады.

Қонақ үйлердің ұйымдық құрылымы- бұл құрамы жэне 
оның ұйымдық бірлік мелшері (жұмыс орны, белім, қызмет), 
олардың арақатынасы және тұрғызу нысаны. ¥йымдық бірлік 
егер де олардың мелшері келеміне жэне межелеген міндетіне сай 
келсетіндей болса тиімді жұмыс ітей алады.

Әрбір құрылым деңгейлестік жэне сатылы болып 
ажыратылады.

Еңбек белінісінің деңейлестік шекарасы басқарушының ез 
ісінің саласында тиімді басқару мүмкіншілігін анықтайды 
(басқарушының тікелей қарамағындағы бағынушылардың ең 
жоғарғы саны).Сатылы еңбек белінісі басқарушылық шешімін
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дайындаудағы сатылы бейнесі саласындағы іс - әрекетін 
кұрайды.

Туристік қызмет көрсету ауқымы, технологиялық 
процестердің ерекшелігі, мамандандандыру деңгейі, 
бөлімшелердің құрамы мен саны кэсіпорындардың түрлі 
ондірістік құрылымдарын туғызады. Қонақ үй бөлімшелерін 
негізі құрылымдары ңехтар болып табылады. Алайда кейбір 
зауыттарды цехтар өндіріспен ауыстырылады. Мұндай өндірістер 
бірнеше цехта негізінде құрылады.

Туристік қызмет корсету немесе қонақ үйдің ұйымдық, 
мүліктік оқшауланған құрылымдық бөлімшесі болып 
табылады.Онда дайын өнімнің бір бөлігін дайындайды немесе 
өндіріс процесін орындайды Қонақ үйдің, учаскелер жэне басқа 
да буындары арасындағы өзара қарым-қатынасы, атап айтқанда, 
шикізаттар, материалдар, жартылай фабрикаттар жэне қызмет 
көрсетуде цехтар, болімдер ережелерімен, сол сияқты 
кэсіпорынның бекіткен ережесіне сай нормативтік құжаттармен 
реттеледі.

Қонақ үйдегі қызмет көрсету технологиясы -  туристтерге 
орналасу жэне қонақжайлылық қызметін көрсетудегі 
операциялар мен процестердің жиынтығы; қонақ үй ғимаратын, 
құрылғыларды, қондырғыларын пайдаланудың рационалды 
тәсілдерінің жүйесі.

Қонақтарға қызмет көрсетудің технологиялық циклі 
брондау, келу кезіндегі тіркеу, алдын-ала төлем жасау, бөлмеге 
орналастыру, кету кезіндегі толығымен есеп айырысу, түрлі 
қызметтерді көрсетуді қамтиды.

Қонақ номірді брондау үшін қонақ үйге қоңырау шалған 
немесе хат жазған кезден-ақ қызметті тұтынады, сондықтан 
қызмет көрсетудің операциялық процесін жэне қабылдау мен 
орналастыру қызметі функцияларын келесі сатылармен корсетуге 
болады:

- қонақ үйдегі орынға алдын ала тапсырыс беру (брондау);
- қабылдау, тіркеу;
- алдын ала төлем жасау;
- тұрғындарға негізгі жэне қосымша қызметтер көрсету;
- толығымен есеп айырысу жэне кетуді рәсімдеу.
Орындарға алдын ала тапсырыс беру, орналасу кезіндегі

тіркеу, қоныстанғаны жэне көрсетілген қызметтер үшін есеп
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ііііырысу жэне кетуді рәсімдеу қабылдау жэне орналастыру 
болімінде жүзеге асырылады.

Түрғындарға қызметтерді қонақ үй персоналы (сервистік 
>кэне бөлмелік күтушілер) жэне басқа кәсіпорындардың 
мерсоналдары (сауда кэсіпорындары, шаштараз, медициналық 
болімше жэне қонақ үйде орналасқан басқа да кәсіпорындар) 
корсете алады.

Қызмет көрсету процесінің негізгі сипаттамалары 
толығырақ кестеде көрсетілген. Қонақ үйді таңдау эр түрлі 
белгілер негізінде іске асырылады, олардың ішіндегі ең оңайы 
жэне кеңінен тарағаны: «категориясы жоғары болған сайын қонақ 
үй багасы соғүрлым қымбат». Ол бір жағынан алғандағысы. 
Нкінші жағынан қонақ үй категориясы қызмет көрсетудің көлемі 
мен сапасына байланысты болады. Қонақтың өзі қонақ үйде 
мейрамхананың, бассейн, тренажерлық зал, саунаның болуын 
қаншалықты қалайтындығын шешеді. Қонақ үйдің толығуымен 
байланысты алдын ала бөлмелерге тапсырыс беріп қойған 
(брондау) жөн. Осыған сәйкес алдын ала тапсырыс берудің екі 
түрі ажыратылады: кепілдемелі жэне кепілдемесіз.

Қонақ үй - үздіксіз өндіріс: отель жылына 365 күн, тәулік 
бойы жүмыс істейді. Технологиялық қызмет көрсету циклі 
дегеніміз - ықтимал клиенттің қонақ үйге телефон арқылы немесе 
қонақ үй шотын төлегенге дейін кез келген басқа жолмен 
байланысқан кезден түратын уақыт кезеңі.

Барлық санаттағы қонақ үйлерде қонақтарға қызмет көрсету 
процесі келесі кезеңдер түрінде үсынылуы мүмкін:

- қонақ үйлерге алдын-ала тапсырыс беру (брондау);
- қонақтарды қабылдау, тіркеу жэне орналастыру;
- түру жэне тамақтану;
- қосымша қызметтерді үсыну;
- қонақтың кетуін түпкілікті есептеу жэне тіркеу.

Бүл кезеңдер қонақтарға қызмет көрсетудің жабық 
технологиялық циклын қүрайды.

Қонақ үйлерде туристерге қызмет көрсетудің жабық 
технологиялық циклын жүзеге асыру үшін қонақ үйлердегі кейбір 
қүрылымдық бөлімшелер (бөлімдер, қызметтер) үсынылады, 
мысалы: - брондау; қабылдау жэне есептеу; - бөлмелердің 
жүмысы.
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Қонақ үй цнклінің бірінші кезеңі ықтимал клиент қонаққа 
келгенге дейін қонақ үйдің қызметкерлерімен алғашқы 
байланысқан сәттен басталады, байланыс телекоммуникация 
қүралдары арқылы жүзеге асырылады жэне қонақ үйге алдын-ала 
тапсырыс беру (брондау) мүмкіндігімен байланысты.

Бөлмелерді (кереуеттерді) брондау мүмкіндігі туралы 
ақпарат эр түрлі көздерден алынады, броньдау көздері түрақты 
жэне кездейсоқ болуы мүмкін.

Брондау өтінімдерінің түрақты көздері туристік
фирмалардан, компаниялардан, компаниялардан, көрмелер, 
конференцнялар, семинарлар үйымдастырады, соиымен қатар 
қонақ үй орналасқан жерге жақын орналасқан өндірістік жэне 
басқа компаниялардан түрады, бүл қызметкерлерді, іскери 
серіктестерді орналастыруды қажет етеді. Броньдау сонымен 
қатар орталықтандырылған броньға (ОВ8) жатады.

Бір реттік қонақ үйде түруға мүқтаж жеке түлғалардан 
немесе компаниялардан брондау туралы өтініштер

Алғашқы байланыс кезінде ықтимал клиент қонақ үй 
қызметкерінен қызметтердің қүрылымы, аттракциондардың 
орналасуы, тарифтер жэне т.б. туралы маңызды ақпаратты алады 
немесе клиент түру орны туралы ақпаратты растай алады.

Алдыңғы байланыс ресепшн клиенттің өтінішін бөлмелерді 
(орындарды) күнтізбелік брондау журналына жэне қонақ үйде 
клиенттерді тіркеуге енгізуімен аяқталады. Осы сәттен бастап 
қонақ үйде клиенттерге қызмет корсетудің ресми циклы 
басталады.

Қонақ үйдің жүктеме көлемін болжау мен жоспарлаумен 
қатар, нөмірлерді (орындарды) брондау жэне клиенттерді қонақ 
үйде тіркеу үшін тіркеу кітабы қонақ үй өнімін құруда, қаржы 
ресурстарының қозғалысын жасауда жэне штаттағы 
қызметкерлердің қажетті санын анықтауда күш пен ресурстар 
шығындарын үтымды бөлу үшін маңызды.

Қонақтар циклінің бірінші кезеңінде қонақты қабылдауга 
арналған орналастыру орнының түпкілікті дайындығы жүзеге 
асырылады: қонақ келгенге дейін оның келу фактісі расталады, 
келу уақытының ішінара өзгеруі, ауыстыру қажеттілігі (егер 
қонақ үй қызметтері қарастырылған болса), көрнекті орындар 
қаланың мәдени жэне тарихи ерекшеліктерімен танысу үшін 
жане мекеннің қарсаңы - бөлменің соңғы санитарлық дайындығы.
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Пайдалану процесінің екінші кезеңі - қоныс аудару - бұл өз 
ксіегінде жнналыс, тіркеу, кілт пен нөмірді алып жүру.

Кездесудің екі түрі мүмкін:
- әуежайда немесе теміржол станциясында (алыс жақтарда);
- қонақ үйге немесе фойеге кіре берісте (жақын жерде).
Қашықтағы тәсілдермен кездесу қонақ үйге келмес бүрын

қонақты білуге, қызмет көрсету бағдарламасын құруға немесе 
росімдеуге, қонақ үй жэне ұсынылатын қызметтер туралы 
сойлесуге мүмкіндік береді. Мұндай кездесу брондау кезінде 
келісіледі. Жоғары деңгейлі бөлімдерде, есік алдында кіреберісте 
имандасқан қонақтарды қарсы алады.

Кішкентай қонақ үйлерде қонақ қабылдау бөлмесіне 
жақындап, оны әкімшімен қарсы алады. Егер клиент қонақ үйге 
бірінші рет келмесе, онымен аты-жөнімен хабарласқан жөн. Бұл 
жағымды әсер қалдырады.

Көптеген отельдер үшін ереже - бұл администратордың 
отырмауы емес, санауыштың артында тұруы. Осы арқылы ол 
қонаққа деген құрметін ерекше атап өтеді.

Тіркеу процесі эртүрлі санаттағы қонақ үйлерде уақыт пен 
қызмет көрсету сапасы бойынша эр түрлі, бірақ қонақ туралы 
ақпарат барлық жерде бірдей. Алдын-ала броньсыз қонақтарды 
гіркеу процесі клиенттерге қызмет көрсетуге тапсырыс бергенге 
қарағанда ұзаққа созылады, кейде 5 минутқа дейін. Бұл жағдайда 
экімші қонаққа қажет тұрудың сипатын ескереді. Сонымен қатар, 
қонақпен қарым-қатынас жасау кезінде бөлменің құны, 
орналастыру уақыты, төлем тэртібі сияқты мэселелерді талқылау 
қажет.

Егер орналастыру туралы растау алса, қоныс Орындаушы 
мен Тұтынушы арасындағы келісім болып табылатын тіркеу 
карточкасын (анкета) толтырады. Сауалнамада қонақ өзінің 
түрақты тұрғылықты жерінің мекен-жайын, тұруға ақы төлейтін 
ұйымның мекен-жайын (егер төлемді үшінші тарап жасаған 
болса) жэне төлемнің түрін (қолма-қол ақша, чек жэне т.б.) 
картаны толтыру арқылы қонаққа қол қояды, сол арқылы 
отельмен келісім жасайды, тұру түрін, ұзақ болу жэне бөлме 
бағасын растайтын құжат.

Қонақ сауалнаманы толтырғаннан кейін, экімші 
сауалнаманың егжей-тегжейін жэне қонақтың төлқұжатын 
тексереді, қонақ тұратын бөлменің нөмірін, келген күні мен
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уақытын енгізіп, қол қояды. Әрі қарай, экімші есеп айырысуға 
арналган рұқсатты - бөлмені немесе бөлмені иемдену құқығын 
беретін құжатты жазады. Төлем аяқталғаннан кейін, қонақ шот- 
фактураның 2-ші кошірмесін алады - оған тұрғын үй мен 
көрсетілген қызмет үшін төлем жасайтын қүжат. Тіркелгеннен 
кейін қонаққа тұру ақысы төленеді.

Ол нөмірлер санына кобейтілген бөлменің (немесе 
орынның) тарифін, брондау үшін төлемді, қонаққа тіркелу 
кезінде тапсырыс берген қосымша қызметтерге ақы төлеуді жэне 
эртүрлі қонақ үй төлемдерін қамтиды. Әкімші визит карточкасын 
(қонақ картасы) толтырады - қонақ үйге кіру жэне нөмір кілтін 
алу қүқығындағы қүжат. Қонақтар картасы эрқашан бір данада 
жасалады жэне келесі мәліметтерден тұруы керек: қонақтың аты, 
нөмірі жэне болу ұзақтығы.

Тексеріс аяқталғаннан кейін қоңырау немесе қоңырау үні 
қонақты өзіне ұсынылған бөлмеге апарып, жүкті жеткізуге 
көмектеседі.

Қонақ үй ңиклінің үшінші кезеңі қонақ үйде болған кезде 
қонақтарға қызмет көрсетумен байланысты

Ыңғайлы тұру үшін қонақ үйлер нөмірлерден басқа 
санатына, мамандандырылуына, көлеміне және т.б. сәйкес 
қосымша қызметтердің белгілі бір көлемін ұсынуы керек. 
Функңионалды сипаттамаларына қарамастан, кез-келген қонақ үй 
компаниясы өзінің алдына басты мақсат қояды - қонақтардың 
бүкіл болу мерзіміндегі жағдайды болжайды. Клиенттің үйде 
болуы, тиімді жұмыс, бос уақыт, көңіл көтеру үшін жағдай 
жасау.Қызмет көрсету деңгейі жоғары қонақ үйлерде, бизнес- 
орталықта, сервистік үстел қажет, сауықтыру орталығы, 
автокөлік қызметі жэне т.б.

Қосымша жэне жогары қызметтер қонақ үй кірістерін 
қамтамасыз етуде маңызды, қосымша қызметтерді көрсетуден 
түсетін кірістердің үлесі 30% жетуі мүмкін.

Жақсы жобаланган қонақтарға қызмет корсету проңесі, 
персоналдың кэсібилігі - бұл қонақ үй бизнесіндегі болашаққа 
сапынатын инвестиңияның бір түрі, өйткені кейіннен олар 
клиенттердің қайта келуі кезінде, мүмкін олардың туыстарына 
қызмет көрсетудің тиісті деңгейі туралы жағымды жауап алған 
кезде қаржылық шығындарын толейді.
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Қонақ үй циклінің төртінші кезеңі клиенттің түруы мен 
корсетілетін қосымша ақылы қызметтерді толық төлеуімен 
байланысты.Алдыңғы төлемді жасау кезінде сіз шоттың 
дүрыстығын, қонақпен оның отельде болу мерзіміне сәйкестігін 
тексеруіңіз керек. Сіз тиісті өзгертулер енгізіп, клиенттен кешірім 
сүрауыңыз керек.Шоттың дүрыстығын растау - қонаққа беру.

Жеке қонақ үйлердегі қонақтар циклінің соңғы кезеңі 
қонақтарды теміржол вокзалына ауыстырумен байланысты.Осы 
қызметті қонақ үй бизнесінде енгізу қонақтарға ыңғайлылық, 
қызмет көрсетуге жеке козқарас арқасында қонақ үйге қайта 
баруға ынталандырады.

Сонымен, қонақ үйге қызмет көрсетудің технологиялық 
мроцесі брондау, кездесуден жэне тіркеуден, түру жэне 
гамақтану қызметтерін көрсетуден, қосымша қызмет көрсетуден 
жэне қонақты ақырғы есептеуден түрады.

2. Мейрамханадағы келушілерге қызмет көрсетудің 
технологиялық циклінің этаптары

Қонақ үй типтес түрғын орындарына пансионаттар, жиһазбен 
жабдықталған бөлмелер, туристтік жатақханалар жэне тагы басқа 
орналастыру қүралдары жатады.Бүндай орналастыру қүралдары 
белгілі номер санынан түрады, шектелген қонақ қонақ үй 
қызметтері көрсетіледі жэне бүл қызметтерге күделікті төсек- 
орнын даярлау, бөлме ішін жэне санитарлы байланыс жүелерін 
жинастыру жүмыстары жатады.

Басқа да үжымдандырылған орналастыру қүралдары 
шектелген қонақ үй қызметін үсынады. Бүл қызметке күнделікті 
төсек-орнын даярлау мен түрғын бөлмелерді жинастыру 
жүмыстары енбейді. Бүл типтегі орналастыру қүралдары 
номерлерден емес, белгілі бір үжымдық үйықтайтын 
бөлмелер(жатақхана) немесе кемпингтер арналган жерлерден 
түрады.

Орналастырудың барлық қүралдары жеке топтар бойынша 
топтастырылған.

«Қонақ үй жэне аналогиялық кәсіпорындарға» қонақ үйлер, 
пәтер типтес қонақ үйлер, модельдер, жол бойындағы жэне 
жғалау бойандағы қонақ үйлер, түрғын клубтары, пансионаттар, 
жиһазбен жабдықталған бөлмелер жэне туристтік жатақханалар 
жатады.
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Орналастырудың жеке- дара құралдарына меншіктегі пэтер- 
үйлер, виллалар, котедж, таймшер апартаменттері, агенттіктер 
немесе жеке түлғаларға жалға берілетін бөлмелер, туыстар 
немесе таныстарға ақысыз ұсынылатын кеңселерді жатқызады.

Мейрамханадағы келушілерге қызмет корсетудің 
технологиялық ңиклінің этаптары: брондау, тіркеу мен
орналастыру, тұру, тұру барысында қызмет көрсету, қонақтың 
мейрамханадан шығуы жэне шығарып салу.

Қонақ үйде қонақтарға қызмет көрсету процесін мынадай 
категорияларда қарастырамыз (кесте 4):

- қонақ үйге алдын-ала тапсырыс беру (брондау);
- қабылдау, қонақтарды тіркеу;
- қонақтарға тамақты жеткізу қызметі (номерді тазалау);
- қонақтарға қосымша жеткізу қызметтері;
- соңғы есептеу жэне саясатты безендіру.

Кесте - 4. Қызмет көрсету процесінің операциясы

Процесс П ерсонал К ү ж а п а р Т олем ақы

Қонақ үйге 
алдын-ала 
тапсырыс беру

Бөлім меңгерушісін 
брондау немесе қабылдау 
қызметі

Брондауға арыз.
Төлемге
кепілдеме.

Шотқа тіркеуден 
бастап кіреді. 
Администрацияны 
орнықтыру

Кездесу Г раждық қызмет тасушы - Шайлық

Тіркеу Қабылдау қызметінің 
администраторы, кассир,

Сауалнама, орын 
ауыстыруға 
рүқсаттама, шот, 
визит картасы

Шот бойынша: орын 
тарифы, салықтар, 
арнайы жиындар

Негізгі және 
қосымша 
қызметгерді 
жеткізу

Қабылдау қызметі, 
тамақтану қызмету, гараж 
қызметі, аниматорлар, 
медициналық 
қызметкерлер, спорттық 
және туристік қүралдар, 
тігін қызметі, шеберхана

Қызметтерге 
заказды ауызша 
немесе бланкты 
толтыру арқылы 
беру

Сэйкес келетін 
шоттар бойынша 
қызметтерге тариф

Соңғы 
есептеулер 
жэне саясатты 
безендіру

Администратор, кассир Шот Шот бойынша

Ескету: пайдаланған әдебиеттер негізінде автор ісүрастырған
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Орындағы алдын-ала тапсырыс беру, орналасуға тіркеу, 
түрғаны жэне көрсетілген қызмет бойынша шот, кассир жэне төл 
қүжатты дайындаушы яғни «Иесерііоп».

Қабылдау қызметінің функциясы жэне орналастыру. 
Қабылдау қызметі жэне орналастыру қонақтардың қонақ үй 
жайлы ең бірінші әсер қалдыратын жағдайлары.

Қабылдау қызметі функцияларының негізгілері: қонақ 
үйдегі брондау, туристерді тіркеу жэне орналастыру, эр түрлі 
цқпараттарды дер кезінде жеткізіп отыру.

Көп қонақ үйлерде қабылдау қызметі жүмысшылары 24 
еағаттан азанғы 9 сағат арасында жүмыс істейді. Администратор 
жүмысын бастамас бүрын, журналды бір көріп шығу керек. Бүл 
журналда смен кезіндегі жағдайлар, қонақтардың қалаулары т.б. 
жағдайлар көрсетіледі. Сонымен қатар, жүмыс алдын бос 
орындармен тәулікте келіп түскен арыздар туралы ақпараттармен 
танысу керек.

Кассир. Өз уақытындағы төлемдерді, қызметтен түскен 
толемдерді т.б. жағдайларды бақылап, бухгалтерияға тапсырып 
отырады.

Паспорт саласының қызметшілері қүжаттарды тексеріп, 
рсгистрацияда дүрыс орналасуын қадағалайды.

Қонақ үйдегі номерлерге жэне жергілікті жерде брондау 
тәртібі.

Брондау — қонақ үйдегі номерлерге жэне жергілікті жерге 
алыдн-ала тапсырыс беру. Номерлерді брондау қызметін бөлім 
менеджерлері немесе қабылдау қызметі жэне орналастыру бөлімі 
айналысады. Яғни осы бөлімшелерге клиенттерден брондау 
туралы арыздар түсіп отырады. Көп жылдық қонақ үйде қызмет 
еткендер ойын-сауық жоспарларын жақсы үйымдастыра алады. 
Оларға: спорттық жарыстар, сьездер, фестивальдер жэне т.б. Іс- 
шара өткізу кезінде қонақ үй орындарына сүраныс өсе түседі.

Қонақ үй жағдайы мезгілге (сезонға), жергілікті ауданның 
жүмыс активіне, экномикалық жэне политикалық 
ситуацияларына байланысты. Саяси жағдайдың түрақты болмауы 
сол жергілікті жерге туристердің қызығушылығы төмендейді. 
Мезгіл кезінде қонақ үй екі жақтама брондау жүмысын жасайды.

Екі жақты брондау — бұл қонақ үйде бір мезгілде екі 
клиентке бір датада бірдей қызмет көрсету. Мүндай жолды 
гаңдаған қонақ үй тэуекелге барады. Егер екі клиент бірдей
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келсе, қалай болады? Әрине, бұл жерде бір клиент алдын-ала 
тапсырыс бергенін арызбен кешіктіреді немесе келіскен күні 
келмей қалады. Онда тэуекелге бұған шешімін табады. Бірақ, 
егер екі клиент қонақ үйге бірдей келіп қалды, онда орынды 
бірінші келген адам иеленеді. Екінші клиентті 
қанағаттандыратын эртүрлі жолдар бар, яғни екі жақты брондау 
қызметін пайдалану. Мынандай жағдай кездескенде, яғни бір 
мезгілде екі клиент келі немесе турист алдын-ала брондау 
қызметін жасамаса, ал қонақ үйде орын жоқ болса, фирмамен 
байланысқа шығып, түрғын үйлерді жалға алып, қонақ үйге 
жақын етіп орналастырылады. Кейде брондау бөлімі клиентке 
брондау қызметін басқа қонақ үйге жіберуі мүмкін. Бүл кезде 
қонақ үйді ауыстыру жөнінде міндетті түрде клиентке ескертіп, 
келісімін алу қажет.

Қонақ үй үшін, қонақтар үшін желательно номерді алдын- 
ала брондаған жөн.

Қазіргі уақытта көптеген туристік фирмалар келісімді 
белгілі бір анықталған қонақ үйлермен жүргізгенге үмтылады. 
Әдеттегідей клиенттерді әкеліп отырған туристік фирмаларға 
қонақ үй түруға төленетін төлем ақыларға, тамақтануға жэне 
эртүрлі қызметтерге жеңілдік жасап отырады.

Келісімде қонақ үй мен туристік фирманың арасында 
белгіленеді:

- туристерді орналастыру жөніндегі арыз қандай срокты 
қамтиды;

- қашан жэне қандай мақсатпен төлемақылар жүргізіледі;
- қонақ үйде орынды немесе номерді брондау әдістерінің 

бірнеше түрі бар. Олар:
- жазбаша;
- ауызша;
- компьютерлік.
Әр брондауға арыз жэне тапсырысқа аннуляңиялар тіркелуі 

қажет. Егер брондау жөніндегі менеджерлер тапсырысты 
уақытысында жоймаса, номер қате түзелмейінше ешкімге 
берілмей, бос түра береді. Арыз тек қана фирмалық бланкте 
бекітілсе ғана номерге тапсырыс беріліп, төленеді.

Номерді брондауға арыз тастаған үйымның міндетті түрде 
реквизиттері болуы керек, яғни үйымның аты, мекен-жайы, 
телефоны, факс, банктегі шоттық номері.
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Кез-келген жағдайда арыз келесі жағдайларда болу керек:
- күн жэне номер категориясы;
- қонақ үйде түру уақыты;
- келетін қонақтың фамилиясы;
- төлем формасы (қолма-қол немесе қолма-қол емес шот, 

үйымның атынан).
Телефонда брондау қызметін пайдаланғанда клиентпен 

қарым-қатынас жасағанда өте үқыпты болу керек, бүл сөйлесуден 
клиент өзіне қонақ үй туралы әсерін, қарым-қатынасын 
қалыптастырады. Клиент телефон соққанда, ол көп күтпей, яғни 5 
гудок барғанға дейін алу керек.

Трубканы қонақ үй жайында ақпаратты жақсы меңгерген 
қызметші көтеру керек. Отельдерде телефонмен номерлерге 
тапсырыс алу арнайы бланктермен жүзеге асырылады. 
Телефонмен брондағанды жазбаша түрде көрсетілуі керек.

Компьютерде брондау жүйесі қонақ үй жэне клиент үшін 
ксң колемде мүмкіндік ашады. Әлемдік практикада компьютерлік 
жүйеде брондау бэріне эйгілі:

- корпоративтік сеть брондау отельдерді біріктіреді;
- басқа сеть брондаулар тэуелсіз қонақ үйлерді біріктіреді.
Басқа қалада да, мемлекетте де сеть арқылы брондау

қызметіне тапсырыс беруге болады.
Компьютер көмегімен брондаудың екі варианты бар:

о гельдің жеке интернет — страниңасы болады немесе интернет
— брондау жүйесінің мүшесі болады. Осы жүйеде брондау келесі 
түрде болады: клиент ШЕВ-сайт жүйесіне кіріп, интернет — 
брондау жэне брондау ережелерімен танысады. Ары қарай ол 
қонақ үйді таңдайды. Бос орындардың берілгеніне көз жеткізген 
клиент міндетті ақпараттық жерді толтырып, тапсырысты е-таіі 
жүйесі арқылы тапсырысты жібереді.

Автоматты түрде тапсырыс өңделіп, алдын-ала төлем алуға 
жіберіледі, ал клиент күту парағын алады. Сәйкес кепілдемені 
алған соң, клиенттен соңынан агенттен нақты брондау 
бекітілмесін алады.

Интернет клиенттерге уақытын үнемдеуге көмектеседі, яғни 
үйден шықпай-ақ қонақ үй туралы ақпарат алуға, қонақ үй 
номерлерін көруге болады. Брондау бөліміне өтініш жасағанда 
қонақ үй қызметшілері песрпективалық жоспарын жасайды 
(жылға, айға, аптаға) сонымен қатар сол күнге.



Брондау белімі номердің бос-бос емес екенін керек 
уақытында ақпарат беріп отыратын қабылдау қызметі жэне 
орналастыру бөлімімен эрдайым қарым-қатынаста болу керек. 
Егер ақпарат дұрыс берілмесе, онда менеджерлер дұрыс шешім 
қабылдай алмайды. Ал осы жағдайлар орын алып номер 
сатылусыз қалса, қонақ үйдің кірісі төмендеп кетеді.

Брондау, арнайы ескертудің қатаң болуы, отельге 
клиенттерді жіберу, хабарландыру деп аталады. Әдетте ескертуде 
отініш тіркеуінің нөмірі, қонақтардың келу жэне шығып кету 
күні, тапсырыс номерінің түрі, қонақтар саны, керек төсектердің 
саны, клиенттердің арнайы талаптарына сай ескертілуі 
көрсетіледі. Клиент қонақ үйде өздері күтпеген ситуаңиялардан 
ескертулер жасауына болады. Бірақ бүл жағдайлар эрқашан 
клиенттерге кепілдеме бере бермейді, өйткені, мынадай ереже 
бар: егер қонақ 18 сағатта келмесе қонақ үйге қажет болса 
брондау ол қонақтан алынып тасталынады.

Брондауға кепілдеме — бұл қонақ үйдің арнайы 
бекітілмесін брондалған, клиенттерғе номерлерді тапсырыс 
бергендегі кепілдеме ету. Бүл бекітпен эсіресе қонақтардың 
қонақ үйге кешігіп келуде қажетті. Мүндай жағдайда номер 
қонақ келгенше бос түрады. Кепілдеме резерві қонақ өзінің 
келмейтінін біліп, яғни номерді пайдалана алмағанда брондау 
күшін жоюға тырысады. Онда қонақ үй номердің бос екенін 
нақты анықтайды. Кепілдеме формасында басқа депозитті 
(аванстың) төлем болуы мүмкін. Кейбір жағдайларда (мысалы, 
демалу кезеңінде) қонақ үйге келмегені үшін, ол қонақ үй сол 
келмеген мерзімі бойынша аванс алуға қүқығы бар. Төлем 
туристік группаны орналастыруды талап етіледі.

Операциялық процестің келесі бөлімі — жайғастыру- 
кездесулерден, тіркеулерден, кілтті беру жэне номерге дейін 
апарып салудан түрады. Кездесудің екі түрі болады:

1) Аэропортта немесе вокзалда күтіп алу (алыс жер);
2) Қонақ үй алдында немесе вестибюлде (қонақ үй холы) 

күтіп алу (жақын жер).
Алыс жерден қонақтарды қарсы алу келген қонақтарды 

қонақ үймен таныстыруға, қызмет көрсету программасын қүруға, 
қонақ үйдегі қызмет көрсету туралы айтуға мүмкіндік береді. 
Мүндай кездесуде брондау қызметін келіседі. Жоғарғы кластағы 
қонақ үйде қонақтарды алдымен Швейцар күтіп алады. Ірі емес
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қонақ үйлерде қонақтар ең алдымен оларды сәлеммен күтіп 
платын адмннистраторға яғни қабылдау жэне орналастыру 
боліміне келеді. Егер клиент қонақ үйге бірінші рет келіп 
түрмаса, онда мейлінше администратордың атымен атаған дүрыс. 
Ііұл оң эсер қалдырады.

Көп қонақ үйлердің ережесі бойынша, администратор 
отырмай, мінбеде тұрып тұрады. Бұл қасиет оның қонақтарға 
деген қызметін білдіреді. Тіркеуге келген клиенттердің екі түрін 
ижыратады. Біріншісі, қонақ үйде орынды ертерек брондагандар, 
екіншісі, брондамағандар. Қонақ үйде клиенттерді орналастыру 
жөніндегі брондау қонақ үйде автоматталған болса, онда ол аз 
уақытты қамтиды.

Алдын-ала тапсырыс берген клиенттің брондау жөніндегі 
отініші белгілі болады. Администратор өтініш номерін нақтылап, 
компьютерлік жүйеде модульдік жэне тіркеуден өткізеді. 
Қонақтан тек қана тіркеу карточкасына қол қою талап етіледі. 
Ллдын-ала брондалмаған қонақтарды тіркеу проңесі көп уақытты 
алады, кейде 5 минутқа созылады. Сонымен қатар, қонақтармен 
кездескенде мынадай сұрақтарды талқылау керек. Номер бағасы 
қанша, орналасу ақыты, төлем тэртібі. Қызмет көрсету 
барысында қонақ үй қызметшісі психологияны пайдалана 
отырып, қонақтардың төлеуге қабілетті жағдайларына 
байланысты басқа да сұрақтарды қояды. Қонақтан төлемге 
қабілетті, кепілдемесі бар кредиттік карточкалары сұралады.

Егер орналасуға рұқсат берілсе, қонақ атқарушы мен 
тұтынушы арасындағы тіркеу карточкасын толтырады. Анкетада 
қонақ өзінің тұрғылықты жерін, ұйым адресін, тұрғылықты 
төлемін жэне төлеу түрін (нақты, кредиттік карточка) көрсетіледі.

Көптеген қонақ үйінде анкета екі данада толтырылады. Бір 
данасын қонақ үй орталық бюроға жібереді, ал, екіншісі, қонақ 
үйдің құжат столында сақталады. Дұрыс толтырылмаған мекен- 
жай клиенттерге жолданатын материалдардың немесе қонақ үйде 
қонақтардың қалған затын салып жіберуге мүмкіндік 
туғызбайды. Сонымен қатар дұрыс толтырылған адрес төлемді 
алуға кепілдеме береді, яғни қонақ қызметтерге төлемей кеткен 
жағдайда.

Күнін анкетада қате толтыру номердің сатылмай тұрып 
қалуына әкеледі. Ал келген қонақ тағы қалуға жоспарласа номер
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басқаға сатылып қояды. Нәтижесінде екі қонақтың да 
қанағатсыздығы туады.

Карточканы толтырған қонақ, қонақ үймен келісім жүргізе 
отырып, тұратынына ақша төлейді. Қонақ анкетаны толтырып 
болған соң, анкетаға қонақтың түратын номерін, келу жэне кету 
уақытын жазады. Ары қарай администратор орналасуға рұқсат 
жазады, яғни номерді пайдалануға берген құжат. Орналасуға 
рұқсаттама екі данада жазылу керек (кассирге жэне этаждағы 
кезекші қызметкерге).

Қызметке және түрғанына қонақ төлем төлегеннен соң, оған 
төлем шотының екінші данасы беріледі. Қонақты тіркеуден 
өткізгеннен соң оның түратынына шот жазылады. Оған номер 
тарифтері (орын), тұру күнінің қосындысы, брондау төлемі, 
қосымша қызметтерге төлем кіреді. Қонақ үйге кіру құқығы жэне 
номер кілтін алу үшін администратор визиттік картасын 
толтырады. Қонақ картасы бір данада толтырылады жэне онда 
келесілер болуы керек: қонақтың фамилиясы, комнатаның номері 
жэне түру уақыты. Көптеген қонақ үйлер визиттік картасын 
реклама ретінде пайдаланады. Ол визиттік карточкасында қонақ 
үйдің орналасқанын, транспорт туралы ақпарат, сонымен қатар 
қосымша қызметтер: орналасуы, жұмыс сағаты жайлы ақпарат 
беріледі.

Құжатты безендіріп болғаннан соң қонаққа номер беріліп, 
багажын апаруға көмектеседі. Тіркеу кезінде багаж қонақ үйдің 
каридорында тұрады. Көптеген қонақ үйлерде қонақтардың 
багажы тұратын арнайы орналастыру орны бар. Багажды 
идентификаңиялағанда клиенттің фамилиясы бар талонды 
пайдаланған ыңғайлы, ал, тіркеуден өткеннен соң багажға 
комнатаның номері жазылады. Мұндай талонды қонақ үйге кірер 
алдында қонаққа есік алдындағы күзетші немесе багаж тасушы 
қызметші береді. Егер талон жоқ болса, онда қонақ өзінің 
багажын, орналасуға құжаттамасын көрсетеді, ал, жүк көтеруші 
багажды қонақтың номеріне апарады. Номерде ол қонаққа 
комнатаның құралдарын қалай қолдану керектігін жэне 
қауіпсіздік ережесін түсіндіреді[46].

Алдын-ала берілген тапсырыс номерге орналасуға 
дайындықты администратор қызметін жоспарлауға көмектеседі. 
Топтың келер алдын администратор дайындық картасын жэне 
орналасу номерін (брондау картасы) толтырады.
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Туристік топты орналастырар алдын топтың жетекшісі 
пдминистраторға туристік фирма атынан хабарлап, жібіреді 
(күжат, туристік топтың қонақ үйде түруға қүқықты растайтын 
қүжат және кепілдеме, төлемі төленгені туралы) жэне қүжатқа 
сэйкес топ тізімін жібереді. Администратор топ үшін брондалған 
комнатаның номерін хабарлайды. Әдетте, топтағы т}фистер екі 
орынды номерге жайғасады, тек жетекшіге ғана бір орынды 
момер үсынылады. Барлық туристер анкета толтырып, графада 
ісслудегі мақсаты — туризм деп көрсетеді.

Администратор эрбір қонаққа визиттік карта жазады. 
Туристік фирмалар туристке путевкамен бірге багажға номер 
жарлықтарын береді. Жарлықтағы номер топтағы туристердің 
қатар санымен сэйкестендіріліп, топ жетекшісінде болады. 
Топтағы тізім номерімен багаж номерін салыстырған жүк тасушы 
гурситердің комнатасының номерін анықтап, жүктерді сонда 
апарады.

Уақыттары келген туристер түрып жатқан номерлерін 
босатып, жүктері күзет нысанына өткізіледі.

Шетел туристерін тіркеу ерекшеліктері
Әр ел кірерде виза талап етеді. Виза — бұл арнайы кіру- 

шығу күқыгына рүқсаттама, басқа территорияда түру немесе 
гранзитті жол шегу.

Рүқсаттама қүжатта немесе жеке қүжатта (мысалы, туристік 
топ визасы) жазылып қойылады. Визалар болады:

- бір реттік жэне көп реттік (одноразовые и многоразовые);
- жеке және топтық;
- студенттік;
- кіру, шығу, транзитті жэне т.б.
Келуші адамдар басқа елге келгенде үш күннің ішінде 

мереке күндер жэне демалыс күндерді қоспағанда қүжаттарын 
тіркеуден өткізуге міндетті. Қонақ үй шетел азаматтарын 
оздігінше тіркеу үшін, халықаралық туристік іс-әрекеттен 
лиңензия алу керек. Тіркеу кезінде администратор визаның өтелу 
мерзіміне мүқият қарап, визаға қонақтың тіркеу номерін, қонақ 
үйдің атын жэне тіркену күнін жазып қояды. Кейбір қонақ 
үйлерде шетел азаматтары анкета толтырмайды.

Дипломатиялық визада баж салығы төленбейді. Әр күні 
қонақ үй паспорт-виза қызметіне шетел азаматтарының қанша
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тіркелгені мемлекеттік баж салығын төлегені жайлы хабарды 
есеп беріп отырады.

Құжаттама номерлік фондты қолдану үшін міндеттеме беру
Қүжаттан басқа, администратор қонаққа ішкі заттарды 

қолдануда күжат толтырады. Автоматты жүйелендірілген қонақ 
үйлерде барлық документтердің бүл түрлері қонақты тіркеуден 
өткізгеннен кейін автоматты түрде қалыптасады. Қжаттарды 
қолмен толтыратын қонақ үйлерде элі күнге дейін номерлік 
фондты қолдану негізгі қүжаты номерлік фонд қимылының 
мэлімет жинағы (ведомсть). Бүл қүжаттардың барлығымен 
кезекші администратор қонақтарды орналастыруды, бос 
орындармен номерді айқындап отырады.

Кейбір жағдайларда номерлерге қосымша төсектер 
қойылады. Бүл қонақ үйде орын болмай қалған жағдайда немесе 
туристер бір номерде бірге түрғысы келгенде, ал қонақ үйде 
көпорынды номерлер бос болмаған жағдайда болады. Қосымша 
төсектер сонымен қатар қонақтың қалауы бойынша кішкентай 
балаға да қойылады. Қосымша орын қосқаны үшін төлем, егер 
жоғарғы категориядағы стандарт номерді 100% деп алсақ соның 
80%-н төлейді.

Бірақ көп қонақ үйлерде мүндай қызмет түрлері көрсетіле 
бермейді. Жоғарғы кластағы қонақ үйлердің көп бөлмелі 
номерлерінде балалар үшін төсектер жэне дивандар бар. 
Қонақтарды басқа номерге ауыстырғанда рүқсаттаманы қайта 
қарап, анкетаға жэне басқада қүжаттарға номердің өзгергенін 
белгілеп қояды. Егер ауыстырған номер қымбаттырақ болса, онда 
қонақ төлемнің үстіне қосады. Еғер номер арзан болса, онда 
қонақ үй төлемнің артығын қайтарады.

Түрғындармен есептесу түрлері
Қонақ үйлерде есептесудің екі түрі қолданылады. Қолма-қол 

жэне қолма-қолсыз (қонақ үй шотына ақша аудару). Жогарғы 
класты отельдерде қолма-қолсыз шотты кредит карталары 
арқылы қабылдайды. Оны жеке туристер толейді. Брондауға 
өтініш жасалғанда кредиттік карта номері, төлем жүйесінің аты 
жэне өтелу мерзімі көрсетіледі. Пластикалық карталардың 
көмегімен толеу үшін қонақ үйде арнайы импринтер немесе 
электронды терминал болу керек.

Кредиттік карта — пластиктік карта немесе пластина 
клиенттердің банктен немесе басқа да кредит-финанстық
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орындардан алған тауарлармен қызметтерді кредитке алу. Онда 
мегердің аты, қолының көшірмесі, өзіндік номері жэне 
карточканың өтелу мерзімі көрсетілген. Кредитті төлем кезінде 
қонақ үйдің кассиры карточканың дүрыстығын, ішіндегі ақшанығ 
ісөлемін тексереді.

Қолма-қолсыз есеп айырысуда жолдық жэне атаулы чектар 
қолданылады. Жолдық чектар белгілі бір суммаға жазылады, 
сондықтан клиент қонақ үйде немесе мейрамханада осы суммаға 
лайық қызметті таңдайды. Жолдық чек бір адамнан басқа адамға 
берілуі мүмкін емес, бірақ оны кез-келген банктен қолма-қол 
ақшаға ауыстырып алуға болады. Атаулы чектар қонақ эр кезде 
очіне керекті төлемді ғана жаздырып алады. Әлем зерттеуі 
бойынша:

1. Орында кредит картасымен есеп айырысу;
2. Орында чектар;
3. Орында қолма-қол ақшалар.
Шетелдердегі отельдерде қолма-қол ақшаны пайдалану ете 

сирек кездеседі.
Қабылдау жэне орналастыру қызметіндегі 

автоматтандырылған өңдеу.
Қонақ үйде жоғарғы деңгейде қызметпен қамтамасыз ету 

жаңа технологияларсыз қиынға соғады. Автоматтандырылған 
жүйе еңбек өндірушілерді есіруге жэне қызметкерлердің білімін 
жоғарлатуға бағытталады. Ешқандай жоғарғы технологяины 
қонақ үй қазіргі кезде әлемдегі компьютерлік интернет жүйесін 
қолданбауы мүмкін емес. Интернет жүйесі арқылы іскер 
патнерларды тауып, олармен қарым-қатынас жасап, қызметтерге 
жарнама жасау болып табылады. Сонымен қатар бүл жерге 
компьютер жүйесімен брондау, яғни интернет желісі арқылы 
орнынан брондап жэне номерлерді резервілеу.

Халықарарлық компьютерлік интернет желісі күннен күнге 
оте жоғары қарқынмен дамып келе жатыр.

Интернет жүйесі арқылы брондау үйді брондау, 
авиабилеттерді жэне басқа да жағдайларды клиент туристік 
агентствоға бармай-ақ өзі үйымдасытыра алады. Интернетте тек 
қана көріп қоймай, турды барлық түріне (қонақ үй, авиабилеттер, 
автомашиналар, экспорттар) брондау жасай алады.

\УЕВ — қатарлары немесе арнайы серверлердің қүрылуы 
электронды тиімді тәсілі болды. Ақпараттарды интернеттерді
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пайдаланған адамдардың барлығы біле алады. Орналасуға 
талаптарды іздеу келесі принциптермен болады: орналасуы, аты, 
түрі (қонақ үй, мотель, турбаза), қонақ үйғе тәуелділігі, 
қызметтерді талап ету жэне бағасы. Бірер минуттан кейін экранға 
қонақ үйлердің тізімі көрінеді, оларды адамдар таңдайды№ 
Экранда қонақ үй түрінің фотографиясы, ал туристік мэліметтер 
(орналасуы, мейрамханалары, бар, номерлердің жабдықталуы) 
шығады. Брондау үшін анкета толтырып, кредиттік картаның 
номерін жазу керек.

Компьютерлер қонақ үйдің ақпараттық-есептеу 
орталықтарында кең түрде қолданылады. Олардың көмегімен 
резервтерді басқаруға, комнаталарды болуге, тамақтарға бақылау 
жасауға болады. Қонақ үйде персоналдардың жүмыс орны 
автоматтандырылуы қажет. Жүмыс орындарын 
автоматтандырылған локальдық компьютерлержелісін бірігуге, 
бөлімдер арасанда үйымның болыуына көмектеседі.

Кез-келген қонақ үй оздерінің қызметтерін, документтерін 
стандартты операцияның көмегімен орындайды: реклама құру, 
хаттар жэне сұраныстарды жіберу, есептерді безендіру. Қонақ 
үйдің қызметшілері ережелермен, нормалармен регламенттеледі. 
Бұл жағдайда «консультант», «кодекс» бағдарламалары 
көмектеседі. Сонымен қатар, қонақ үйдің басқа да қызметтерін 
автоматтандыру керек: мысалы, қойма шаруашылығы —
инфсклад программасының көмегімен барлық компьютерленген 
жүйелерде. Мүмкін:

- номерді жэне орынды брондау;
- клиенттерді тіркеу;
- қонақ карточкасын енгізу;
- есептерді жүргізу;
- қаржылық есептерді қүру.
Осы функциялардың барлығын автоматтандырған режимде 

жүргізсе қонақтарға қызмет көрсету сапасы жақсарады.
Электронды құлып жүйесін пайдалану
Жоғарғы класты қонақ үйлер орналастыру орындарында 

электронды құлып жүйесін қолданып, тек қана электронды 
кілтпен ашады. Ондай кілт пластингте магниттік жеке кодымен 
безендіріледі. Бақылау процесі орталық пультпен басқарылады. 
Магниттік картада қызмет көрсетудің уақыты мен күні 
кодталады. Уақыттың бітіп қалғаны немесе номерге төлем
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жасалмаған жағдайда номерді персоналдардың қатысуынсыз ашу 
мүмкін емес. Мұнда электронды құлып жүйесі қонақ үйде 
жоғарғы қызмет дәрежесінің көрсеткіші жэне персональдармен 
қонақгарды қауіпсіздігімен қамтамасыз ету.

Портье қызметі келесі арнайы айналымдарды корсетеді: 
мини-терминал, яғни электронды карта кілттерін оперативті жеке 
кодымен жасау; арнайы технологиялармен жасалынған 
ілсктронды кілттер. Егер жаңадан кілт жасалынатын болса, онда 
кілттің алдыңғы коды автоматты түрде жойылады. Мұндай 
жағдайда уақытында өтініш түсірген клиенттің үрланған немесе 
жоғалған кілті қолданысқа енбейді.

Электронды кілттер эртүрлі жұмыс режимдерінде 
қолданылуы мүмкін: клиент, кір жуушы, қызмет көрсету 
комнатасы, мини-бар, инженерлік қызмет, директор, авария, 
цртық кілт, бір реттік кілт. Әрбір қонақ өзінің комнатасының 
қүлпына түсетін кілтті алады.

Бақылау сүрақтары:

1.Қызмет көрсету кұрылымның мэні мен атқаратын 
қызметі.

2. Қызмет көрсету кұрылымның түрлері.
3. Қызмет көрсету басты көрсеткіштері.
4. Қызмет көрсетудін жетілдіру жолдары.
5.Қызмет корсету проңестерді ұйымдастырудың негізгі 

принциптері.
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5. Заманауи мейрамханалардағы басқару жүйесі

Дәріс мақсаты: Қазақстан Республикасындағы
қонақжайлылық индустриясының заманауи мейрамханалардағы 
басқару жүйесі қарастыру.

Жоспар:
1. Басқару жүйесін талдаудың неғізғі факторлары
2. Қонақжайлылық индустриясындағы франчайзинғ.

Франчайзингтің негізгі түсініктері: франшиза, франчайзи,
франчайзер, роялти, біржолғы төлем.

Негізгі үғымдар: Франшиза, франчайзи, франчайзер, 
роялти, біржолғы төлем.

1. Басқару жүйесін талдаудын негізгі факторлары
Қонақ үйлік бизнестің ауқымды дамуы, мемлекеттердің 

үлттық шекараларынан тыс туристік байланыстармен
бағдарлардың кең таралуы, қонақжайлылықтың халықаралық 
қонақ үйлік индустриясына айналуы халықаралық экономикалық 
қарым-қатынастардың осы өрістегі ең жақсы үйымдарына
демеуші болатын көптеген халықаралық үйымдарды қүрудың 
қажеттілігін тудырып отыр, олар қонақжайлылық
индустриясының негізгі әлемдік даму бағыттарын анықтайды.

Халықаралық норма жэне стандартты орнатады, туристік 
жэне қонақ үйлік қызметтірінің негізін қалаушы үстанымдарды 
жасайды, сондай-ақ туризм жэне қонақ үйлік бизнес өрісінде 
елдердің ынтымақтастығына оз ықпалын тигізеді.

Бүгінде эртүрлі профильдегі жэне мәртебедегі 200 астам 
халықаралық туристік жэне қонақ үйлік үйымдар бар. Олар 
эртүрлі мақсаттармен тапсырмаларды орындауды көздейді, эр 
түрлі аталады, бірақ негізінен екі санатқа болінеді: бірлестіктер 
жэне кэсіподақтар болып. Олар достастықтар, бірлестік топтар, 
одақтар, федераңиялар, комитеттер, бюро, коммиссиялар, 
кеңестер, клубтар жэне институттар болуы мүмкін. Өздерінің 
аталуына қарамастан бірлестіктер ортақ белгі болып келеді. Олар 
оздерінің мүшелеріне неше түрлі қызметтер көрсетеді.

Қонақ үйлік үйымдарды келесі белгілер бойынша 
топтастыруға болады:
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—ұлттық-аймақтық: халықаралық, аймақтық және ұлттық 
үііымдар. Олардың қызметі әлемдік аймақтық жэне үлттық 
деңгейде жүргізіледі.

—Қоғамдық-мемлекеттік: үкіметтік, қоғамдық жэне жеке 
уііымдар.

—Қызмет түрі бойынша: реттеуші жеткізушілер, нарықтық 
агенттер, оңдеушілер, кеңесшілер, жобалы үйымдар, оқытушы 
үііымдар, кэсіпқой бірлестіктер, сауда жэне түтынушылық 
үйымдар.

—қызмет өрісі бойынша: көліктік (авиациялық, автобустық, 
темір жол, автокөліктік жэне круиздік), туристік агенттер, 
туроператорлар, локалдық кэсіподақтар.

Халықаралық қонақ үйлік істі дамыту мәселелеріне 
байланысты нормативті-құқықты іс-әрекеттер санына 
жататындар:

1. Халықаралық қонақ үйлік ережелер. Халықаралық қонақ 
үй бірлестігі кеңесімен мақүлданған.

2. Әлемдік турагенттіктер федерация бірлестігі жэне 
Халықаралық қонақ үйлік бірлестігінің қонақ үйлермен 
турагенттіктер арасындағы қарым-қатынастар кодексі.

3. Халықаралық қонақ үйлік конвенциясы, қонақ үйлер жэне 
турагенттер иегерлерімен түжырымдаған келісім-шарттарға 
тиісті.

4. Отель жэне тасымалдаушы арасындағы келісім жэне 
келісім-шарт, 1994 жылы Халықаралық қонақ үйлік бірлестікпен 
жэне Халықаралық көлік қатысушылар одағымен қабылданды .

Осындай бейнемен, элемде қүрылған халықаралық қонақ 
үйлік жэне туристік үйымдар кең жүйесі белсенді дамып келеді, 
олар халықаралық қарым-қатынастар маңызды өрісінде 
қонақжайлылықтың жүмыс істеуіне шақырылған. 
Қонақжайлылық бойынша халықаралық үйымдардың эртүрлілігі, 
тармақталуы халықтар жэне мемлекеттер арасындағы 
байланыстарда оның өсіп келе жатқан рөлін белгілейді, сондай-ақ 
оған деген қызығушылықты көптеген үкіметтік жэне үкіметтік 
емес, үлттық жэне халықаралық үйымдар танытып отыр.

¥лттық қонақ үй жэне туристік қызметтерді қолдау үшін 
жэне шетел валютасының ағымын үлғайту үшін келесі 
бірлестіктер қүрылған: Қазақстандық қонақ үйлік жэне
мейрамханалық бірлестік, Халықаралық қоғамдық туризм
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академиясы, Қазақстандық туристік бірлестік жэне Қазақстандық 
франчайзинг бірлестігі.

Қазақстандық туристік бірлестік құрамына ірі 
турагенттіктер, қонақ үйлер, әуетасымалдаушылар жэне 
«Қазақстан жібек жолы» үлттық компаниясы кіреді. Бірлестіктің 
негізгі мақсаты: туристік саланың басымдылығын жоғарлату 
болып табылады.

Қонақжайлылық индустриясында трансүлттық компания 
ерекшеліктері анық көрінеді. Трансүлттық компаниялар 
халықаралық өмірдің аңғарарлық қүбылысына айналған қонақ 
үйлік тізбектер түрін қабылдайды. Статистика көрсеткіші 
бойынша тізбекке кіретін отельдер жеке кэсіпорындарға 
қарағанда 60% артық орта кіріс жэне 8% артық толтырым көреді.

Қонақ үйлік тізбек отелдер тобынан турады, олардың ортақ 
басшылығы өнімді алға жылжыту түжырымдамасы жэне сауда 
белгісі болады. Кәсіпорындар тізбегінің басшылығы кез-келген 
пайдадан басымдылық алады, бірақ сол уақытта операңиялық 
шығындар үшін жауапкершілікті өз мойнына алады. Қонақ үйлік 
тізбектің пайда болуы өзінің белгілі бір рөлін ойнайды, ал қонақ 
үйлік қызмет халықаралық нарығына жоғары қызмет көрсету 
стандарттарын алға жылжытуға мүмкіндік береді, сондай-ақ 
туристерге қонақ үйлік қызмет көрсетудегі қолдауға ықпалын 
тигізеді.

Халықаралық тізбектері қосылған ірі қонақ үйлік 
кешендерді «Сабре», «Галилео», «Амадеус» үлгілі біртүтас 
сақталым жүйелері бар.

Әлемде өздерінің үлттық шекаралары аясынан тыс шыққан 
300 астам қонақ үйлік тізбектер бар. Олардың үлесіне 13 млн 
номерлердің 7 млн астамы келеді ( әлемде қонақ үйлік 
номерлердің 50% астамы).

Маітіой Іпіепаііопаі қонақ үйлік тізбектердің бір жыл ішінде 
қонақ үйлік тізбекке кіретін отельдер ортақ санын 1880-нен 2099 
ға дейін , немесе 219 отельге кобейтті. Соған сәйкес осы тізбекке 
кіретін отельдердің сыйымдылығы да артта түсті. -355900-дан 
390469- ға нөмерге дейін. Сондай- ақ Ассог тізбегінің 
сыйымдылығы 34700 номерге көбейсе , Ніііоп Ноіеіз Согр 
тізбегінде 27800 номерге дейін көбейді. Сонымен бірге Векі 
\Үез1егп Іпіегпаііопаі жэне Сепсіапі Согр сияқты бірқатар 
тізбектерде сиымдылықтың азайды бақылаулы ательдер санының
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көбейуіне байланысты болды. Белгілеп қою қажет, қонақ үйлік 
іізбектердің қалыптасу үдерісі жаңа елдерде қамту үстінде. 
Мальта, Жаңа Зеландия, Шотландия және Мысыр.

Қонақ үйдік тізбектердің элемдік қонақ үйлік
міаруашылықпен басқарудағы маңыздылығын жоғарлату үдерісі 
піітарлықтай қарама қайшылықпен мінезделеді, бір жақтан
коптеген елдерде қызмет істеп жатқан жетекші қонақ үйлік 
і і чбектер іріленсе, ал екінші жақтан жеке қонақ үйлік тізбектер 
қүрып жатқан елдер саны кобеюде.

АҚШ-та қонақ үй тізбегінің 195 — штаб пәтерлері
орналасқан, ¥лыбританияда -  17, Жапонияда -  14, Германияда -
II, Гонг-Гонгта -  8, Франңия жэне Сингапурда — 6- дан 
орналасқан.

Соңғы уақытта әлемде жаңа отельдердің салынуы арқылы 
қонақ үй орындар санының көбейуі олраға деген
түтынушылықты артта қалдырды. Нәтижесінде қонақ үйлердің 
жіктелу коэфиңентінің орнықты төмендеуін байқауға болады.

Әлемдік қонақ үй индустрия 50- жылдардан қонақ үйлермен 
басқарудағы үйымдастырмалы қүрылымында қонақ үй қызметін 
қйымдастырудың ең негізгі үлгілері бекітіледі. Ритц-үлгісі, 
ІІІвейцарлық кәсіпкер Цезарь Ритцтің атымен байланысты. Бүл 
қонақ үйлердің негізгі мөлшерлемесі Еуропалық талғампаздық 
дэстүрлеріне жатады.

Қазіргі уақытта бүл үлгі дағдарысқа үшырауда: соңғы 25 
жылда әлемдік қонақ үйлік қызмет нарығынан 2 млн астам Раіасе 
стиліндегі қонақ үйлік номерлер қүрдымға кетті. Екінші үлгі 
американдық кэсіпкер Кемонс Уильсонның («Холлидей Инн» 
қонақ үйлер тізбегі) атымен байланысты. Бүл үлгіде мөлшерлеме 
клиент қажеттілігін қанағаттандырудағы үлкен икемділікке, 
қызмет көрсетудің жеткілікті жоғарғы стандарттарын қолдаумен 
үйлесімділігімен бірге қойылады

Қонақ үй интерьеріне холлдан бастап үлкен назар бөлінеді. 
Осы үлгі бойынша үйымдастырылған қонақ үйлерге қойылатын 
пегізгі талаптар:

-  стиль біртүтастығы (сэулет онері, интерьер);
-  белгілеу жэне сыртқы ақпарат біртүтастығы;
-  кең жэне қызметті холл;
-  клиенттерді тіркеу жылдамдығы;
-  номерлер, түрғылықты клиенттер үшін қарастырылған;
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-  таңғы ас «шведтық стол»;
-  мәслихат холлының бар болуы;
-  икемді тарифтер жүйесі;
-біртұтас басқарылым, маркетинг жэне коммуникациялар
қызметі.
Үшінші үлгі -  «Ве8і Шеаіегп» жэне «Котапііс Ноіеіз» 

секілді еркінді қонақ үй тізбекшелер жэне басқалары. Бүл 
жағдайда бір сауда маркасының астына қандай да біртектілік 
белгілері бойынша, белгілі стандартпен қызмет жиынтығына 
орналастыру еліне қарамастан шыдай алатын қонақ үйлерді 
біріктіреді.

2. Қонақжайлылық индустриясындағы франчайзинг. 
Франчайзингтің негізгі түсініктері: франшиза, франчайзи, 
франчайзер, роялти, біржолгы төлем.

Қонақ үйлік тізбектердің негізгі екі түрі болады -  
біріктірілген тізбектер, олар біртектілік бірліктерден жасалған 
жэне қонақ үй консорциумдар олар тәуелсіз отельдерді 
біріктіреді. Біріктірілген қонақ үй тізбектер жүйесі жэне біртекті 
өнім өндіріп сатады. Олар франчайзингтік жүйе немесе басқаруға 
деген келісім-шарт бойынша тура немесе жанама түрде 
басқарады.

Көптеген адамдардың өзіне-озі қожайын болатыны туралы 
ойы оларды меншікті іс ашуға итермеледі. Алайда мүмкіндіктер 
қандай көп болса, тәуекелдіктер де сондай көп. Алғашқы бес 
жылда жаңадан бастағандардың үштен екісінің кәсіпкерлігі 
сәтсіздікпен аяқталатыны есептеліп шығарылған. Жаңа істің 
сәтсіздікке үшырауының екі себебі бар: 1) кәсіпкер нарық 
қабылдағысы келмейтін онім немесе қызмет үсынуға тырысады;
2) нарық үшін қызықты көрінген онімнің маркетингпен 
қамтамасыз етілуі нашар.

Көбінесе бүл екі себеп те мына екі фактордың салдары 
болып шығады: 1) кәсіпкерлік бақылаудың сенімді жүйесінің 
жоқтығы; 2) басшылықтың кәсіби дайындығының жетімсіздігі. 
Тэуекелдік факторларының әсерін азайту жолдарының бірі — ол 
бірлескен кэсіпорынға қатысу, оның ішінде, нарықта жетістігін 
корсетіп немесе нарықта қабылданатын онім не қызметтер жасап 
үлгірген, эрі қаржылық бақылаудың сенімді жүйесі мен осы өнім 
өндірісін қүрған франчайзинг түрінде қатысу.
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Франчайзинг — соның нәтижесінде кәсіпкер жұмыс істеп 
іұрған үлкен өндіріс тізбегіне біріге алатын кәсіпкерліктің эдісі. 
Франчайзинг ұйымдарының халықаралық қауымдастығы 
(ФҰХҚ) бұл құбылысқа: «... франчайз беруші белгілі бір 
косігнсерлік қызметпен айналысуға заң тәртібімен құқық беретін, 
уақыт ішінде жалғасатын өзара қарым-қатынастар, сондай-ақ 
франчайз алушыдан сыйақы алу үшін осы қызметті 
үііымдастыруда, оқытуда, іске асыруда жэне басқаруда 
ісорсетілетін көмек», — деген анықтама береді.

Франчайз берушінің өте аз инвестиңиямен нарыққа 
юреңірек енуге қол жеткізе алатын қабілеті бар, ал сол уақытта 
франчайз алушы өзінің кәсіпкерлік қызметін азғантай 
гоуекелдікпен кең жайып жүргізе алады.

АҚШ-тың Сауда министрлігінің жүргізген есептеулері 
бойынша, франчайзинг кәсіпорындарының алғашқы бес жылда 
жабылып қалуы 4% қана екен. Франчайз беруші сараптамалар 
мсн жннақталған тэжірибе арқылы жаңадан басталып жатқан 
істің сәтсіздіктеріне келтіретін себептердің көпшілігін жоюға 
мүмкіндік береді.

Франчайзингті екі санатқа бөлуге болады. Біріншісі өнім 
болуді ұйымдастыру ретінде танымал. Бұл санат франчайзингінің 
мысалы ретінде салқындатқыш сусындар, пайдалануға дайын 
гағамдар өнімдерін өндіру мен таратуды, • сондай-ақ 
автомобильдер сатуды айтуға болады. Екіншісі кэсіпкерліктің 
гүрі ретінде танылған.

Қонақ қабылдау (қонақжайлылық) индустриясында 
франчайзингтің екінші санаты көбірек таралған. «Холидей Инн», 
«Редиссон Хотэлз» қонақ үйлері, «Деннис» жэне «Уэндиз» 
ресторандары осындай тәсілдің мысалдары бола алады. 
Франшизаның эр келісім-шартында франчайз беруші франчайз 
алушыға өзінің нышандарын (символ), «ноу-хауын» жэне 
жүйелік қүрылымдарын пайдалану қүқын береді. Әдеттегі талап 
болып нарықтық стратегияға қатысу саналады. Франчайз беруші 
кәсіпорынның толық түжырымдамасын немесе жүмыс істеу 
эдістерін кұрса, ал франчайз алушы қолда бар істер мен 
тәжірибелерді пайдалану қүқын сатып алады. Франчайзинг — ол 
ісомпания (франчайзер) тәуелсіз адамға немесе компанияға 
(франчайзи) осы компанияның өнімі мен қызметтерін сатуға 
құқық беретін бизнесті ұйымдастыру. Франчайзи осы өнімді
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немесе қызметтерді бизнес жүргізудің алдын ала фразчайзер 
белгілеген заңдары мен ережелері бойынша сатуға міндеттенеді. 
Барлық осы ережелерді іс жүзіне асыруға айырбас ретінде 
франчайзи компанияның атын, оның беделін, өнімі мен 
қызметтерін, маркетинг технологиясын, сараптама мен қолдау 
механизмдерін пайдалануга рүқсат алады. Сөйтіп, ережелерді 
орындау кемшілік емес, керісінше, ережелермен жүру 
франчайзидің пайда жасай алатын және өзінің салымының 
пайдалылығын түсінетін тамаша мүмкіндігі бар екенін білдіреді. 
Ондай қүқықтарға ие болу үшін, франчайзи франчайзерге 
алғашқы жарна төлейді, содан кейін ай сайынғы жарналарын 
төлеп отырады. Бұл — жалдаудың өзінше бір түрі, өйткені 
франчайзи ешқашанда тауар белгісінің толық иеленушісі 
болмайды, оның жай ғана ай сайынғы жарналарды төлеу 
кезеңінде тауар белгісін пайдалану қүқы бар. Бүл жарналардың 
сомасы франчайзинг шартында (келісім-шартында) келісіледі, эрі 
келіссөздер нысанасы болып саналады. Франчайзинг пакеті 
(бизнес жүргізудің франчайзи беретін толық жүйесі) тиісті 
кэсіпкердің алдын ала тәжірибесі, білімі немесе осы салада 
оқығаны болмаса да, өз бизнесін табысты жүргізуіне мүмкіндік 
туғызады.

Франчайзер — ол лиңензия беретін немесе өзінің тауар 
белгісін, «ноу-хауы» мен операциялық жүйелерін пайдалануға 
қүқық беретін компания. Мысалы, франчайзер табысты өнім 
немесе қызметтер, айталық, шапшаң тамақтандыру 
ресторанының ерекше жүмыс стилін қүруы мүмкін. Франчайзер 
бизнесті зерттейді жэне дамытады, бизнесті алға жылжыту үшін 
ақша жүмсайды, жақсы бедел алуға үмтылады жэне брендинг деп 
аталатын танымал бедел-мінездеме (сипаттама) қалыптастырады. 
Компания өзінің бизнес-тұжырымдамасының жүмысқа 
қабілеттілігін жэне бұл бизнестің ұдайы өндірілімділігін 
дэлелдегеннен кейін, ол осыған ұқсас табысты қайталағысы 
келетін кэсіпкерлерге оның фразшизасын сатып алуды ұсына 
бастауына болады.

Франчайзи — ол бизнес құрған кезде франчайзерден оқу 
мүмкіндігі мен көмекті сатып алатын жэне тауар белгісін, «ноу- 
хауды», франчайзердің жұмысын жүргізу жүйелерін 
пайдаланғаны үшін қызметтік ақы (роялти) төлейтін адам немесе 
компания. Франчайзи бизнес құру шығындарын өзі төлейді.
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Франчайзердің материалдар, шығыс қаражаты сияқты маңызды 
мшраларға өте тиімді жеңілдіктер беретіні жиі кездеседі. Бұл 
^ксцілдіктер қашанда франчайзидің франчайзерден өнімдерді 
юменірек бағамен сатып алуына мүмкіндік береді, эрі, сөйтіп, 
бизнесті франчайзерсіз дамытуға қарағанда арзанырақ болады. 
Франчайзи алғашқы жарнаны бизнесті қүруға жэне ашуға 
корсетілген көмек үшін төлейді. Франчайзи өзіне франчайзер 
беретін: сауда белгісін, бизнес-жүйені пайдалану, қолдау көру, 
оқу жэне кеңес алу қүқы үшін ай сайын жарна төлеп отыруға 
міндеттеме алады. Егер бэрі де жоспар бойынша іске асатын 
болса, онда франчайзидің бизнесі сәтті жүреді, оның табысы 
шығындарынан артық болып шығады.

Роялти -  франчайзи франчайзерге төлейтін бірыңғай 
і|»ранчайзингтік желінің тауралық белігісін пайдалану қүнын 
озінің бағалауы негізінде анықталатын белгіленген кезеңді 
(эдеттегі, айы сайын) мөлшерлемелер аударымдары түріндегі 
сыйақы.

Франшиза — ол франчайзер франчайзиге сататын толық 
бизнес-жүйе. Осыған үқсас жүйенің басқа атауы болып, әдетте, 
жүмыстарды жүрғізу жоніндегі оқу қүралдарын жэне 
франчайзерге тиесілі басқа да маңызды материалдарды қамтитын 
(|>ранчайзинг пакеті әрекет етеді.

Компаниялар үшіи франчайзинг — ол бизнесті тарату тәсілі. 
Кэсіпкерлер үшін франчайзинг — ол бизнесті иеленушіге айналу 
гэсілдерінің бірі. Қазақстан тэрізді дамушы нарықтарда 
франчайзинг кәсіпкерлерді табысты бизнес жүргізу үшін қажет, 
іс жүзінде пайдаланылатын стандарттарға оқытудың ең жедел 
тәсілі болып есептеледі. Франчайзинг ірі жэне шағын бизнестің 
үйлесімі ретінде сипатталып үлгірген. Бүндай бірігуді, бір 
жағынан, жеке кәсіпкердің қуаты мен міндеттемесі бар, ал екінші 
жағынан, үлкен компанияның қорлары, коммерциялық әлеуеті 
мен үлкен тәжірибесі бар одақ деп атауға болады. Егер осының 
бэрін біріктірсек, онда біз куат, жауапкершілік, күш, ресурстар 
мен тэжірибе, яғни табысқа деген үлкен мүмкіндіктері бар орасан 
үлкен үйлесімге ие боламыз! Дүние жүзінің кәсіпкерлері 
франчайзингті томендегілерді орындау үшін қауіпсіз тэсіл 
ретінде біледі:

— адамның бизнесті дербес жүргізуіне, бірақ ол ісінде 
жалғыз болмауына жәрдемдесу;
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— компанияларға орасан үлкен экімшілік кешенін құруға 
және қамсыздандыруға үлкен шығын жүмсамай-ақ, әрі 
корпоративтік кәсіпорындардың кең желісін басқаруда қиындық 
көрместен тиімді кеңеюге көмектесу;

—- компанияларға өзінің жүмыс істеп түрған желісін тиімді 
жүмыс атқаратын, істеріне адал адамдар жүмыс істейтін желіге, 
мығым бизнеске айналдыруға көмектесу.

Бизнестің кел келген түрін франшизаға айналдыруға 
болады. Франчайзингтің халықаралық қауымдастығы 
франчайзинг әдісін пайдалануға болатын шаруашылықтың 
жетпіс саласын ажыратып көрсетеді. Оларды түгелдей атап 
шығудың қажеті жоқ, бірақ сіздер франчайзингтің қолданылатын 
ауқымын: бухгалтерлік есеп, көлік жөндеу, кітап дүкендері, 
балалардың киімдері жэне оларды оқыту, қүрылыс, шағын азық- 
түлік дүкендері, косметика тауарларының дүкендері, білім беру, 
жүмысқа орналастыру қызметтері, ресторандар, қонақ үйлер, кір 
жуу және үй жинау қызметтері, жеке пошта жәшіктері, 
фотостудиялар, риэлтор компаниялары, туризм жэне ойын-сауық, 
арнаулы қүрал-жабдықтарды жалға беру жэне туристік 
агенттіктер бойынша түсіне аласыздар.

Франчайзингтің өзара қарым-қатынастары екі тарап үшін де 
пайдалы бола алады. Франчайзи мейлінше аз шығынмен 
барынша көп сатуға мүдделі. Франчайзи бизнесті франшиза 
бойынша жүргізу ережелерін басшылыққа алуға тиіс жэне 
франчайзер өткізетін жарнама, маркетинг науқандарына қатысуға 
тиіс. Франчайзер бэсекелес күресте жалғыз франчайзидің 
қолынан келуі қиын көшбасшылыққа ұмтылып жүмыс істейді. 
Франчайзер франчайзидің барша назарын өзінің күнделікті 
операцияларына аудара алуы үшін қажетті қолдау көрсетеді.

Франчайзер тарапынан өзара әрекеттесудің жэне қорғаудың 
осындай деңгейіне жету үшін, франчайзи франчайзермен өзара 
ерекше қарым-қатынастар қалыптастыруға тиіс. Бұл қарым- 
қатынастар жеткілікті дэрежеде күрделі, бірақ бұл жағдайды 
барлық маңызды мәселелер бойынша сарапшылар көмек 
көрсететін президенттің жағдайымен салыстыруға болады. 
Президент — ол франчайзи. Президент аталған бизнес үшін 
жауапты. Бірақ президент ешқашанда барлық мәселеде дара 
маман бола алмайды. Президенттің эрдайым техникалық 
мэселелер бойынша сарапшылары болып табылатын кеңесшілер
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тобы бар. Бұл адамдар президенттің өздерінің беделі мен 
гожірибесін бағалайтынын, эрі олардың кеңестеріне құлақ 
исатынын түсінеді. Президент болу үшін, франчайзи төмендегі 
жеті талапты орындауға тиіс:

1) толықтай президенттің көзқарасын, оның осы бизнестегі 
мақсаттары мен қүндылықтарын қабылдауға тиіс; 2) 
(|іранчайзерге сенуге жэне құрметтеуге, ал, өз кезегінде, 
франчайзердің өзіне деген қүрметі мен сенімін тудыруға тиіс; 3) 
шартта көзделген, айқын белгіленген ережелер мен міндеттерді 
қабылдауы керек, өйткені шартқа қол қойылғаннан кейін олар 
ешқандай өзгертулерге жэне толықтыруларға жатпайды; 4) 
франчайзермен жүмыс істеуге, араласуга үмтылуы, өзін 
бизнеспен белгілі бір міндеттер арқылы байлауға, оған жақсы 
уақыттарда да, жаман уақыттарда да адал болуға тиіс; 5) 
франчайзер белгілеген операңиялық іс-амалдар мен 
с гандарттарды орындауы қажет; 6) бизнеске жаңа идеялар енгізу 
(франчайзердің келісімімен) жэне түрақты түрде бизнеске күш- 
жігер салу жолымен жүйенің бір бөлшегіне айналуы керек.

Франшиза сатып алуға мүдделі кез келген адам озі үшін 
осындай өзара қарым-қатынастардың қолайлы немесе қолайлы 
сместігі туралы мэселені шешіп алуға тиіс. Франчайзер 
(|>ранчайзиге қатысты өзіне міндеттемелер алады жэне кэсіпкерді 
франчайзи ретінде қабылдайды, сөйтіп, франчайзер: «Мен сізге 
сенім артамын, сіз біз үшін жақсы салымсыз, мен франшиза 
заңдарын орындайтыныңызға сенемін, ал мен, егер франшиза 
заңдарын үстанатын жэне біздің тәжірибеміз бен білімдерімізді 
қабылдайтын болсаңыз, сіздің бизнесіңізді қорғаймыз жэне 
өзіңізді бай да бақытты етеміз деп уэде беремін», — дейді.

Франчайздік келісімдер жүйесі элемде кең таралымға ие 
болуда. Қазіргі уақытта отельдердің шамамен 80% тізбектерге 
дэл осы франчайзинг қүқықтары арқылы кіреді.

Франчайзинг келісім-шарт бойынша ірі фирма немесе 
ісомпания өз қүқықтарын сауда маркасының қолдануына береді, 
маркетинг өткізім жэне орталықтандырылған номерлерді сақтап 
қою жүйелеріне, франчайзердің басқарылымды шектемелеріне 
бағынатын франчайзинг операңияларымен басқару жүйесіне, 
оның қызмет көрсету жэне комфорт стандарттарын қолдау, 
келісім үшін айналымнан 3-4% көлемінде сыйақы төлеу, сондай- 
ақ 30% жуық бастапқы жарна енгізеді. Франчайз келісім-шарты -
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бір жақ (қүқық иеленуші) екінші жаққа (пайдаланушы) төлемге 
сай жэне белгіленген немесе белгіленбеген уақытқа берілетін 
фирмалық атау, тауар белгісі, коммерциялық ақпарат, қызмет 
көрсету белгісі құқықтарымен уағдасылған келісім шегіндегі 
пайдалануға беру келісім-шарты. Коммерциялық концессия 
келісім-шарты бойынша екі жақ индивидуалды кэсіпкер ретінде 
тіркелген физикалық немесе заңды тұлға болуы мүмкін.

Франчайзер франчайзинг келісім-шарт бойынша өзінің 
қызмет көрсету стандарттары мен өзінің беделін тапсырады. 
Компания өзінің технологиясын инвестициялармен алмасуына 
береді.

Қазақстанда «Кәсіпкерлік лицензия (франчайзинг) туралы» 
ҚР Заңы қабылданды 2002 жылы 24 маусымынан Қазақстандық 
франчайзинг бірлестігі қүрылды. 2002 жылдың наурызында 
алғашқы халықаралық коммерциялық емес ұйымдар
қазақстандық қоғамдық ұйымдармен бірлесе отырып
республикада франчайзинг даму сұрақтары бойынша семинарлар 
өткізді. Басқару келісім -  шарт қонақ үй тізбектерінен өріс 
ықпалын кеңейту жэне туристік нарықтарға ену үшін кеңінен 
қолданылады.

Қонақ үйлердің бірігуі ұйым иегері жэне компания арасында 
басқаруға келісім -шарт жасау жолымен жүргізіледі, оның басты 
қызмет бағыты берілген сегмент нарығында қонақ үйлермен 
кэсіпқойлық басқару болып табылады.

Келісім -  шарт бойынша басқаруға қадам басқан кәсіпорын 
үйым мүлігіне ешқандай күқы жоқ. Басқаруға келісім -  шарт 
бойынша кәсіпорын эдетте шектеулі қаржылық жауапкершілікті 
алып жүреді жэне барлық жағдайда қонақ үйдің пайдасының 
көлеміне байланысты кіріс алады.

Халықырылақ тәжірибедегі кең тараған қонақ уй
кәсіпорндарын басқару формаларына келесілер кіреді:

— келісім шартпен басқару;
— франчайзинг келісімі арқылы басқару;
— аренда.
Қонақ үй кәсіпорындарында мазмұнымен, қызметімен, 

құрылымымен жэне орталықтандырылған басқаруымен 
ерекшеленетін ұйымдастырушылық басқару формасы
(акционерлік қоғам (АҚ)), біріккен кэсіпорындар (БК),
синдикаттар, консорциумдар жэне т.б. кең тараған.
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1970 жылдардың басынан кең тараған қонақ үй 
мсіпорындардағы негізгі басқару формаларының бірі, ол келісім 
піііртпен басқару.

Келісім шартпен басқару дегеніміз, ол кәсіпорындар
і иптеріне сэйкес басқаруға мамандандырылған кәсіпорын (қонақ 
үй) иесі мен менеджер немесе компания арасында келісілген 
жазбаша келісім.

Осы уақытқа дейін қонақ үй менеджменті саласындағы 
мамандар қонақжайлық индустриясындағы басқару келісім 
шарты қай жерде жэне қай уақытта бекітілгені туралы бір ойға 
келмеген. Біреулері айтады, басқарудың бірінші келісім шартына 
XX-шы ғасырдың басында «Цезарь Риң Груп» компаниясы қол 
қойған. Басқалардың айтуы бойынша, бірінші басқару
компаниясы «Трэдуэй Хотэл» компаниясы болды, ол АҚШ
колледжінен басқаруға алынған орта қонақ үйде өз жүмысын
бастады. Үшіншілердің айтуы бойынша, бірінші басқару 
компаниясы «Уэстин Хотэлз» компаниясы, ол оз қызметін 30-шы 
жылдардан бастады.

90-шы жылдардың басында қонақ үйлерді басқару бойынша 
ірі компанияларды бірі болған «Ричфил хоутел менеджмент», 
«Дкал-бтри хоутел», «Интерстейт хоутелз».

Басқару келісімінің мазмүнына жеті негізгі кезеңдер кіреді:
Компания басқарушысына (оператор) кәсіпорынды

басқаруға қүқықберу. Сөйтіп, компания иесі басқару проңессіне 
араласуға қүқықтан айырылады.

Түрлі операңиядан кеткен шығынды, сонымен қатар, өзінің 
қүқықты

иелігінен шыққан барлық қаржы жэне оперативті тәуекелді 
компания иесіне жүктеу.

Операторды қандай да бір іс әрекетінің жауапкершілігінен
босату

немесе қорғау, ал арам ниетпен немесе дорекі
абайсыздықтан жасалған іс ірекеттері жаупқа тартылады.

Қонақ үй кәсіпорнын басқару мерзімі, әдетте бес, он жэне 
жиырма

жылға келісім бекітіледі.
Таза табыстың немесе жалпы табыстың мөлшерінен 

басқарушылықақы анықталады. Әдетте ол жалпы табыстан 2-4,5
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% немесе таза табыстан. Кейбір келесім шарттар бірінші жылы 
2%, екінші жылы -  2,5%, үшінші жылы -  3,5%.

Келісімді жаңарту жағдайы. Көбінесе осындай жағдайларда 
шешімқабылдау қүқығын басқарушы компанияға беріледі.

Келісімді тоқтату шарты. Компания басқарушысына немесе 
иесінеартықшылық беретін келісімді тоқтату кемінде төрт 
варианты бар:

—егерде екі жақтың бірі келісім шартты бүзу туралы 
ескертуді заңмен бекітілген уақытта орындамаса;

—егерде екі жақтың бірі банкрот болып жарияланса немесе 
өз мүліктерін кредиторларға қарыздарының орнына берсе;

—егерде екі жақтың бірі кәсіпорынның іс эрекет қүқығының 
лицензиясынан айырылса немесе тоқтату себебі болса;

—келісім шарт екі жақтың келісімімен тоқататылса.
Басқару компаниясы кәсіпорын мүлкіне ешқандай қүқығы 

жоқ. Бірақ кейбір кезде, компания басқарушысы компанияның 
жартылай мүлкіне ие бола алады, ол жағдай келісім шартқа 
байланысты. Бүндай жағдай танснационалды (ТНК)
компанияларына тэн.

Келісім шартпен басқарудың әлсіз жэне күшті жағы бар.
Кәсіпорын иесінің келісім шартпен басқарудағы

артықшылығы мынада:
Келісім шарт жүйесіндегі компания басқарушысы немесе 

менеджер әдетте мүлік үлесіне ие болмайды;
Компания басқарушысы немесе менеджердің ерігін таңдау;
Басқарушыға тэуелді болмай, кэсіпорын инвестициясын 

жүзеге асыру мүмкіндігі;
Максимальды табыстан басқарушыға ақыны шегеру.
Кэсіпорын иесінің келісім шартпен басқарудағы кемшілігі 

мынада:
Бақылаудың тез орындаушылығының жоқтығы;
Максимальды тэүекел жэне басқарушының ақысын төлеу 

қажеттілігі.
Басқару процессіне араласуға құқығының жоқтығы;
Келісім шарттың мерзімінен бүрын тоқтатудың қиыншылық 

туғызуы.
Компания басқарушысына (менеджер) келісім шарт 

жүйесінің артықшылығы:
Әсер ету саласының кеңейуі;



Минимальды шығыннан кірістің көбейуі;
Компания иесіне толығымен ақы төлеу мэжбүрлігінің 

жоқтығы.
Кәсіпорын басқарушысына (менеджер) келісім шартпен 

басқарудағы кемшілігі мынада:
Басқару ақысының самасының крксін шектеу;
Компания иесінің қаржы жағдайына бағынды болу;
Келісім шарттың (келісім шарттың қайта басталуы) бітуіне 

байланысты жүмысты жоғалту, қызметтің тоқтатылуы.
Қонақ үй кәсіпорындарының басқару формалары басқа 

түрлерден де түрады, ол франчайзинг келісім шарты арқылы 
басқару. «Франчайзинг» термині француздан тараған «Ігапсһізе» 

артықшылық, жеңілдік деп түсінеді жэне қазіргі замаңғы 
гүсінік бойынша ірі жэне кіші жеке кәсіпорындар арасындағы 
келісім шарт жүйесі, кәсіпорындар өз қызметтерін жэне тауар 
түрлерін ірі фирманың атымен жэне сауда маркасымен тауар 
ондіруге қүқық алады.

Қазіргі замаңғы қүқық теориясымен қатар, «франчайзинг» 
терминімен «франшизинг», «франшиза келісім шарты» жэне 
«франчайз» терминдері жүреді.

Франчайзинг анықтамасын халықаралық франчайзинг 
үйымдарының ассоцияциясы береді. Ол кэсіпорындар 
қызметімен айналысуға заң тэртібі арқылы қоргау қүқығын 
үсынатын франчайзерлер (франшизоберушілер), жэне де осы 
үйымның қызметін, оқытылуын жүзеге асыруына жэне 
франчайзидің (франшиза алушылар) басқарғанына ақы алуга 
көмек көрсетеді.

Бүл термин француздардан тараса да, франчайзинг келісім 
шарты ерекше түрі ретінде АҚШ-та пайда болған. Бүл жүйе 1907 
жылы қонақ үй индустриясында қолдана бастады, Кііг 
□еуеіортепі Сотрапу Нью-йорктік фирамсынан сатып алып 
ИіІ&-Саг1іоп деп аталуға қүқық алды.

Хуард Джонсон 1927 жылы франчайзинг келісім шартына 
отырып, оз отельдерінің басқаруын бастады. Ол өз ісін тез арада 
кеңейтуге мүмкіндік берді -  бірінші, Шығыс жағалауында, 
кейіннен -  Орта батыс жэне 60-шы жылдардан бастап -  
Калифорнияда. Қазіргі уақытта бұл тораптарға 900 кәсіпорындар 
кіреді.
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60-шы жылдары франчайзинг-қонақ үйлері мен мотельдер 
даму стратегиясының осуі болды. 90-шы жылдары бүл тенденция 
сақталып қалды. Қонақ үй индустриясында франчайзингпен 
айналысатын ірі компанияларының бірі болып Парсиппанидағы 
(Нью-Джерси штаты) (3413 отельдер) Нозрйаіііу Ғгапсһізе Зузіеш 
саналады. Одан кейін Сһоісе Ноіеіз Іпіешаііопаі (Блэк стоундік 
топтағы -  2487 отельдер -  Нью-Йорк). Бүл тізімде үшінші болып 
түратын ол -  Ноіісіау Іпп \Үог1ёшіс1е.

Әр франчайзинг келісім шартында франчайзер франчайзиға 
өз фирмалық таңба арқылы өздерінің жүмыс техналогиясы мен 
әдістерін резервтеу жүйесін, өңдендірілген маркетиг 
процедурасын жеңілдік жүйесін жэне тағыды басқаларды 
колдануға қүқық береді. Әдетте шарт болып табылатын, ол -  
франчайзер стратегиясына қатысу. Франчайзер өз нарық 
тарапына жаңа мүшелерді тартуға қызығушылық тудырады. Осы 
мақсатпен ол қызығушылық танытқан адамдарға арнайы күжат 
дайындайды, оның ішіндегі ең қажетті қүжат шарттар туралы 
Мәлімдеме. Бүл қүжат франчайзерлерге хабарламаны үсынады, 
франчайзилер кім болатыны, оның жасаған бизнесінің ерекшелігі 
қандай екені туралы. Сонымен қатар, шарттар туралы Мэліметте 
франчазер-кәсіпорынды басқару қүрамын мамандандыру туралы, 
оның қаржы түрақтылығы туралы: келісім шартқа түрған кезде 
қарым-қатынастың мағынасы неде болатынын көрсетеді, қандай 
нақтылы сүрақтарға франчайзерлер франчайзилерге комек 
көрсетеді; қандай қосымша қүралдар алу керек екені туралы 
міндеті жэне т.б.

Франчайзер мен франчайзидің қүқықтық ара-қатынасы 
келісім шартқа қол қоюмен бекітіледі. Келісім шарт 
франчайзингпен қамтитін кэсіпорындар саны нарық жэне 
географиялық ортадағы кәсіпорынның жүмысына қатысты болуы 
мүмкін жэне қызмет мерзімі мен бір қатар моменттер. Қонақ үй 
индустриясында франчайзинг келісім шарты қонақ үй 
ғимаратының сырт пішініне, номерлер, холл, басқа бөлмелерінің 
интерьрлеріне талаптарды анықтайды; номерлер саны жэне 
қызметтер; қызмет сатысы. Келісім шартта сапа стандартының 
барлық нюанстарын баяндауы қиындық туғызады. Франчайзинг 
келісім шартының қажетті элементі — ақы төлеу формасымен бір 
пікірге келуі. Шетел тэжірибесінде ақы төлеу формасы мынандай 
формаларды қолданады: кірі жарнасы, аударылған сомасы немесе
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(іолгіленген жылдқ ақы (роялти) жэне маркетинг қызметіне ақы 
юлеу. Бұдан басқа, орталықтандырылған брондау жүйесінің 
момерлерін қолданағаны үшін қонақ үйден ақы алады.

Жарна -  көрсетілген қызмет пен үсынылған қызмет үшін бір 
жолға белгіленген ақы. Ол езіне мыналарды қамтиді: жоба
қүжаттары, кәсіпорынды басқарудың толық жиынтық
мүсқаулары, басқару звеносының жогары жэне орта 
кналификаңиясының көтерілуін, кэсіпорынның ашылуына дейін 
қызмет ету персоналдарын оқыту, сонмен қатар, келісім шартың 
бітуіне дейін қызмет персналдарын дайындау ақысы.

Кіру жарнасын төлеу келісім шартқа қол қоюдан кейін 
жүзеге асырылады немесе екіге бөлінеді: 50% оқытуға дейін, 50 
% оқытқан кезде.

Қосымша, операңия көлеміне тікелей байланысты
(|>ранчайзи кіру жарнасын роялтиді (аудару сомасы) жүзеге 
асыруы міндетті. Қонақ үй индустриясына олар номерден түскен 
ісірістің орта шамамен 3-4%-зын қүрайды. Алғашқы жарна мен 
роялти франчайзер маркасының даңқына байланысты. Мысалы, 
МсОопаІсГз барлық элемде тез арада қызмет көрсету 
мейрамханасы ретінде танылған. Оны Лондон да, Парижде, 
Мәскеуде жэне Минскіде таниды. Фираманың позиңиясы
марықта мықты болса, оның фирмалық таңбасы жоғары болады.

Үлкен роялтиді алу мақсатында франчайзер оқтын-оқтын 
кәсіпорынды тексеруден өткізеді, өндірісті көрсетеді. Франчайзер 
жаңа имиджді жасау үшін жаңа өнім немесе қызмет түрлерін, 
жаңа қүралдар мен кәсіпорынның сырт пішінін өзгертуге үсыныс 
бере алады.

Жалпы кірісі 1-5% аспайтын қосымша жарнама жиыны 
болады. Жаранам қорының қаражатынан жаранама 
компаниялары өткізіледі, сатуға жағдай жасайды және арнайы 
бағдарламаларды жүзеге асыруды үйымдастырады.

Франчайзерлердің бақылау кеңесі жарнама 
бағдарламасының өткізілуіне байланысты қадағалау жасайды 
жэне оған сэйкес ұсыныс жасайды.

Жэне де, франчайзинг келісім шарты оның бұзған кезін 
қарастырады. Келісім шартты бұзу себептері түрлі болуы мүмкін, 
олар мыналар:

1. Франчайзерлермен орнатқан стандарт сатысына жету 
мүмкін еместігі;
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2. Қызмет көреету технологиясына, қызмет түріне, 
мейрамхана мэзіріне қойылған тәртіптен ауытқуы;

3. келісім шарт бойынша белгіленген ақының орындалмауы.
Тэжірибе көрсеткендей, төлем ақыны толемеу жэне келісім

шарт бойынша қаржы міндеттерін орындамау тамақтану 
кәсіпорындарының франчайзинг келісім шартын бұзудың негізгі 
себептері осы болды. Қонақ үй индустриясындағы франчайзинг 
келісім шартын бұзу сапалы корсеткіштердің бұзылуы.

Соңғы жылдары франчайзингтің классикалық ең аз 
шығынмен тез арада даму мүмкіндігімен франчайзерлерге бағыт 
берді.

Франчайзингтің түрлі варианттарының пайда болуы бір- 
бірінен келесі моменттермен ерекшеленеді:

—франчайзер мен франчайзидің қарым-қатынасының 
ұзақтылығы;

—көмекті қайсы франчайзидан сұрау;
—анықталған жарнаны франчайзи кімге төлейді.
Франчайзингтің классикалық моделімен қатар мынандай 

варианттарды
дамытты: аймақты франчайзинг жэне даму франчайзингі.
Аймақты франчайзингті таңдап, франчайзер өз қызметімен 

географиялық аймақтарды қамтуды шешеді, ол ауыл, қала, штат, 
облыс жэне т.б. Франчайзер, өзінің ойындағыдай тез дамуға 
коллективі мен қүрал жабдықтарының жетіспеушілігін ұғынып, 
бас франчайзидің қолдануына сүйенеді. Франчайзи таңдаған 
географиялық аймақта жаңа франчайзиді қосуға қүқығы бар, 
сонымен қатар, олардың бастапқы оқытылуын 
қамтамасыздандырады жэне басқа қызметтерді көрсетеді.

Бас франчайзи төлем ақыны бөлуге қосылған, көбінесе, 
жарнама қорына жарна толейді. Ол, эдетте франчайзинг беретін 
барлық артықшылықпен қолданады. Осы үшін франчайзерлерге 
тіке қажетті жарнаны төлейді.

Франчайзерлермен келісім шартқа отыру эр жақтан нені 
күтуге болады жэне қандай уақытта франчайзи ерекше рольды 
атқарады.

Дамушы франчайзингте франчайзидің бас қызметін 
аймақтың дамуына қүқықығы бар топ орындайды.

Франчайзингтен франчайзиден ерекшеленеді:
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Жоспар жэне сипаттама кұжатының пакеті, қызметтің 
цпмуына көмек.

Барлық элемге, елге жарнама.
Орталықтандырылған брондау жүйесі.
Қонаққа қызмет көрсеткендегі қолданған тауарларды жэне 

к үралдарды, жиһаздарды алғанда жеңілдікпен алу мүмкіндігі.
Франчайзидің франчайзиден кемшілігі:
Франчайзерлерге ақы төлеу қажеттілігі (жарна төлеу, 

роялти).
Франчайзермен анықталған стандартына қатаң сай болу 

қажеттілігі.
Франчайзерлердің қанағаттанарлықсыз жұмыс

жағдайындағы негативті имиджді алу мүмкіндігі.
Франчайзингтің франчайзерден ерекшелігі:
Минимальды инвестиңиямен бизнесті кеңейту, нарыққа 

терең кірі мүмкіндігі.
Франчайзиден ақы алудың қосымша кірісі.
Франчайзингтің франчайзерден кемшілігі:
Франчайзиден алған ақысымен ғана шектелетін кіріс.
Сапа стандартын орындамаған жағдайда негативті имиджді 

алу қауыпі.
Франчайзинг келісім шарты арқылы қонақжайлық 

индустрияны басқару формасының перспективасы көп. 
Лмерикандық ғалымдардың зерттеуі бойынша жаңа ашылған 
компаниялар 2-3 жылдан кейін өз жұмысын тоқтатады, ал 5 
жылдан кейін банкрот сатысы 70%-ға жетеді. Франчайзинг 
жүйесінде жұмыс істейтін компаниялар басқа мэліметтерді 
береді. Кэсіпорын -  франчайзидің жұмысы бірінші бесм жылда 4 
%-ды құрайды. Халықаралық ұйымдардың франчайзинг 
ұйымдарының зерттеуі бойынша банкрот саны 1%-ды құрайды.

Аренда, қонақжайлық индустриясындағы кэсіпорындар 
ұйымдастырылған басқару формасы ретінде 1950-1960 ж.ж. 
атақты бола бастады. Қазіргі уақытта ол сирек қолданылады. 
Аренданың мағынасы, ол -  отель белгіленген мерзімге арендалып 
сатылудан келген пайызды береді (әдетте 20 дан 50 %-ға дейін). 
Мемлекеттік кэсіпорындарды арендаға беру дамыған елдерден 
пайда бола бастады.
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6. Қонақжайлылық нндустрнясы құрылымындағы 
тамақтандыру кәсіпормндары

Жоспары
1. Қоғамдық тамақтаидыру орындары: түсінігі, типтері, 

түрлері процессі
2. Тамақтану процесін үйымдастыру
3. Тамақтану кэсіпорынның үсынатын қызметі
Мақсатькқонақ үй қонақжайлылық индустриясындағы

кэсіпорынының басқару жүйесінің түрлері мен қонақ үй 
бизнесіндегі базалық жүйесін ашып көрсету

Негізгі үғымдар: қонақ үй индустриясындағы
кэсіпорынның меншік формасы, қолданыстағы ресурстар тізбесі, 
маркетингтік саясат жүргізу тэсілі, топ менеджмент қүрылымы, 
адам ресурстарын басқару стилі, сапа жүйесі, басқару жүйесінің 
түрлері, шетелдік менеджментті пайдлану арқылы басқару, 
экімшілік қонақ үйлер, жеке меншік қонақ үйлер.

1. Қоғамдық тамақтандыру орындары: түсінігі, типтері, 
түрлері процессі.

Қонақжайлылық индустрия мекемелерінің дамуы тарихи 
жағынан адам қоғамының даму кезеңдерімен сэйкес келеді. 
Тамақтандыру мекемелері орналастыру мекелерімен қатар 
дамыды. Бүл дамуының тарихы төрт кезеңнен түрады:коне;орта 
ғасырлық;жаңа уақыт;қазіргі кезең.

Коне кезең (б.э.дейін 4 мың жыл -  б.э. 476 жыл). Бүл кезеңге 
алғашқы қонақжай индустрияның мекемелері - таверналар 
жатады. Олар тамақтандыру үшін ғана арналды. Сауданың дамуы 
жэне соған байланысты үзақ жүрісте болу тамақтандыру ғана 
емес, сондай-ақ түнеуді де үйымдастыруды қажет етті. Бүл 
мекеменің басқа түрінің пайда болуына түрушылар ауласына 
әкелді. Түрушылар ауласы Рим империясының территориясында 
көп тарады.

Кейінрек, орта ғасырдағы (5-15 ғасырлары біздің эраның) 
қонақжай мекемелерінің дамуына үлкен әсерін тигізгені діни 
дэстүрлер. Бүл кезеңде қасиетті орындарға барып жүгінушілердің 
саны көбейді. Церковь монастырларды жүгінуге келгендерді 
қонақ қылуға, оларды тамақтандырып, түнетуге жүктеді. 8 
ғасырда ¥лы Карл императоры қажылық жасайтын адамдарға
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арнайы үйлерді үйымдастырды. Бүндай үйлерде тегін тамақ 
беріліп, етікшінің, шаштараздың қызметтері тегін көрсетілді. Бүл 
жеке мекемелердің дамуын тежеді.

Тамақтану мекемелерінің қарқынды дамуы жаңа уақыт 
кезеңіне жатады. Жаңа уақыт (16-20 ғас. басы). 16 ғасырда 
нлғашқы кофеендер ашыла бастады, олар сол уақыттың мәдени 
жэне әдеби өмірінің орталығы болды. Кофеендердің дамуы Батыс 
Іуропадағы кофе, шай деген экзотикалық сусындардың 
таралуымен байланысты. Алғашқы Еуропадағы кофеен 1652 
жылы Лондонда, ал Венада 1683 жылы ашылды. Жеке айтсақ, 
Венада кофеге сүт немесе бал қосылған кофелер алғашқы рет 
үсынылды. 18 ғасырдың соңында Еуропа континентінде 
кофеендер ең көп таралған тамақтандыру мекемелері болып 
саналды.

1553 ж. Парижде алғашқы «Тур д' Аржан» рестораны 
ашылды. «Ресторан» деген термин 18 ғасырдың екінші 
жартысында гана енгізілді. Бүл термин франңуз тілінде 
«гезіогапіей» «қалпына келтіру» деген мағнаны түсіндіреді. Бүл 
созбен тэулік бойы істейтін париждық таверндегі Буланже 
мырзаның негізгі тағамы сорпа аталынды. Әлемде Буланже 
мырзаны қазіргі ресторанның экесі деп атайды. Буланже мырза 
1767 ж. шарап соусында жасалынған қой етінің сорпасын түңғыш 
рет ұсынды.

¥лы Франңуз революңия кезінде 1789-1799 жж. көптеген 
(|>ранңуз аспазшылары басқа елдерге қашып кетті. Қоныстанған 
елдерде олар мейрамхана бизнесін дамытты. Осыған байланысты 
мейрамхана бизнесі сол кезде әлемде кең тараған болатын.

19 ғасырдың басында ағылшындар мейрамхана бизнесімен 
айнала бастады. 19 ғасырдың ортасында «а 1а сагіе» (а ля карт) 
мэзірін қолдана бастады. А ля карт деген - клиент берілген тізім 
бойынша озіне ұнаған тағамды таңдап алады.

1898 ж Лондонда «Савой» отелі ашылды. Оның 
басқарушысы белгілі Цезарь Ритц болды (қазір отель Ритц- 
Карлтон соның атында). Ал шеф-повары (аспазшы) - Жорж 
Агюст Эскофье болды. Бұл екеуі ресторандарды қонақ үйлердің 
ішінде ұйымдастыруға ұсыныс жасады. Әйгілі Эскофье 
кулинария бойынша анықтамалықты шығарып, асханада бөлініп 
(бригадалық подряд) жұмыс істеуді алғаш рет енгізді.
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Қонақжай мекемелерінің дамуында АҚШ-тың ролі зор 
болды, бірақ алғашқы тұрушы аулалар бұнда Еуропаға қарағанда 
көп кеш пайда болды, тек 1607 жылы ғана.

Ең алғашқы таверна 1634 жылы Бостонда ашылды, 1642 
жылы голландықтар Нью-Йоркте өз таверінін ашты. Осыдан 
бастап таверндер қоғамдық өмірдің орталығына айналды.

1831 жылы АҚШ-та «Дельмонико» деғен 1-ші ресторан 
ашылды. Осы ресторанның Джон Дельмонико қожасының 
арқасында 2 тілді мэзір енғізілді (франңузша, ағылшынша). Сол 
уақыттарда АҚШ-тың ресторан бнзнесінің дамуына фраңуз 
дәстүрлері өте қатты эсер етті. Әрбір жоғары кластық 
американдық отелінде өзінің француз шеф-повары болатын. 
Мэзір тек қана франңуз тілінде басылатын еді, бұл ағылшынша 
сөйлейтін адамдарға қиыншылық әкелді. Ал «Дельмонико» 
ресторанның иесі Джон Дельмонико екі тілдегі (француз жэне 
ағылшын тілінде) мэзірді алғаш рет енгізді.

19-20 ғасырларда қонақжай индустриясы күрделі салаға 
айналды. Қонақ үйлер мен қатар тамақтандыру мекемелері де 
(мейрамхана, кафе, асханалар) көп салына бастады.

Соңғы уақытта бүл сектор қарқынды даму үстінде, себебі 
бұл қызмет түрін тек қана турситер емес, сонымен қатар кең 
ауқымды басқада тұтынушылар пайдаланады. Кәсіпорын 
тамақтану классификациясы үш қызметтен түрады:

-белгілі бір қызмет түріне қатысты;
- формалық қатысуда негізгі қызмет;
- кулинарлық азық-түліктерді өндірудегі рөлі.

Дайындау жэне өнімді өткізу кәсіпорын тамақтандыруының
негізгі қызметі болып табылады. Отырған клиенттерге 
комфортты жағдайды жасау үшін әдістерімен музыканттарды 
шақырады.

Кәсіпорын басқаруындағы байланыс, біріккен жэне 
кәсіпорында өздігінше жұмыс жасайтындар болып бөлінеді. 
Ассортимент кәсіпорында комплексті, универсалды жэне 
мамандандырылған болып бөлінеді.

Кэсіпорын тамақтандыру группаланып, мына жағдайларға 
тэуелді болады: қызмет көрсету эдісіне, техникалық циклдің 
толықтығын, қызметтің көлемі жэне мағынасына, тамақтану 
түріне, жұмыс режиміне кәсіпорындардың тамақтану негізгі 
түріне қатысады: өндіріс кәсіпорындардағы мейрамдар,
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мейрамхана-клубтар, тақырыптық мейрамдар, кафе, кафетерия, 
ілсіпорындардағы жылдам қызмет көрсету жэне т.б. Ресторандық 
бизнестің даму талпынысы мейрамханалар арасындағы 
босекелесті күшейтіп жібереді. Оның нәтижесінде клиент үшін 
күрес мейрамхананың негізгі мэзірі тағамдарының төмендеп 
кетуіне соғады.

Тамақтану кэсіпорындарының типтері. Өнеркәсіп
ісосіпорындары:

-  көлемі: жүмысшылар санымен мекем-ң көлеміне байл.
-  орналасқан жері: ірі кәсіпорынның бір бөлігінде
-  қызмет көрсету түрі: кофетерий, закусочная
-  бағасы: орташа кешендік баға
-  түтынушы: кэсіпор. жүмысшылар
-  меню: кешендік түскі ас жэне ңиклдық
-  басқару: контракт бойынша маман-ған басқару 

Клубтардағы тамақтану:
-  көлемі: 50-300 орын
-  орн жері: ғимараттың бір бөлігі
-  қызм.көр, түрі: ресми қабылд.банкеттер бардағы қызмет
-  бағасы: нарыққа сай
-  түтынушы: клуб мүшелері жэне ол-дың қонақтары
-  меню: кең асс-ті
-  басқару: клуб мүшесінің немесе басқару 

Кейтеринг:
-  бағасы: ас мэзіріне байланысты
-  түтынушы:ірі іс шаралардың қатысушлары
-  меню: алдын-ала танд-ған толық ассортимент
-  басқару: жеке немесе заңды түлғалар басқарады
-  Номерларда қызмет көрсету:
-  көлемі: отельдің көлеміне байл.
-  орн жері: номерға немесе кв ға жеткізіп беру
-  қызм.көр,түрі: клиенттің қалауынша, тағамдар арнайы 

ыдыстарда жетк—жэне уақыты шектелмеген
-  бағасы: 20%-ке көп
-  түтынушы: жеке қалғысы келетін клиент
-  меню: тағам -мен сусындар толық асс-тті
-  басқару: қоғ-дық тамақ-ну орынд-ң бпсқару директорлары
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Толық қызмет көрсету:
-  көлемі:75-200
-  орн жері:қала іші жэне қала маңындағы транспорттық разв- 

лар
-  қызм.көр,түрі: француздық сервис
-  бағасы: жоғары
-  түтынушы: арнайы шақырылған жэне комм-лық іс-шаралар
-  меню: тағамдар мен сусындардың толық асс-ті
-  басқару: мейрамхана жел-ң мүшесіне тәуелсіз басшы 

Тақырыптық тамақтану орындары:
-  көлемі: 100-400 орын
-  орналасқан жері:үлкен сауда орталығында
-  қызмет көрсету түрі: столда қызмет көрсету
-  бағасыюрташа, жоғары
-  тұтынушы:демалушы топтар жэне жеке клиенттер
-  меню: ас мэзірі үлттық тағамдар
-  басқару:толық мүшесі немесе франш лық кел.шарт 

бойынша
Банкет:

-  көлемі 100-500орын
-  орналасқан жері қонақ үй, жеке ғимараттар
-  қызмет көрсету түрі ғимаратта қызмет көрсету
-  бағасы: орташа
-  түтынушы: арнайы шақырылған қонақтар
-  меннг.алд ала тапсырыс берілғен
-  басқару: директор

Қоғамдық тамақтандыру типі жэне мамандануы бойынша 
ажыратылатын жэне өндірісті үйымдастыру жэне 
түтынушыларға қызмет көрсету бірлігімен ерекшеленетін 
кәсіпорындардан күралған халық шаруашылық саласы болып 
табылады.

Қоғамдық тамақтандырудың дамуы:
• техниканы, шикізатты, материалдарды рационды қолдану 

салдарынан қоғамдық еңбектің біршама үнемделуін қамтамасыз 
етеді;
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• жұмыс күні бойыы жүмысшылар мен қызметкерлерге
і.ютық тағаммен қамтамасыз етеді, бүл олардың жүмыс қабілетін 
іірттырады, денсаулығын сақтауға ықпал етеді;

• балаларға арналған жэне оқу орындарында теңгерілген 
рацноналды тамақтануды үйымдастыру мүмкіндігін береді.

Қонақжайлық индустриясындағы маңызды орынды 
қоғамдық тамақтандыру алып жатыр, оның дамуы мен жетілуі 
иарық қатынастарының орнауы шарттаында жүргізілетін 
іісономикалық жэне әлеуметтің шаралар жүйесінде маңызды 
тетік болып табылды. Қоғамдық тамқтандыру еңбек жэне 
материалды қорларды тиімді қолдануға мүмкіндік береді, 
омімділіктің артуына жэне еңбекті жақсы үйымдастыруға ықпал 
етеді. Сондықтан халықтың тамақтануын ғылыми түрде 
үйымдастыру керек, оның қауіпсіздігін арттыру керек. Азық- 
гүлік нарығының шикізатпен жэне жартылй фабрикаттармен 
қанығуы, ғылыми-техникалық прогресстің үдеуі, аспаздық 
онімдерді өндірудің жаңа технологияларының енгізілуі жаппай 
тамақтандыру индустриясын қүру үшін негіз болып табылады. 
Дталған факторлар эсерінен еліміздің эртүрлі аймақтарында 
жоғары жаңа заманауи технологиялық жабдықтармен 
жабдықталған жаңа тамақтандыру кәсіпорындары ашылуда. 
Тоңазытылған, мүздатылған өнімдерді, жогары дэрежеде дайын 
жартылай фабрикаттардың кең ассортиментін ондірудің 
прогрессивті және тиімділігі жоғары технологиялар енгізілуде, 
сонымен қатар прогрессивті қызмет көрсету түрлері 
қолданылуда.

Тамақтандыру кэсіпорындарының қауіпсіздігі, тиімділігі 
жэне бәсеке қабілеттілігі көп мөлшерде кэсіпорынды басқарумен, 
ондірісті рационалды үйымдастырумен байланыты, сонымен 
қатар тамақтандыру саласында жүмыс істейтін жогары білікті 
мамандарды кәсіби дайындау сапасына тікелей байланысты. 
Көптеген қоғамдық тамақтандыру кэсіпорындары таза 
коммерциялық болып табылады, бірақ олармен қатар әлеуметтік 
гамақтану да дамуда: өндірістік кэсіпорындағы асханалар, 
студенттік, мектеп асханалары. Әлеуметтік тамақтануды 
үйымдастыру мәселелерін қолына алған тамақтану 
ісомбинаттары,фирмалар пайда болуда.

Бэсеке -  нарық ортасының бөлінбейтін қүрамдас бөлігі. 
Бэсеке-нарық экономикасының басты қозғаушысы.



Тұтынуш ыларда таудау мүмкіндігі пайда болады. Әрбір 
кәсіпорынның басты мақсаты өндірілетін өнім мен үсынатын 7 
қызмет сапасын жоғарылату болып табылады.

Кәсіпорынның табысты жүмысы өнім мен қызмет 
өндірісімен қамтамасыз етіледі, олар:

• белгілі бір қажеттіліктерге нақты жауап беру керек;
• түтынушы талаптарын қанағаттандырады;
• эрекеттегі стандарттар талаптарына сәйкес келеді;
• эрекеттегі заңдар мен басқа да қоғамдық талаптарға жауап 

береді;
• бэсекеқабілетті бағалар бойынша үсынылады;
• пайда алуды негіздейді.
Алға қойған мақсаттарға жету үшін кәсіпорын өз қызметңн 

өнім сапасы мен қауіпсіздігіне эсер ететін барлық техннкалық, 
экімшілік жэне түлғалық факторларды бақылау керек. Ұсыныс 
сүраныстан көп болған жағдайда жүмысты үйымдастыруда 
маркетингтік жолдар қолданылу керек.

Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары эр түрлі 
үйымдастыру -  қүқықтық формаға ие болуы мүмкін. Қоғамдық 
тамақтануда кәсіпкерлік қызмет жалдамалы еңбектің 
қолданылуынсыз жүргізілуі мүмкін жэне жеке еңбек эрекеті 
ретінде тіркеледі. Жалдамалы еңбектің қолданылуымен 
жүргізілетін кәсіпкерлік қызмет кэсіпорын ретінде тіркеледі. 
Кэсіпорын онім ондіру үшін қүрылған, қоғамдық қажеттіліктерді 
қанағаттандыру жэне түсім алу мақсатында қызмет көрсету, 
жүмысты орындауда өз еркімен басқара алатын субъект болып 
табылады. Кэсіпорын өз қызметін еркін жүргізе алады жэне де 
салық төленгеннен кейін өнім мен түскен түсімді де қолдана 
алады.

Заңға сәйкес жеке, мемлекеттік, муниципалдық жеке 
кэсіпорындар қүрылуы мүмкін. Қоғамдық тамақтануда, сонымен 
қатар эр түрлі жекешелендірілген кэсіпорындар жүмыс істейді. 
Муниципалды кэсіпорындар түрғылықты басқару органдарымен 
үйымдастырылады; муниципалды кэсіпорын мүлкі түрғылықты 
бюджетке сәйкес қор есебінен күрылады жэне аудан, қала 
мүлкісіне жатады. Қоғамдық тамақтануда жеке кәсіпкерліктер 
көп, бүндай кэсіпорындар мемлекеттік жэне муниципалды 
кэсіпорындарды жекешелендіру нэтижесінде пайда болған. 
Кәсіпорын үйымдастырудыц эр түрлі формасына ие: толық
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серіктестік (бұндай кәсіпорын заңды тұлға болып табылмайды); 
мралас серіктестік; жауапкершілігі шектеулі серіктестік; жабық 
гиптегі акцнонерлік қоғамдастық; ашық типтегі акцпонерлік 
қоғамдастық. Сонымен қатар біріктірілген кэсіпорындар 
ү і і ы м дастырылады.

Қауымдастық -  біріккен істі ұйымдастыруға келіскен 
қатынасушьшардың бірігуі. Әлбетте, біріккен кәсіпкерлік келісімі 
қүжат түрінде рэсімделуі керек, қүрылтай келісім шарты 
қүрылады, онда эр қатынасушының іске араласу шарттары, 
қүқығы мен міндеттері, олардың мүлікке ие болу көлемі, түскен 
түсімді бөлу тэртібі жэне т.б. анықталады. Қауымдастықтың 
скінші күрылтайлық құжаты жарғы болып табылады, онда заңды 
түлға ретіндегі ішкі үйымдастыру тэртібі мен қоғамның жүмыс 
істеуі анықталады. Қауымдастық тіркелу сәтінен бастап заңды 
қүдыққа ие болады.

Қоғам жергілікті басқару органдарының түрған жері 
бойынша тіркеледі. Жеке (жанүялық) кәсіпорын мүлікке қүқығы 
бар азаматқа немесе оның жанұясына үлестік жеке меншік 
ретінде беріледі. Толық серіктестік бірнеше азаматтың немесе 
іанды тұлғалардың қосылуы арқылы олардың арасында келісім 
шарттың құрылу негізінде, біріккен шаруашылық қызметін 
құруын көрсетеді. Толық серіктестіктің мүлкі 
қатынасушылардың салымының есебінен құрылады, алынған 
кіріс жалпы 10 үлестік жеке меншік қүқығы бойынша оның 
қатынасушыларына тиесілі. Толық серіктестік заңды тұлға болып 
габылмайды. Аралас серіктестік нағыз құрамы мен салым 
кұюшылардан тұрады жэне заңды тұлға болып табылады. 
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік заңды жэне азаматтық 
тұлғалардың шаруашылық қызметін жүргізу үшін олардың 
салымдарын біріктіру жолымен қүрылады.

Жарғылық қор құрушылардың салымының есебінен 
құрылады. Қауымдастықтың жарғылық капиталы оның 
қатынасушылар үлесінің номиналды бағасынан құрылады. 
Жарғылық капиталдың салымына ақша, құнды қағаздар, ақшалық 
құны бар басқа да заттар жатуы мүмкін. Қауымдастықтың 
қысқартылған фирмалық атауында толық немесе қысқартылған 
қоғамның атауы жэне «жауапкершілігі шектеулі» сөздері немесе 
ЖШС аббревиатурасы болуы керек. Акционерлік қоғам -  
ісоммерциялық ұжым, жарғылық капиталы белгілі бір акциялар



санына бөлінген. Акционерлік қоғам ашық немесе жабық болуы 
мүмкін, бұл қоғамның жарғысында жэне фирмалық атауында 
көрінеді. Ашық қоғамда шығарылатын акцияларына ашық түрде 
жазылуға қүқығы бар, заң жэне басқа ҚР қүқықтық актілерінің 
талаптарына сәйкес еркін сатуды жүргізе алады. Алдын ала 
анықталынған топ түлғаларының қоғамы, оның 
қатынасушыларының арасында бөлінген акцияларға қарай жабық 
қоғам болып табылады. Қүрылтайлық құжат жэне 
кәсіпорындарды тіркеу жайлы жалпы түсінік.

Қоғам -  ортақ іс ұйымдастыруға келіскен 
қатынасушылардың бірігуі, біріккен кәсіпкерлік келісімі құжат 
түрінде рэсімделуі керек, онда эр қатынасушының іске араласу 
құқығы мен міндеттері тіркеледі. Қоғамның құрылтайлық құжаты
-  құрылтайлық келісім шарт жэне жарғы. Құрылтайлық келісім 
шарт қоғамның мақсатын анықтайды: онда жарғылық қор, оның 
көлемі, қатынасушылардың іске кірісу шарттары, эр 
қатынасушының қүқығы мен міндеттері, мүлікке қатынасу 
көлемі, кірісті бөлу тэртібі, осыған байланысты резервтік қордың 
қүрылуы, бұл қоғамның жоғары басқару органдары жэне т.б. 
болып табылады.

Қоғамның екінші кұрылтайлық құжаты жарғы болып 
табылады. Егер құрылтайлық келісім шарттың тағайындалуы -  
қоғамның қатынасушыларының арасындағы қатынасты нақты 
анықтаса, онда жарғының тағайындалуы -  заңды тұлға ретінде 
қоғамның ішкі тэртібінің ұйымдастырылуын жэне жұмыс істеуін 
анықтайды. Жарғыда жеке немесе жалға алынған базада өз 
қызметін жүргізу бойынша қоғамның құқығы, қызмет көрсету 
мақсаты жэне заты суреттеледі, жарғылық қордың білім беруі 
жэне айналым заттарының реттілігі, еңбек ақы қоры, 
акционерлердің құқығы - акция иегерлері, жарғылық капиталдың 
мөлшері, акционерлерге жалпы жиналысты өткізу жэне 
дайындық тэртібі жэне т.б. толығырақ көрсетіледі. Жарғылық қор 
қоғамның қызмет көрсетуін қамтамасыз ету үшін қүрылады. Бүл 
істі ашу үшін қажетті бастапқы капитал болып табылады. 
Жарғылық қордың болуы белгілі бір дәрежеде қоғамдағы 
әріптестердің мүддесіне кепілдеме береді.

Қоғамды тіркеу реті. Қүрылтайлық құжатта қоғам, заттар 
жэне оның қызметінің түрі жайлы мәліметтер, 
қатынасушыларының құрамы, фирмалық атауы жэне оның
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і үратын жері, қоғамның жарғылық қорының көлемі, түсімді бөлу 
юртібі жэне шығындардың орнын толтыру, сонымен қатар бір 
пуыздан немесе көп дауыс қажеті бойынша сүрақтар тізімін: эр 
қатынасушының үлестік көлемі, олардың салым салу мерзімі мен 
тортібі болуы керек. Бүндай мэліметтер болмаған жағдайда 
жарғылық құжат жарамсыз болып табылады. Қоғам заңды түлға 
қүқығын тіркеу жүргізілгеннен бастап алады.

Тіркеу үшін келесідей күжаттар талап етіледі:
• қоғамды тіркеу жайлы өтініш;

нотариалды расталған қүрылтайлық күжаттардың 
кошірмесі; Мемлекеттік тіркеу қоғамның орналасқан жері 
бойынша аудандық жэне қалалық органдармен жүргізіледі. 
Мемлекеттік тіркеу қажетті қүжаттардың қосылуымен өтініштің 
гүскен кезінен 30 күнге жеткізілмей қарастырылуы керек.

Тіркеу жүргізілмейтіндігі жайлы шешім қоғамды қүру 
кезіндегі тэртіптің бүзылу мотиві бойынша, сонымен қатар 
іаңнамалық талаптарға қүрылтайлық қүжаттардың сәйкес 
келмеуінен қабылдануы мүмкін. Қоғам тіркелгеннен кейін 
есептеме жэне т.б. шоттарды банкттерде аша алады, заңды түлға 
құқығын алады. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының 
ондірістік-саудалық эрекетінің ерекшеліктері. Қоғамдық 
тамақтандыру кәсіпорындарының эрекеті ұйымдастыру- 
■жономикалық жэне элеуметтік сипат ерекшеліктерімен 
сипатталады.

2 Тамақтану процесін үйымдастыру - қонақ үй 
шаруашылығының табыс көзінің 40% құрайды. Атқаратын 
функциялары түрлеріне қарай эртүрлі:
1 .Өндірілетін қызметіне байланысты

1) мейрамхана- бұл тамақтандыру шар-да тамақ түрлері көп 
жэне сервис жоғ.деңгейде жэне қосымша қызм-мен ойын- 
сауық ұсынады

2) дэмхана-толық ассорт-ті шектеулі, сервис деңгейі орташа 
қосымша қызмет

3) бар - мамнданданған тамақтандыру кәсіпорыны ерекшелігі -  
бар тұрғысында қызмет көрсетіледі, эртүрлі сусындар 
үсынылады.

4) закусочная- жеңіл тамақ-мен сусындар үсынылады
5) асхана- қоғ-дық тамақтану орны.

2.0рналасу деңгейіне байланысты:

103



-  сауда- экімш-лік аймақта орн-қан тамақтану кәсіпорны
-  демалыс орындармен ойынханаларда орналасқан 

тамақтандыру кәсіп ны
-  вокзвал ішіндегі немесе маңындағы орналасқан тамақтану 

кәсіп-ны
-  жолдағы тамақт-ну кәсіпорн.
-  жылжымалы транспорттағы тамақтану орындары
-  мекемедегі тамақ-ну орындары

3. Клиенттердің контингентіне байланысты :
-  қоғамдық тамақ-ну кәсіпорны
-  арнайы клиенттерге арналған.
4.Басқарылу типіне байл:

-  тәуелсіз тамақтану кәсіпорны
-  желіге біріктірілген кэсіпорындар белгілі бір тауарлық 

маркетингті
-  к басқару тамақтану орындары.

5.Ассортиментіне байл:
-  толық сервис кэсіпорындары
-  маманданған тамақтану кәсіпорындар

6.Қызмет көрсету эдісіне байланысты:
-  толық даяршылар қызмет көрсететін тамақтану 

кэсіпорындар
-  өзіне—өзі қызмет көрсететін тамақтану кэсәпорындары
-  аралас қызмет көрсететін тамақтану кэсіпорындары.

7.Қызмет жасау уақытына байлан:
-  әрдайым жүмыс жасайтын
-  белгілі уақыттажүмыс жасайтын кәсіпорындар 

Қоғамдық тамақтандыру кэсіпорындарының өндірістік-
саудалық эрекетінің ұйымдастыру-экономикалық
ерекшеліктеріне мыналар жатады:

• олардың үш өзара байланысты функцияларды орындау: 
аспаздық өнімдерді өндіру, оны өткізу жэне тұтынуды 
ұйыдастыру, ал мысалы тамақ өнеркәсібі тек өндіру функциясын, 
ал сауда орындары тек өнімді өткізу функциясын атқарады;

• шектеулі откізу ерзімі бар өнімдерді даярлау, мысалы, 
жаппай даярлау кезінде ыстық тағамдар 2-3 сағатта, ал салқын 
тағамдар 1 сағатта өткізілу керек. Бұл онімдерді гұтынуына қарай 
партиямен ондіруді талап етеді.
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• қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары
жүмысшыларының санитарлықгигиеналық талаптарды қатаң 
қадағалау қажеттілігі;

• өңделетін шикізат, дайын тағамдарды даярлау үрдістері 
мсн өткізу сапасын бақылауды қамтамасыз ету; Әлеуметтік 
сиііаттағы ерекшеліктерге мыналар жатады:

• өндірілетін жэне өткізілетін онім ассортиментінің сүраныс 
сипатына, қызмет көрсетілетін контингент ерекшеліктеріне, оның 
ісосіби, жас, үлттық қүрамына, еңбек, оқу жағдайына жэне басқа 
факторларға тэуелділігі;

• қоғамдық тамақтандыру кэсіпорындарының жүмыс 
юртібінің қызмет көрсетілетін түтынушылар контингентінің, 
оидірістік кэсіпорындардың, үйымдардың, оқу орындарының 
жүмыс тэртібіне тәуелділігі.

Бүл қоғамдық тамақтандыру кэсіпорындарының түскі 
уақытта, үзілістерде ең үлкен ағындары уақытында қарқынды 
жүмыс істеуін талап етеді; жыл мезгілі, апта күндері жэне тэулік 
сағаттары бойынша өнімге сүраныстың өзгеруі. Жазғы уақытта 
көкөністерден даярланатын тағамдарға, салқын сусындарға, 
салқын кожелерге сүраныс артады.

Маркетинг козқарасынан эрбір кәсіпорын өткізу нарығын 
талдау жэне зерттеу қажет, одан өндірілетін оні ассортименті мен 
қызмет корсету әдістері тэуелді;

• қоғамдық тамақтандыру кәсіпорныны қуатының, типінің 
жэне орналасу жерінің қызмет корсетілетін контингент сипатына, 
халық тығыздығына, жақын арада басқа қоғамдық тамақтандыру 
кәсіпорнының, тамақ онеркэсібінің жэне т.б. болуына тәуелділігі;

• қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының тамақтану 
қызметінен басқа коптеген қызметтерді: салтанатты мерекелерде, 
отбасылық түскі астарда қызмет корсетуді үйымдастыру, бос 
уақытты үйымдастыру, ыдыстарды жалға бері жэне т.б. үсыну.

Аталған қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары 
жүмысының ерекшелігі кәсіпорын желілерін рационалды 
үйымдастыруда, олардың типін таңдауда, жүмыс тэртібін 
анықтауда жэне ас мэзірін құруда ескеріледі.

3 Тамақтану кәсіпорынның үсынатын қызметі
Тамақтану қызметтері мен қызмет көрсету бәсеке қабілетті 

болу керек. Бәсеке қабілеттіліктің негізгі критерийлері



қауіпсіздік, сапа, ассортимент, баға, сервиетік қызметтер болып 
табылады.

Қоғамдық тамақтандырудың тиімділігін арттыру өндіріс 
интенсификаңиясының жалпы принциптеріне -  материалды жэне 
еңбек қорларын аз шығындап жоғары нэтижелерге жетуге 
негізделеді. Қоғамдық тамақтандыруда еңбекті бөлу түрлері мен 
ғылыми-техникалық прогресс жетістіктерін енгізуді жетілдіру 
керек. Қоғамдық тамақтандыруда еңбекті бөлудің түрлеріне 
концентрация, мамандандыру жэне кооперациялау жатады. 
Өндірісті концентрациялау ондіріс қүралдары мен жүмыс күшін 
алдын ала даярлау кәсіпорындары, сияқты ірі кэсіпорындарга 
шоғырландыруды қарастырады. Өндірісті мамандандыру 
кэсіпорынның белгілі бір өнім ассортиментін шығаруға жэне 
өткізуге немесе технологиялық үрдістің белгілі бір кезеңдерін 
орындауға бағытталған эрекет болып табылады. 
Мамандандырудың екі түрін ажыратады заттық жэне 
технологиялық (кезеңдік).

Заттық мамандандыру келесі бағыттарда дамиды:
• жүмысы мен оқуына байланысты жеке түтынушылар 

контингентінің тамақтануын үйымдастыру;
• емдік жэне емдәмдік тамақтануды қажет ететін 

түтынушылардың тамақтануын қамтамасыз ету;
• үлттық аспаздық жэне шетел аспаздығы тағамдарының 

өндірісі;
• бір шикізат түрінен аспаздық өнімдер өндіру 

(вегетариандық аеханалар, сүт кафесі, балық кәсіпорындары) 
жэне т.б.

Қоғамдық тамақтану қызметінің функциялары
Азық-түлік сервисі үйден қашық жерде азық-түлікпен жэне 

сусындармен, дайын тагамдармен қамтамасыз етеді. Бакалеяның 
дүкендерінен жэне азық-түліктерді сататын қоймалардан, азық- 
түлік сервисінің қызметінен айырмашылығы әдетте мыналар:

- азық-түліктерді эзірлеу, даярлау, жеткізу немесе жылыту 
жэне жинақтау;

қойылатын өнімдердің стандарттарының жеке 
бақылауының болуы;

- жеткізудің жанында өнімдердің дербес қызмет көрсетуге 
жэне түтынуы;
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Азық-түлік сервисінің бүл мінездемелері дэл емес, өйткені 
іүраныс өлкеге не уақытқа сәйкестің улкен өзгерісте болады.Бір 
мігынан сатылған бүйымдар мен тез қоректенетін бөлімдері 
/ісогары стандарттаған жэне негізінен үлкен көлемді сатуға жэне 
жеткізуге кеткен шығындар үлкен мэнді білдіреді. Басқа жағынан 

азық-түлік сервисі қашық жатқан обьектілерге қызмет корсету 
үшін үлкен масштабта даярланатын орталықтандырылған 
опдіріске оз ықпалын тигізеді.

Тамақтану кәсіпорны үсынатын қызмет.
Қонақ үй кәсіпорнының қүрылымында бірнеше 

мейрамханалар немесе бірде бір мейрамхана болмауы мүмкін. 
Мейрамханамен қатар эртүрлі деңгейдегі кафелар болуы мүмкін. 
Жалпы, барлық қон үйлерде бірнеше бар болуы керек. Олар:

-  лобби бары. Ол қонақ үйдің вестибюлінде орналасады
-  мейрамхана бары. Ол мейрамхана залында орналасады
-  бассейн жанындағы бар
-  мини бар
-  көмекші барлар. Олар барлық қабаттарда орналасады. 

Мейрамханада тамақтану қызметінің бірнеше варианты бар:
-  Толық пансион. Үш мезгілді тамақтану. Ғиіі ВоапЗ
-  Жартылай пансион.НаІҒВоагсІ. Екі түрді таңдау
-  Таңғы ас.Весі апсі ВгеакҒазІ. Тек таңғы ас.
-  барлығы қосылған. А11 іпсіішуе. Барлығы кіреді. 

Фуршет,банкет,клубтық демалыс. Таңғы астын 
үйымдастырылуы.
-  континенталдық таңғы ас:чай, кофе, какао, нан өнімдері, 

бал, джем,май
-  ағылшын таңғы ас: континенталды таңғы ас, жүмыртқа, 

балық, астық, бидай өнімдері
-  швед столы— еркін бірнеше асты таңдау
-  Таңғы ас шампанмен-шампан, алкагольды сусындар, 

салаттар, чай,кофе
-  салт дэстүрге байл таңғы ас

Бақылау сүрақтары
1. Қонақжайлылық индустриясы дегеніміз не?
2. Қонақ үйлер жэне орналастыру күралдарының соған сәйкес
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түрлері; мамандандырылған орналастыру күралдары; басқа да 
ұжымдық орналастыру құралдары дегеніміз не?
3. Турнсттерді орналастыру құралдарының дара түрлері дегеніміз 
не?
4. Қонақ үйлер, мотельдер, жабдықталған бөлмелер, турнстік 
жатақханалар және қонақ бөлмелер дегеніміз не?
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7. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының 
қызметтері және оларға қойылатын талаптар

Жоспары
1. Қызмет көрсетудің тиімділігі жэне оны бағалау әдістері
2. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының қызметтері жэне 
оларға қойылатын талаптар
Мақсаты:қонақ үй қонақжайлылық индустриясындағы 
кэсіпорынының басқару жүйесінің түрлері мен қонақ үй 
бизнесіндегі базалық жүйесін ашып көрсету 
ІІегізгі үғымдар: қонақ үй индустриясындағы кэсіпорынның 
меншік формасы, қолданыстағы ресурстар тізбесі, маркетингтік 
саясат жүргізу тэсілі, топ менеджмент қүрылымы, адам 
ресурстарын басқару стилі, сапа жүйесі, басқару жүйесінің 
түрлері, шетелдік менеджментті пайдлану арқылы басқару, 
экімшілік қонақ үйлер, жеке меншік қонақ үйлер.

1. Қызмет көрсетудің тиімділігі және оны бағалау 
одістері

Қонақжайлылық индустрияның тамақ мекемелерінің 
классификаңиясы үшін мынадай бір қатар критериялар 
қолданылады (5- кесте)

5-кесте. Қонақжайлылық индустрияның тамақ
мекемелерінің классификациясына пайдаланатын маңызды 
критерийлер

№ Критерий атауы
1 Өндірісітк-сауда жұмыстарының сипаттары
2 Орналасу орны
3 Қызмет көрсетілетін клиенттер (конақтар) контингенті
4 Тамақтардың (өнімдердің) ассортименті
5 Сыйымдылық
6 Қызмет көрсетудің түрлері
7 Қызмет кереетудің деңгейі
Ескерту:автормен кұрастырылған

1. Экономнкалық тиімділік - кэсіпорында шешім 
қабылдаған кезде эрқашан шектеулі, қолда бар қүралдарды 
пайдалана отырып, коздеген мақсатқа жетуді есепке алады.
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2. Әлеуметтік тиімділік -  қолда бар шектеулі кұралдармен 
кәсіпорынның барлық қатысушыларының әлеуметтік қажеттілігін 
қанағаттандыруды қамтамасыз етеді.

3. Техникалық тиімділік -  кәсіпорының техникалық 
мақсатына байланысты, алға қойылған техникалық мақсаттарға 
жетуді қамтамасыз етеді (өндірістік потенңиалға қажетті, өнімге 
жэне өндірістік бағдарламаларға қойылған көлемдік жэне 
сапалық талаптардың орындарлуы).

4. Экологиялық тиімділік -  кәсіпорының экологиялық 
мақсаттарға жетуіне зейін қояды.

Тиімділіктің деңгейі экономикалық өсу, өмір сүру 
деңгейінің жоғарылауы, инфляңия деңгейінің төмендеуі, жұмыс 
істеу жэне демалыс жағдайының жақсаруы сияқты элеуметтік 
жэне экономикалық мәселелерді шешуге эсер етеді.

Сервис ұйымының жұмыс тиімділігінің басты көрсеткіші- 
пайда. Сол арқылы көрсетілген қызмеггердің көлемі жэне 
құрылымы, еңбек өнімділігі, шығындар деңгейі, өнімді емес 
шығындардың болуы көрініс алады. Пайданың түрлері - қызмет 
көрсетуден, салық салута дейін жэне салық төленген соң. 
Рентабельділік көрсеткіштері бірнеше топтар бойынша 
есептеледі- шығындардың қайтарымын сипаттайтын, сатудың 
тиімділігін, капитал табыстылығын сипаттайтын.

Сервис үйымының тиімділігін талдау басшының бақылау 
жүйесінің негізін қүрайды. Содан алынатын көрсеткіштер 
персонал, басшы іс-эрекеттерінің дұрыстығын көрсетіп сервис 
ұйымының іс-эрекетінің тиімділігі туралы уақытылы шешімдер 
алуға мүмкіндік береді.

Әдеттегідей, сервис үйымдарының қызмет тиімділігін 
жоғарылатудың келесі жолдарын қарастырады:

- персоналдың кэсіби деңгейін жоғарылату;
- қызмет көрсету сапасын сэл төмендету арқылы қызметтер 

жиынтығын көбейту;
- қызмет көрсету проңесін станадарттау жэне техникалық 

жаңарту арқылы сервнсті индустриализаңиялау;
- энергияны үнемдейтін инновацияларды енгізу;

қызмет көрсетудің тиімділігін жоғарылату; 
тұтынушыларды өзіндік қызмет етуге ынталандыру;

- жаңа технологияларды пайдалану.
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Қонақ үй шаруашылығын бағалауда қолданылатын 3 эдіс
бар:

1. Шығыстьщ -  қонақ үйдің жылдың эр мезгіліндегі 
жұмысы, оның танымалдылығы жэне орналасқан орны.

2. Нарықтық -  қонақ үйдің материалдық жэне физикалық 
жағдайларының айырмашылығына негізделген, кейбіреулер бүл 
эдісті сатуды салыстыру эдісі деп атайды.

3. Кірістік әдіске құрылғыларға кеткен шығындар кіреді, 
яғни қонақ үйдің мүлкін бағалау. Кез келғен жағдайда 
бағалаушылар кірістік эдісті қолданады, себебі қонақ үйдің 
бағасы негізінен оның кірісіне байланысты.

Қонақ үйді бағалау өте қиын, себебі көптеген факторларды 
есепке алу қажет. Қонақ үйлік бизнестің даму болашағын 
жобалай білу керек. Осы бизнестегі бәсекелестікке, оның 
маусымға тэуелділігіне, жылдың қай мезгілінде сұраныстың 
қандай болатынына, осыған сәйкес кіріске, қонақ үй клиенттердің 
қандай категориясын тартатынына назар аудару қажет.

2. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының 
қызметтері және оларға қойылатын талаптар

Қоғамдық тамақтандыру объектілерін орналастырута 
қойылатын талаптар:

Қоғамдық тамақтандыру объектілерін (бұдан эрі 
объектілер) орналастыру, жерталаптары

Объектілер оңаша тұрған жэне жапсарлас салынған 
ғимараттарда, тұрғын үйлерталаптары

Тұрғын үйлердің бірінші қабатына орын саны 50-ден 
аспайтын талаптары

Тұрғын үйлердің бірінші қабаты терезесінің астына, 
тротуарларға қоғамдық тамақтандыруталаптары

Объектілерде тұрғын үй-жайларын, қоғамдық 
тамақтандырумен байланысы жоқ жүмыстар талаптары

Объектінің аумағы таза ұсталынып, көркейтіліп, қасында 
уақытша автокөлік қоюғаталаптары

Қоғамдық тамақтандыру объектілерінің жүмыс 
жағдайларына қойылатын талаптар:

Қоғамдық тамақтандыру объектілерінің шығаратын 
өнімдерінің түр-түрі объектілердің типіне, қуатына,талаптары

Өндірістік үй-жайлар мен келушілерге арналған үй- 
жайлардағы микроклимат гигиеналық нормативтергеталаптары
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Өндірістік, көмекші жэне санитарлық-тұрғын үй-жайлар 
қолданыстағы ҚНжЕ талаптарына сәйкесталаптар

Қоғамдық тамақтандыру объектілеріндегі сору-шығару 
желдеткіштерін түрғын үйлер мен қоғамдықталаптары

Кондитерлік онімдерді әзірлейтін үй-жайларға келетін 
желдету жүйесінің қүрамына шаңсүзетінталаптары

Қызмет жасауға арналған үй-жайлар керек кезінде ауаны 
сорып айдайтынталаптары

Жүк тиелетін үй-жайлар, дэліздер жылу беретін 
шымылдықпен жабдықталуы тиіс.

Ылғал, жылу жэне газдардың бөлу көзі болып табылатын 
жабдықтарталаптары

Жүмыс орындарындағы өндірістік жабдықтардан бөлінетін 
жылу әсерінің қарқындылығы адамталаптары

Қоғамдық тамақтандыру объектілерінде жылыту жүйесі 
қолданыстағы ҚНжЕ талаптарына сәйкесталаптары

Барлық ондірістік, экімшілік-шаруашылық үй-жайлардағы 
табиғи жэне жасанды жарықтандыру қолданыстағыталаптары

Салқын тағамдарды, дэмдерді, кремдерді жэне торттар мен 
пирожныйларды әзірлеуталаптары

Өндірістік үй-жайларды жэне қоймаларды жарықтандыру 
үшін ылғал мен шаңнанталаптары

Жарықтандыру қүралдары, арматуралар, терезе жэне 
ойықтардағы әйнектер таза болуы

Үй-жайлардағы шу мен дірілдің рүқсат етілген деңгейі 
жүмыс орындарындағыталаптары

Өндірістік үй-жайларды жобалағанда, қүрылысын қайта 
қалпына келтіргенде жэне пайдалануталаптары.

Шикізатқа, технологиялық үдеріске және дайын 
өнімдерді сатуға қойылатын талаптар:

Барлық келіп түсетін шикізаттар, қосымша, орауға 
қажетті материалдар

Нан, макарон жэне кондитерлік дайын өнімдердің 
қауіпсіздігін бақылау өнім

белгіленген тэртіпте санитарлық ережелер 
Шикізаттарды өндіріске қолдануға дайындау арнайы 

дайындау бөлімшесінде жүргізілуі тиіс.
Дайын өнімдер экспедиция жэне қойма үй-жайларында 

вагонеткаларда, контейнерлерде
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Шикізаттар немесе дайын өнімдердің партиясынан 
Пөтен заттар, ұн зиянкестері

Шикізаттарды, жартылай дайындалған өнімдермен 
комекші материалдарды ыдыстарға (қорапқа) салудан

Ыдыс ашылғаннан кейін ішіндегі шикізат цехтың 
ішінде қолданылатын белгісі

¥ннан босаған қаптар қаптарды сілкуге арналған 
машина орнатылған үй-жайларда

Нан-тоқаш, үн, кондитерлік жэне кремді өнімдерді 
імығару үшін дайындалған

Цехтың ішіндегі көліктік (айналымдағы) ыдыстар мен 
і.ід ы с жабдықтары таза,

Өндірістік цехке алдын ала тазартылмаған көліктік 
(айналымдағы) ыдыстарды кіргізуге,

Ыдысқа салынған шикізаттар, көмекші материалдар 
мен дайын өнімдер қоймалар

Шикізаттар, көмекші материалдар өндіріске 
майдалануға Барлық төгілетін шикізаттар мен екінші өңдеуден 
гүскен дайын өнімдер:

1) онімдер төгетін орындарда;
2) өнімдерді екінші рет қайта өңдеу үшін іріктеуге арналған
3) циклон-ұстағыштардан жиналғаннан ұнды елеуге 

арналған құрылғыда.
¥нды барлық шикізат түрлерінен бөлек сақтау керек.
¥нды бос (қапталмаған) күйінде қабылдау жэне сақтау 

барысында
1) қабылдаушы кұрылғылар тұрақты жабық тұруы, ұнды 

қабылдауға арналған
2) темір ыдыстағы жэне бункердегі ауа сүзгіштер реттелген 

жұмыс
3) барлық люктері мен қуыстары жабылуы керек. ¥нды 

електен
4) ұнөткізгішті, қосып-ажырататын тетікті, тоқ көзін, 

бункерлер мен темір
Суда жүзетін қүстардың жұмыртқаларының қабығын бөлек 

ыдысқа жинау керек.
Жұмыртқа массасын дайындау алдында овоскоп арқылы 

тексерілғен жұмыртқалар
1) бірінші секцияда - температурасы қосу 45о - қосу



2) екінші секцияда - қолданыетағы нұсқауға сәйкес жуғыш 
ерітінділермен

3) үшінші секцияда - зарарсыздандырушы ерітіндімен 
тазартады;

4) төртінші секцияда - температурасы қосу 50оС ағынды 
сумен

Жуатын ваннадағы ерітінді ауысым барысында кем дегенде 
екі рет

Тазартылған жүмыртқаны темір пышақпен жарып, 
сыйымдылығы бес жүмыртқадан аспайтын

Қолданылар алдында жүмыртқа массасы қалайы темір 
електен немесе тотықпайтын

Жүмыртқа массасын қосу 6оС дейінті температурада бір 
сағаттан артық

Жүмыртқа массасын дайындаумен айналысатын 
жүмыскерлерге жүмыртқаны сорттау жэне тазартумен

Еденге күлап кеткен өнімдер (жарамсыз өнім) арнайы 
"санитарлықжарамсыз" деген

Жоғарғы температурада технологиялық операциялар 
жүргізілетін барлық аппараттар бақылаушы-өлшегіш 
күралдармен

Кремді дайындау үшін массасыныц ылғалдығы 20% 
аспайтын сарымай қолданылуы

Торттар жэне пироженноеларды әшекейлеу үшін қанттыц 
сүйық үлесі 60%

Крем бір ауысымда өндірілетін өнімге қажетті көлемде ғана 
дайындалады.

Кілеғейден, пісіріліп жасалған, ірімшіктен, шикі ақуыздан 
шайқап, пісіріп жасалған

Жүмыс орнындағы кремді сығып шығаратын, крем 
толтырылған қапшықтар түскі

Кремді бір ыдыстан екінші ыдысқа ауыстыру арнайы 
қүралмен жасалуы

Салқындатылған шэрбатты сіціру үшін сақтау уақыты қосу 
20о қосу

Крем қосылған өнімдер дайындалғаннан кейін тоцазытатын 
камерада салқындатылуы тиіс.

Тэулігіне 300 килограмнан артық крем қосылған өнімдер 
дайындайтын үйымдардың
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Пештен алынған нан астауларға салынып, вагонеткамен 
момесе контейнерлермен салқындау

Нан, нан-тоқаштар, макарондар жэне кондитерлік өнімдер, 
і аиитарлық паспорты бар

"Картофель" ауруына шалдыққан астықты тағамдық 
мақсатқа қолдануға жэне қайта

Крем қосылған кондитерлік өнімдер қосу 6оС аспайтын 
і емпературада сақталуы

Дайын өнімдер бөтен исі жоқ, таза, кұрғақ қорапқа 
салынады.

Торттар бұрын қолданылмаған картон қораптарға немесе 
осы мақсатқа мемлекеттік

Тұтынатын қораптарына белгі салу нормативті жэне 
і ехникалық құжаттарға қойылатын

Сауда жүйелерінен қайтып келғен нан, нан-тоқаш жэне 
макарон өнімдері,

Өндірісте қалдықтарды және сулауға жататын қайтарылған 
пан өнімдерін

Сауда желісінен механикалық зақымдалған немесе сыртқы 
түрі мен пішіні

Дэмі мен иісі озгерген, ластанған, құрамында бөтен 
қоспалары бар,

Сауда ұйымдары қайта өңдеуге жататын кондитерлік 
онімдерді таза, құрғақ

Сауда желісінен қайта өңдеуге жіберілетін кондитерлік 
онімдердің төмендегідей мазмұнды

1) өнімнің атауы;
2) өнімнің саны немесе салмағы;
3) шығарылған датасы;
4) өнімді қайтарған сауда ұйымының атауы;
5) қайтарылған датасы;
6) қайтару себептері.
Сауда желісінен қайтарылатын кондитерлік өнімдерді, тағам 

өнімдерін тасуға арналған
Қайта өңдеуге жіберілетін кондитерлік өнімдер сауда 

желісінде сатуға арналған
Сауда желісінен қайта жіберілетін кондитерлік өнімдер 

оларды қайта өңдеуге
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Қайта өңдеуге жарамайтын кондитерлік өнімдер арнайы 
ыдыста жиналуы жойылуға

Қайта өңдеуден өткен өнімдерден шығарылған кондитерлііс 
онімдер санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға

Шикізаттардың, көмекші материалдардың, дайын 
онімдердің жэне нан, нан-тоқаш, макарон

Жартылай дайын жэне дайын өнімдерді шығарудың 
технологиялық үдерісінің барлық

Дайын өнімдерді сақтау жағдайы жэне сату мерзімі 
қолданыстағы санитарлық

Персоналдың жеке басының тазалығын сақтау ережелеріне 
қойылатын талаптар:

Нан, нан-тоқаш, макарон жэне кондитерлік онімдерді 
шығаратын, сақтайтын жэне

Әрбір қызметкерде оның барлық медиңиналық тексеруден 
откен қорытындысы жэне

Үйымның барлық қызметкерлері арнайы киімде жүмыс 
істеп, қолдарының тазалығын

Үйымның қызметкерлеріне арнайы жүмыс киімдерін 
түйреуішпен, инемен қадауға жэне

Жүмыс басталардың алдында күн сайын персоналдарды 
тексеру керек. Іріңді

Әрбір үйымда бірінші медициналық көмек корсету үшін 
дәрі-дәрмектер жиынтығы

Слесарьлар, электромонтерлар жэне басқа да жүмысшылар 
өндірістік жэне қоймалық

Үйымдармен қолданыстағы нормативтік қүқықтық актілерге 
сәйкес шыбындар, таракандар жэне

Шикізаттар мен дайын өнімдерді кеміргіштердің 
ластауынан жэне бүзуынан сақтау

1) үй-жайдың есіктері мен табалдырығы (40-50 сантиметр 
биіктікте) темір

2) жертоле қабатының терезелерін жэне желдету 
жүйелерінің тесіктерін қорғау

3) қабырғалардағы, едендердегі, су қүбырлары мен 
радиаторлардың маңында орналасқан

4) цехтарды уақытында тағам қалдықтарынан тазартып, 
жүмыстың аяғында шикізаттар
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Зарарсыздандыру, дезинсекция жэне дератизациядан өткізу 
-кумыстарын, осы шараларды жүргізуге

Қоймаларда қамба зиянкестеріне қарсы жүргізілетін газбен 
і ігіарту жүмыстары қолданыстағы

Шикі заттарды, тамақ өнімдерін тасымалдау, қабылдау жэне 
смқтау барысында

Өнімдік шикі заттарды, тамақ өнімдерін, белгіленген 
гортіпте санитарлық паспорт

Автокөліктің кузовының іші жуылуға ыңғайлы 
мптериалдармен жабылып жэне сөрелермен

Өнімдік шикі заттар мен тағамдық өнімдерді алып 
жүрушілер мен

Тез бүзылатын тағамдар тоңазытқышы бар көлікпен 
і асымалдануы тиіс. Тез

Аспаздық жэне кондитерлік өнімдер белгі салынған жэне 
тиза ыдыстарда

Тағам онімдерін (олардың қаптамасына қарамай) 
гасымалдауга арналған арнайы көлікті,

Коліктік ыдыс өнімнің эрбір түріне сай келетін 
қолданыстағы стандарттың

Объектілерден бөлек, сатылатын шикі зат пен тағамдық 
онімдердің сапасы

Объектілерге түсетін онімдік шикі заттар, тағамдық өнімдер 
қолданыстағы нормативтік

Объектілерге мыналарды қабылдауға болмайды:
1) сапасы мен қауіпсіздігін растайтын қүжаттары жоқ шикі 

заттар
2) таңбасы жэне ветеринарлық куэлігі жоқ барлық ауыл 

шаруашылық
3) ветеринарлық куэлігі жоқ балықтарды, шаяндарды, 

ауылшаруашылық күстарын, ішек-қарыны
4) қабығы ластанған, "аққан", "жарылған", сальмонеллез 

бойынша қолайсыз шаруашылықтардан
5) банкілерінің тығыз жабылуы бүзылғанда, жарылайын деп 

түрған, "атылатын",
6) қүрамында қамба зиянкестері бар жармаларды, үнды, 

қақталған жемістерді
7) зеңденген жэне шіріктері бар жемістер мен көкөністерді;
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8) жеуге жарамайтын, егілмей жабайы шыққан жеуге 
жарайтын, құрттаған,

9) сақталу мерзімі өтіп кеткен жэне сапасының төмендегені 
туралы

10) үйде дайындалган өнімдерді.
Өнімдерді шығарушының ыдысында сақтау тиіс, керек 

болған жағдайда өнімнің
Азық-түлік өнімдерін түрлеріне қарай қабылданған 

жіктемеге сэйкес сақтау тиіс:
Тағам өнімдерін сақгағанда тауарлық көршілестіктің 

ережесін сақтап, жинаудың нормалары,
Өнімдерді сақтауға арналған мұздатқыш камералар оңай 

жуылатын сөрелермен, конденсатты
Салқындатылған ет ұшалары, жарты үшалары, ұшаның 

төрттен бір бөлігін
Шығарушының ыдысында мүздатылған өкпе-бауыр, ішек- 

қарындар, құстар, балықтар сөрелерде немесе
Қаймақ, сүзбені қақпағы бар ыдыста сақтайды. Қасық, 

қалақшаны қаймақ
Сары майды зауыттың ыдысында немесе пергаментке 

оралған кесек ретінде
Ірі ірімшіктерді ыдыссыз таза сөрелерде сақтайды. 

Ірімшіктерді бірінің үстіне
Дайын ет өнімдерін (шүжықтар, сан еттері, жіңішке 

шүжықтар, сарделькалар)
Қорабтардағы жүмыртқаларды тауар салғыштың үстінде 

салқын қүрғақ үй-жайларда сақтайды.
Жарма мен үнды қаптарда тауар салғыштың үстінде жэне 

қатарлай
Макарондық өнімдерді, қант, түзды алып келушінің 

ыдысында сөрелерде немесе
Шай мен кофені желденетін қүрғақ үй-жайлардың 

сөрелерінде сақтайды.
Нанды сөрелерде, шкафтарда сақтайды. Нанға бөлек қойма 

бөлінуі тиіс.
Нан қойылатын шкафтардың есіктерінде желдену үшін тесік 

болуы тиіс.
Картоп пен тамыржемістерді құрғақ қараңғы үй-жайларда 

сақтайды; қырық қабатты
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Мұздатылған көкөністерді, жемістерді, жидектерді алып 
кслушінің ыдысында төмен температуралы

Берілген өнім түрінің жарамдылық мерзімі көрсетілген эрбір 
і.ідыстық орынының

Шикізатты өңдеуге және өнімді өндіруге қойылатын 
іалаптар:

Аспаздық жэне кондитерлік онімдерді дайындағанда 
тохнологиялық проңестің ағымдылығын сақтау

Шығарылатын өнімдердің жиынтүрін шығаруға 
оаннтарлық-эпидемиологиялық қызмет мемлекеттік
органдарының санитарлық-эпидемиологиялық

Шикі жэне піскен өнімдерді оңдеу бөлек, 
мамандандырылған цехтарда жүргізілуі

Мұздатылған етті екі жолмен ерітеді. Ақырын еріту 
температурасы 0-ден

Ұшадағы, жартылай жэне төрттен бір бөлікті етті сүйектен 
пііырардың

Ет турамасын 2-4оС температурада 6 сағаттан артық 
сақтамайды. Суық

Өкпе-бауыр, ішек-қарынды ауада немесе суда ерітеді. 
Жылумен өңдеудің алдында

Құстардың ұшаларын ауада ерітеді, ағын сумен жуып 
тастайды жэне

Балықты ауада немесе температурасы 12оС-ден аспайтын 
суда мынандай есеппен

Тұздықталмаған күйдегі салаттарды, винегреттерді қосу-алу 
4-2оС температурада 6 сағаттан

Сілікпе жасағанда пісірілген ет өнімдері жэне басқа 
құрамдарына сүзілген

Еттен жэне құстан жасалған өнімдердің қолдануға 
дайындығын тескен жерден

Балық турамасының жэне балық өнімдерінің дайындығы 
сыртқы қабығының қызарып

Туралған еттен, балық етінен дайындалған өнім жэне балық 
кесектері

Тоқаш еттерді буға пісіргенде, оның жылумен дайындалу 
уақыты кем

Еттен жасалған өнімдердің дайын күйіндегі 
органолептикалық белгілері тескен жерден
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Құс еті толық дайын болғанда жамбас сүйегінің сынған 
түсында

Өнімдерді майда қуыру барысында арнайы жабдықтар 
(таба) немесе асүйлік

Бірінші жэне екінші тағамдарға арналып пісірілген етті, 
қүсты, өкпе-бауыр,

Самеа мен қүймақтарға салма дайындағанда, алдын ала 
пісірілген еттен

Тағамдарды дайындауға қолданылатын жүмыртқалар 
белгілі бір орында жэне белгіленген

Асханалық (жүмыртқалаған күнін есептемегенде сақталу 
мерзімі жеті күннен көп)

Жүмыртқа үнтағын елегеннен, сумен араластырғаннан кейін 
жэне 30-40 минут

Жүмыртқаға сүт қосып омлет дайындағанда жүмыртқаның 
(немесе жүмыртқаның үнтағын)

Қабығы аршылған картоп, тамыржемістер жэне басқа да 
көкөністерді қарайып

Кисельдер мен нэрсуларды өздерінің қайнатылған 
ыдыстарында суық ңехта суытылады.

Гарнирлер тек ыстық қайнаған сумен ғана шайылады. 
Объектілерде мыналарды дайындауға тыйым салынады:
1) Ет кесінділерінен, шошқа мойын еттерінен, өкпелерінен, 

қанынан жасалған
2) флоттық макарон дайындауға;
3) пастерленбеген сүттен ірімшік дайындауға жэне 

турамасы бар қүймақтарды
4) табиғи пісірілмеген жэне пастерленген фляга сүтін, алдын

ала
5) тұтынушы ыдысындағы ашыған сүттен жасалған 

сусындарды сыйымдылықтарға құюға
6) ұйыған сүтті сусын ретінде пайдалануға, одан ірімшік 

жасауға;
7) тығыз жабылған ыдыстағы көкөністерден, еттен, 

балықтан, саңырауқүлақтан жасалған
8) ашыған сүт сусындарын дайындауға, сыра, алкогольды 

жэне алкогольсіз
Демалыс орындарында жэне көшелерде мангалдарда, қуыру 

табасында, тор көздердерде,
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1) су құбыры және каналнзацня желісіне қосылған, сонымен
бірге

2) қуыру жұмысына ағаштарды немесе дайын ағаш көмірін, 
гемір

3) өнімдер тек сатар алдында ғана қуырылуы тиіс .



8. Қоғамдық тамақтандыру бнзнесінің 
заманауи дамуүрдісі

Жоспар:
1. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының 

қызметтері жэне оларға қойылатын талаптар
2. Қоғамдық тамақтандыру бизнесінің заманауи даму 

үрдісі
3. Қоғамдық тамақтандыру кэсіпорындарының жіктелуі
4. Қоғамдық тамақтандыру кэсіпорындарының типтері

Мақсатьщонақ үй қонақжайлылық индустриясындағы 
кэсіпорынының басқару жүйесінің түрлері мен қонақ үй 
бизнесіндегі базалық жүйесін ашып көрсету

Негізгі үғымдар: қонақ үй индустриясындағы кэсіпорынның 
меншік формасы, қолданыстағы ресурстар тізбесі, маркетингтік 
саясат жүргізу тәсілі, топ менеджмент қүрылымы, адам 
ресурстарын басқару стилі, сапа жүйесі, басқару жүйесінің 
түрлері, шетелдік менеджментті пайдлану арқылы басқару, 
экімшілік қонақ үйлер, жеке меншік қонақ үйлер.

1. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының 
қызметтері жэне оларға қойылатын талаптар

Қоғамдық тамақтандыру қызметтерінің жіктелуі, оларға 
қойылатын талаптар, қоғамдық тамақтандыру қызметтерінің 
қауіпсіздігіне қойылатын талаптар жэне қоғамдық тамақтандыру 
қызметтерінің сапасын бағалау жэне бақылау әдістері ГОСТ Р 
50764-2009 бекітілген, оған сәйкес «қоғамдық тамақтандыру 
қызметі -  түтынушының қоғамдық тамақтандыру өнімдеріне 
қажеттілігін қанағаттандыру, қоғамдық тамақтандыру тауарлары 
мен сатып алынған тауарларды өткізу жэне түтыну үшін 
жағдайларды құру, бос уақытт өткізу жэне басқа қосыша 
қызметтер көрсету бойынша орындаушының (қоғамдық 
тамақтандыру кәсіпорындарының заңды түлғалары жэне жеке 
кәсіпкерлердің) әрекеті»

Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорандарда көрсетілетін 
қызметтер:

• Тамақтану қызметі;
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• Аспаздық өнімдер мен конднтерлік өнімдерді даярлау 
қі>ізметі;

• Өнімді тұтынуды ұйымдастыру жэне қызмет көрсету 
қызметтері;

• Аспаздық өнімдерді өткізу қызметі;
• Бос уақытты ұйымдастыру қызметі;
• Ақпараттық-кеңес беру қызметі;
• Басқа да қызметтер.
Тамақтану қызметі аспаздық өнімдерді даярлау жэне оларды 

кәсіпорын типі мен классына сәйкес өткізу мен тұтыну ұшін 
жағдай кұру қызметтері болып табылады жэне мейрамхана, бар, 
кафе, асхана, дэмхананың тамақтану қызметі болып 
ажыратылады. Аспаздық өнімдер мен кондитерлік өнімдерді 
даярлау қызметіне тұтынушы тапсырысы бойынша аспаздық 
онімдер мен кондитерлік өнімдерді даярлау, кәсіпорында 
гапсырыс беруші шикізатынан тағам даярлау, ұйге келіп 
аспаздық жэне кондитерлік өнімдер, тағамдар даярлау жөнінде 
аспазшы, кондитер қызметі жатады. Өнімді тұтынуды 
үйымдастыру жэне қызмет көрсету қызметтеріне мерейтойлар, 
жанұялық отырыстар, астар ұйымдастыру; конференция, 
семинар, жиналысқа қатысушылардың тамақтануын 
үйымдастыру жэне қызмет көрсету, демалу аймағында жаппай- 
мәдени шаралар, тұтынушы тапсырысы бойынша аспаздық 
өнімдер мен кондитерлік өнімдерді жеткізу, аспаздық өнімдер 
мен кондитерлік онімдерді жұмыс орнына, кеңсеге, ұйге, 
жолаушы көлігіне, қонақ ұй нөмірлеріне жеткізу жэне қызмет 
көрсету, қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары залында 
орындарды алдын-ала тапсыру, кешенді рационға қызмет корсету 
галондары мен абонементтерін сату, кешенді тамақтандыруды 
ұйымдастыру жатады. Аспаздық өнімдерді өткізу қызметіне 
аспаздық жэне кондитерлік онімдерді дүкендер жэне аспаздық 
бөлімдері арқылы өткізу, тускі астарды үйге жеткізу, аспаздық 
өнімдер жинағын жолға жинау жатады. Бос уақытты 
ұйымдастыру қызметі музыкалық қызметті ұйымдастырудан, 
концерт жұргізуден, варьете жэне видеобағдарлама жүрғізуден, 
газет пен журнал таратудан, үстел ойындары, ойын автоматтары, 
биллярд ұйымдастырудан тұрады. Ақпараттық-кеңес беру 
қызметі аспаздық жэне кондитерлік өнімдерді даярлау, безендіру 
жонінде мамандардың кеңес беруі жэне дастарқан жаю; емдәм
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бикенің аспаздық өнімдерді эртүрлі ауруларда түтыну мәселесі 
бойынша кеңес беруі; аспаздық шеберлікке оқытуды 
үйымдастырады. Басқа да қызметтерге асханалық жаймаларды, 
ыдыстарды, аспаптарды, саймандарды жалға беру; фирмалық 
значоктарды, гүлдерді, сувенирлерді сату; парфюмерия, аяқ-киім 
тазалау қүралдарын үйымдастыру; киімді жөндеу жэне тазалау; 
түтынушыларға қызмет көрсетуден кейін қалған тағамдарды 
буыптүю; кәсіпорыннан алынған аспаздық өнімдерді буып-түю; 
кәсіпорында түтынушыларға телефон жэне факс байланысын 
үсыну; түтынушының жеке заттарын (сыртқы киім), сөмке мен 
бағалы заттарын кепілді сақтау; түтынушы тапсырысы бойынша 
такси шақыру; кәсіпорын алдында үйымдастырылған тұрақта 
тұтынушы көліктерін қою жатады. Қоғамдық тамақтандыру 
қызметтері мақсатты тағайындалуына, уақытында ұсынылу мен 
дэлдігіне сай келу керек, сонымен қатар қауіпсіздік, экологиялық, 
эргономикалық, ыңғайлылық, эстетикалық, қызмет көрсету 
мэдениеті, акңараттық талаптарына жауап беру керек.

2. Қоғамдық тамақтандыру бизнесінің заманауи даму үрдісі
Қоғамдық тамақтандыру қызеттері кэсіпорын типіне

тәуелсіз төмендегідей жалпы талаптарға жауап беру керек:
• элеуметтік мекен жайлық;
• функңионалдық жарамдылық;
• қауіпсіздік;
• эргономикалық;
• эстетикалық;
• ақпараттылық.
Қоғамдық тамақтандыру қызеттері оның типіне сәйкес (ал 

мейрамханалар мен барлар үшін классымен) орындаушымен 
(қоғамдық тамақтандыру кәсіпорнымен) анықталады. Алкогольді 
өнімдерді өткізетін қоғамдық тамақтандыру кэсіпорындарында 
осы әрекет түріне лиңензиясы болу керек. Қызмет корсету 
уақытша тоқтатылған жағдайда (жоспарлы санитарлық күндер, 
жөндеу жэне басқа жағдайлар) кәсіпорын тұтынушыға уақытылы 
өз әрекетінің тоқтатылу күні мен мерзімі туралы хабарлауға 
міндетті жэне жергілікті басқару органдарына айту керек.

3. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының жіктелуі
Қоғамдық тамақтандыру кэсіпорны: аспаздық өнімдермен,

үннан даярланған кондитерлік жэне тоқаш өнімдерімен қоса, 
қоғамдық тамақтандыру өнімдерін өндіру, өткізу жэне (немеее)
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іүтынуды ұйымдастыруға арналған кэсіпорын. Қоғамдық 
іамақтандыру кәсіпорнының тнпі: өзіне тэн қызмет көрсету 
шарттары, өткізілетін қоғамдық тамақтандыру енімдерінің 
иссортнменті жэне техннкалық жабдықталуы бар кәсіпорын. 
Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорнының классы: ұсынылатын 
қызметтер сапасы, қызмет корсету деңгейі мен шарттарын 
сипатгайтын нақты тнпті кэсіпорнының ерекшелік белгілерінің 
жиынтығы.

Қоғамдық тамақтандыру кэсіпорындарын жіктеу негізіне 
келесі белгілер жатқызылу мүмкін: функцноналды тағайындалуы, 
шикізатты өңдеудің технологиялық кезеңі, аспаздық енімдерді 
даярлау әдісі, ассортимент, қызмет корсету сипаты мен 
үсынылатын қызметтер, түтынушылық сүраныс жиілігі, 
тамақтану түрі, кэсіпорынның орналасуы, түтынушылардың 
қызмет көрсетілетін түтынушылардың контингенті, жүмыс 
маусымдылығы, мобилділік дэрежесі жатады.

Қоғамдық тамақ жүйесінде функционалды тағайындалуына 
байланысты желілер келесі кэсіпорын топтарына жіктеледі:

• аспаздық тауарлар мен сатып алынатын тауарлар ондірісін, 
откізуін жэне түтынуды ұйымдастыруды үйлестіретін орындар 
(асхана, мейрамхана, кафе, барлар, дэмханалар);

• жартылай фабрикаттар, аспаздық жэне кондитерлік 
онімдер ондірісін жүзеге асыратын орындар (алдын-ала даярлау 
кэсіпорындары);

• аспаздық онімдерді өндіру жэне өткізуді үйлестіретін 
кэсіпорындар (үйге тағамдарды жіберу жөнінде кэсіпорындар);

• жартылай фабрикаттарды, аспаздық жэне кондитерлік 
онімдерді өткізетін орындар (аспаздық дүкендері мен жартылай 
фабрикаттар бөлімі);

• қонақ үй нөмірлерінде жэне басқа орналастыру 
орындарында түтынушыларға жеткізу жэне қызмет көрсетуді 
үйымдастыратын кәсіпорындар.

Шикізатты оңцеудің технологиялық кезеңіне байланысты 
(орындалатын ондірістік функцияларға байланысты) қоғамдық 
гамақтандыру кэсіпорындары желісі алдын-ала даярлау жэне 
толық даярлау кәсіпорындары болып болінеді. Алдын-ала 
даярлау кәсіпорындарының ендірістік-саудалық эрекетінің 
(])ункциясы дайындығы эртүрлі жартылай фабрикаттарды, 
аспаздық жэне кондитерлік өнімдерді орталықтандырылған
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өндіру мен онымен жабық жэне ашық типті қоғамдық 
тамақтандыру кәсіпорындарын жабдықтауға бағытталған.

Алдын-ала даярлау кәсіпорындарына алдын-ала даярлау 
фабрикалары, жартылай фабрикаттарды өндіру жөнінде 
маманданған цехтар, аспаздық фабрикалар мен тез мұздатылған 
өнімдер фабрикасы жатады. Алдын-ала даярлау-фабрикалары -  
кең ассортиментте жартылай фабрикаттарды өндіру мен онымен 
толық даярлау кәсіпорындарын, бөлшек сауда жэне аспаздық 
дүкендерін кешенді жабдықтауға арналған кәсіпорындар. Алдын- 
ала даярлау-фабрикаларының қуаты тәуліғіне өңделетін шикізат 
тоннасымен анықталады. Алдын-ала даярлау-фабрикаларында 
жоғары өнімділікті жабдықтар, соның ішінде ет, балық, 
көкөністерді өңдеу бойынша механикаландырылған желілер, ет 
пен қүс етін жібітуге арналған дефростерлер; қуатты тоңазыту 
жабдықтары әрекет етеді.

Алдын-ала даярлау фабрикаларында өнімдер мен шикізатты 
тасымалдауға арналған транспортерлер мен ілмелі 
механикаландырылған желілері бар қойма шаруашылығы; ет, қүс 
өңдеу, балық, көкөніс, аспаздық жэне кондитерлік цехтары, 
экспидиция жэне жартылай фабрикаттар мен аспаздық өнімдерді 
басқа кәсіпорындарға тасымалдауға арналған функционалды 
сыйымдылықтарды қолдануға негізделген арнайы көлік бар.

Өндірістік цехтар заманауи жоғары өнімділікті
жабдықтармен; тез мүздатылған жартылай фабрикаттар мен 
тағамдарын дайындауға арналған ағынды механикаландырылған 
желілермен жабдықталған, оларды сақтау үшін төмен
температуралы камералар қарастырылған.

Жартылай фабрикаттар комбинаты алдын-ала даярлау- 
фабрикаларына қарағанда тек ет, қүс, балық, картоп жэне
көкөністерден жартылай фабрикаттар өндіреді. Бүндай
кәсіпорынның қуаты тәулігіне 30 т дейін шикізат өндіретін 
кәсіпорын болып жобаланады. Алдын-ала даярлау фабрикалары, 
жартылай фабрикаттар комбинаты негізінде фабрика-ас үйлер, 
тамақтану комбинаты, аспаздық саудалықөндірістік бірлестіктер 
қүрылуы мүмкін.

Фабрика-ас үйлер -  негізінен түскі ас өнімін, аспаздық жэне 
кондитерлік өнімдерді өндіретін жэне маманданған көлікпен 
толық даярлау кэсіпорындарына жеткізетін ірі 
механикаландырылған кэсіпорындар.
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Фабрика - 16 ас үйлер басқа алдын-ала даярлау
косіпорындарынаи олардың ғимаратында асхана, мейрамхана, 
кафе немесе дэмхана орналасу мүмкіндігімен ерекшеленеді.

Фабрика-ас үйлер қүрамына негізгі цехтардан басқа 
плкогольсіз сусындарды, кондитерлік өнімдерді, балұздақты, 
тоңазытылған жэне тез мұздатылған тағамдар өндіретін цехтар 
кіруі мүмкін. Фабрика-ас үйдің қуаты -  аусымына 10-15 мың 
тағамға дейін.

Аспаздық фабрика мен тез мұздатылған өнімдер фабрикасы 
индустриалды эдіспен дайын тағамдарды өлшеп жэне буып- 

түюмен дайындайтын кәсіпорындар. Жартылай фабрикаттарды 
ондіретін маманданған цехтар -  эртүрлі жартылай фабрикаттар 
ассортиментін өндіруғе маманданған цехтар. Көбіне олар тамақ 
оиеркәсібі кэсіпорындары ішінде орналасады. Маманданған 
аспаздық цехтар -  ірі қоғамдық тамақтандыру кэсіпорны 
қүрамында ұйымдастырылатын цехтар. Олар аспаздық дүкендері 
мен басқа өткізу каналдары бойынша өткізуге арналған ет, балық 
және т.б. аспаздық өнімдерді дайындауға тағайындалған.

Шикізатты өңдеу желілері жэне жартылай фабрикаттарды 
ондіру желілері қолданылады, ауыр тиеу-түсіру жұмыстары 
механикаландырылады. Борттық тамақтану цехы. Цех аэропортта 
самолетке жинақтау, қысқа мерзім сақтау жэне өткізуге арналған 
тағамдарды дайындау үшін ұйымдастырылады.

Мектеп аспаздық фабрикасы -  мектеп асханалары мен 
буфеттеріне аспаздық өнімдер өндіру мен жабдықтауға арналған 
алдын-ала даярлау кәсіпорны. Қоғамдық тамақтандыру 
комбинаты -  бірыңғай тағам даярлау технологиясы бар алдын- 
ала даярлау жэне толық даярлау кәсіпорындары, аспаздық дүкені 
мен эртүрлі қосалқы қызметтерінен (зауытта) тұратын өндірістік- 
шаруашылық кешен. Жоғары механикаландырылған жабдықтары 
бола отырып, тамақтану комбинаты басқа қоғамдық 
тамақтандыру кәсіпорындарына жартылай фабрикаттарды өндіру 
жэне жабдықтауды қамтамасыз етеді.

Тамақтану комбинатының бірыңғай өндірістік 
бағдарламасы, бірыңғай экімшілік басқаруы, ортақ қойма 
шаруашылығы бар. Тамақтану комбинаты әдетте өндірістік 
кэсіпорын территориясында оның контингентіне қызмет 
көрсетуүшін кұрылады, сонымен қатар жанындағы тұрған 
аймақтар халқына, жақын орналасқан ұжым қызметкерлеріне



қызмет көрсетуі мүмкін. Тамақтану комбинаты сонымен қатар 
жалпы студенттер саны 5 мыңнан астам ірі жоғары оқу орнында 
қүрылуы мүмкін. Сонымен қатар мектеп тамақтандыру 
комбинаттары болады. Толық даярлау қоғамдық тамақтандыру 
кәсіпорны алдын-ала даярлау кәсіпорнынан немесе тамақ 
өнеркәсібінен алынатын эртүрлі дайындық дэрежелі жартылай 
фабрикаттардан аспаздық өнімдерді ондіреді. Толық даярлау 
кәсіпорнына қоғамдық тамақтандыру кәсіпорнының келесі 
типтері жатады: мейрамханалар, барлар, кафе, асханалар,
дэмханалар.

Аспаздық өнімдерді өндіру әдісіне байланысты қоғамдық 
тамақтандыру кэсіпорындары шикізатта, жартылай 
фабрикаттарда, шикізаттармен жартылай фабрикаттарда жүмыс 
істеуі мүмкін. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында 
өткізілетін өнім ассортименті кең (асханада, мейрамханада) жэне 
шектеулі (дэмханада, кафеде, маманданған кәсіпорындарда) 
болуы мүмкін. Қызмет көрсету сипаты мен үсынылатын 
қызметтерғе байланысты қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары 
тағам қабылдауды демалысты үйымдастырып (мейрамхана, 
барлар, кафелер), не болмаса салыстырмалы жылдам қызмет 
көрсетіп (асхана, дэмхана, буфет) қамтамасыз етуі мүмкін. 
Түтынушылық сүраныс жиілігі бойынша кәсіпорындар 
тамақтануда күнделікті қажеттілікті (асхана, дэмхана, буфет), 
маманданған өнімге немесе жоғары сапалы өнімге периодты 
сүранысты, үлттық өнімге сирек сүранысты қанағаттандыру 
(үлттық аспаздықпен мейрамхана, кафе) мүмкін.

Орналасуы мен қызмет көрсетілетін түтынушылар 
контингентіне байланысты қоғамдық тамақтандыру 
кәсіпорындары келесі топтарға бөлінеді:

• белгілі бір халық контингентіне қызмет көрсететін жэне 
ондірістік кэсіпорындарда, үжымдарда, ЖОО, мектептерде 
орналасқан;

• барлық тамақтанушылар контингентіне қызмет корсететін 
жэне көшеде жэне қала аудандарында орналасқан (жалпыға 
ортақ)

Жүмыс маусымдылығына байланысты кәсіпорындар жыл 
бойы (түрақты қызмет ететін) немесе периодты (маусымдық) 
болуы мүмкін. Мобильділік дәрежесі бойынша қоғамдық 
тамақтандыру кәсіпорындары стаңионарлы немесе жылжымалы
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(иитобуфеттер) болуы мүмкін. Әртүрлі типті жэне классты 
қоғамдық тамақтандыру кэсіпорнын шартты түрде 
ісоммерцнялық жэне коммерцнялық емес деп жатқызады. 
Коммерцнялық кэсіпорындар -  эртүрлі меншік түріндегі (ААҚ, 
Д1з¥, ЖК жэне т.б.), олар «сатып алу нарығы» жағдайында 
жүмыс істейді жэне тнпі мен класына байланысты түтынушылар 
сегменті айырмашылығына байланысты есептелген.

Барлық шаруашылық, саудалық, өндірістік әрекет
кэсіпорынның өзінде коммерцня болады. Әдетте бүл, бүл ашық
желідегі кәсіпорындар. Бүндай кэсіпорындардың негізгі мақсаты 

белгілі бір түтынушылар сегментіне қажетті қызметтерді үсыну 
жэне оның нэтижесінде пайда табу. Бүндай кәсіпорындарған 
мейрамханаларды, барларды, асханаларды, кафелерді, эртүрлі 
маманданған Газі-Гоосі кэсіпорындарды жатқызуға болады.
Коммерциялық қоғамдық тамақтандыру кэсіпорындары жоғары 
бағалық интервалда, сол сияқты орташа бағалық интервалда 
жүмыс істеуі мүмкін. Таңдалған түтынушылар сегментіне 
байланысты кэсіпорынның концепциясы қүрастырылады.
Коммерциялық емес кэсіпорындар -  белгілі-бір құрылым 
балансында орналасқан, түрақты контингентке қызмет корсететін 
кэсіпорындар. Коммерциялық кәсіпорынға қарағанда олардың 
мақсаты белгілі бір халық тобына әлеуметтік кепілдікті 
қамтамасыз ету болып табылады.

Бұған жұмыс күні бойы жұмысшылар мен қызметкерлерге 
тамақтануды қамтамасыз ететін ондірістік кәсіпорындар 
болімдері; мектептер, орта оқу орындары мен ЖОО; спорт жэне 
көрініс кешендері; көлік, әскер үйымдары жатады.

4.Қоғамдық тамақтандыру кэсіпорындарының типтері
Кәсіпорын типін анықтау кезінде келесі факторлар 

ескеріледі:
• өткізілетін өнім ассортименті, даярлау түрлілігі мен 

күрделілігі;
• техникалық жабдықталуы (материалды база, инженерлі- 

техникалық жабдықталуы жэне жабдықтары, бөлмелер құрамы, 
архитектуралық - жоспарлық шешімдер жэне т.б.);

• қызмет көрсету эдісі;
• тұтынушыларға қызмет көрсету уақыты (күту уақыты, 

қызмет көрсету уақыты);
• персоналдың жіктелуі;
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• қызмет көреету сапасы (ыңғайлылық, сөйлесу этикасы, 
эстетика жэне т.б.). Мейрамхана - күрделі даярланатын, соның 
ішінде тапсырыстық жэне фирмалық тағамдар, алкогольді 
сусындар, темекі жэне кондитерлік өнімдердің кең 
ассортиментімен, демалысты ұйымдастырумен қатар (музыкалық
- ойын сауық - бағдарлама, би, шоу балет жэне т.б.) 
тұтынушыларға қызмет көрсетудің жоғарғы деңгейімен 
ерекшеленетін қоғамдық тамақтандыру кәсіпорны. Өткізілетін 
онім ассортименті бойынша мейрамханалар балық, сыра, ұлттық 
немесе шетел аспаздығы болып ажыратылады. Мейрамханалар 
төмендегідей ажыратылады:

• өткізілетін өнім ассортименті бойынша -  маманданбаған 
жэне маманданған (балық, сыра, ірімшік жэне т.б.; ұлттық жэне 
шетел аспаздықтарымен мейрамханалар);

• орналасу жері бойынша- тұрғын жэне қоғамдық
ғимараттарда, соның ішінде жеке тұрған ғимараттарда, қонақ үй, 
вокзал ғимараттарында, мәдени ойын-сауық жэне спорт
нысандарында, демалыс аймақтарында, көлікте (вагон- 
мейрамхана жэне т.б.);

• түтынушылар мүддесі бойынша (клубтық мейрамхана, 
спорт-мейрамхана, мейрамхана-түнгі клуб, мейрамхана-салон);

• қызмет көрсету әдістері мен түрлері бойынша -
даяршылар қызмет көрсететін мейрмахана, «швед үстелі» жүйесі 
бойынша қызмет көрсететін мейрамхана, жүріп қызмет 
көрсететін мейрамхана;

• бөлме қүрамы мен тағайындалуы бойынша -  стаңионарлы 
жэне жылжымалы (кемеде, пойызда);

• өнім өндіруді үйымдастыру бойынша -  шикізатта,
жартылай фабрикатта жұмыс істейтін (алдын-ала даярлау), 
аралас типті асханалар, тарату асханалары. 19 Вагон -
мейрамхана - алыс сапарға баратын, соның ішінде халықаралық 
теміржол арқылы жүретін жолаушылрға қызмет көрсетуге 
арналған, тағамдардың эртүрлі ассортиментімен жэне қызмет 
көрсетудің жоғары деңгейімен ерекшеленетін қоғамдық
тамақтандыру кәсіпорны. Вагон-мейрамхана төмендегідей 
қызметтер түрін үсынады:

• вагон-мейрамхананың тамақтану қызметі эртүрлі шикізат 
түрінен тағамдар мен өнімдердің эртүрлі ассортиментін, соның 
ішінде күрделі даярланатын, фирмалық жэне тапсырыстық
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тағамдардың барлық негізгі тобын (бір тэулікке дейін жүретін 
ікжыздарда - бірінші тағамдардан басқа), сатып алынған тауарлар 
мен арақ- шарап өнімдерін даярлау, өткізу, түтынуды 
үііымдастыру бойынша қызметтер болып табылады;

• аспаздық онімдерді өткізу, түтынуды үйымдастыру жэне 
жолаушыларға қызмет көрсету қызметтері аспаздық өнімдер мен 
сатып алынған тауарларды сатудан; түтынушы тапсырысы 
бойынша купеге аспаздық өнімдер мен конднтерлік өнімдерді, 
сонымен қатар кешенді рацнонды жеткізуден түрады;

• бос уақытты үйымдастыру қызметі музыкалық қызмет 
корсету мен видеобағдарламалардан түрады;

• басқа да қызметтер сувенирлер, значоктар, сэйкес 
ондірістік тауарлар сатудан; жолаушылар вагон-мейрамханада 
немесе вагон-кафеде сатып алған аспаздық өнімдерді буып- 
түюден; жолаушыларға қызмет көрсетуден кейін қалған аспаздық 
онімдерді буып-түюден түрады.

Вагон-кафе -жол үзақтығы әдетте 16 сағатқа дейін 
бағыттарда жолаушыларға тамақтануды үйымдастыруға арналған 
арнайы вагон, ассортименті вагон- мейрамханаға қарағанда 
шектеулі, негізінен күрделі емес даярланатын аспаздық өнімдер 
ассортименті жэне сатып алынған тауарлар мен сусындардың кең 
ассортименті үсынылатын жолаушы пойызы вагонның бір 
бөлігінде жабдықталған қоғамдық тамақтандыру кәсіпорны. Кафе 
жолаушы вагонының жартысын алады, 20 орындық залы, 
өндірістік бөлмесі, жуу бөлімі, қойма бөлмесі бар. Залда 
суытылатын жэне суытылмайтын шкафтары қозғалмалы 
жәшіктері бар тарату түрағы орнатылған. Онда кофе қайнатқыш 
жэне кассалық машина орнатылады. Кафе ас мэзірінде үштен аз 
емес салқын тағамдар мен тісбасарлар, екінші тағамдар, екі түрлі 
ыстық сусындар, сонымен қатар ондірістік кондитерлік 
онімдердің кең ассортименті (бес түрден аз емес), жемістер 
болады. Шарап картасына алкогольді жэне салқындатқыш 
сусындар, темекі енімдері кіреді.

Вагон - кафеде өзіне-өзі қызмет көрсету немесе буфетшімен 
(вагон-кафе меңгерушісімен) қызмет көрсету қолданылады.

Бар - бар түрағы бар аралас сусындар, алкагольді жэне 
алкагольсіз сусындар, коктеильдер, тісбасарлар, десерттер, үннан 
даярланатын кодитерлік жэне нан- тоқаш өнімдерін, сатып
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алынған тауарларды өткізетін қоғамдық тамақтандыру 
кәсіпорны.

Барлар төмендегідей ажыратылады:
• өткізілетін өнім аееортнменті мен қоғамдық тамақтандыру 

өнімдерін даярлау эдіеі бойынша -  шарап бары, сыра бары, кофе 
бары, десерт бары, сүт бары, коктейль-бар, гриль-бар, суши-бар 
жэне т.б.;

• түтынушыларға қызмет көрсету ерекшелігі және (немесе) 
бос уақытты үйымдастыру бойынша - диско-бар, видео-бар, 
варьете-бар; кино-бар, билеу бары, лоббн бар жэне т.б.;

• орналасу жері бойынша - түрғын жэне қоғамдық 
ғимараттарда, соның ішінде жеке түрған ғимараттарда, вокзалда, 
мәдени ойын-сауық жэне спорт нысандарында, демалыс 
аймақтарында;

• түтынушылар мүддесі бойынша (клубтық бар, спорт-бар).
Мейрамханалар мен барлар қызмет көрсету деңгейі мен

үсынылатын қызметтер номенклатурасы бойынша үш классқа 
жіктеледі, олар келесі талаптарға жауап беру керек:

«Люкс» -түтынушыларға үсынылатын қызметтердің кең 
таңдауы, ыңғайлылықтың жоғарғы деңгейі жэне түтынушыларды 
залда ыңғайлы орналастыру, мейрамханалар үшін өнім негізінен 
басқаларға үқсамайтын, таңдаулы жэне фирмалық тағамдар мен 
өнімдер, барлар үшін өнім үшін тапсырысқа берілетін жэне 
фирмалық сусындардың, коктейльдердің кең таңдауы, 
дастарқанды салтанатты жаю, фирмалық стиль, тағамдарды 
үсыну ерекшелігі, интерьер эксклюзивтілігі жэне молшылығы.

«Жоғарғы» — түтынушыларға үсынылатын қызметтердің 
кең таңдауы, түтынушыларды залда ыңғайлы орналастыру, 
мейрамханалар үшін ерекше, таңдаулы тапсырыеқа берілетін 
жэне фирмалық тағамдар мен өнімдердің кең таңдауы, барлар 
үшін фирмалық жэне тапсырысқа берілетін сусындар мен 
коктейльдердің кең таңдауы, фирмалық стиль, интерьер 
ерекшелігі жэне таңдаулылығы.

«Бірінші» - түтынушыларға үсынылатын қызметтердің 
белгілі-бір таңдауы, мейрамханалар үшін фирмалық тағамдар мен 
күрделі даярланатын өнімдер мен сусындар, барлар үшін кең 
немесе маманданған, соның ішінде тапсырысқа берілетін жэне 
фирмалық сусындар мен коктейльдердің ассортименті, интерьер 
теңгерілімі мен ыңғайлылығы.
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Кафе - мейрамханаға қарағанда шектеулі өнім 
ііееортиментін усынатын тұтынушылар тамақтануы мен 
демалысын ұйымдастыратын кэсіпорын.

Кафе фирмалық, тапсырысқа берілетін тағамдарды, өнімдер 
мен сусындарды өткізеді, ыстық жэне суық сусындар, салқын 
іағамдар мен тісбасарлар, екінші ыстық тағамдар, соның ішінде 
мамандануы ескеріліп, фирмалық және тапсырысқа берілетін 
гағамдардың кең ассортименті ұсынылады. Бірінші тағамдар 
ішінде тек сорпалар даярлау рұқсат етіледі.

Кафе мейрамханалар мен барлар сияқты тұтынушылар 
демалысы мен коңіл көтеруі ұйымдастырып, өнімді өндіру, өткізу 
жэне тұтыну жүзеғе асады. Даяршылар, бармендер, 
метрдотельдер қызмет көрсетеді, өзіне-өзі қызмет көрсету де 
рүқсат етіледі. Кафеде тот баспайтын болаттан жасалған металл 
і.ідыстар мен ас аспаптары, фарфор жэне жартылай фарфор ыдыс, 
аркополдан жасалған ыдыс, суретсіз сүрыптық шыны ыдыс жэне 
қағаз майлықтар қолданылады.

Кейбір кафе түрлерінде ақ және гүлді дастарқандар, мата 
майлықтар қолданылуы рүқсат етіледі. Музыкалық сүйемелдеу 
стереофонды радиоапаратураны қолдануды қарастырады.

Кафе төмендегідей жіктеледі:
• өткізілетін өнім ассортименті бойынша -  маманданбаған 

жэне маманданған (балмүздақ кафе, кондитерлік-кафе, сүт-кафе 
жэне т.б.);

• қызмет көрсетілетін түтынушылар контигенті мен 
мүдцелері бойынша жаетар, балалар, студенттік, кеңселік, кафе- 
клуб, ғаламтор-кафе, арткафе, жэне т.б.;

• орналасу жері бойынша- түрғын жэне қоғамдық 
ғимараттарда, соның ішінде жеке тұрған ғимараттарда, қонақ үй 
де, вокзалда, мәдени ойынсауық жэне спорт нысандарында, 
демалыс аймақтарында;

• қызмет көрсету түрі мен әдісі бойынша -  даяшылар қызмет 
көрсететін жэне өзіне-өзі қызмет көрсетумен;

• қызмет көрсету уақыты бойынша -тұрақты эрекет ететін 
жэне маусымдық;

• бөлмелер күрамы мен тағайындалуы бойынша -  
стаңионарлы жэне жылжымалы (автокафе, вагон-кафе, 
кемелердегі кафе жэне т.б.).
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Асхана- апта күндері бойынша эртүрлі ас мәзірлеріне сәйкес 
тағамдарды өндіретін жэне өткізетін кең тараған қоғамдық 
тамақтандыру кэсіпорны.

Асханалар төмендегідей жіктеледі:
• өткізілетін өнім ассортнменті бойынша- жаппай 

сұраныстағы тағамдарды, өнімдерді жэне сусындарды откізетін 
асханалар; вегетарнандық, емдэмдік, соның ішінде санаторий, 
профилакторий тамақтану блоктары;

• қызмет көрсетілетін контингент пен тұтынушылар 
мүдделері бойынша -  мектеп, студенттік, кеңселік жэне т.б.;

• орналасу жері бойынша -  тұрғын, қоғамдық ғимараттарда 
ортақ асханалар, оқу, жұмыс, қызмет орны, уақытша тұру орны 
бойынша, ауруханада, санаторийде, демалу үйлерінде жэне т.б.;

• өнім өндірісін ұйымдастыру бойынша -  шикізатта жұмыс 
істейтін, жартылай фабрикатта жұмыс істейтін (алдын-ала 
даярлау), аралас типті асханалар, тарату асханалары;

Дэмхана - белгілі-бір шикізат түрінен жеңіл даярланатын 
тағамдардың шектеулі ассортименті бар жэне тұтынушыларға 
жылдам қызмет көрсетуге арналған қоғамдық тамақтану 
кәсіпорны.

• бөлмелер құрамы мен тағайындалуы бойынша -  
стационарлы жэне жылжымалы;

• қызмет көрсету уақыты бойынша -  тұрақты жұмыс 
істейтін жэне маусымдық.

Жылдам қызмет көрсету кәсіпорындары- әдетте жоғары 
дәрежеде дайын жартылай фабрикаттардан жеңіл даярланатын 
тағамдардың, өнімдердің, сусындардың кішігірім ассортиментін 
откізетін жэне тұтынушыларға қызмет көрсетуге аз уақыт 
шығындайтын қоғамдық тамақтандыру кэсіпорны.

Жылдам қызмет көрсету кэсіпорындары қарқынды қозғалыс 
жэне тұтынушылардың көп жинақталуы жерінде; сауда 
кешендері мен орталықтарында, кинотеатрда, орталық көшелерде 
жэне аудандарда, демалыс аймақтарында жэне т.б. орналасады. 
Жылдам қызмет көрсету кәсіпорындары оз аталуына «экспресс» 
немесе «бистро» сөзін қосуы мүмкін. Жылдам қызмет көрсету 
кэсіпорындары дүңгіршектер мен автотіркемеде жабдықталуы 
мүмкін, өз залы болмай, өздері өндіретін онімді тарату терезесі 
арқылы откізеді.
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Жылдам қызмет көрсету кәсіпорындары төмендегідей 
жіктеледі:

• өткізілетін өнім ассортименті бойынша- маманданбаған 
жэне маманданган (гамбургер, пиццерия, кұймақхана, бэлішхана, 
кэуапхана жэне т.б.);

• бөлмелер құрамы мен тағайындалуы бойынша -  
етационарлы жэне жылжымалы;

• қызмет көрсету уақыты бойынша -  тұрақты эрекет ететін 
жэне маусымдық.

Буфет -  тұрғын жэне қоғамдық ғимараттада орналасқан, 
жоғары дәрежеде дайын жартылай фабрикаттардан қоғамдық 
тамақтандыру кәсіпорындары онімдерініц шектеулі 
иссортиментін, соныц ішінде салқын тағамдар, ыстық, тэтті 
тағамдар, ұннан даярланатын аспаздық, тоқаш жэне кондитерлік 
онімдер жэне сатып алынған тағамдарды өткізетін қоғамдық 
тамақтандыру кэсіпорны.

Буфеттер төмендегідей жіктеледі:
• орналасу жері бойынша -  тұрғын, өндірістік жэне 

қоғамдық ғимараттарда, жұмыс орны, оқу орны бойынша, мәдени 
ойын-сауық жэне спорт нысандарында, қонақ үйде, вокзалда, 
жағажайда, аэропортта, асханада жэне т.б;

• бөлмелер кұрамы мен тағайындалуы бойынша -  
сгационарлы жэне жылжымалы (автобуфет, купе- буфет, 
кемелердегі буфеттер жэне т.б.);

• қызмет көрсету уақыты бойынша -  тұрақты әрекет ететін 
жэне маусымдық.

Кафетерий -  буфет жэне бар тұрағымен жабдықталған, сол 
жерде ыстық сусындар, салқын сусындар, жоғары дәрежеде 
дайын жартылай фабрикаттардан қоғамдық тамақтандыру 
онімдерінің шектеулі ассортиментін, соның ішінде бутербродтар, 
үннан даярланған тоқаш жэне кондитерлік өнімдер, жеңіл 
даярланатын ыстық тағамдар жэне сатып алынатын тауарлар
о гкізетін қоғамдық тамақтандыру кәсіпорны. Кафетерийде тұрып 
гамақтану қарастырылған.

Кофехана- кофеден, шайдан жэне какаодан ыстық 
сусындардың кең ассортиментін, ұннан даярланатын тағамдар 
мен тоқаш жэне кондитерлік өнімдерді, жоғары дэрежеде дайын 
жартылай фабрикаттардан аспаздық өнімдерін, сонымен қатар

135



алкогольді сусындар мен сатып алынатын тағамдар өткізуге 
маманданған қоғамдық тамақтандыру кәсіпорны.

Аспаздық дүкендері - өз аспаздық өнімдерін өндірісі бар 
жэне тұтынушыларға аспаздық өнімдер, жартылай фабрикаттар, 
тоқаш жэне кондитерлік онімдер жэне сатып алынатын азық- 
түлік тауарларын өткізетін қоғамдық тамақтандыру кәсіпорны.



9. Мейманхана және мейрамхана бизнесіндегі сатуды 
ынталандыру жүмыстары

Жоспар:
1. Мейманхана жэне мейрамхана бизнесіндегі сатуды 

ыпталандыру жұмыстары

Мақсаты: қонақ үй қонақжайлылық индустриясындағы 
і .юіпорнының басқару жүйееінің түрлері мен қонақ үй 
(иі’інесіндегі базалық жүйесін ашып көрсету

Негізгі үғымдар: қонақ үй индустриясындагы
іоеіпорнының меншік формасы, қолданыстағы ресурстар тізбесі, 
маркетингтік саясат жүргізу тэеілі, топ менеджмент қүрьшымы, 
идам ресурстарын басқару стилі, еапа жүйееі, баеқару жүйесінің 
іүрлері, шетелдік менеджментті пайдлану арқылы басқару, 
'німшілік қонақ үйлер, жеке меншік қонақ үй лер.

Қоғамдық тамақтандыру -  халық шаруашылығы 
нсономикасының өте айрықша кіші саласы. Кез- келген ел үшін 
коғамдық тамақтандыру зор экономикалық рөл атқарды, өйткені 
ол халықты тамақпен қамтамасыз етіп қана қоймай, көп жүмыс 
орнын құрып, халықты жұмыспен қамтиды, көп адамдардың 
пшын олар демалуға, балаларымен, достарымен және т.б. 
демалуға жүмсай алатын уақытты тамақ әзірлеуден босатып, 
чплықтың өмір еүру сапасын да арттырады.

Қоғамдық тамақтандырудың ерекше рөлі оның елімізде 
шағын жэне орта бизнестің дамуына ықпал етуімен байланысты, 
оеы орайда еліміздегі қоғамдық тамақтандыру 
косіпорындарының көбі шағын нысанда үйымдастырылғанын да 
нтан отуге болады, тек мейрамхана бизнесі объектілерінің 
шамалы ғана санын ірі кәсіпорынға жатқызуға болады.

Нарықтық экономика жағдайында елімізде бірден-бір 
опдірістің элеуметтік — экономикалық тиімділігін жоғарлатуға 
мүмкіндік беретін кэсіпорын қызмет көрсету саласы болып отыр. 
( 'оның ішінде қонақ үй -мейрамхана қызметі ерекше орын алуда. 
Дамыған елдердің тэжірибесі көрсеткендей, нарықтың кеңеюімен 
клсіпорындардың бүл қызмет түрлеріне сұраныс өсіп келеді. 
Мейрамханалық бизнес тартымды эрі перспективті: 
мейрамхананың орны мен әзірлейтін тағамдарын дұрыс таңдау,
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1

атмосфералық жэне білікті ұйымдастырылған қызмет көрсету 
нарықты тартуға мүмкіндік береді жэне жоғары пайда мои 
инвестицияларды қамтамасыз етеді. Бұл сала: сатудан бастам 
көліктік, қаржылық, сауықтыру жэне басқа да қызмет түрлерініп 
ауқымды деңгейін қамтиды.

Халықаралық тэжірибеде қонақ үй индустриясы жэік- 
мейрамхана бизнесі барынша пайдасы жоғары жэно 
экономиканың барынша динамикалық саласының, туризмніц 
жетекші факторы мен базасы болғандықтан, оны шетелде «алтып 
жүмыртқа экелуші тауық» деп те атайды Бүгінгі таңда қонақ 
үй -мейрамханалық кәсіптің дамуы өзекті мэселеге айналды. 
Себебі, Қазақстанда қоғамдық тамақтандыру саласы, оның ішіндо 
қонақ үй -мейрамхана саласы өте жоғары қарқынмен дамыи 
келеді.

Қазіргі кезде мейрамхана бизнесі елімізде қарқынды түрдо 
дамып келеді. Әрі табысты, эрі пайдалы кәсіп түрі саналады. 
Бүрынғы кеңестік кезеңдегі қоғамдық тамақтандыру 
орталықтары деңгейінен элдеқайда өскен. Халықаралық 
тәжірибеде қонақ үй индустриясы жэне мейрамхана бизнесі 
барынша дамыған салалардың бірінші сатысында түр.

Бэсекелесі көп сала болып саналғанымен табысы да 
айтарлықтай. Мейрамхана шаруашылығын жүргізушілердің 
тақырға отырғаны жоқ. Істің көзін таба білсе, келушілерге 
бармағын жалап жейтін дэмді асын үсынса болғаны. Жайлы 
асмосферада, ырғақты эуенмен, дэмді ас ішкен түтынушы 
айналып соғары анық. Түтынушыларының тамырын тап басып, 
түрақты клиентіне айналдыру үшін барын салатындар бар. Тіпті 
шетелдерден майталман аспаздар шақырып, шаруасын шалқытып 
жүргендер жетерлік. «Алаш айнасы» мейрамхана бизнесінің 
тамырын басып көрді. Осы салаға инвестиция салу да бүгінгі 
күні жанып түрған сәнге айналғаны да шындық. Мейрамхана 
бизнесінің өзін- өзі ақтауы 20 пайызды қүрайды, орташа 25 пайыз 
деп саналса, жетістікке жеткен жағдайда 50-60-пайыздан да асып 
түсуі мүмкін. Кеңестік кезеңде мейрамханалар ГОСТ стандарты 
бойынша үш класқа— люкс, одан кейін жоғары класты, жэне 
бірінші класты болып бөлінеді. Бүгінде бүл бизнесті заманауи 
түрде жаргоншаласақ, жоғары элиталы, ортаңқолды, фаст-фуд 
деп бөлуге болады. Элиталы мейрамхана белгілі, бағасы өте 
қымбат, соған сай жоғары санатты жайлылық, таңдаулы
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иитерьер, ае мэзірінің еан алуандығымен ерекшеленеді. Миддл- 
і- ішееты мейрамхана қолжетімді бағамен келушілерін 
мірылқайды. Фает-фуд болса белғілі стандарттағы тағамдар ғана 
уп.інады эрі өзіне-өзі қызмет көрсетуіне тура келеді. 
Оргаңқолды мейрамхана иееіне жылына 100-ден 350 мың 
цолларға дейін табыс түсіреді. Қолы жүргенде тіпті 500-мың 
иоллардан да асып жығылуы мүмкін. Сондықтан да табысы 
і урақты осы салаға ден қоюшылар басым.

Бүгінгі таңда қонақ үй-мейрамханалық кәсіптің дамуы 
щекті мәселеге айнадцы. Себебі, Қазақетанда қоғамдық 
іамақтандыру саласы, оның ішінде қонақ үй -мейрамхана саласы 
ите жоғары қарқынмен дамып келеді.

Қазақстан Республикасының тэуелсіздік алуына жэне 
мнрықтық қатынастарға өтуіне байланысты жалпы қоғамдық 
іамандандыру аясында жэне мейрамхана бизнесінде де күрделі 
оігерістер белгіленді. Бүл озгерістердің мэні қызмет көрсетудің 
гиісті деңгейімен жэне сапалы асты әзірлеу технологиясымен 
кішігірім, компактық, өзін-өзі отейтін кэсіпорындарды қүрастыру 
жолымен саланың дамуында болды.

Қоғамдық тамақтандыру саласы адамдардың еңбекшіл 
омірінде маңызды орын алады, өйткені кез- келген жүмысшы 
ачанда үйінен жүмысқа шығып кетіп, кешке бірақ оралатын 
болса, ол міндетті түрде таңғы шай немесе түскі асқа қоғамдық 
гамақтандыру орындарына барады. Сондықтан, қоғамдық 
тамақтандыру орындарының дайындаған өнімдері адамзаттың 
осындай бөлігінің денсаулығына тікелей эсер етеді.

“Қоғамдық тамақтандыру кэсіпорындары кафе, мейрамхана, 
кейтеринг, дэмхана, асхана жэне т.б. болып жіктелінеді жэне 
аталған кәсіпорындарда тамақтандыру қызметі эртүрлі нысанда 
жүзеге асырылады. Оның ішінде мейрамханада қызмет 
керсетудің стандарттарын тиімді пайдалану эрбір кәсіпорын үшін 
маңызды болуы тиіс. Мейрамхана -  қонақтарға тағамдар, 
сусындар, онымен қоса, фирмалық жэне күрделі даярланған 
кондитерлік өнімдердің кең сұрыпталымын ұсынатын тамақтану 
кэсіпорны. Мейрамханалардағы қызмет етудің жоғары деңгейі 
білікті аспазшылармен, даяшылармен, метрдотельдермен 
қамтамасыз етіледі жэне демалыс пен көңіл көтеру шараларын 
ұйымдастырады”.
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Бүгінгі таңда қонақ үй - мейрамханалық кәсіптің дамуі.і 
өзекті мәселеге айналды. Себебі, Қазақстанда қоғамді.п 
тамақтандыру саласы, оның ішінде қонақ үй- мейрамхана саласы 
өте жоғары қарқынмен дамып келеді.

«¥лттық асымызды үлықтайтын кездің келгені, қазақы 
мейрамханалардың жоқтығы эңгіме бола қалса, біреулер «қазақі л 
үлттық тағам түрлерінің аз болғандығын» алға тартады. Білг 
білсеңіз, қазақ халқы тек еттің өзінен жентек, түймеш, паріші, 
шүжық, бітеу, бүжығы, жау жүмыр, борша, сырбаз дегеіі 
тағамдар дайындаған. Бүгінде үмытылуға шақ қалған үлттық ас- 
дэмдерімізді жаңартып, үлттық брендімізге айналдырсақ дегсп 
тілек бар. Мейрамхана нарығы өркениеттік белгілеріне 1990-шы 
жылдардың соңына елімізде ие бола бастайды, өйткені алғашқы 
кезекте мейрамханалық қызметті ең утилитарлы және тамақтағі.і 
қажеттілікті қанағаттандыруға жэне жағымды уақытты өткізуге 
бағытталған деп түсінді.

«Қоғамдық тамақтандыру қызметінің көлемі үлғаюға үрдіс 
алды. 2013 жылы қоғамдық тамақтандыру қызметтерініц 
қүрылымында ең үлкен салмақты дэмханалар, мейрамханалар 
қызметі алады, олар 71,9 % қүрайды. Барлар қызметі 5,4%, 
асханалар қызметі қарастырылып отырған мерзімде 10075,0 млн. 
теңгеден 64802,1 млн. теңгеге дейін үлғайып, қоғамдық 
тамақтандыру қызметтерінің қүрылымында 23,6 % үлес
салмағына ие болып отыр»

Қазақстан Республикасында қазіргі таңда кәсіпкерлік 
қызметті үйымдастыру жэне дамытуға, әсіресе, шағын және орта 
кәсіпкерліктің дамуы мен тиімді қызмет етуіне ерекше көңіл 
бөлініп отыр. Кез-келген елдің экономикасы қанағаттанарлық 
деңгейде дамып отырса да, шағын кәсіпорындардың дамуына 
баса назар аударатыны белгілі. Қазақстан Республикасының 
Президенті Кэсіпкерлер Конгресінде мемлекеттік меншікті 
сатылап жекешелендіру нэтижесінде онеркэсіп өндірісі көлемінің 
85 пайызы жеке секторда ондірілетіндігін, елдің жалпы ішкі 
өніміндегі шағын жэне орта бизнестің үлесі шамамен 25 пайызы 
қүрайтындығын, экономиканың жеке секторында еңбекпен 
қамтылған халықтың 60 пайыздан астамы еңбек ететіндігін 
айтып өтті.

Мейрамхана бизнесі -  түтынушының жақсы демалуына 
қолайлы жағдай жасай отырып, сонымен қатар оның
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імоңионалды жэне эететикалық қажеттілігін қанағаттандыра 
міі.ірі.ш, тұтынушыға жоғары сапалы тағамдар мен қызметтер 
і урлерін ұхынатын арнайы мамандандырылған қызмет түрі.

Қазақстандағы мейрамханалар қызметі нарықтық 
'мнюмикаға көшкеннен бастап белғілі өзгерістерге ие болды. 
Чішықтың элеуметтік жағдайы жоғарылаған сайын элеуметтік- 
м.ідени жэне мэдени демалатын орындарға сұраныс та арта түсті 
(шіфе, мейрамхана, клубтар). Қоғамдық тамақтану нарығында 
,- і.іпылатын өнім, қызмет, олардың бағасы, бэсекелестіғі 
іутынушылар сегментіне байланысты икемделді. Ол үшін
■ шркетинг қызметі қолданылуда.

Мейрамхана бизнесінде «қонақ» деген үғым өте маңызды 
роль атқарады, себебі басқа салада ол «тұтынушы» ретінде 
і лныптасса, мейрамхана жэне қонақ үй бизнесінде ол «қонақ» 
рг і інде қабылданады.

Кез-келген қонақ үйді құру табые береді, себебі қонақ үй 
мшенттерге - өнімді жэне қызметтерді үсынады, жұмысшылар 
меп қызметкерлерге -  жалақы мен басқа төлемдер; мемлекетке 
(нуданға) -  салық, жиындар. Мұның бэрі қонақ үй кәсіпорына 
житады. Туризмде қызмет көрсету кэсіпорны анағүрлым 
кііпигалды қажет етеді (қонақ үй лер, мейрамханалар, 
іранспорттық кэсіпорындар мен компаниялар). Мұндай 
юсіпорындар эртүрлі капиталмен байланысты.

Қонақ үй дің дұрыс орналасу жері оның өмір сүруінде 
маңызды болып саналады. Қонақ үй дің орналасуы тауар 
ийналым деңгейі, туристік тауар мен қызметтің бағасы, 
гуронімнің баға мөлшері, сондай-ақ табыс тэуелді. Ең жақсы 
иүсқа шығындардың табысқа қатынасымен есептеледі. Бастапқы 
кезеңде шаруашылық шешімдерді қабылдауда үнемдеу 
қағидасын сақтаған маңызды- қонақ үй дің қызмет 
шаруашылығының жетістікке жетудің бірі, оның негізі 
іүтынушының қажеттілігін қанағаттандыру мақсатымен 
оидірісте шектеулі құралдарды үнемдеу болып табылады.

Туризмде нарықтық қатынастар, бір жағынан, 
гуроператорлардың, турагенттердің, контрагенттердің туристік 
онімдерді жүзеге асыру мен өндіруі бойынша шығындарын 
отейді, жэне табыс алады. Басқа жағынан -  еркіндік, өзара 
келісім, қайтырылуы, бәсекелестік жэне эквиваленттілік негізінде 
гуристердің толем қабілеттілік сұранысын қанағаттандыру.
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Қонақжайлылық индустриясында қонақ үй қызметініи 
теориялары мен тэжірибелерін зерттегенде жэне персонал 
белсенділігінің дамуын ынталандырушы факторларды іздеу 
үдерісінде «қонақ үй қызметтің объектісі мен субъектісі» 
категориясы маңызды болып табылады. Бүл жерде белгілем 
алсақ, туризмнің түжырымдамалық үлгісі «қонақ үй қызметтіц 
объектісі мен субъектісі» жүйесі ретінде, мүнда турист субъекі 
болады, ал объект -  туристік қорлар, қонақ үй лер мен үйымдар.

Қонақжайлылық индустриясында қонақ үй қызметініц 
белсенділігінің негізгі субъектісі персонал болып табылады, яғни, 
турөнімнің, турқызметтің немесе туристік тауарларды өндіруші. 
Алайда жаңа турөнімді өндіруші туроператор қонақ үіі 
қызметтің бір ғана субъектісі емес. Кез- келген жағдайда ол 
түтынушымен (туристпен) контрагенті ретінде озара әрекеттесуі 
тиіс, сонымен қатар мемлекетпен де, оның қызметінде эртүрлі 
жағдайларда көмекші немесе қарсылас ретінде шығады.

Бусыгиннің ойынша түтынушы да, мемлекет те, қонақ үіі 
қызметінің белсенділікте субъект категориясына жатады, жэне 
оған жүмысшылар да, серіктестіктер де жатады, олармеп 
туроператор турөнімнің қалыптасуында немесе оның нарықта 
жылжуында өзара әрекеттеседі.

Қонақ үй қызметтің объектісі менеджерлік идеямен ясиі 
байланысты, онымен турөнімді өндірудің инноваңиялық 
үдерісін, қызмет корсету үдерсінің жаңа технологиясын жасауыи, 
нарық өтімін іздеуде жэне т.б. үйымдастыруға немесе басқаруға 
бағытталған.

Қонақжайлылық индустриясында қонақ үй қызметініц 
объектісіне турөнім немесе қорлар жатады, олардан қалыптасады 
(олардың жаңа тәсілі), турөнім немесе оны үсыну үдерісі, яғни 
туристің қажеттіліктерін қанағаттандыруы мүмкін жэне туристік 
нарықта сатып алу мен түтыну үшін үсынылады.

Іс-жүзінде, қонақ үй персоналының белсенділілігі жалпы 
мақсаттарға жэне берілген шешімдерді қабылдауға үнемі 
бағытталу.

Қалыптасқан жағдайға тәуелді қонақ үй персонал 
белсенділік объектіге жаңа идеялардың туындалуы, жаңа 
қүралдарды өндіру немесе оларды іріктеу, негізгі капиталға 
қаржы салу, жаңа технологияларға ауысу, кадрларды таңдау мен 
оқыту болуы мүмкін. Бүл мағынада менеджер терең ойлау
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ічійілеті (іскерлік адамдардың орташа ойлану деңгейімен 
мшмстырғанда), саралау жасауы жэне қонақ үй саласы мен 
і у р и с т і к  өнімді ондіруде жаңалықтарды ескеру, басқа туристік 
пііімді өндірушілермен жүмыс істей ала білуі қажет.

Мүнда персоналдың маңызды ерекшелігі идеяны жүзеге 
тт.іру немесе жаңа технологияны нарық қалай қабылдап алады 
і і-кілді, өндіру қүралды жэне капиталды тиімді пайдалану туралы 
(юлжау қабілеті түр. Осы қүраушыларды бір үдеріске 
ішііланыстыра білу жэне өз күшін, белсенділігін осыған жүмсау -  
миіақ үй дің болашақтағы жетістікке жету кепілі.

Қонақжай индустриясында персонал менеджменті- 
і үрылтай кәсіпорынның атынан экономикалық белсенділігін 
күзеге асыру формасы ретінде:

А) мемлекеттік басқару органдары, олар мемлекеттік 
мүліктерді, қорларды (мысалы, «Яссауи» үлттық компания) 
(шсқаруға уэкілетті (заңмен сэйкесінше);

Б) жергілікті басқару органы (экімшілік, аудандық туризм 
ішсқармасын немесе облыстық әкімшілікпен қүрылған).

Мүндай жеке меншік жартылай мемлекеттік немесе 
мупиңипалдық мүлкісі, жартылай бюджеттік қүралдар мен басқа 
кочдер формасы болады. Осындай қонақ үй лердің маңызды 
ітіпаты өздерінің жеке меншігіндегі мүлкімен тәуекел етіп, 
міпдеттерімен жауап береді (олардың міндеттеріне мемлекет те, 
итдері де мемлекеттің міндеттеріне жауап бермейді).

Туристік қызметте жеке кәсіпкерлік- бүл қонақ үй 
(тіркелген) немесе кэсіпкер (жеке оператор) атынан 
нсономикалық белсенділікті жүзеге асыру формасы.

Қонақ үй қызметін басқаруда қаражат салу бойынша сала 
шсңберінде басқарудың жалпы жүйесіне шоғырланды. Мүндай 
жүйенің қүраушы боліктеріне жэне белгілі бір басқарушылық 
кі.ізметтерді орындаушыларына: мемлекет, жергілікті басқару 
органы, үлттық (аудандық) және жергілікті шаруашылық 
губъектілер -  қонақ үй лер жатады.

Халықаралық туризмнің даму тәжірибесі көрсетіп 
отырғандай, мемлекеттік реттеу ролі мен қонақ үй бизнесінің 
димуына мемлекеттің, батыс мемлекеттер қатарының араласуы 
М)-60-шы жылдары орын тапты, бірақ 70-ші жылдар ортасынан 
қазірғі уақытқа дейін қонақ үй бизнесінің дамуы кегендік 
лдістерді қалыптастыру бойынша мақсатқа бағытталған қызметті
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жүргізу жэне мемлекеттік, үлттық, аудандық, қоғамдық пеи 
туризмді реттеу жүйееінің жеке элементтері өзара эрекеттееудіи 
бірегей үйлестік механизмін күру, яғни қонақ үй бизнесінде 
бірегей саясатты қалыптастыру.

Заманауи нарықтық шаруашылыққа міндетті түрдо 
мемлекеттік, қоғамдық жэне салалық реттеушілік пеп 
үйлестірушілік қүрылымдар болуы тиіс.

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикада қонақ үй қызмел і 
реттеудің үйлесімдік механизмі қалыптасу үдерісінде болып отыц 
жэне басқарушылық иерархияның тігінен бойынша (мемлекеттік, 
үлттық үйымдар, ассоңиаңиялар мен компаниялар, аудандық, 
жергілікті қоғамдық үйымдар мен кеңестер, жеке шаруашылык 
субъекттер), колденең бойынша туризм саласын мемлекетшк 
басқару органдары (туризм саласында жергілікті орындаушылык 
органдар, туристік шаруашылықтың жеке жэне мәлеметтік 
кешендері).

¥лттық деңгейде қонақ үй бизнесінің даму конңепциясы 
жасалынды, ол экономиканың, мэдениеттің, экологияның жэне 
әлеуметтік омірдің өзара байланысты мәселелері кешенім 
көрсетті.

Мотивацияның эр түрлі әдістері қолданылады. Ең бірінші 
жэне ең көп тараған эдіс бұл жазалау жэне кешіру әдісі. Бүл эдіе 
көбінесе қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қолданылған. 
Бірақ бұл жерде көбінесе қамшы жұмыс істейді. Адамдық 
фактордың көтерілуімен психологиялық мотивация эдістері 
пайда болған. Психологияның коз қарасы бойынша, мотивация - 
адамды белгілі бір мақсатқа тарту күші немесе қажеттілік. 
Мотивация -  бүл сыртқы жэне ішкі қозғаушы күштердің 
жиынтығы, олар адамды белгілі бір қызметке итермелейді, 
шекараларға жэне қызмет формаларына сұрау қояды жэне осы 
қызметке белгілі бір мақсаттарға жетуде бағыт береді. 
Мотивацияньщ адам тэртібіне эсері бірнеше факторлардан 
тұрады, көбінесе индивидуалды жэне адам қызметімен кері 
байланыста өзгеріп кетуі мүмкін.

Экономикалық ынталандырудың келешегі зор бағыты -  
ерекше сыйақы беру. Жүмысшыларды сыйақыландыру жоғары 
өнімді жэне жоғары сапалы еңбекке ынталандыру, іс-әрекеттің 
түпкі нэтижесін жақсарту, кәсіпорын жүмыскерлерінің өмір 
сапасын котеру мақсатында жүрғізіледі. Сыйақы, еңбек мөлшері
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; іііііі алған ақыдан ерекше. Ол қолпаштау сипатында болып, 
німспдегідей принциптерге негізделеді:

- сыйақы беру даралық сипатта болуы тиіс: жұмысшының 
иіімііқ, цех, кәсіпорын жұмысы көрсеткішін жақсартуы үшін 
і м 111 і ц қосқан үлесі үшін беріледі;

- сыйақы беру нақты, белгіленген мөлшерлеме мен
иормативті орындағаны үшін емес, еңбектегі ерекше
ііц' гістіктері үшін берілуі тиіс;

- сыйақы беру -  ағымдағы (ай сайын) жэне жыл
иірытындысы бойынша тағайындалады;

- сыйақы беру жүйесі қарапайым, эрбір жүмысшыға
і уппікті болуы керек.

Лдам ресустарын пайдаланудың тиімділіғін анықтайтын 
Оіпікті жүмыс күшімен қамтамасыз етілуі, оның мотивация 
щ-цгейі, үйымдық қүрылымы жэне жүмыс істеу түрлері бэсекеге 
мібілеттіліктің негізгі факторлары болады.
ІІмдустриалды дамыған елдердің фирмаларындағы адам
ргсурстарын басқару тэжірнбесі мен теориясында бүл 
-і.умыстың үйымдастырылуына жэне мазмүндылығына қатысты
■ кі негізігі қарама- қарсы әдістер бар. 
Лмерикандық фирмаларда адам ресурстарын басқару әдістері 
Оойынша қызметкерлер жүмыс орнының қызметтеріне,
млселелеріне, қызметтік міндеттемелеріне, еңбек жағдайына, 
і цбск эрекетінің талабына сай келуі керек. Жапондық 
і|пірмалардағы адам ресурстарын басқару эдістері 
і і.і іметкерлердің жеке элеуеті мен білім сапасына бағытталған.

ЬІнталандыру жүйесінің дамуында Қазақстанның
иііеркәсіптік кэсіпорындары экономикалық ынталандыру
ікүйесінің келешегінде еңбекке ақы толеуді жетілдірудің 
қажеттілігін ерекше боліп атауға болады.

Қазіргі кезде отандық өнеркәсіп кэсіпорындардың
мшшілігі шетелдік өндірушілердің тэжірибесін ескере бермейді. 
Мысалы, тарифтік жүйе мерзімдік жэне кесімді еңбекақының 
уіілесімділігіне негізделген. Қазақстанның тау-кен өнеркәсібінде 
бул жүйенің қолданылу аясы кең, бірақ оған қол жеткізу 
ішдірістің технологиялық жэне қуаттылық деңгейіне 
байланысты.
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10. ҚонақжайльІЛ
нндустрнясындағы қызметкерлерд 

басқару ерекшелігі
Жоспар:

1. Қонақжайлылық Са
2. Персоналды басқапЛасындагьі каДрДЩ ролі
3. Қызмет корсету ЭТй^ И1мдннгт

Мақсаты:қонақ
кэсіпорнының басқару Қонақжайлылық нндустриясындап.і 
бизнесіндегі базалық жҮйесінің түрлері мен қонақ үі| 

Негізгі ұғымдар .еСіН ашып көрсету 
кэсіпорынның меншіқ (|)(' конақ Үп индустриясындағм 
маркетингтік саясат ясүрг?Масы’ колДаныстағы ресурстар тізбесі. 
адам ресурстарын басқар *3у ТЭС̂Л1’ топ менеджмент құрылымі.і 
түрлері, шетелдік меңе стиш’ сапа жүйесі, басқару жүйесіпіи 
әкімшілік қонақ үй лер Джментті пайдлану арқылы басқару,

еКе меншік қонақ үй лер.
1. ҚонақжайлыЛьі 

Басқарушьшық е{ ^ еаласындағы кадрдің рөлі 
қызметкерлер түрлі т()ГГ| Ктщ бөлінуі — басқарушылЯк 
орістерде дербестелуі аРь1нын еибек эрекеттерінің тэуелоіі 
басқарушылық ықпад °бъективтік проңесс. Бүл проіқчч 
туғызады. Сапасының жоғарылауына жағдаі

Басқарушылық еңбек 
арасында атқаратын Фнеще түрге болінеді. Олардыц
!г \ г -\ тт-і т т т  тл / - ч т а т т т т  „  Д ^ Т І Н б  б Я И Л З . Н Ы Р , Т Т :чТ г һ л / и г г т т т ^ г ч т т г »  I . . ібөлінуі ерекше орын аладІ,Іегі'не байланысты функционалдм 
басқаларының пайда болуь,Ьі' ^вбебі, еңбек болінісінің бүл і үр| 

Мысалы, кадрлармеңЙЬщ негізі; 
басшылығы, біріншіден. Тал>К̂ мыс істеУ барысында кэсіпорі.іи 
шығындарға жэне ¥ЙьщдастЛаП етілген материалдық, қаржылыі- 
Өзін-өзі қаржыландыру ^  ЬІРУшылық күш-жігерге көңіл бөлг п 
үшін мүндай жағдай барлЬік.ҒЛанында ж¥мыс істейтін кэсіпорі.ш 

Сондықтан пеРсоңа ШығьшДаРДы ақтайды. 
методологиясы персоааллЛДы басқару теориясы мси 
мәселесіне коп көңіл боду Ь' басқару тиімділігін бағашң 
тэжірибелік маңызы зор. КеРек- Себебі оның теориялық жоир 

Тиімділік — ол нэти>((ел' • 
белгілі бір шығын жұмСап 1Л1К’ Экономикалық тиімділік 
белгілі бір нәтижеге асетт’ Сондап'  ак нэтижеге жету пе

’ Щьіғыидарды азайту. Персош

бүл 
ИСМСіЧІ 

алды
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інк қару тиімділігі мэселесін қарастырып, шығынның не екеыін 
і .и іе экономикалық тиімділік түсінігін анықтауымыз керек.

Өндіріс процесі үшін эр кэсіпорынға материалдық жэне
• тіек ресурстары қажет. Ресурстар басқаша авансталған 
іні.пыидар деп аталады, дәлірек айтсақ, бүл ондіріс процесі 
һ ү іеге аспай түрып шығындалған ресурстар.

«Еңбек ресурстары» «ресурс» термині болса да мағынасы 
муидем басқа. «Ресурстар» мүнда «жұмыс потенциалы» 
іусімігіне сай келеді, ол адамның қоғамдық ондіріске қатысу 
мүмісіндігін сипаттайды. Солай бола түра, қызметкердің 
Шиіістілік мүмкіндіктерінің ресурсы оларды үлғайтуға 
ічіі і.пталған шаралардың нәтижесінде оседі, кейде ондірістік 
і -чю жеке сипаттағы себептерге байланысты толық игерілмейді.

Материалдық ресурстардың жалпы колемі (негізгі қорлар 
і и ю айналым қүралдары) ақшалай нысанда корсетілуі мүмкін.

Нцбек ресурстарын осы түрғыдан қарастыру шаралары 
Һпніа алынып жатыр. Бүл кэсіпорын жалдаған жүмыс күшінің 
гпмііеын бағалау қажеттігі болып табылады. Еңбек бойынша 

ні і иетиктердің халықаралық конференциясының үсынулары 
ппііыііша еңбек сомасына мыналар кіреді: өндірістік жүмысқа 
ииіом, толенетін толық жүмыс істелмеген уақытқа қатысты 
тііомдер, ақшалай сыйақылар, тамақтану сомасы жэне нақты 
мыеіііідағы басқа да толемдер, қызметкерлерге пэтер үсыну 
гпмаеы, элеуметтік қамсыздандыруға жүмыс берушінің 
міі.и ыпдары, кэсіптік білім беру сомасы. Шығындар тізбесі 
і-игымінада үсынылған. Жоғары білікті қызметкерлерді тарту, 
Һіщрларды қайта дайындауға кететін қосымша шығындар, 
ігигаулықты сақтау, демалысты дайындау нэтижесінде толемақы 

ні гд і. Кейбір шетел мемлекеттерде жартылай жүзеге асырылған, 
' ы іметкерге ресурстық қатынас, «адамзат капиталы» 
і \ кырымдама орын тапқан. Сол бойынша «адамзат капиталына» 
иііигогициялар— бүл біліктілікті жэне потенциалды, басқаша 
ц| і каида, қызметкер еңбегінің онімділігін арттыратын кез- келген 
*ргкгт. Ьіреудіц онімділігін арттырудың мүмкіндігін туғызатын 
пи.іі і.індар, кәсіпкерлердің қүрал- сайманына кететін шығындар 
’ инһты, келешекте коп еселенетін табыс ағымы арқылы 
п һ і ш і п т ы и  инвестициялар немесе ағымды шығындар алымдар 
риііиде қарастыруға болады».



10. Қонақжайлылық нндустрнясындағы қызметкерлерді 
басқару ерекшелігі

Жоспар:
1. Қонақжайлылық саласындағы кадрдің рөлі
2. Персоналды басқару тиімділігі
3. Қызмет көрсету этикасы

Мақсатьщонақ үй қонақжайлылық индустриясындап.і 
кэсіпорнының басқару жүйесінің түрлері мен қонақ үіі 
бизнесіндегі базалық жүйесін ашып көрсету

Негізгі үғымдар: қонақ үй индустриясындағы
кәсіпорынның меншік формасы, қолданыстағы ресурстар тізбесі, 
маркетингтік саясат жүргізу тэсілі, топ менеджмент қүрылымы, 
адам ресурстарын басқару стилі, сапа жүйесі, басқару жүйесініц 
түрлері, шетелдік менеджментті пайдлану арқылы басқару, 
экімшілік қонақ үй лер, жеке меншік қонақ үй лер.

1. Қонақжайлылық саласындағы кадрдің рөлі
Басқарушылық еңбектің бөлінуі — басқарушылық 

қызметкерлер түрлі топтарының еңбек әрекеттерінің тэуелсі і 
өрістерде дербестелуі — объективтік проңесс. Бүл процесс 
басқарушылық ықпал сапасының жоғарылауына жағдаіі 
туғызады.

Басқарушылық еңбек бірнеше түрге бөлінеді. Олардың 
арасында атқаратын міндетіне байланысты функционалды 
болінуі ерекше орын алады. Себебі, еңбек болінісінің бүл түрі 
басқаларының пайда болуының негізі.

Мысалы, кадрлармен жұмыс істеу барысында кэсіпорым 
басшылығы, біріншіден, талап етілген материалдық, қаржылық 
шығындарға жэне ұйымдастырушылық күш-жігерге көңіл бөледі. 
Өзін-өзі қаржыландыру жағдайында жұмыс істейтін кэсіпорым 
үшін мүндай жағдай барлық шығындарды ақтайды.

Сондықтан персоналды басқару теориясы мен 
методологиясы персоналды басқару тиімділігін бағалау 
мәселесіне коп коңіл болу керек. Себебі оның теориялық жэнс 
тэжірибелік маңызы зор.

Тиімділік — ол нәтижелілік. Экономикалық тиімділік — бүл 
белгілі бір шығын жұмсап, сондай- ақ нәтижеге жету немесе 
белгілі бір нәтижеге жетіп, шығындарды азайту. Персоналды
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Оисқару тиімділігі мәселесін қарастырып, шығынның не екенін 
іһ.ше экономикалық тиімділік түсінігін анықтауымыз керек.

Өндіріс процесі үшін эр кәсіпорынға материалдық жэне 
і ңбек ресурстары қажет. Ресурстар басқаша авансталған 
шығындар деп аталады, дэлірек айтсақ, бүл ондіріс процесі 
■күзеге аспай түрып шығындалған ресурстар.

«Еңбек ресурстары» «ресурс» термині болса да мағынасы 
мүлдем басқа. «Ресурстар» мүнда «жүмыс потенциалы» 
іүсінігіне сай келеді, ол адамның қоғамдық ондіріске қатысу 
мүмкіндігін сипаттайды. Солай бола тұра, қызметкердің 
оіл іктілік мүмкіндіктерінің ресурсы оларды үлғайтуға 
Гшіытталған шаралардың нэтижесінде оседі, кейде өндірістік 
іісоне жеке сипаттағы себептерге байланысты толық игерілмейді.

Материалдық ресурстардың жалпы колемі (негізгі қорлар 
жене айналым құралдары) ақшалай нысанда корсетілуі мүмкін.

Еңбек ресурстарын осы тұрғыдан қарастыру шаралары 
қолға алынып жатыр. Бұл кәсіпорын жалдаған жұмыс күшінің 
гомасын бағалау қажеттігі болып табылады. Еңбек бойынша 
г і атистиктердің халықаралық конференциясының үсынулары 
Гюйынша еңбек сомасына мыналар кіреді: ондірістік жүмысқа 
іолем, толенетін толық жұмыс істелмеген уақытқа қатысты 
толемдер, ақшалай сыйақылар, тамақтану сомасы жэне нақты 
пысандағы басқа да толемдер, қызметкерлерге пэтер ұсыну 
сомасы, элеуметтік қамсыздандыруға жұмыс берушінің 
шығындары, кэсіптік білім беру сомасы. Шығындар тізбесі 
қосымшада ұсынылған. Жоғары білікті қызметкерлерді тарту, 
кадрларды қайта дайындауға кететін қосымша шығындар, 
денсаулықты сақтау, демалысты дайындау нәтижесінде толемақы 
оседі. Кейбір шетел мемлекеттерде жартылай жүзеге асырылған, 
қызметкерге ресурстық қатынас, «адамзат капиталы» 
і үжырымдама орын тапқан. Сол бойынша «адамзат капиталына» 
иивестициялар— бұл біліктілікті жэне потенциалды, басқаша 
айтқанда, қызметкер еңбегінің онімділігін арттыратын кез- келген 
Өрекет. Біреудің өнімділігін арттырудың мүмкіндігін туғызатын 
шығындар, кэсіпкерлердің қүрал- сайманына кететін шығындар 
сияқты, келешекте коп еселенетін табыс ағымы арқылы 
ақталатын инвестициялар немесе ағымды шығындар алымдар 
ретінде қарастыруға болады».
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Еңбек күшіне кететін шығындарды жэне онып 
қолайлылығын бағалау сүрағына байланысты біздің арнайы 
эдебиеттерде аз көңіл аударылған. Еңбек күшін үдайы өндірумеи 
байланысты тек кеңейтілген шығындар тізімі берілген, соған қоса 
ресурстың бабын табумен байланысты қоғамдық өндірістіи 
экономикалық тиімділігін есептеуде қолданылатын еңбек 
күшінің шығындарының тізімі берілген. Елдің халык 
шаруашылық деңгейінде жүмыс күші ресурсын бағалауди 
жартылай ақшалай деңгейі өлшемінде келесі шығындарды ескеру 
үсынылады: жүмыскерлердің жэне қызметкерлердің еңбекақы 
қоры, колхозшылардың ақшалай жэне шикізат түрінде еңбекақы 
қоры, жалпы білімнен және саяси дамуға қоғамдық қолдаму 
қорларынан шығындар (стипендия толемдерін қосқанда), 
қоғамдық қорлардан жэне өнеркәсіп пайдасынан кэсіби 
біліктілікті алу жэне жоғарылатуға кеткен шығындар, қоғамды к 
түтыну қорлардан ауру кезінде толенетін төлемдер, жүктілікке 
жэне бала тууға арналған демалыс, копбалалы жэне жалғыз басты 
аналарға арналған жәрдемақы, қызметкердің табысым 
жоғарлататын, жалақы қорында қарастырылмаған кәсіпорынныц 
сыйақысы, қорлардан төленетін толемдер жэне жеңілдіктер, 
қызметкерлерді жүмыс орнына жеткізумен байланысты кететіп 
шығын (көлік жолақысы, көтермелеу, тэуліктік жэне т.б.).

Кэсіпорын деңгейінде ресурстық қадамды қолдану жүмые 
күші сипаттамасымен байланысты әдіскерлік қиындықтарға таи 
болады. Шетелде де ресурстық қадам қысқартылған түрде жүзеге 
асырылады, өйткені осы жағдайда еңбек күшінің қүны емес, 
нақты қызметкерге кэсіпорынның кететін шығындарді>і 
көрсететін қаражаттардың сомасы есепке алынады. Осындаіі 
жекеленген есеп «жүмыскерді алуға», оны жүмысқа рәсімдеуге, 
өндірістік проңестерге қатысу үшін дайындауға кететіп 
шығындарды қамтамасыз етуден кететін ағымдық шығындарді>і 
жэне т.б. көрсетеді.

Өндіріс проңесінде ресурстарды түтыну— ағымдық 
шығындарды білдіргені бізге белгілі. Осылайша, негізгі қорлар 
ақырындап ескерту жолымен түтынылады; өнімнің өзіндік 
қүнына кететін шығынға жататын амортизаңиялық қаржы бөлу 
түрінде көрсетілетін негізгі қорлардың ағымдық шығындары, бүіі 
шығындар сол не басқа уақыт кезегіндегі (ай, тоқсан, жыл), 
негізгі қорлардың күнының тек бір бөлігін көрсетеді.
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Кәсіпорында еңбек ресурстарын тұтыну мінездемесіне
■ цокше қадам жасайды. Еңбек күшін тұтыну уақыт шығынымен 
іііпдірілген (адам- сағатпен, адам- күнмен), еңбектің өзі, ал тірі
• цбекке шығындар жалақы нысанындағы ақшалай мэнді 
тчіенетін болғандықтан, оларды материалдық шығындармен 
і ііріктіреді жэне өнімді өткізу мен өндіру шығындарының жалпы 
і омасы алады.

Осылайша, жұмыс күшіне шығындар нақты сандық 
мфсетілген аванстық шығында бөлігімен емес, ағымдық 
м ісцдегі кэсіпорынның жалақыға нақты шығындары ретінде 
и»рсетіледі. Олардан басқа құн нысанында жұмыс күшінің 
і і.гшет етуімен байланысты басқа да шығындар есептеледі.

Өзінің мазмұны бойынша жұмыс күшіне инвестиңия белгілі 
Гіір көлемде капитал салымын еске түсіреді («адам капиталына» 
і млымнан алдағы көп жылдар ішінде білікті еңбектен жоғары 
імбыс ретінде сезіледі), бірден жэне толығымен ағымдық 
шығындар секілді факт түрінде оларға да жатады.

Әдебиеттерде қаражаттың қалыптасуында кадрлардың 
іііліктілігін жоғарылату, кадрларды қайта даярлау қажеттілігімен 
(шйланысты. Жұмыс дамуын қаржыландырудың тұрақты көзі 
болып табылатын арнайы амортизаңиялық қорлардың 
кұрылуынан бас тарту тәжірибесі қалыптасқан.

Шынында да, жұмыс күшіне ресурс ретінде козқараста 
цегізгі қорлармен коптеген сэйкестіктер бар.

Қызметкердің зейнетке шыққан кезеңіне дейінгі, белгілі бір 
гцбек қабілеті болады. Сырқаттану, жарақаттану жағдайлары 
болса, қызметкерлер жалпы медиңиналық комекті қажет етеді. 
( 'онымен бірге қызметкер біліктілігін жоғарлату арқылы оз 
мүмкіндігін арттырып отыру керек. Осы мақсатқа жұмсалған 
қаражат бірнеше жылдар үлкен табыс әкеледі деп есептелінеді.

Тіркеу мерзіміндегі кадрларды дамыту жэне біліктілігін 
жоғарлатуға кеткен қаражат козін амортизаңиялық аударымның 
жылжытуын қажет етеді. Бізге белгілі кэсіпорындағы 
(юсекелестік кобінесе оның персоналдарына байланысты. Жақсы 
дайындалған, оқытылған персонал саналы жұмысқа жақсы 
деңгейдегі ынталандыру арқылы үлкен табыс әкеледі. 
Ііэсекелестік жэне откір қажеттілік, техникалық инноваңияны, 
жұмысшы кұшінің сапасын жоғарылатуға экеледі. Олар кәсіби 
мсктеп немесе институт қажетті жұмыс күшімен қамтамасыз
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еткенше күтіп отыра алмайды. Сол себепті фирма ецбсь 
нарығына еніп, өздеріне кадрларды дайындатады.

Шаруашылықты жоспарлы жүргізу жағдайында кэсіпорыи 
оз қызметкеріне қаражат салу қызығушылығының жоқтыш.і 
жүмыс күшін оқыту мен мамандандыру шығыидары көбіпс 
мемлекет үлесіне тиетінін анықтайды. Сол себепті жүмыс күшіис 
қатысты үсыныстармен байланысты шығындарды талдау мсм 
есепке алу қажеттілігі болған жоқ. Жалақыны ұйымдастыру 
мемлекеттік тарифтік жүйе арқылы қатаң реттелгендіктен (сц 
біріншіден, жалақы деңгейі мен жұмыс күшін ұдайы өндіріс 
багасын байланыстыру қажет), еңбекақыны жетілдіру міндеттері 
мен шығындарын талдауға итермелейді.

Өзін-озі қаржыландыру жағдайында жұмыс атқаратып 
кэсіпорында персоналды басқару жұмыс күшіне жұмсалатыи 
шығындарды анықтау, оның қызметімен байланысты барлық 
шығындарды есепке алу мен талдау міндеттерін қояды.

2. Персоналды басқару тиімділігі.
Жұмыс күшіне шығындардан басқа персоналды басқарудып 

экономикалық тиімділігін бағалау кезеңінде осындай эрекетгіи 
нэтижелік корсеткіші қолданылады. Кәсіпорын ұжымының (жекс 
жұмыскерлердің) еңбек потенциалының дамуы басқару 
шешімдерін қабылдау салдары ретінде өндірістік эрекеттсп 
қосымша нәтиже алуға сілтеме жасайды. Бүл қосымша нәтиже эр 
түрлі нысанды қабылдай алатын жэне әр түрлі көрсеткіштермсп 
бағалана алатын әсер қайнар көзі болып табылады. Сонымси 
нэтиже мынадай түрде коріне алады:

- еңбек онімділігінің өсуі, оның сапасы мен түрініц 
жоғарылауы салдарынан өнімді өндіруді үлғайту түрінде (бұи 
жерде біз нәтиженің тікелей сандық құраушылырын айтыи 
отырмыз);

- еңбекпен қамтамасыздандырылу түрінде, әсіресе егср 
кадрлармен жұмыс еңбек қатынастарындағы элеуметтіік 
мезеттерді есептеу арқылы құрылды;

- кэсіби жұмыскерлерді іріктеу арқылы оқыту мерзімдеріп 
қысқарту кезінде құралдарды қатыстық үнемдеу түрінде (нәтижс 
еңбек потенциалының белгілі бір жағдайына жету үшін қажетп 
құралдарды үнемдеумен корінеді).

Сонымен қатар нәтиже аралық бола алады, ал фактордыц 
сандық сипаттамасы өзгермелі жэне соңғы бола алады, сондай-ақ
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иіідірістік эрекеттің нэтижесіне осы фактордың салдары әсер 
ігді. Сонымен, аралық нәтиже ретінде жұмысшылардың 

ьіиіістілігін жоғарылатуды қарастыруға болады (орта разряд 3,1 
Гкиіды, одан кейін 3,4), ал соңғы нәтиже ондірілген өнімнің 
псмссе жоғары сапалы өнімдерді откізуден түскен пайда көлемін 
\ пгайтады.

Жалпы соңғы эффекті, біріншіден, барлық нэтижелердің 
.і.млмыланған көлемі ретінде (мысалы, өндіріс көлемінің осуі, 
иікізуден түскен пайда жэне т.б.), екіншіден, нақты шараларын 
түчеге асырудың жеке эсерлерінің сомасы ретінде есептеуге 
Гюлады. Бұл эдістердің әрқайсысының оң жэне теріс жақтары бар.

Егер кэсіпорын ұжымы эрекетінің жалпы көрсеткіші ретінде 
иіідіріс колемі, оның өсуі, еңбек онімділігінің деңгейінің өзгеруі 
і икқты синтетикалық көрсеткіштерді қолданса, онда олардың 
ншмасына персоналды басқару арқылы жұмылдырылған 
ццдірістің жеке факторы ғана емес, сонымен қатар техникалық- 
ігхпологиялық жэне ұйымдастырушылық факторлары да әсер 
гіеді. Сондай-ақ ағымдағы жыл нәтижесіне өткен жылдардың 
пп.ігындары, элде ағымдағы кезеңнің шығындары үлкен эсер ете 
іімады. Сондықтан өз-өзіне жалпыланған көрсеткіш эффектің бар- 
жоғы туралы сұраққа біржақты жауап алуға мүмкіндік береді, 
пгрсоналды басқару тиімділігіне қатысты тұжырым ашық болып 
калуда. Жұмыс күшіне шығындардың тиімділігін бағалаумен 
(шііланысты тым ірілендірілген есептер нэтижені бағалаудың ірі 
кателіктері бар.

Жеке корсеткіштердің жалпы нэтижесін біріктіру тиімдірек, 
гебебі ол қай жұмыс бағытының оң нәтиже, қайсысы теріс 
п.тіиже бергенін анықтауға мүмкіндік береді. Әрине, жалпы 
гоманы есептеу эдістемесінің эсерінен, қайта есептеу, оң жэне 
іеріс нәтижелердің озара жойылуы эсерінен бірінші эдіс 
комегімен алынған сомамен бірдей емес (немесе факторлар 
іпдігінен эрекет етпейді, өзара байланыспен эсер етеді). Сонымен 
қатар жалпы нэтиженің құраушыларының саны қай жұмыстар 
мен шаралардың бағыттары есепке алынғанына қарай эр түрлі 
болуы мүмкін. Жалпы нәтижені есептеу қиындықтары эр түрлі 
шығындар нәтижесі эр түрлі нысанда көрінуімен байланысты.

Сонымен қатар кей шаралар бүкіл ұжымға таралады, ал 
басқалары тек жұмысшылар тобына таралады. Нақты 
шаралардың тиімділігіне талдау жүргізілгенде, алдымен



жұмысшылардың тобы үшін алынған эффектен шығады. Бүи 
эффект жэне оның есебімен жасалған түжырымдар жеткілікті 
түрде нақты болып табылады. Барлық жүмысшылар жиынтығы 
бойынша жалпы көрсеткіш есептелгенде, бір шаралармеп 
сипатталған топтық эффектер басқа шаралармен сипатталғам 
эффектермен қосылады. Әрі қарай есептер орта көрсеткіштерді 
қолданумен жүргізіледі. Түжырымдар персоналды басқару 
бойынша жүмыстардың бағыттылық «векторын» алуға мүмкіндік 
бере отырып, жалпы сипатта келеді.

Жоғарыда айтылғандай, жұмыскерлерге жүмсалатьмі 
шығындар адамға тікілей қатынастағы шығындар, яғни оныц 
еңбекке қабілеттілігін жоғарылатуға, мамандандыру есебінем 
онімділікті арттыруға, қабілеттерді, мотиваңияны жэне т.б. 
дамыту бағытында жатқызылады.

Шығындарды қызметкерлердің өндірілген белгілі бір 
фазасына жатқызу үлкен теоретикалық мағынаға ие. Тэжірибеде 
бұл үш фаза тығыз байланысты жэне олардың біреуінде 
жүмсалған шығындар соңғы нәтижеде, яғни кәсіпорының еңбек 
элеуетінде, тура немесе жанама негізінде оңды жерін тигізеді. 
Әдебиеттерде белгіленгендей, «жүмыс күшін қолдану фазасының 
өндірістік ңиклдің өзге элементтеріне эсер ету, жекелеп алғанда, 
жұмыс күшін өндіру фазасымен байланысты проңестер», 
«дэстүрлі эсер» екінші реттік құбылыстың бірінші реттік шегінен 
асады жэне анықтаушы рөлді атқарады.

Жұмыс күшін үнемді қолдану арқылы сапалы да, сандық 
қатынастарда жұмыс күшінің эрі қарай даму қаражатының 
қайнар көзінің бірі болатын пайда табуға есептелген.

Жұмыс күшіне жүмсалатын шығындарды сараптық есептеу 
кәсіпорын деңгейінде жұмыс атқарып жатқан есеп жүйесінде 
үлкен еңбекті талап ететін жұмыс.

Өзіндік құнға жататын шығындар тізімі белгілі бір мақсатты 
бағытқа ие шығындар тобын анықтауға жэне қаржыландырудың 
қайнар көзіне қатысты анық суретін көруге мүмкіндік береді. 
Сонымен қатар бухгалтерлік есеп нысандары жұмыс күшіне 
жұмсалатын шығындардың жалпыланған көрсеткіштерді 
қоспайды, осыған байланысты алғашқы есеп қүжаттарымен 
жұмыс қажет.
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Кәсіпорындарды қаржыландыру көзін тандау өте маңызды, 
і үмыс күшіне жүмсалатын шығындарды өзіндік қүнға қосу өнім 
иі кічілгеннен кейін олардың қайтарылуының кепілі болады.

Кәсіпорының кадрлық саясатын талдау мақсаттары үшін 
'іі үм ыс күшіне шығындардың міндетті жэне міндетті емес деп 
Полу кезінде соңғыларға ерекше қызығушылықты білдіреді, 
пііткені олар арқылы өздерінің мақсаттарына сэйкес ондірістік 
п.тгижелерді үлкейтуді қамтамасыз еткелі қызметкерлердің озін- 
очі үстауға ықпал етеді. Өздерінің мақсаттарына сэйкес 
кзсіпорынды реттеп отырады.

Шығындарды (резервті қалыптастырушы жэне резервті 
к.плыптастырмайтын) қысқартылу мүмкіндігі бойынша жіктеу 
мына мәндегі мэселені анықтайды: ондірістік үсталымдардың 
(шсқа түрлері сияқты жүмыс күшіне иииишығын келтіреді.

Персоналды басқару сапасын бағалаудың негізгі эдістері.
I Іерсоналды басқаруға қатысты экономикалық тиімділікті 
Гшғалаудағы шығындар мен нэтижелерді олшеу мэселесі 
мақтылықты талап етеді жэне ең алдымен нені бағалау керек 
скеиін анықтап алу керек:

-іс-эрекеттің белгілі бір нэтижесіне таңдап алынған кадрлық 
саясатты жүзеге асыру нэтижесінде кұрылған арнайы таңдап 
алынған, оқытылған жэне ынталандырылған«кәсіпкерлік» 
угымы көмегімен жету;

-персоналды басқару алдына қойылған мақсаттарға ең 
гоменгі қаражаттармен жету;

-басқару проңесінің нэтижелілігін қамтамасыз ететін ең 
сапалы басқару эдістерін таңдау.

Енді осы әдістерді жекелей қарастырайық.
Соңғы нәтижеге жету. Жалпы экономикалық тиімділікті тек 

ондірістік іс-әрекет нэтижесі ретінде немесе кэсіпкерліктің бүкіл 
шаруашылық іс-эрекеті нәтижесі ретінде қарастырса болады. 
Бірінші жағдайда экономикалық тиімділік болып табиғи немесе 
ақшалық мазмүндағы ондірілген өнім болып табылады (жалпы, 
тауарлық таза өнім). Екінші жағдайда, көңілге алатын тек қана 
өнім өндірісі емес, сонымен қатар оны өткізу, сату (өткізілген 
олімнің колемі, пайда). Өнім ағымды (нақтылы) бағаларда 
белгіленуі тиіс, бұл арқылы нәтижені шығындармен салыстыра 
аламыз.
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Осылайша тиімділіктің жоғарылауы дэл сол өндірісиі 
нәтиже көлеміне жету үшін шығындарды кысқарту жолымои 
жету немесе нәтиженің осу үрдісі қолдағы ресурстарды тиімді 
пайдалану нәтижесінде котерілғен кезде шығындардың ұлғаш 
үрдісінің біртіндеп төмендетелуі есебінен жүргізілуі.

Кобіне өндірістің тиімділігін бағалау үшін еңбгн 
шығындарының тиімділік көрсеткіші пайдаланылады, жекелгп 
айтқанда еңбек өнімділігінің көрсеткіші Өе:

Ө£ = К ө/в, (1)

мүндағы Кө —- белгілі бір календарлық кезендегі өндірілгеи 
өнім көлемі (тг); в — еңбек шығындары

(адам-сағат, адам-күн, жүмыскерлердің орташа тізімдік 
саны).

Бірақ ескеретін жайт, бүл көрсеткіш көптеген факторлар 
ықпалынан өзгереді.

Персоналды басқару саласындағы жүмыстар тиімділііі 
туралы негіздемелерді жүмыс күшіне кәсіпкерлік шығындардыц 
қүны арқылы бағалау әдісі болады (Ш).

Расында да, еңбек проңесі жүру үшін, кэсіпкерлік бірач 
шығындалуы керек. Әр түрлі кәсіпкерліктерде еңбек бірлігініц 
қүны Қе бірдей емес, ейткені жүмыс күшіне шығындар колемі эр 
түрлі болады

Қе= Ш / е. (2)

Кэсіпкерліктегі тиісті есепті үйымдастыру арқылы жүмыс 
күшінің (Ф) 1 теңгелік шығынына келетін онім көлемін (немесе 
өнім көлемінің осімін) сипаттайтын көрсеткішті есептеуге 
болады. Бүл корсеткіш анықталады:

А) жұмыс күшіне шығындар колемінің өндірілген онімнің 
кұндық корінісінің көлемінің қатынасы ретінде

Ф = Кө / Ш; (3)

Б) еңбек өнімділігі денгейінің (құндық көріністе) бір еңбек 
шығынына сай келетін шығындар көлеміне қатынасы:
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г
<І> = Өе / Қе. (4)

Онімнің қор сыйымдылық көрсеткішіне ұқсата отырып, 
иііімпің бірге шаққандағы шығын сыйымдылық» көрсеткішін 

іч гіітеуге болады, онда шығындар ретінде жұмыс күшіне (Үж) 
і іг іі і ксрлік шығындарын аламыз

Ү ж = Ш / Кө. (5)

Бірге шаққандағы шығын сыйымдылық Ур көрсеткіші 1 
ігңгсге шаққандағы Ф шығындарымен өнім колемі көрсеткішіне 
һорі болып табылады жэне 1 теңге өнімді алу үшін қажетті 
-ііумыс күшіне шығындарды (тг) сипаттайды.

Өндіріс көлемінің 1 теңгеге шаққандағы шығындардың Ф 
і.умыс күшіне есептелген көрсеткіш динамикасы осы 
шыгындардың тиімділігінің өзгеруін бақылауға мүмкіндік береді: 
шыіындар бірлігіне онім ондірісінің осуі олардың 
миқсаттылығын білдіреді. Шығындарды томендетуде ықпалды 
ніықтауда сыртқы және ішкі факторларды белгілеуге себептер 
шлдауы қажет, яғни өндірілген шығындар арқылы қүрылған 
гцбек потенңиалын кэсіпкерлік тиімді пайдалана алды ма?. Еңбек 
шығынының бірлігіне жүмыс күшіне есептегендегі шығындар 
жөне Ф жүмыс күшіне шығындар бірлігі есептегендегі онім 
колемі арасындағы байланыс сурегге корсетілген.

Ең төменгі шығындардағы басқарудың мақсаттарына жету. 
Гиімділік іс-әрекеттің тек қана нәтижелігін емес, сондай-ақ 
үиемділігін сипаттайды, яғни ең томенгі шығындар арқылы 
ііслгілі бір нәтижеге жету.

Онім колемінде жүмыс күші шығындары бірлігінің еңбек 
иіығындары бірлігіне есептегенде тэуелділігі.

Бүдан шығатыны, басқару жүйесін бағалауда тек қана еңбек 
онімділігі корсеткіштері емес, сондай-ақ жүйенің үнемділігі 
корсеткіштері қолданылады.

Бізге белгілі персоналды басқару жүйесін еңбек 
потенңиалына оның параметрлерін сол кэсіпкерлікке қажетті 
бағытқа озгерту мақсатымен ықпал ету үшін қажет.
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Бұл мәселені шешу жолдары эрқилы, бірақ дұрыс тацдии 
алынған жол қаражаттарды үнемдеуді қамтамасыз етеді, яііш 
мақсат ең төменгі шығындар арқылы жүзеге асырылады.

Басқару ықпалы арқылы еңбек потенңиалының жағдаііыи 
сипаттайтын корсеткіштің белгілі бір деңгейі анықталады, СШ 
басқару тиімділігін еңбек потенциалының нақтылы жағдайынын 
жоспарланғанға жақындық дэрежесі арқылы немесе көрсеткіигі ш 
ескі жэне жаңа деңгейінің айырмасы арқылы анықталады. Бірпи 
персоналды басқарудың соңғы мақсатын бір ғана көрсеткішпгп 
анықтау мүмкін емес, сондықтан да еңбек потенциалының лр 
қилы тараптарын белгілейтін (персонал саны, кэсіби-біліктілік 
қүрылым, білім, денсаулық жағдайы жэне т.б.) жүііс 
қолданылады .

Бүл ретте өндіріс, қайта болу өзгерістері ең төмепгі 
шығындарда жүзеге асырылатын сандық жэне сапалык 
сипаттамасы бар мақсатты нақтылау, түтыну сияқты жұмыг 
күшінің қайта ондіру стадияларын белгілеуге болады.

Персоналды басқарудың тиімділігін анықтап, саралау осі.і 
процестің бағыттарымен де жүргізіледі: таңдап алынған кадрлык 
саясаттың сапалығы арқылы, кадрларды дайындау жэне қайта 
дайындау, біліктілікті жоғарылату, кадрларды бейімдеу 
мерзімдерін қысқартуға бағытталған жүмыстар сапалығы жәпс 
т.б.

Барлық аталған жағдайдардағы сапалық қайнар көзі болып 
алға қойылған мақсаттарға жетудегі қаражаттарды үнемдеу 
табылады. Бірақ атап кететін жайт, персоналды басқарудың ец 
басты мақсаттық міндеті — белгілі бір экономикалық жэне 
әлеуметтік сапаны қамтамасыз ететін еңбек потенциалыныц 
жағдайына жету, өйткені арзан жүмыс күші ешқашан да ең жақсы 
бола бермейді.

Сондықтан да тиімділік критерийі ретіндегі шығындарды 
азайту кадрлық саясатқа қатысты емес, ол еңбек потенциалының 
нақты сандық жэне сапалық параметрлеріне жету үшін, олардыц 
алдына қойылған мақсаттарға жету шартында белгілі бір шаралар 
жүргізу деп түсініледі.

Мүндағы жэне бір мәселелі жағдай— уақыт кезеңін таңдау. 
Өйткені кадрларды іріктеу мен дайындаудан алынған қаражаттар 
үнемділігі кейіннен жүмыс күшін пайдалану процесінде 
біліктілігін жоғарылату мен қайта дайындауға үлкен шығындарға
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ііііпілуы мүмкін. Сондықтан да ағымды жыл шығындарынан 
інімділікті есептегендегі нәтнже оң болып шығады, ал 3-5 жыл
• і іммдағы жүмыс нәтижелері негізіндегі жүмыс күшін 
і" і юудегі сапалыққа оң нәтиже бере алмаймыз.

Ьасқару проңесінің тиімділігі. Бүл әдісте персоналды 
ощ іиіру тиімділігі басқару жүйесінің прогрессивтілігі арқылы, 
ініоқару еңбегінің техникалық қамтамасыз ету деңгейі,
' і і іметкерлер біліктілігі, басшылықтың іскерлігі жэне т.б. 
ірқі.шы анықталады.

Жүйенің жалпы көріністегі үнемділігі оның қызмет етуіне 
иіі.іі ындардың эсер етуі арқылы көрініс табады (онім бірлігіне, 
ііі месе кэсіпкерліктегі жүмыскерлердің еңбегінің шығындық 
Гіірлігіне).

Жалпы экономикалық тиімділік мыналардан алынған жеке 
і и імділіктер қосындысы:

«Кадрлар» АРМ (АСУ) қолдану;
басқару процестері кешенін жүзеге асыру;
персоналды басқару функцияларына сәйкес келетін жеке 

күйелерді жақсарту.
Жеке сапаларды болу мүнда белгілі бір жағдайда басқару 

ілементтерінің бір-бірімен өзара байланысына қатысты екенін 
үмытпау керек.

«Кадрларды» АРМ енгізу мыналар есебінен тиімділіктің 
майда болуын негіздейді:

- кадрлық ақпарат кешенін алу жэне оны тереңдете 
саралау;

- есептік жүмыстармен айналысатын экімшілік
басқарушылық қызметкерлердің санын
қысқарту(бірақта бүған жету оңай емес);

- есептік негізде кадрлық сүрақтар бойынша шешімдер 
қабылдау, бүл ондірістің тиімділігінің жоғарылауына 
ықпал етеді.

Персоналды басқару тиімділігі кадрлық қызметтің 
үйымдастырушылық күрылымының тиімділігін бағалау арқылы 
сипатталды. Қүрылым тиімділігінің тікелей көрсеткіштері толық 
болғандықтан, басқарудың белгілі бір қүрылымын реттеу үшін 
шығындар жэне олардың кәсіпкерліктің өндірістік
шығындарының жалпы сомасындағы үлесі, оның 
қарапайымдылығы сияқты жанама критерийлер пайдаланылады.
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Байланыстар күрделі жэне көп санды болған сайын, нерархиялі.и 
деңгейлердің саны үлғая береді жэне сонымен бірге басқар 
жүйесінің эрекет ету сапалығы төмендей береді. Қүрылымдіи 
бөлімшелердің көп сандылығы, бір функңияны бірнени 
қүрылымдық бөлімшелердің атқаруына алып келеді, ал бүл и 
эрекеттің координаңиясы мен келісімділігін қиындатадм, 
басқарушылық лауазымдардың санын көбейтеді, 
қызметкерлердің іс- эрекет ету деңгейін төмендетеді, аппарш 
үстаудың қымбаттауына алып келеді.

Персоналды басқару қызметінің үйымдастырушылі.п 
қүрылымының тиімділігі көбіне сол қүрылымның өзіндіь 
динамнкалығына байланысты, яғни персоналды басқару алдынди 
түрған міндеттердің өзгеруі мен күрделенуіне қалайша тез әсор 
етеді, шаруашылықтың жаңа шарттарына қалайша бейімделғен.

Сонымен, экономикалық тиімділігі бағалаудағы қаралғап 
эрбір әдістің өзінің оң жақтары мен жүзеге асыруындағы оч 
қиындықтары бар. Белгілі бір әдісті қолдану саралаудың, жүмыі' 
күшіне шығындарды есепке алу эдістерінің мақсаггық міндетіпс 
байланысты.

Тэжірнбелік қатынастағы ең қолайлысы болып жүмыстыц 
жеке бағыттарын бағалау болып табылады, бүл оларды жүргізугс 
шығындарды белгілеуге жэне де тиімділік көрсеткіштерім 
анықтауға мүмкіндік береді.

Алайда бүл жолда да мәселелер аз емес, өйткені жүмыс 
күшіне қаражаттарды салу нүсқаларын таңдағанда мәселс 
жүмыстың бір бағытына ғана қатысты нүсқалар туралы емес 
(мысалы, бірнешенің ішінен қызметкерлердің біліктілігіп 
жоғарылатудың ең тиімді вариантын таңдау), кадрлық жүмыстыц 
эр түрлі бағыттары туралы, яғни өз қызметкерлердің біліктілігін 
жоғарылату немесе сырттан жүмыскерлерді шақыруға 
қаражаттарды жүмсау, еңбек жағдайын жақсарту жэне т.б.

Ал кадрлармен жүмыс істеудің эр түрлі бағыттары оз қайнар 
коздері мен нысандарына ие, бүл оз кезегінде олардыц 
сэйкестенуін қиындатады.

Әр түрлі меншік нысанындағы кәсіпкерліктер альтернативті 
варианттарды жүзеге асу мүмкіндігінде, көрсеткіштер мен 
критерийлерде, басқару шешімдерін қабылдаудағы техникалық- 
экономикалық жэне элеуметтік- психологиялық негіздемелердің 
эдістемесін таңдауда бірқатар деңгейдегі еркіндікке ие.
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Тиімділік критерийлері ретінде төмендегілер қабылдануы
м у м к і н :

шығындардың өтелу мерзімі; 
табыстардың өсу көлемдері; 
ағымдық шығындардың төмендетілуі; 
табысты максималдау;
жұмыс күшіне шығындар есебінен өнім шығарылуына 

міі,и і.шдарды төмендету жэне т.б.
Ііслгілі бір критерийді пайдалануға кэсіпкерліктің бағыты 

і ирнлауда қолданылатын көрсеткіштерді таңдауға жэне 
і нііылданатын шешімдерді негіздеуге итермелейді. Бүдан басқа
■ і кгретін жайт, алыс перспективаға есептік бағалау көп жағдайда 
уйқыт факторы (инфляңиямен, салық саясатының 
іиықсыздығына жэне т.б. байланысты) қиындыгына кездеседі.

Көптеген жағдайда қызмет көрсетуші адам тұтынушының 
пПыпша көрсетілген қызметпен байланысты, толығырақ айтқанда 
і у п.іііушының санасында олар бөлінбейтін болып саналады. Бүл 
нсрде біз адам факторында қызмет көрсетудің сезілмейтін 
і. урделі элемент екенін коруге болады.

Кадр бөлімі персоналдарды жүмысқа қабылдайды, оқытады, 
Гщгалайды жэне жүмыстан шыгару сияқты жауапты қызметтерді 
щқарады. Бүл оте күрделі жүмыс болып табылады, себебі 
порсоналдың сапалы қызмет көрсетуі де түтынушылардың 
коптеп келуіне ез эсерін тигізеді. Егер қызмет корсетілген жэне 
гііді қызмет көрсетілетін түтынушылар арасында тығыз байланыс 
ивйда болса, оның сапасының деңгейіне байланысты 
і у гыиушылардың саны артады. Түтынушыларды (клиенттер) 
корсетілген қызметтің сапасы қанағаттандырса, олар өздерін 
жақсы сезінеді. Ол үшін өз жүмысын жақсы білетін, білікті, 
жүмысқа ынталы мамандармен жүмыс істеу керек.

Персоналдарды түтынушылармен дүрыс жұмыс істей білу 
үшін жэне берлген жауапкершілікті толығымен атқару үшін 
приайы оқытады. Ал егер қызмет көрсетуші персонал өз қызметін 
толық игере алмаса, келген тұтынушыларға толық қызмет 
корсете алмаса, ондай жерлерге тұтынушылар қайтадан 
бармайды.

Қызмет көрсетушілер ұзақ уақыт бойы жеткілікті мөлшерде 
мотивирленген болуы керек, сонда ғана ол кәсіпорынның 
жұмысы алға басып, оның түтынушылары да көбейе түседі.



Қызмет көрсетуші персоналдарды ынталандьфу марапаттау 
арқылы немесе ақшалай сыйақы көрсету арқылы жүзеце 
асырылуы керек.

Қызмет көрсетуші персоналдар арасында кэсіпкерлік рухты 
дамыту арқылы олардың мотивация деңгейін арттыруға болады 
жэне олардың жасаған жұмысының нэтижесі де арта түседі. Егер 
қызмет корсетуші персоналдарды олардың жүмысы мен кейбір 
кемшіліктері толғандыратын болса, онда олар келесі қызмет 
көрсету барысында алдында жіберген қателіктерін жібермеугс 
тырысады. Кейде жауапсыз қызмет көрсетуші персоналдар ешбір 
нэтижесіз оз білгендерін жасап, кеткен қателіктерін жондемей, 
келген түтынушыға жауапсыз қызмет көрсете береді, мүндаіі 
жағдайда кадр бөлімі персоналды қызмет көрсету орнынап 
шығаруы керек.

Қызмет көрсету сапасын үнемі белгілі бір дәрежеде үстағаи 
дүрыс, себебі қызмет көрсетудің сапасы нашарлап кететін болса, 
онда кэсіпорын біріншіден өз түтынушыларынан айырылады 
жэне шығынға үшырайды, сондықтан мүндай мәселеге там 
болмас үшін алдын ала қызмет көрсетудің сапасын қадағалап 
түру керек.

Егер қызмет көрсетудің сапасында кемшіліктер болып 
жатса, онда ол сол уақытта жөнделуі керек. Қызмет көрсетуші 
персоналдар арасында периодты түрде бақылаулар жүргізіліп 
отырылуы керек, сонда ғана қызмет көрсетудің сапасы артып, 
бекітілген стандарттың талабына сай маркетинг жэне 
менеджмент жүйесіне сэйкес қызмет көрсетіледі деп айтуға 
болады.

Сапа— эрбір кәсіпорын ұсынатын қызметке кепілдеме. 
«Сапа» басқару жөніндегі эдебиеттерде жиі кездесетін соз болып 
табылады. Тауармен қызмет корсетуді асыра мақтайтын жарнама 
элі бекітілген жоқ. Сонымен қатар, американдықтар тауар мен 
қызмет көрсетудің сапасы туралы коп ойланған емес.

Қонақ үй басшылығы, қызметкерлер мен келушілер бір- 
бірімен тығыз байланыста болып қарым-қатынас тізбегін 
құрайды. Бұл ретте қонақ үй қызметкерлері мен тұтынушылар 
эр қайсысының әзіндік атқаратын қызметі айқындалады: 
қонақтар тұтынған қызметіне толем толейді, қызметкерлер 
сапалы қызмет корсетеді, басшылық тиімді басқару 
шараларын қолданады. Мүндай жағдай американдықтардың
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Омгқару жэне өндірістік қатынастағы тэжірибесінде көптеп 
ичдсседі. Сондықтан сапа туралы сұрактар көптеп пайда бола 
Гшгтады.

Сапаға деген эртүрлі сұрактардың пайда болуы қызмет 
корсету барысындағы жетістікке жетудің бірден бір жолы болып 
і іібылады.

Қазақстандағы қонақ үй секторының түрақты түрде даму 
(ырысында, оның даму болашағы қонақ үй лердегі қызмет 
і орсстудің сапасына байланысты болады. Қонақ үй лердегі 
м.ічмет көрсетудің сапасы дегеніміз қонақ үй шеңберіндегі 
і үтыпушылардың қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталған, 
і шіідартпен бекітілген қызмет корсетулердің жиынтығы. 
К.онақ үй лердегі қызмет көрсетудің керекті сапасын 
і ілыптастырып жэне үнемі түрақты түрде үстап түру үшін 
гппаны басқару мэселелеріне жүйелі түрде қарау керек.

Қызмет көрсетудің сапасы күтілетін жэне көрсетілген 
кызмет көрсетудің қатынасына байланысты болады. Біріншісі 
ионақ үй лердегі қызмет корсету алдында жүргізілсе, ал екіншісі 
імііаны бағалаудың технологиялық жэне функңионалдық 
мроңесінің эсерінен түтынушының күтіп отырған қызмет корсету 
корсеткішіне байланысты болады. Түтынушы көрсетілген қызмет 
корсетуді оған жіберген шығынмен бағалайды, яғни оған кеткен 
пқша, уақыт, психологиялық шығындар жэне т.б.

Қонақ үй кәсіпорындарында бес сатылы қызмет корсету 
ешіасының моделі қолданылады, ол түтынушының көрсетілген 
кі.ізмет көрсету сапасына қанағаттануына байланысты болады. 
І тер керісінше болған жағдайда «сападағы ақау» пайда болады. 
Қонақ үй лердегі қызмет көрсетудің сапасы қауіпсіздік, 
қорғаныш, сенімділік, қол жетімділік, оның атағы тэрізді 
факторлар әсер етеді.

Қонақ үй лердегі қызмет көрсетудің сапасын басқару 
гүжырымдамасы қонақ үй интерьері, үсынылатын негізгі жэне 
қосымша қызмет, сонымен қатар түтынушылардың айтқан 
піағымдары мен үсыныстары тэрізді техникалық жэне 
(Ііункңионалдық сипаттағы сапаға негізделген. Қазақстанда 
түтынушының қажеттілігін қанағаттандыруға арналған қонақ үй 
дегі қызмет көрсету сапасын реттеп отыратын 180 9000 сапа 
менеджмент жүйесі жэне (ТС)М) жалпы сапаны басқаруға 
бағытталған стандарттар қолданылып жатыр. Қазақстандағы
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қонақ үй лердегі қызмет көрсету сапасын басқару бақылау жоіи 
есеп сияқты негізгі аспектілерге негізіделе отырып, оі 
дәрежесінде өтіп жатқан жоқ. Қазіргі кезде, қызмет корсетудіи 
сапасын арттыру үшін көптеген қонақ үй кәсіпорындарі.і 
корпоративті жэие кэсіби стандарттарды дайындап, олармон 
жүмыс жасап жатыр.

Қонақ үй лердегі қызмет көрсетуді категориялау мэселгп 
сапаны басқаруда маңызды рөл атқарады. Қазіргі кезде қонақ үи 
лердегі қызмет көрсетуді категориялау дүниежүзі бойынша 64 
мемлекетте қабылданган, оның 11 мемлекетінде ол дайындык 
үстінде, ал 58 мемлекетте қонақ үй лерде категория жоқ.

Қазақстандық сертификаттау жүесі бойынша барлық қоп;н 
үй лер бір жүлдыздыдан бес жүлдыздыға дейінгі категорияны али 
алады (ҚР МСТ 28681.4-95). Жүлдыз алу үшін қонақ үи 
кәсіпорындары ҚР сауда жэне индустрия Министрлігініп 
техникалық реттеу жэне метрология Комитетінің сарапшы 
аудиторлары мен аккредиттелген сертификаттау органдарыпп 
отініш береді. Ол отініш екі апта бойы қаралып, екі аптадан соп 
шешім қабылданады. Сертификаттау бойынша барлмк 
шыгындарды отініш берген қонақ үй кәсіпорын өз мойньшм 
алады. Сонымен қатар, жүлдызды жүйемен бірге категориясыі 
қонақ үй лер де болады (ҚР СТ 1141-2002).

Қонақ үй лер арасында бәсекеге қабілеттілікті арттыру 
мақсатында қонақ үй лерде көрсетілетін қызмет көрсету сапасіл 
сэйкестік сертификатымен расталуы керек. Сэйкестік 
сертификаты дегеніміз сертификаттау бойынша аккредиттелген 
орган берген қызмет корсетудің бекітілген стандарттың талабыіы 
сэйкестігін растайтын қүжат болып табылады.

Сонда сапаның маңыздылығы неде? Егер қызмет көрсе гу 
кэсіпорын дамушы ретінде қарастыратын болсақ оның сапасы 
оның жүмыс істеу қабілеттілігіне маңызды әсер етеді. Қызмеі 
көрсету орнында сапалы онім болмаса, ол өзінің көздегси 
мақсатына жете алмайды. Сонымен қатар, келетін пайдасынаи 
айырылады, ал егер сапалы өнімді дүрыс өткізе білетін болса, ол 
кез- келген кәсіпорынның жүмысын жандандырады. Коптегеп 
корпораңиялардың жүмысы оған дәлел бола алады.

Қонақ үй индустриясының кэсіпорын басшысы күнделікті 
қызмет көрсету жэне өндіру мәселелерімен кездеседі. «Сапаға» 
қатысты күнделікті төмендегілер мысал бола алады:
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- қызмет көрсету персоналдың тапсырыс қабылдай 
алмауы;

- портьенің жеткіліксіз мөлшерде күлімсіреуі;
- ванна бөлмесінің жиналмай қалуы;
- бір номерде жанып кеткен шамның болуы;
- барда тапсырыс беру формасын дұрыс толтырмау;
- аспазшылардың әрбәр сменасында бір өнімді екі түрлі 

дайындау;
корсетілген қызмет корсетуге ақша төленбеу;

- жалпы қолданыстағы орындарды дүрыс жинамау.
Басында жоғарыда аталғандардың барлығы бір- бірімен

".шланысты емес сияқты, бірақ олай емес. Тиімсіз мэдениет 
'і плай болса, солай болсын» деген философиялық негізге ала 
иіі.ірып, барлық басқару жэне қызмет көрсету мэселелерінде 
идсниетті түрде эсер етеді. Оларды жіктеу оте қиын, бірақ оның 

іініпен негізгілерді бөліп қарауға болады:
Жалпы келісімнің болмауы, мысалы жүмыс орнында 

і щқарастары бірдей жүмысшыларды табу қиын. Олардың ойлау 
кіібілеттері эртүрлі болады. Сондықтан кобінесе ортақ шешім 
і иСіылмайды.

Әрбір жүмысшы өз бетінше түсінеді, бір супервайзер бір 
пілап қойса, екіншісі басқа талап қоюы мүмкін. Бүл осы мәселе 
і оніндегі стандарттың көп болуына байланысты, ол үшін 
Гиісіпылық қызмет көрсету жэне басқару саласында бір
■ пшдартты бекіту қажет, эйтпесе әртүрлі өнім пайда болып 
пліижесінде клиентпен қызмет көрсетуші персонал арасында 
і үсініспеушілік пайда болады.

Барлық категориялы қонақ үй де қонақтарға қызмет көрсету 
ііроңесін келесі кезеңдер түрінде көрсетуге болады:

- қонақ үй ге алдын ала тапсырыс беру «брондау»;
- қонақтарды қабылдау, тіркеу жэне орналастыру;
-тамақтану жэне орналасу барысында көрсетілетін қызмет

(номерді жинау);
- қонақтарга қосымша қызмет көрсету;
- соңғы есеп беру жэне қонақты шығарып салу.
Орынға алдын ала тапсырыс беру, қонақтарды тіркеуден 

откізу, көрсетілген қызметке ақы төлеу жэне шығарып салу, 
кезекші администратор мен портье жүмыс жасайтын жерде
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жүзеге асырылады, ал қонақтарға көрсетілетін қызметті қонақ \ и 
персоналдары атқарады.

Қонақтарды қабылдау жэне орналастыру функция і.і 
Қонақты қабылдау жэне орналастыру қызметі клиент қонақ үііи 
келгенде ең бірінші танысатын бөлім болып табылады. Клиент гц 
бірінші алған әсеріне байланысты жалпы қонақтарға қызмоі 
көрсету сапасы туралы озінің пікірін айта алады. Қонақтарді.і 
қабылдау қызметінің негізгі функциясына: қонақ үй до
орындарын брондау, туристерді тіркеу жэне орналастыр>, 
қонақтарды шығарып салу кезінде есептесу жэне эртүр п 
ақпараттар үсыну сияқты қызметтер жатады.

Қабылдау қызметін жүзеге асыратын жүмысшының міндс 11 
Оның білімі мен тэжірибесі кәсіптік стандарт бойынмиі 
анықталады. Көптеген жағдайда қонақ үй жүмысшылары таңгм 
сағат 9 бастап тэулік бойы жүмыс істейді (24сағат), 
Администратор өз жүмысын алдыңғы сменаның журналрі 
жазумен бастайды. Бүл журналда осы сменада болған ақпараттар 
жэне қонақтар туралы мәліметтер жазылады. Жүмыс іству 
алдында жүмыс орны туралы ақпарат пен осы тэулікке келіп 
түскен тапсырыстарды қарайды. Қонақтарды тіркеу меіі 
шығарып салу кезінде оларда тұрған күніне жэне көрсетілгем 
қызметке есеп беру керек. Қонақты шығарып салу кезінде онын 
шоты тексеріледі, шығындары нақтыланады жэне оның ақысы 
қабылданады. Қонақтарды шығарып салу кезінде олардың толык 
есептескендігі жөнінде бақылау жүргізіледі.

Портье номерлердің кілтін, визиттік карточкаларды беру 
кезінде ғана береді жэне ол кілттің сақталуына жауап береді 
Механикалық есеп беру операторы (кассир) барлық көрсетілгеи 
қызмет көрсету түрлеріне өз уақытында ақы төленуін бақылаи 
отырады. Куэліктік (паспорттық) үстел қызметкері куэліктің 
берілгендерін тексеріп оны тіркеу карточкасын дұрыс
толтырутын қадағалайды жэне эрекет ету мерзімін тексереді.

Брондау -  қонақ үй дегі номерлер мен орындары алдын ала 
тапсырыс беруді алу, осы процестен бастап, қонақтарға қызмет 
көрсету жүргізіледі. Номерлерді брондау мен брондау бөлімінің 
менеджері немесе қабылдау жэне орналастыру қызметі
айналысады. Орналасу процесі қонақтарды күтіп алу оларды 
тіркеуден өткізу, қолдарына кілттерін табыс ету және
номерлеріне дейін жеткізіп салудан тұрады. Орналасу үшін ақы
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• іоу он екі сағаттан бастап жүзеге асырылады. Мысалы, келген 
ін.пыпан бастап кету уақытының аралығы саналады. Егер 

тншқ бір тэуліктен аз уақыт болса, одан толық тэуліктің ақысы
ГІІ.ІІ ІІІДЫ.

Қонақ үй де қызмет көрсету дэрежесі қазіргі кезде жаңа 
'• чюлогияларды қолдану нэтижесінде жүзеге асырылады. Жаңа 
м чпологияларға қонақ үй проңестерінің автоматтандырылуы 
міііи, электронды резервтеу жатады. Осының нәтижесінде 
і іиімқгарға қызмет көрсету сапасы артып, персоналдардың саны 
і-і.ігқарады. Автоматты жүйе еңбек онімділігін арттыру мен 
і оі ирға басқару қызметкерлерінің білім деңгейін жоғарылатуға 
і»н ытталған. Егер персоналдар бірнеше мамандықты игерген 
пццса, ол оған деген сүранысты арттыра түседі.

Қонақ үй персоналының жүмыс істеу ережесі. Қонақ үй дегі 
' гриис сферасындағы қызметкерлердің мэдениеті жөнінде 
ііітқанды оның екі жағын қарастыру керек: клиентпен байланысы
і. ,)ііс персоналмен байланысы. Бүл клиентпен қарым- қатынастың 
іурыс жолға қойылуын қамтамасыз етеді.

Қонақ үй отандық жэне шетелдік қонақтарға қызмет 
мірсетуге бағытталған кэсіпорын болып табылады, сондықтан 
иызмет көрсетуші персонал жан- жақты болу қажет. Кез- келғен 
іишақ үй дің мақтанышы оның персоналы болып табылады. Егер 
м.пмет корсетуші персонал бірнеше тіл білсе жэне қонақтарға 
иіімің жақсы жақтарын көрсетсе, онда ол кәсіпорынның беделі 
прта түседі.

Қызмет көрсетуші персоналдың мақсаты қонаққа оның аты- 
жонін айту арқылы қолайлы атмосфера туғызу керек, сонда 
қомақтар мен қызметшілер арасында жақсы байланыс пайда
іюлады. Әрбір қонақ қонақ үй қызметшісіне кез- келген сүрақ
бойынша барып, өз қалауын білдіруіне болады. Мүндай қызмет 
корсетуден кейін қонақ үй қызмет көрсету нарығындағы 
(юсекеге қабілеттілік пен оның жетістікке жетуін кепілдігі болып 
габылады.

Келген қонаққа үнемі дүрыс қызмет көрсетілу керек. Егер 
қонақ үй дегі персонал көп үлтты болса, олардың арасында 
мэдени түрде озара сыйластық болу керек. ¥жымның эрбір
мүшесі қонақ үй үсынған тауар мен қызмет көрсетуді дүрыс
жарнамалай білу керек. Қонақ үй қызметкерінің мәдениеті жан-
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жақты болу керек. Оған: өз ойын толық жеткізу, тіл этикотІІІ 
сақтау, өз өзін дұрыс ұстай білу жатады.

Персоналдың мейірімділігі адамның мәдениетін көрсетси 
Қонақ үй қызметкері келген қонақтармен озара жақсы қары і 
қатынас орнату керек жэне келген адамдарды үнемі сыйлап түр\ 
керек. Байланыс орнату мэдениеті тіл мэдениетімен байланысім 
қонақ үй қызметкері өз ойын сауатты жэне анық жеткізу керск, 
сонымен қатар сөйлеу мэнері дұрыс болу керек. Сөйлоу 
этикетінің мәдениеті тек сөйлеумен ғана емес, тындаумен т 
байланысты яғни, қонақтың сөзін бөлмей оны мүқият тыңдап алу 
керек. Көптеген нэрселер қонақты күтумен байланысты 
Администратор қонақты күтіп алып оған біздің қонақ үйге «қоін 
келдіңіз!» деп айту керек, сонымен қатар, ол қонақ үй туралы 
жэне онда көрсетілетін қызмет туралы қысқаша ақпарат бсру 
керек.

Қонақты шығарып салу кезінде қонақ үй әкімшілігі мсп 
қызметкерлері жылы қабақпен шығарып салып, оған «жолыңы і 
болсын, келесі кездескенше, келіп түрыңыз» деген сияқты жылы 
лебізін білдіру керек. Қонақ қонақ үй ге кіріп шыққанға дейіи 
өзіне деген сыйды сезіну керек.

Қонақ үйде кәсіби қызмет көрсетудің ерекшелігі жанжалды 
жағдайга жол бермейтін элеуметтік- мэдени шаралар жүйесіп 
қүрайды, сондықтан қызмет көрсету мэдениетіне үнемі көңіл 
бөлу қажет. Сервис ешбір жағдайда уақыт пен сайлану белгісіи 
ала алмайды жэне тек қана қонақтардың қажеттіліктерін 
қанағаттандыру болып табылады.

Қонақжайлылық индустриясының маңызды міндеті жалгіы 
қабылданған қызмет көрсету нормалары мен әдістерін эзірлеу 
жэне практикага енгізу болып табылады. Тамаша сервис 
клиенттермен тікелей жүмыс істейтін жеке қызметтердіц 
жүмысымен гана емес, бүкіл үжымның жүмысына қол 
жеткізіледі.

3. Қызмет корсету этикасы
Қызмет көрсету этикасы- бүл белгілі бір ережелер, рэсімдер, 

практикалық дағдылар мен іскерліктер негізінде клиенттерге 
қызмет көрсетуге бағытталған үйымдастыру мэдениетінің 
маңызды элементі. Бүл курстық жүмыстың тақырыбы қазіргі 
уақытта өзекті болып табылады, өйткені қонақ үйлердегі қызмет

166



м.ці-ету мэдениеті мен сапасы қонақжайлылық индустриясының 
н ің і.іч д ы  құрамдас бөлігі болып табылады.

Қомақ үйдің эрбір қызметкері қонақ үй де қонақ үй туралы 
м мы  эсер алуға өз үлесін қосады, сондықтан телефон арқылы 
иіілесе отырып, жеке немесе жазбаша түрде қонақ үй

• м іметкерлері қонақтарды да, эріптестерімен де «стильді» өзін- 
н іі үсгауға міндетті. «Стиль» идеясы келесі ережелерді сақтау 
>|і к і .іл ы  жүзеге асырылады:

1. Персоналдың «түлға».
Мейманмен немесе әріптесімен сойлесе отырып, қонақ үй 

і і.і іметкерлері сыпайы, мейірімді болуға тиіс. Адамды келесі 
м ідсрмен қарсы алу керек: «Қайырлы таң», «Қайырлы күн», 
кпііырлы кеш».

Қонақтың өтініштеріне мүқият болу керек. Бүл жағдайда 
і оиақ үйдің кез келген қызметкері кеңес беруі немесе қажетті 
і омек көрсетуі тиіс. Мейманмен сөйлескен кезде персонал 
мсйірімді болуы керек. Егер қонақ үй қызметкерлері мейманды 
и і і.і бойынша білсе, онда оған келесі түрде хабарласу қажет: 
конақ үйге қош келдіңіз, Миллер мырза, Сіздің сапарыңыз сэтті 

Гюлады деп үміттенеміз. Біз сіздерге уақытты жақсы өткізуге
і ілектеспіз. Егер сіз үшін бірдеңе жасай алатын болсақ, бізге кез- 
кслген уақытта хабарласыңыз».

Мейманмен қоштасқанда да оған: «сау бол, Міиллер мырза.
І.іч сізді келесі қалаға келген кезде тағы да көруге үміттенеміз».

2. Хат-хабарда «түлға».
Стильде жазылған персоналдың тілі де болуы керек. Барлық 

хат-хабарлар (факстер, хаттар, телекстер, қызметтік жазбалар) 
жүмыстың тиімділігі мен кәсібилігінің деңгейін корсетеді. Қонақ 
үй де шығыс хат-хабарлардың барлық көшірмелері қалуы тиіс. 
Ііүдан басқа, хат- хабар:

- жауапты 24 сағ.ішінде алуы тиіс;
- дұрыс таңдалған қағаз немесе бланкіде басылуы тиіс;
- әдемі иішімделген болуы керек;
- нақты адамға оның толық аты көрсетіле отырып жіберілуі

тиіс;
- емле қателері болмауы тиіс;
- қолмен жазылмау керек;
- жіберушінің аты жэне лауазымы бойынша эрқашан қолы 

болуы тиіс.
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3. Телефон арқылы сөйлесу кезінде «тұлға».
Персонал қонақ үй лер керек сойлесіп қонағы телефоіі 

арқылы сияқты, ол алдында сіздің козімен. Қоңырауға ' 
қоңыраудан кешіктірмей тез жауап беру керек. Бүл қызметкерлер 
жүмысының сыпайылығы мен тиімділіғін корсетеді. Орыс жэпс 
ағылшын тілдерінде жауап беру қажет, бірақ алдымен қонак 
қоңырау шалған орынды елестету жэне үсыну қажет [15, 29 Б.].

Аты белғілі қонақпен телефонмен сойлесуді аяқтай отырып, 
оған аты бойынша хабарласып, қоңырау шалу үшін Алғыс айту 
керек. Қонақ сізғе өтініш беруғе мүмкіндік бере отырып, тыныш, 
баяу сөйлеу керек.

Қонақ үй қызметкерлерінің сыртқы келбеті мен жекс 
гиғиенасы маңызды рөл атқарады.

Қызметкерлердің сыртқы көрінісі қонақ үшін қонақ үіі 
туралы бастапқы әсер етеді, сондықтан қонақ үй дің барлық 
қызметкерлері әдемі, үқыпты корінуге қамқорлық жасауы тиіс.

Егер қыздың шашы иығынан үзын болса, олар бетке түспеуі 
керек, оларды лентамен немесе тырмамен бекіту керек.

Ерлердің беті таза тасталуы, мүрты жэне сақалы— күтілуі 
жэне қырқылуы тиіс (сақалды кию тек қонақтармеп 
байланыспайтын персонал үшін ғана рүқсат етіледі).

Аяқ киім ыңғайлы, жақсы күйде жэне жылтырағанша 
тазаланған болуы керек.

Міндетті түрде дезодоранттар мен антиперсперанттарды 
пайдалану, ал физикалық жүктемелермен байланысты жүмыстар 
кезінде душ қабылдау козделеді. Жеке гигиена қүралдары олшеп 
қолданылуға жэне тітіркендірмеуге тиіс. Қызметкерлердің тыныс 
алуы эрқашан балғын болуы керек.

Егер қонақ үй де нысанды киім кию көзделсе, онда барлық 
персонал бүл талапты мүлтіксіз орындауы тиіс. Форма таза, 
үқыпты жэне үтіктелген болуы керек. Нысанды киімді кию 
атаулы белгіні киюден түрады. Сондай- ақ форма әйелдерде 
бейтарап немесе қара түсті шүлықтар немесе колготкалар, 
ерлерде- қара түсті шүлықтар немесе нысанды шалбардың тонын 
білдіреді. Қонақтармен қарым- қатынаста болатын қызметкерлер 
эшекейсіз қара жабық аяқ киім кию керек, әйелдер аяқ киімінің 
өкшесі 5 см-ден аспауы керек. Олар аз мөлшерде жэне неброский 
болуы керек. Әйелдердің макияжы дүрыс болуы керек. Тырнақ—- 
таза, қысқа, маникюрмен.
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Осылайша, қонақжайлылық клиенттерге қызмет көрсетудің
і. і-кс тэсілі болып табылады, бұл, әрине, кэсіпорынның табысты 
і ұмысының кілті болып табылады. Қонақтарға ұкыпты қарауға, 
'і үмыста жоғары мэдениет пен кәсібилікке ерекше көңіл 
ііолінеді.

Қонақжайлылық ұжымдық ынтымақтастықты қажет етеді.
I і ор мейірімсіз қызметкерлер, қызметшілер өзара араздасса, 
і урал-жабдықтар жаман болса, қонақтар бұл қонақ үй ден бас 
піртуға құқылы.

Қонақжайлылық көрсетуге уақыт қажет, себебі мейман, 
.ідотте, қызметкерлер оны қайда жэне қашан көрсетуге тиіс екені 
іуралы озінің жеке түсініктері бар. Әрине, қызметкерлер 
іірасында міндеттерді нақты бөлу қалыпты жэне қажет. Айқын 
гңбек бөлінісі кэсіпорынның қалыпты жұмыс істеуі мүмкін емес. 
Дегенмен, басшылық пен қызметшілер қонақтың ақылға 
қонымды өтініші бұлжытпай орындау қажет заң болып 
шбылатынын түсінген жөн. Қонақтардың заңды қажеттіліктерін 
шідын- ала сезу, тану жэне қанағаттандыру міндеті мен іскерлігі 
қоиақжайльшық индустриясы үшін соншалықты іргелі, бұл тек 
Пір қызметкердің қызметтік міндеті ретінде қарастырыла 
шімайды. Осыған қатысты қонақжайлылық салыстыратындай 
қауіпсіздігін қамтамасыз етумен жүзеге асырылуы тиіс, барлық 
кэсіпорында тэулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн.
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11. Қонақ үйлерде қызмет 
көрсету мәдениеті және этикеті

Жоспар:
1. Қонақ үйлерде қызмет көрсету мәдениеті
2. Қызмет көрсету саласындағы сапалы қызмет көрсоГІ; 

мәдениеті
3. Бизнес этикасы

Мақсаты: қонақ үй қонақжайлылық индустриясындін і.і 
кэсіпорынның басқару жүйесінің түрлері мен қонақ үіі 
бизнесіндегі базалық жүйесін ашып көрсету

Негізгі үғымдар: Қызмет көрсету мәдениеті, мэдениет,
1. Қонақ үйлерде қызмет көрсету мэдениеті
Қызмет көрсету мэдениеті- бүл белгілі бір ережелгр, 

рэсімдер, практикалық дағдылар мен іскерліктер негізіиді' 
клиенттерге қызмет көрсетуге бағытталған үйымдастырү 1 
мэдениетінің маңызды элементі. Қызмет көрсету мэдениси 
кэсіпорынның саясатымен белгіленеді, қызмет көрсету 
персоналын ынталандыру жүйесімен жэне басқа да бірқатар іс 
шаралар арқылы қолдау көрсетіледі.

Мэдениеттің материалдық жэне рухани бөлінісі жалім.і 
қабылданған. Сондықтан мэдениет материалдық жэне рухаіиі 
игіліктер мен қүндылықтардың жиынтығын, сондай-ақ адамныи 
оларды қүру жэне пайдалану женіндегі қызметінің тәсілдерін 
қамтиды.

Латын тілінен аударғанда «мәдениет» термині «өңдеу, өсіру, 
жетілдіру, тәрбиелеу, білім беру» дегенді білдіреді. Мәдениет 
адамның жэне адамның тіршілік әрекетінің белгілі бір саласыныц 
даму дәрежесін сипаттайды.

Қоғамның эрбір мүшесінің шығармашылық мүмкіндіктері 
қаншалықты іске асырылып жатқанын жэне оның мінез- қүлқы 
жалпы қабылданған мораль нормаларына қаншалықты сәйкес 
келетінін дэл мәдениет арқылы анықтауға тэн. Материалдық 
жэне рухани мәдениетті ажыратады.

Қазіргі қоғамда өмір сүретін адам еліміздің мэдениеті 
қалыптасатын қүндылықтардың, нанымдардың, қатынастардың, 
дағдылардың, әдет-ғүрыптардың, дәстүрлердің жэне басқа да 
элементтердің бірегей жиынтығын игерген. Олар кең таралған
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I \ф|іпка, Азия, Еуропа жэне т.б.) континенттердің құрметіне 
I * іі ііігміі негізгі дақылдардан басқа, Латын Америкасы, франко- 
» ны шлық, славян жэне т. б. сияқты дақылдардың қоспасы болып 
і нн.піатын олардың нұсқалары бар.

I Іүл мэдениет адамдардың барлық мінез- құлқына эсер етеді
• 'ііі' бұл мэдени стереотиптерді құрудың негізі болды. Мысалы, 
-.і іііиидуализм азиялық немесе латын америкалық мэдениетке 
і ні < )ііелдер арасындагы қарым- қатынас эр түрлі болды.

Кез- келген көпұлтты қоғам өзінің ұлттық мәдениеті туралы 
іурыс» деп тұсінуден бас тарта отырып, бір-бірінен оқуға 

мумкіндік береді. Басқа мэдениеттердің тиісті болуы ретінде 
і нііылдау, құрметтеуді жэне элемде олардың өкілдерімен омір 
\ |>уді үйрену керек, эйтпесе этносаралық қақтығыстар болар еді.

Қонақжайлылық индустриясы кәсіпорынның қызмет етуі 
ііцрлық қызмет көрсетуші персоналдың тұлғааралық 
іиммуникаңиясының теориясы мен тәжірибесін игермеу мүмкін 
і мос. Мәдени кедергілер эр жұмыс орнында ғана емес, коп ұлтты 
һписитурада да бар.

Басшылықтың маңызды міндеті— «титулдық ұлттың 
ігориясын» енгізбестен, даусыз нэрсе ретінде бірыңғай еңбек 
ужымын құрайтын кадрлардың этникалық таңбасын қабылдау 
/коие эр түрлі топтардың өкілдерін бір-бірінің мэдени 
ііііырмашылықтарын түсініп, құрметтеуге үйрету. Іс жүзінде бұл 
і лсіпорындарда корпоративтік мэдениет қызмет көрсету саласын 
куру арқылы қол жеткізіледі, өйткені технологиялық процесте 
кчштегеи адамдар жұмыс істейді, ал оң нәтижеге (тамаша сервис) 
жеке қызметкерлердің еңбегімен ғана емес, тұтастай бүкіл 
ужымның еңбегімен қол жеткізіледі.

Корпоративтік мэдениет — бүл фирманың жалпы стилі 
(қонақ үй лер, мейрамханалар), олар беретін сезім. Корпоративтік 
мэдениет адамдар бір-біріне жэне өз жұмысына қалай қарайды. 
Оны бір сөйлеммен білдіруге болады: «бұл біздің қонақ үйде 
қалай жасалады?» Әрбір фирма өз мәдениетіне ие, кейбіреулері 
оны кобірек атап көрсетеді, басқалары аз, бірақ оның міндеті бір: 
жалпы қүндылықтар, мінсіз қызмет көрсету мәселелерін шешу 
ісезінде ортақ міндеттер тоңірегінде үлкен ұжымды біріктіру, 
ісопұлтты клиенттермен қарым-қатынас жасауда оз стилін құру.

Сервис мэдениеті клиенттің қажеттілігін қанағаттандыруда, 
сондықтан қонақжайлылық индустриясының маңызды міндеті
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■
қызмет көрсетудің жалпы қабьшданған нысандары мен әдісте|ии 
эзірлеу жэне практикаға енгізу болып табылады.

Қызмет көрсету мэдениетіне үнемі көңіл бөлу керек жэпу 
ешқандай жағдайда да уақыт пен сайлау үрдісі болмауы тиіс.

Ерекше қасиеттер еңбек үжымының ерік-жігерін жэне қоіііін 
үй мен мейрамхананың өндірістік элеуетін жүмылдыруға мэжбүр 
етеді.

Клиенттердің ең коп санын тарту жэне олардың өндіріп алү 
сүраныстарын қанағаттандыру. Қызмет көрсетудің, мэдениеттйі 
жоғары деңгейінсіз, сондай-ақ меңгерілген этикеі 
нормаларынсыз бұл міндет орындалмауы мүмкін.

Еңбек ұжымының мүшелеріне оның міндеттерін түсіну жэііі' 
олардың ондағы жүріс - тұрыс ережесімен қамтамасыз етегіи 
құндылықтар мен наным-сенімдер жүйесі ұйымдастырү 
мәдениетін құрайды.

Жақсы басқарылатын компанияларда (қонақ үй лер, 
мейрамханалар) эрбір қызметкер осы мэдениетті тасымалдаушы 
болады. Оның талаптары ішкі еңбек тэртібінің ережелерінде, 
лауазымдық нұсқаулықтарда, ережелерде, басшылықтың 
бұйрықтарында баяндалады.

Жоғары қызмет көрсету мәдениеті ұйымдарға оз мақсатына 
екі жолмен көмектеседі. Біріншіден, ол қызметшілердің мінез- 
құлқын анықтайды. Олар кез- келген туындаған жағдайда қалаіі 
эрекет ететінін, олардан не күтетінін біледі. Екіншіден, жоғары 
мэдениет қызметшілерге мақсат сезімін береді жэне оларды өз 
компаниясына (қонақ үй, мейрамхана) жақсы қарауға мэжбүр 
етеді.

Қызмет көрсетудің жоғары мәдениеті қонақ үйлер мен 
мейрамханалардың қызметкерлерін өз іс- эрекеттерінде клиентке 
бағдарлауға итермелейді жэне клиентура сұраныстарына 
бағдарланған ұйымды құрудағы алғашқы практикалық қадам 
болып табылады.

Осылайша, сервис мәдениеті- бұл қоғамның жалпы 
мәдениетінің ажырамас бөлігі, бұл клиентураға қызмет көрсету 
проңесінің психологиялық, этикалық, эстетикалық, 
ұйымдастыру-технологиялық жэне басқа да (зерттеушілердің 
қалауы бойынша) көрсеткіштерде жетілу дәрежесі (даму деңгейі). 
Олар үшін өзара байланыс пен өзара тәуелділік тэн.
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Қонақжайлылық индустриясы кәсіпорындарының
іі|ііікіикалық жұмысында сервис мэдениетінің көрсеткіші аса 
імцызды, өйткені алдыңғы қатарлы жэне артта қалған

■ \ рылымдық бөлімшелерді анықтауға жэне оны одан эрі арттыру 
, іііііі нақты іс- шараларды анықтауға нақты мүмкіндік береді.

Клиентке бағдарланған сервис сапасын басқару жүйесі 
Филдануға, оқуға, котермелеу жүйесіне, клиенттердің 
мшіымдарын шешу эдістеріне ерекше көзқарасты талап етеді. 
•ІМірма қызметкерлерғе клиенттер жүтінетін мэселелерді дербес 
мігіііуге уәкілеттік берген кезде, бүл эртүрлі бастықтардан
мішрдағы қызметшілерге шешім қабылдау кезінде өкілеттіктер 
і г 11 жауапкершілікті ауыстырады.

Клиентураның сүраныстарын қанағаттандыруға
• 'іп мтталмаған қызмет көрсетуші персонал оны жиі «көрмейді», 
иніақ үй дің басқа қызметтеріне немесе басқа қызметкерлеріне 
м.пмет корсету үшін жауапкершілікті аударуға тырысады. Бүл 
цбек ұжымының нашар мүшелері, жэне қызметтерде немесе 

"ішрмен кешенді бригадаларда, эдетте, жүмыс істеуден бас 
шртады. Қызмет корсету сапасын басқарудың жэне қызмет 
норсету стандарттарын сақтау кепілдігінің басты қағидаты 
қойылған мақсаттарға жетуде үжымдық күш-жігерді талап етеді. 
Қапдай да бір қызметкер қателессе, басқа қызметкерлер оны 
коргенге дейін оның қатесін түзетуге тырысады. Ал барлық еңбек 
ужымының үйлесімді жүмысы жоқ Қонақжайлылық индустриясы 
уііымдарьшда клиентура үшін ыңғайсыз орта қүрылады. Мейман 
сүрау немесе бірінші шағым алған қонақ үй дің (мейрамхананың) 
ксз- келген қызметкері олардың шешімі үшін жауап береді. Дэл 
осы бірінші қызметкер клиенттің мүқтаждығын алуы үшін қол 
жеткізуге міндетті. Егер клиенттің тілегін орындау қонақ үйдің 
лауазымды тұлғасына немесе басқа қызметке жүгінумен 
(Іайланысты болса, ол келіп түскен отінішті фирманың тиісті 
бөлімшелеріне жіберуге, содан кейін клиенттің қалағандай 
орындалғанына көз жеткізуге міндетті. Клиент мүндай жағдайда 
қонақ үй қүрылымын немесе мейрамхананы үйымдастыру 
схемасын зерделеудің қажеті жоқ, басқа қызметшіге қайта өтініш 
білдірудің қажеті жоқ.

Сервистің психологиялық мәдениеті-бұл қызмет корсетудің 
ең жақсы тактикасын қолдану мақсатында клиентураның жеке- 
психологиялық ерекшеліктерін есепке алу үшін сервис



индустриясы қызметкерлерінің психологиялық білімдеріи і 11 
дағдылары мен біліктерінің даму деңгейі.

Қонақ үй сервисінің психологиясы деп байланыс аймап.і 
қызметкерлерінің қызмет корсету қызметіндегі жэно 
клиентураның тұтыну қызметіндегі психикалық құбылыстардыи 
ерекшеліктері мен рөлін зерттейтін психологияның арнаііі.і 
бөлімін түсіну керек.

Қонақ үй сервисінің психологиясын білу персоналғи 
көмектеседі:

- қызмет көрсетудің ең жақсы нұсқасын (тэсілін) таңдау 
үшін клиентураның мінез-кұлқын түсіну;

- өз мінез-құлқын саналы реттеу мақсатында өзінің жекс 
ішкі элемін түсіну;

- қажет болған жағдайда көмек көрсету жэне қолдау көрсету 
үшін оз әріптестерінің мінез-құлқын түсіну.

Адамның жеке- психологиялық ерекшеліктерінің 
сипаттамасы (бұл клиент пе, қонақжайлық индустриясыныц 
қызметкері ма), оның психикалық проңестері мен мінез- 
құлқының жүру динамикасын білдіруін темперамент ден 
аталады. Адамның темпераменті оның күнделікті қызметіне іч 
салады. Көрсеткіштердің үйлесімділігін анықтауға байланысты 
(тепе-теңдік, жүйке проңестерінің күші, қозғалғыштығы) төрт 
түрді бөліп алады: сангвиникалық, холерикалық, флегматикалық 
жэне меланхоликалық.

Сервистік қызмет мәдениеті, қолжетімділік жэне сапа 
көрсеткіштері қызмет корсетуші түлғалардың іс-эрекеттерін 
бағалау жэне бақылау үшін қажет. Барлық қызметтер үшін 
жалпы көрсеткіштер болып орындаудың уақтылығы мен дэлдігі, 
қолжетімділігі, жұмсалған қаржы жэне негізделген 
шағымдардың барлығы болып табылады. Қолжетімділік жэне 
сапа көрсеткіштерінің құрамы екі негізгі топқа бөлінеді: сандық 
жэне сапалық.

Қызметтерді жабдықтаушылардың іс-әрекеттерін 
объективті түрде бағалауға мүмкіндік беретін жэне өлшенетін 
сандық корсеткіштерге мыналар кіреді:

- қызметті алу үшін күту уақыты;
- мекеменің жүмыс уақыты;
- қызметтерді көрсететін мекеменің орналасқан жері;
- қызметтерді алу үшін керекті құжаттар;
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- қызметтің соңғы нәтижесінің бағасы (ақылы қызметтер 
үпіін);

- қызмет түтынушыларының кейбір топтары үшін 
/ісеңілдіктер.

Көрсетіліп жатқан қызметтердің қолжетімділігінің 
гаиалық көрсеткіштер қатарына мыналар кіреді:

- қызметті алу үшін қойылған шарттардың қиындық 
дорежесі;

- корсетіліп жатқан қызметтер туралы мэліметтің дэлдігі 
(шындығы);

- қызмет алудың эр түрлі арналары;
-мәлімет жэне нүсқау қүжаттарының баяндалуының 

қарапайымдылығы жэне айқындылығы.
Көрсетіліп жатқан қызметтердің сапасының сандық 

көрсеткіштер тобына мыналар кіреді:
- қызмет көрсетуді мерзімінде бітіру;
- негізделген шағымдардың саны.
Сапалық көрсеткіштерге мыналар жатады:
-түтынушы алдындағы міндеттердің орындалу дэлдігі;
- қызмет көрсету мэдениеті (сыпайылық, эстетика);
- жүмыскерлердің еңбек нәтижесінің сапасы (кэсігітік 

шеберлік).
Қызмет көрсетудің мэдениеті үғымына елдің үлттық салт- 

дәстүріне, қазіргі заманғы қызмет көрсетудің дүниежүзілік 
стандарттарының талаптарына сай жэне түтынушыларға 
сапалы қызмет көрсететін ұстанымдар, жоғарғы діни 
құндылықтар жэне жүріс- тұрыс этикасы эталонды еңбек 
нормаларының жүйесі деп түсіндіріледі.

Қызмет көрсетудің мэдениеті туралы сөз еткенде, бұл 
ұғымды елдің бүкіл ұлттық қызмет көрсету аясына немесе бір 
салаға (қоғамдық тамқтандыру қызметі) не болмаса фирма, 
өндіріске жатқызуға болады. Нақты қызметкердің іс- әрекеті 
қызмет көрсетудің мэдениетінің талаптарына түгелімен не 
жартылай сәйкес болуы мүмкін. Бұл талаптар ол жұмыс 
істейтін қызмет көрсетудің аясында жасалған. Сонымен қатар 
қызмет мәдениеті жоғарыда корсетілген деңгейлеріне бір- 
бірімен байланысты болып келеді жэне қызмет көрсетудің 
мэдениеті өзінен өзі пайда болмайды.
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Кез- келген сервистік кэсіпкерлері мен менеджерлері 
қазіргі талапқа сай улттық дәстүрлерді жандандыра отырыі і 
сервис қызметін тиімді пайдаланады.

Сервис менеджменті ыңғайлы сапалы, мәдениетті қызмі і 
көрсету ең бірінші өздеріне қажет егер жақсы болмаса фирми 
дамуына кері әсері болуы мүмкін. Сондықтан дамыған елдердо 
қызмет корсету мэдени талаптарының біріңғай кешенін эзірлсп 
оның өздерінің фирмаларына енгізіп, оның орындалуып 
бақылайды.

Менеджменттің стратегиясы былай қүрылады: 
қызметкерлеріне қызмет көрсету мэдениетін бүйрық арқылы 
емес оларды экімшіліктің пікірі арқылы, сабақтар өткізу жәнс 
эстетика арқылы үйретіледі. Әлеуметтік мұқтаждық эртүрлі 
формаларда пайда болады.

2.Қызмет көрсету саласындағы сапалы қызмет көрсету 
мәдениеті

Сервистік қызмет мәдениеті, қолжетімділік жэне сапа 
көрсеткіштері қызмет көрсетуші тұлғалардың іс- эрекеттерін 
бағалау жэне бақылау үшін қажет. Барлық қызметтер үшін 
жалпы көрсеткіштер болып орындаудың уақтылығы мен дэлдігі, 
қолжетімділігі, жұмсалған қаржы жэне негізделген 
шағымдардың барлығы болып табылады. Қолжетімділік жэне 
сапа көрсеткіштерінің құрамы екі негізгі топқа бөлінеді: сандық 
жэне сапалық.

Қызметтерді жабдықтаушылардың іс-эрекеттерін 
объективті түрде бағалауға мүмкіндік беретін жэне өлшенетін 
сандық көрсеткіштерге мыналар кіреді:

- қызметті алу үшін күту уақыты;
- мекеменің жұмыс уақыты;
- қызметтерді көрсететін мекеменің орналасқан жері;
- қызметтерді алу үшін керекті кұжаттар;
- қызметтің соңғы нәтижесінің бағасы (ақылы қызметтер 

үшін);
- қызмет тұтынушыларының кейбір топтары үшін 

жеңілдіктер.
Көрсетіліп жатқан қызметтердің қолжетімділігінің сапалық 

көрсеткіштер қатарына мыналар кіреді:
- қызметті алу үшін қойылған шарттардың қиындық 

дәрежесі;
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- көрсетіліп жатқан қызметтер туралы мәліметтщ дэлдігі 
іиіііііідығы);

- қызмет алудың эр түрлі арналары;
-мәлімет жэне нұсқау қүжаттарының баяндалуының 

і иропайымдьшығы жэне айқындылығы.
Көрсетіліп жатқан қызметтердің сапасының сандық 

иірсеткіштер тобына мыналар кіреді:
- қызмет көрсетуді мерзімінде бітіру;
- негізделген шагымдардың саны.
Сапалық көрсеткіштерге мыналар жатады:
-тұтынушы алдындағы міндеттердің орындалу дэлдігі;
- қызмет көрсету мэденнеті (сыпайылық, эстетика);
- жұмыскерлердің еңбек нэтижесінің сапасы (кэсіптік 

шсберлік).
Қызмет корсеткіштерінің құрамы жэне олардың нақты 

мигыналары қызметтің сипатына жэне мемлекеттік қызметтерді 
жабдықтаушының мүмкіншіліктеріне байланысты анықталады.

Қызмет көрсетудің мэдениеті ұғымына елдің ұлттық салт- 
дэстүріне, қазіргі заманғы қызмет көрсетудің дүниежүзілік 
с і андарттарының талаптарына сай жэне тұтынушыларға сапалы 
кі.ізмет корсететін ұстанымдар, жоғарғы діни құндылықтар жэне 
жүріс-тұрыс этикасы эталонды еңбек нормаларының жүйесі деп 
і үсіндіріледі.

Қызмет көрсетудің мэдениеті туралы сөз еткенде, бұл 
үгымды елдің бүкіл ұлттық қызмет көрсету аясына немесе бір 
салаға (қоғамдық тамақтандыру қызметі) не болмаса фирма, 
ондіріске жатқызуға болады. Нақты қызметкердің іс- әрекеті 
қызмет көрсетудің мэдениетінің талаптарына түгелімен не 
жартылай сәйкес болуы мүмкін. Бұл талаптар ол жұмыс істейтін 
қызмет көрсетудің аясында жасалған. Сонымен қатар қызмет 
мэдениеті жоғарыда көрсетілген деңгейлеріне бір-бірімен 
байланысты болып келеді жэне қызмет көрсетудің мэдениеті 
озінен озі пайда болмайды.

Ең алдымен еңбек мәдениетіне сервистің техникалық жэне 
гехнологиялық жағы байланысқан раңионалды талаптары, 
дамудьщ сапасы мен динамикасы, қызмет көрсетудің 
психологиясы мен эстетикасы жатады.



Кез- келген сервистік кэсіпкерлері мен менеджерлері 
қазіргі талапқа сай ұлттық дәстүрлерді жандандыра отырып 
сервис қызметін тиімді пайдаланады.

Сервис менеджменті ыңғайлы сапалы, мәдениетті қызмет 
көрсету ең бірінші өздеріне қажет егер жақсы болмаса фирма 
дамуына кері әсері болуы мүмкін. Сондықтан дамыған елдерде 
қызмет көрсету мэдени талаптарының біріңғай кешенін эзірлегі 
оның өздерінің фирмаларына енгізіп, оның орындалуын 
бақылайды.

Менеджменттің стратегиясы былай қүрылады: 
қызметкерлеріне қызмет көрсету мэдениетін бүйрық арқылы 
емес оларды экімшіліктің пікірі арқылы, сабақтар өткізу жэне 
эстетика арқылы үйретіледі. Әлеуметтік мүқтаждық бітпес 
эртүрлі формдарды пайда болады.

Қазіргі таңда компаниялар жаңа факторлардың 
қысымымен өздерінде басқарма, экімшілік мүшелері мен 
қатардағы қызметкерлер тэртібін анықтайтын іскерлік этика 
кодекстерін енгізуге мэжбүр. Ал халықаралық компанияларға, 
одан эрі, шетелдік жеткізушілеріне де жекелеген жағдайларда 
тиісті елдердің заңнамасы талап еткеннен де қатаңырақ 
этикалық нормаларды бекітуге тура келеді. Компаниялар 
(әсіресе қаржылық компаниялар) өздері үшін іскерлік этика 
кодекстерін эзірлегенде мүндай кодекс компанияның 
корпоративтік басқаруының ажырамас бөлігіне айналуы үшін 
көп факторларды ескеруге мэжбүр.

Осы мағынада, іскерлік этиканың корпоративтік кодексі -  
бүл бір тараптан эр қызметкер өзінен этикалық түрғыдан не 
күтіліп түрғанын білетін стандартты бекітуге тырысу, бірақ 
екінші тараптан бұл қатардағы қазметкерлердің, экімшілікті 
жэне басқарма мүшелерін барлық қызметкерлердің ортақ 
құндылықтар жүйесін басшылыққа алып, ойлануды жэне 
шешім қабылдауға түрткі болуға тырысу.

Соңғы бірнеше онжылдықтың ішінде әлемнің эртүрлі 
елдерінің жеке компаниялар жұмысындағы үлкен өзгерістердің 
куәгерлері болдық. Ең елеулі өзгерістердің бірі іскерлік 
бірлестіктің жемқорлыққа байланысты мәселелерге қатыстығы 
болды. Жеке сектор инноваңиялық, кең пайдалануға арналған 
ашықтық пен есептілік стандарттарын, сонымен қатар оларды 
дағдыға енгізуді қамтамасыз ететін механизмдерді эзірлеуді
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бастап, жемқорлықпен жаһандық күресудің негізгі 
кошбасшыларының біріне айналды. Іскерлік этнка кодекстері 
ашықтық пен есептілікті қамтамасыз етуге бағытталган 
рсформаларда маңызды рөл атқарса да, жемқорлықпен 
күресуге оз үлесін басқа да, тек ішкі корпоративтік регламент 
мэселелерімен ғана шектелмейтін кеңірек бастамалар енгізді.

Қызмет көрсетудің мәдениеті туралы соз еткенде, бұл 
үгымды елдің бүкіл үлттық қызмет көрсету аясына немесе бір 
салаға (қоғамдық тамақтандыру қызметі) не болмаса фирма, 
ондіріске жатқызуға болады. Нақты қызметкердің іс- әрекеті 
қызмет көрсетудің мәдениетінің талаптарына түгелімен не 
жартылай сәйкес болуы мүмкін. Бүл талаптар ол жұмыс 
істейтін қызмет корсетудің аясында жасалған. Сонымен қатар 
қызмет мәдениеті жоғарыда корсетілген деңгейлеріне бір 
бірімен байланысты болып келеді жэне қызмет көрсетудің 
мэдениеті озінен озі пайда болмайды. Ең алдымен еңбек 
мәдениетіне сервистің техникалық жэне технологиялық жағы 
байланысқан раңионалды талаптары, дамудың сапасы мен 
динамикасы, қызмет корсетудің психологиясы мен эстетикасы 
жатады. Кез келген сервистік кэсіпкерлері мен менеджерлері 
қазіргі талапқа сай ұлттық дәстүрлерді жандандыра отырып 
сервис қызметін тиімді пайдаланады. Сервис менеджменті 
ыңғайлы сапалы, мәдениетті қызмет көрсету ең бірінші 
өздеріне қажет егер жақсы болмаса фирма дамуына кері әсері 
болуы мүмкін.

Сондықтан дамыған елдерде қызмет көрсету мэдени 
талаптарының біріңғай кешенін әзірлеп оның өздерінің 
фирмаларына енгізіп, оның орындалуын бақылайды. 
Менеджменттің стратегиясы былай құрылады: 
қызметкерлеріне қызмет корсету мәдениетін бұйрық арқылы 
емес оларды экімшіліктің пікірі арқылы, сабақгар өткізу жэне 
эстетика арқылы үйретіледі. Әлеуметтік мұқтаждық бітпес 
эртүрлі формдарды пайда болады. Әлеуметтік 
мұқтаждықтардың барлық көрініс таныстырмай-ақ, бұл топтың 
үш критерий -  белгілерін классификаңиялауға болады:біреу 
үшін мұқтаждық;өзі үшін мұқтаждық;біреумен бірге 
мұқтаждық. Ең құрметті адам -  бұл әлеуметтік мұқтаждықтар 
байлығына ие жэне бұл мұқтаждықтарды қанагаттандыру үшін
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жанының бар күшін бағыттандырады. Сервистің қызмст 
көрсету ретінде қазіргі уақытта дамуы 3 себеппен байланысты: 

-материалды өндіріс өнімінің күрделінуімен.
-бэсекелестік орта.
-фирманың өз пайдасын арттыру.
Осы таңда Қазақстан Республикасында туризм 

индустриясын өркендету жөніндегі үлкен проблема туып отыр, 
Туризм саласы жэне жүйесі элі қалыптаспаған кезде бүтім 
индустрия туралы не айтуға болады. Қоғам бұл мәселені айтып, 
жоғары деңгейге дейін сүрақ көтеруі тиіс.

Мэдениетті қызмет көрсету- бүл белгіленген ережелер мем 
жиналған тәжірибелерге сэйкес клиенттерге қызмет көрсетуге 
бағытталған үйымдастыру шаралары. Мүны эр бір мекеме 
өздері реттейді. Қызмет көрсетудің мэдениеті біреуінде төмен, 
ал кейбіреулерінде өте жоғары болуы мүмкін. Жоғары деңгейде 
мэдениетті қызмет көрсету қызметкерлердің мінез-қүлқы 
арқылы анықталады, эр бір жағдайға сәйкес іс-әрекет жасау 
қабілетіне байланысты.

Мэдениетті қызмет көрсету- бүл эр түрлі элементтердің 
жинағынан түратын күрделі кешенді түсінік:

қызмет көрсетудегі қауіпсіздік жэне экологиялық
тазалық;

- интерьерлер эстетикасы, комфортты қызмет көрсетуге 
жағдайлар жасау;

- керекті мөлшерде асхана ыдыс- аяқтары, приборлар мен 
үстелге жапқыштардың болуы;

қызметкерлердің қызмет көрсетудің этикалық 
нормаларын білу жэне оны сақтау;

- қонақтарға қызмет көрсетудегі орнатылған тэртіп пен 
ретті білу жэне оны сақтау;

- эр түрлі тағамдар мен ішімдіктерді үсыну жэне оны 
жіберудің арнайы ережелерін, сонымен қатар оны берудің 
техникалық тәжірибелерін де білу;

- үстелді сервистеудің неғізгі ережелерін білу.
Қызмет көрсетудегі қауіпсіздік жэне экологиялық тазалық: 

Тамақ мекемелерінде өмірге деген қауіпсіздік болуы керек, 
қонақтардың денсаулығы мен заттарына қауіпсіздік сақтауды 
қамтамасыз ету қажет. Апат жағдайда шығатын есікке 
көрсеткіштер қойылуы шарт. Қызмет көрсетушілерге қауіпсіздік
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гақтауда ерекше талаптар қойылады. Барлық қызметкерлер
і.цуіпсіздік жағынан дайындықтан өтіп, қауіпсіздік техникасын 
,коне еңбекті қорғау ережелерін білуі қажет. Мекеменің барлық 
кызметкерлері мезгіл сайын медициналық тексеруден өтіп тұруы 
ксрек. Оның нэтижелері санитарлық кітапшаға қойылып жұмыс 
ігтеуге болатындығы туралы рұқсат болу тиіс. Тамақ мекемелері 
жологиялық таза жерлерде орналасуы керек.

Интерьер эстетикасы, комфортты қызмет көрсетуге 
іісағдайлар жасау. Интерьер дегеніміз- тамақ мекемелерінің 
үйымдастырылған ішкі кеңістігі. Оған жататындар: залдар, 
барлар, буфет, коктейль-холлдар. Кіре берісіндегі болмелерді 
қүрайтындар вестибюль гардеробымен, аванзал және санитарлық 
болмелер. Зал тамақ мекемелерінің, қонақтарды қарсы алып 
оларға қызмет көрсететін негізгі бөлме. Оған өндірістік 
бөлмелерден тамақтың исі жэне технологиялық процестер 
кезіндегі қатты дыбыстар жетпеуі керек. Интерьерді құрағанда 
тамақ мекемесінің мамандандырылуы жэне клиенттер 
контингенті ескеріледі. Интерьер мен мекемені қоршаған 
ортаның байланысына көңіл аударған жөн (ландшафт, қаланың 
ауданы, көшелері жэне т.б.). Комфортты қызмет көрсетудің 
негізгі факторы -  жарықтын жақсы болуы. Вестибюльдің жарығы 
холдар, тамақтану залдары мен бардың жарығымен үйлесімді 
болуы қажет. Үйдің сыртқы жарығы қоршаған ортамен үйлескені 
жөн. Өте жарық таңертеңгі тамақ (завтрак) ішерде керек, 
клиенттердің газет- журналдар қарауына мүмкіндік болу үшін. 
Кешкі уақыттағы жарық салтанатты мейрам сияқты мейірін төгіп, 
жанға жайлы әсер етіп тұрғаны жөн. Тамақ мекемесінің 
интерьерінің негізгі функциональдық элементіне комфортты 
қызмет көрсетуге эсерін тигізетін жиһаздар жатады. Мейрамхана, 
кафе, барлардағы қолданылатын жиһаздарга жалпы талаптардан 
басқа да мынадай арнайы талаптар қойылады:

- мекеменің жұмыс түріне жиһаздың тұра келуі;
- сауда залының түріне сәйкестік;
- ыңғайлылық- үстел мен орындықтардың сәйкестігі;
- гигиеналық талапқа сэйкестік.
Үстел- тамақ мекемесінің негізгі жиһазы. Үстелдердің 

колемін оны қолданатын орындары анықтайды (мейрамханаға -  
тамақтану, фуршеттік, банкеттік; кафе мен асхана үшін жэне т.б.)



Керекті мөлшерде асхана ыдыстарының, приборлар меп 
жапқыштардың болуы тамақ мекемесінде мәдениетті түрде 
қызмет көрсетуге маңызы зор. Тамақ мекемелеріндс 
қолданылатын асхана приборлары екі топқа бөлінеді: негізгі жэпе 
қосалқы. Негізгі приборлар тамақ ішуге арналса, қосалқысы 
тағамдарды салуға арналады. Негізгі приборлар- дәмханалык, 
балықтық, асханалық, десерттік жемістік болып бөлінеді.

Қызмет көрсетудің этикалық нормаларын білу жэне оны 
сақтау.

Тамақ мекемелерінде этикалық жағынан қызмет көрсетудің 
ерекше орны бар. Қызмет көрсетудің негізгі сапа ережесі ретіндс 
есте сақтау керек: қызметкерлер, қандай бір қонақ болмасын, 
оған қызмет көрсеткенде эр уақытта да ізеттілік корсетіп, 
ескергіште жэне қонақтың тілін таба білуі керек. Қонақтаң 
барлық уақытта да қызмет жасап жүрген қызметкерлерді көріп, 
олардың өзара сөздерін естімеуі керек.

Қонақтарға қызмет көрсетудегі орнатылған тэртіп пен ретті 
білу жэне оны сақтау: Ең алдымен жасы үлкендерге қызмет 
көрсетіледі. Арнайы өткізілетін жиын- тойлардағы қызмет 
көрсету реттері қиындық көрсетеді. Мүндайда отырған орнына 
қарамастан, қызмет көрсетуді қадірлі қонақтардан бастайды. 
Арнайы өткізілетін жиын- тойларда даяршы мынадай реттермеп 
қызмет көрсетеді: алдымен той иесін, сосын қүрметті
қонақтарды, мекеменің басшысын, одан кейін мекеменіц 
жауапты өкілдерін. Қызметкерлер залда қозғалғанда тосып 
қозғалыстар жасамай, жол ережесі сияқты ережелерді сақтап 
қозғалуы керек. Қонақтың оң жағында түрып, даяшы мынадай іс- 
әрекеттер жасайды:

-приборларды қояды, олар оң жақта жатады (қасық, пышақ); 
-бокалдар, рюмкаларды қояды жэне оларды алып түрады; 
-алкогольді ішімдіктерді береді;
-ішімдіктер күяды;
-сорпа қүйылған тәрелке қояды;
-ыстық ішімдіктер (кофе, шай жэне т.б.) береді немесе 

қүяды;
-мэзір картасын береді;
-күлсалғыш береді;
-үстелден тәрелкені, приборларды, шыны ыдыстарын жэне 

басқаларды алады.
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Қонақтың сол жағында тұрып, даяшы мынадай іс-әрекеттер 
жаеайды:

-приборлар қояды, олар сол жақта жатады (мысалы,
111 а нышқы-вилки);

-май салады, қонақтарға тамақ алуын сұрайды;
-салат салатын тәрелкелерді қояды жэне алады;
-қонақтарға поднос ұсынады керек емес ыдыстарды алуға; 
-қонақтардың темекісін тұтатады жэне т.б.
Әр түрлі тағамдар мен ішімдіктерді ұсыну жэне оны 

жіберудің арнайы ережелерін, сонымен қатар оны берудің 
техникалық тэжірибелерін де білу. Суық тағамдарды ұсыну жэне 
беру. Суық тағамдар мынадай ретпен ұсынылады:

-балық ғастрономиясы (икра, балық, шпрот);
-өздері өндірғен балық тағамдары;
-ет гастрономиясы;
-өздері ондірген етті тағамдары;
-көкөністер;
-салаттар (балықтан, еттен, көконістен, жұмыртқадан); 
-ірімшік.
Берілетін салқын тағамдардың температурасы 14°С аспау 

керек.
Ыстық тағамдар жэне оны беру. Ыстық тағамдар әдетте, 

пегізгі тағамдардың алдында беріледі. Сорпалар салқын 
тағамдардан кейін беріледі. Температурасына қарай ыстық (74°С) 
жэне салқын (7-14°С) болады. Дайындау технологиясына қарай 
сорпалардың мынадай тұрлері болады -  тұнық (сорпалар), 
қосынды (щи, борщтар), пюре сияқты, сүтті, салқын, жеміс- 
жидекті. Екінші тағамдарға ұсыныс жэне оларды берудің реттері 
мынадай:

-балықтан;
-еттен;
-құс жэне аңдар;
-көкөністен;
-жармадан;
-жұмыртқадан;
-ұннан жасалынған тағамдар.
Екінші тағамдар ыстық күйінде 65°С температурада 

беріледі, оған соус-75 С, тапсырма бойынша тағамдар -  80-90°С.

183



Тағамдардың температурасын сақтау үшін берер кезде ыдыстар 
40-45°С дейін жылытылады.

Алкогольдік ішімдіктерге үсыныс жэне оны беру. 
Алкогольдік ішімдіктердің сапапы дәмі оны дүрыс тағамдармен 
бірге қосып ішкенде жақсы сезіледі. Сондықтанда ішімдіктерді 
қандай тағамдармен қосып беру керектігін білу керек:

-салқын тағамдарға күшті спирттік ішімдіктер (арақ, 
түндырма), сондай-ақ күшейтілген шараптар берген жөн. Кейбір 
ыстық (сосиска, раки) жэне салқын (ірімшік, крабтар) тағамдарға 
сыра береді;

-ыстық тағамдарға ақ еттен (шошқа, бүзау еттері, тауық) 
жасалынған ақ қүрғақ асхана шарапын үсынады;

- ыстық тағамдарға қара еттен (сиыр, қой еттері, жабайы 
аңдардың еттері, үйрек, қаз) жасалынған қою қара асхана 
шарапын үсынады;

-балықтан жасалынған тағамдарға ақ асхана шарапын 
үсынады;

-көкөністерден жасалынған тағамдарға жартылай тэтті 
қызыл жэне ақ асхана шараптарын үсынады;

-тэтті тағамдарға жэне жеміске шампан немесе десерт 
шараптарын үсынады;

-егер тағам шарапқа арналып істелсе, онда сол сорттағы 
шарапқа сәйкес тағам ұсынады;

-қара кофемен коньяк немесе ликер беріледі. Коньяк сондай- 
ақ лимон, шай, жемістермен жақсы сәйкес келеді. Ішімдік 
берілетін ыдыс ішімдіктің күшіне байланысты- ащы күштіге 
кішкентай ыдыс беріледі жэне керісінше. Алкогольдік 
ішімдіктерді үсынғанда жылдың мерзімін ескерген жөн. Ыстық 
күндері ақ құрғақ шарап, қыста қызыл күшейтілген асхана 
шарапы, коньяк ұсынылады. Алкогольдік ішімдіктерді бергенде 
есте сақтау керек: бір топ қонақтарға бөтелкемен, ал жеке 
қонаққа графинмен ұсынылады. Тапсырыс берілген ішімдікті 
даяршы алдымен қонақтарға көрсетуі керек, сосын барып үстелге 
қояды. Ол үшін алдымен этикеткасын бұрып корсетеді, сосын 
қонақтардың рұқсаты бойынша ашады. Ішімдікті көрсетіп 
ашқаннан кейін азғантай құйып қонаққа дәм таттырады, келісім 
алғаннан соң даяршы рюмкаларды толтырады.

Алкогольсіз ішімдіктерді ұсыну жэне оны беру.
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Минералды су жэне газдалған алкогольсіз ішімдіктер 4-6 С 
дсйін салқындатылуы керек, сонда ғана сусынды қандырып ішуге 
/кайлы болады. Ішімдік құйылған ыдысты даяшы қонақтың 
ішдында ғана ашады, сосын рұқсат алғаннан соң фужердің 
Ортасына дейін немесе 1/3 дейін құяды.

Ыстық ішімдіктерді ұсыну жэне оны беру.
Ыстық ішімдіктер (кофе, шай, какао, шокалад) адамның 

жүмыска деген қабілетін көтереді. Оларды таңертең, түсте, кеште 
де береді. Ыстық ішімдіктердің температурасы- 75 С болуы 
керек. Үстелді сервировкалаудың негізгі ережелерін білу. 
Сервировка деген бір жағынан үстелді тамақ ішуге дайындау 
(ыдыстарды белгілі бір ретпен қою) болса, екінші жағынан сол 
мақсат үшін арналған ыдыс- аяқтардың жинағы (ыдыстар, 
мриборлар, үстел жапқыштар).

Үстелді сервировкалау бір қатар факторларға байланысты: 
-тамақ ішу уақытына;
-мэзірде көрсетілген тағамдар ассортиментіне жэне оны 

дайындау әдісіне;
-тамақ мекемесінің категориясына;
-қызмет көрсету әдістеріне;
-сервис түрлеріне жэне басқа да факторларға.
Сервировка жасауға ыдыстарды пайдаланғанда белгілі бір 

ережелерді сақтау керек. Сервировканы фарфор ыдыстарын 
қоюдан бастайды, сосын приборларды, одан кейін шыны немесе 
хрустальдан жасалынған ыдыстарды қояды. Сервировка 
салфеткалар мен гүлге вазалар қоюмен аяқталады. 
Сервировканың екі түрі бар- алдын ала жэне орындалу. Үстелді 
алдын ала сервистеу мейрамхана залын қызмет көрсетуге 
дайындық проңестерінде жүргізіледі. Ол тапсырыс кезінде 
орындалатын керекті ғана ыдыс- аяқтарды қамтиды. Үстелдің 
орындалу сервировкасы ас мэзірінде көрсетілген алдын ала 
белгілі тапсырыстар бойынша жасалынады, эдетте банкеттер 
болғанда. Үстелдің алдын ала сервировкасында таңғы ас үшін 
гарелка (пирожкиғе), прибор, шай қасық, фужер, салфеткалар 
болуы керек. Күндізгі уақытта да осындай ыдыс- аяқтар, 
приборлар болады. Кешкі уақыттарда асхана приборларымен, 
салфеткалармен, фужерлермен, арнайы тағамдарға 
приборлармен, гүлге вазалармен сервистейді. Асхаиа 
тарелкалары үстелдің шетінен 2 см қашықта қойылады.
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Фужерлер мен рюмкалар днагональ бойынша қойылады немса' 
үшбұрыштапта қоюға болады. Осыларға қарай мынадай жалим 
ережені қүрастыруға болады:

-негізгі сыйымды фужер ішімдікке арналған, екінші тағамш 
беріледі;

-үстелге шыныдан жасалынған ыдыстарды үштен арты» 
қоюға болмайды;

-қосымша тапсырыс бойынша алынған ішімдікке даяршм 
басқа рюмка мен фужерлер береді.

Мейрамхана қызметін талдау туралы айтатын болсақ, онди 
біріншіден мейрамхананың өміршеңдігі мен іс- әрекетко 
қабілеттілігіне ықпал ететін басты факторларды ескеру қажст 
Мейрамхана қызметін талдауға кіретін негізгі факторлар; 
мейрамхана бағыты, орналасу орны, атмосфера, мезірет, баға, ;п 
үй, қызмет көрсету, интерьер, жийаз, асхана ыдысы, ае 
жаулықтары, т.б. бар.

Мейрамхана бағыты оның элуеттік келермендері туралі.і 
оймен әзірленуі керек. Коп жағдайларда керісінше болады 
біреуге бір бейімдегі, біраздан соң-ақ жаңа мейрамхананың 
оміршеңдігін қамтамасыз ету үшін, келермендердің өте ач 
екендігіне коз жетеді.

Қазіргі заманғы жағдайларда мейрамхана қызметі 
нарығында бәсекелестік күшеюде, қосымша қызметтердіц 
ассортименті кеңейіп, қызметтердің сапасы жоғарылауда.

Мейрамхана бизнесін үйымдастырудағы негізгі 
қарастыратын мэселелер кезең бойынша жүргізіледі:

- маркетингтік зерттеулер жүргізу;
- марк.зерттеулерден шыққан нәтижелердің негізінде 

мейрамхананың конңепңиясын қүрастыру;
- бизнес-жоспар қүру;
- мейрамхананың ресурстық базасын үйымдастыру.
Мейрамхананың жүмысын ұйымдастырудың негізгі

ерекшелігі -  бұл мейрамхана қонақтарына қызмет корсетудің 
жоғары сыныбы. Сыныпталу, мейрамхана қонақтарына 
көрсетілетін қызметтің сапасын, деңгейін жэне қызмет көрсету 
жағдайын сипаттайтын, кэсіпорынның ерекше белгілерінің 
жиынтығын болжайды.

Мейрамханаларда, оларды ыңғайлы жийаздармен 
жабдықтау, қажетті микроклиматты жасау, атап айтқанда, ауаны
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жслдете салқындату жолымен, интерьер жэне т.б. арқылы 
иілайлылықтың жоғары деңгейі қамтамасыз етілуі керек.

3. Бизнес этикасы
Бизнес этикасы - бұл қарым-қатынас түрін жазатын тәртіп 

иідексі. Кэсіпкерлердің өз міндеттерін осы немесе басқа салада 
іірындаулары олардың көзқарасы бойынша ең 
ыіқсы болып көрсетіледі. Әдеп ортасында мораль тұр, немесе 
ииегелік қарым - қатынас жүйесі, эрекет мотивтері, сезім жэне 
иқыл - ой. Бүл жүйелер адамдардың үжымдағы қарым- 
қатынастарын жэне қылықтарын қарым-қатынас шектерін 
пііықтайды.

Бизнес этикасы келесі категориялық императивті 
қүрастырады: «адамгершілік мақсат ретінде өзіне немесе басқа 
адамдарға тек бір құрал ретінде қарастырылсын» Кант өз 
еңбектерінде жауапкершілік заңдылықтарын этикалық 
шешімдерді барлық адамдарға тэн раңионалистік этиканы 
қалыптастыра отырып қарастырған. Іскерлік өмірдің 
мэселелерін 3 түрғыдан қарастырғанда бизнес категориясына 
оділдікті қолдануға талдау жасауымен байланысты. Утилитаризм 
ітикасы жэне деонтикалық этиканың арасындағы айырмашылық 
«эділдік этикасын» қолданумен айрықшаланады.

Соңғысы бизнеспен қоғамды түтас қарым- қатынас 
мегізінде қарастырады, мысалы корпораңиялар арасындағы 
қарым - қатынас. Оған қоса эділдік стандарттары моральдік 
ісү.қықтан жоғары түрмайды. Әділдіктің өзі индивидтің моральдік 
қүқығына негізделеді.

Дж. Ролз эділдік туралы өзінің түсінігін келесі принңптер 
мегізінде құрастырған:

1) эрбір адам бостандыққа, басқа адамдармен бейбіт емір 
сүруге тең қүқықты;

2) әлеуметтік экономикалық теңсіздік параметрлері 
келесідегідей болуы қажет:

а) табысты артық мөлшерде қамтамасыз ету;
б) билікті жүргізуші мекемелер жэне лауазымды адамдар 

гең қүқықты болуы керек.
Іскер сапаның конңепңиясы
Зонбарт, Кантильон, Шумплер, Гипс кәсіпкерлеріне түсінік 

беру, кэсіпкерлік- экономикалық белсенділіктің ерекше формасы. 
Экономикалық белсендік- индивидтің қоғамдық кэсіпке

187



араласуың жэне өзінщ өмір эрекетін қамтамасыз етеии 
қаржылық құралдар мен формалар.

5 сурет - Бнзнес этикасының қазіргі заман концепциялары
Ескету: пайдаланған эдебиеттер негізінде автор кұрастырған

Іскер сапа концепциясы келесілердең тұрады:
1) эрбір аралас бірліктің сапалы жэне экономикалы к- 

шаруашылық жолымен нарықты талдауды, оның тауарлары, 
темистері, шарттары тұрғысынан экономикалық жұйеніц 
дайындығын жэне сәулетті (құрылыстық қолөнер) жұйені 
іздестіру қабілеті;

2) тауарға, заттарға, шарттарға мақсатталған кэсібі 
құрылымдық нарық жағдайда нәтижені сақтап қалуға дайындалу 
және меншік кәсіби құрылымды қалыптастыру;

3) нарықтағы барлық жағдайды дұрыс бағалау жэне 
өзгерістерді дұрыс шеше білуге қабілетті болу;

4) сонымен қоса нарық қажеттілігін анықтау. Бұл
қажеттіліктер анық болуы мұмкін, бірақ
қанағаттандырылмайтын, толығымен қанағаттандырылатын,
сапасы аса емес болуы мұмкін;

5) алғашқы кәсіби шарттарды жұзеге асыра білу, бұлар 
коньюктуралық жэне маркетингтік зерттеудің нәтіжесінен 
шығады;

Осылардың негізінде кэсіпкер осы идеямен 
айналуға болатыны жонінде шешімге келеді;
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6) кәіпкерлік жобаны оның мақсаты мен міндеттерін, 
иііі ынушылардың, серіктестердің жэне қызметкерлердің осы 
мақсатқа жетулерін жүзеге асыру қабылеттерін қалыптастыру;

7) алдымен механнкалық, технологиялық немесе ғылыми- 
ісхникалық идея түсінігіне көз жүгірту жэне сонғы нэтижеге 

жету деңгейін осы идеяны қолдану мүмкіндігін қарастыра білу;
8) қажетті адамдармен мекемелермен билік қүрылымдармен 

коммуникаңиялық проңеске жету қабілеті.
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12. Қонақжайлылық нндустриясындағы қызмет көрсету 
сапасын қамтамассыз ету

Жоспар:
1. Мейрамхана мен мейрамханадағы қызметке әсер етупп 

факторлар
2. Мейрамхана-мейманхана бизнесінде қызмет көрсету 

сапасы

Мақсаты: қонақ үй қонақжайлылық индустриясындағі.і 
кэсіпорнының басқару жүйесінің түрлері мен қонақ үіі 
бизнесіндегі базалық жүйесін ашып көрсету

Негізгі үғымдар: Қызмет көрсету сапасы, ынталандыру, 
сападағы ақау,

І.Мейрамхана мен мейрамханадагы қызметке эсер етуті 
факторлар

Көптеген жағдайда қызмет көрсетуші адам түтынушыныц 
ойынша көрсетілген қызметпен байланысты, толығырақ айтқанда 
түтынушының санасында олар бөлінбейтін болып саналады. Бүл 
жерде біз адам факторында қызмет көрсетудің сезілмейтіп 
күрделі элемент екенін көруге болады.

Кадр бөлімі персоналдарды жүмысқа қабылдайды, оқытады, 
бағалайды жэне жүмыстан шығару сияқты жауапты қызметтерді 
атқарады. Бүл өте күрделі жүмыс болып табылады, себебі 
персоналдың сапалы қызмет көрсетуі де түтынушылардың 
көптеп келуіне өз әсерін тигізеді. Егер қызмет көрсетілген жэнс 
енді қызмет корсетілетін түтынушылар арасында тығыз байланыс 
пайда болса, оның сапасының деңгейіне байланысты 
түтынушылардың саны артады. Түтынушыларды (клиенттер) 
көрсетілген қызметтің сапасы қанағаттандырса, олар өздеріп 
жақсы сезінеді. Ол үшін өз жүмысын жақсы білетін, білікті, 
жүмысқа ынталы мамандармен жүмыс істеу керек.

Персоналдарды түтынушылармен дүрыс жүмыс істей білу 
үшін жэне берлген жауапкершілікті толығымен атқару үшіи 
арнайы оқытады. Ал егер қызмет көрсетуші персонал өз қызметін 
толық игере алмаса, келген түтынушыларға толық қызмет 
көрсете алмаса, ондай жерлерге түтынушылар қайтадан 
бармайды.
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Қызмет көрсетушілер ұзак уақыт бойы жеткілікті мөлшерде 
мотивирленген болуы керек, сонда ғана ол кәсіпорынның 
лсүмысы алға басып, оның тұтынушылары да көбейе түседі.

Қызмет көрсетуші персоналдарды ынталандыру марапаттау 
іфқылы немесе ақшалай сыйақы көрсету арқылы жүзеге 
псырылуы керек.

Қызмет көрсетуші персоналдар арасында кәсіпкерлік рухты 
димыту арқылы олардың мотиваңия деңгейін арттыруға болады 
жане олардың жасаған жүмысының нәтижесі де арта түседі. Егер 
қызмет корсетуші персоналдарды олардың жұмысы мен кейбір 
кемшіліктері толғандыратын болса, онда олар келесі қызмет 
ісорсету барысында алдында жіберген қателіктерін жібермеуге 
іырысады. Кейде жауапсыз қызмет көрсетуші персоналдар ешбір 
ногижесіз оз білгендерін жасап, кеткен қателіктерін жондемей, 
келген тұтынушыға жауапсыз қызмет көрсете береді, мұндай 
жағдайда кадр бөлімі персоналды қызмет көрсету орнынан 
шығаруы керек.

Қызмет көрсету сапасын үнемі белгілі бір дәрежеде ұстаған 
дүрыс, себебі қызмет көрсетудің сапасы нашарлап кететін болса, 
онда кәсіпорын біріншіден оз тұтынушыларынан айырылады 
жэне шығынға ұшырайды, сондықтан мұндай мәселеге тап 
болмас үшін алдын ала қызмет көрсетудің сапасын қадағалап 
түру керек.

Егер қызмет көрсетудің сапасында кемшіліктер болып 
жатса, онда ол сол уақытта жөнделуі керек. Қызмет корсетуші 
нерсоналдар арасында периодты түрде бақылаулар жүргізіліп 
отырылуы керек, сонда ғана қызмет көрсетудің сапасы артып, 
бекітілген стандарттың талабына сай маркетинг жэне 
менеджмент жүйесіне сәйкес қызмет корсетіледі деп айтуға 
болады.

Сапа— эрбір кәсіпорын ұсынатын қызметке кепілдеме. 
«Сапа» басқару жөніндегі эдебиеттерде жиі кездесетін соз болып 
табылады. Тауармен қызмет корсетуді асыра мақтайтын жарнама 
элі бекітілген жоқ. Сонымен қатар, американдықтар тауар мен 
қызмет көрсетудің сапасы туралы қазырғыдай көп ойланған 
емес.

Қонақ үй басшылығы, қызметкерлер мен келушілер бір- 
бірімен тығыз байланыста болып қарым-қатынас тізбегін 
құрайды. Бұл ретте қонақ үй қызметкерлері мен тұтынушылар
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эр қайсысының өзіндік атқаратын қызметі айқындалады
қонақтар тұтынған қызметіне төлем төлейді, қызметкерлгр 
сапалы қызмет көрсетеді, басшылық тиімді басқару
шараларын қолданады. Мүлідай жағдай американдықтардыи 
басқару жэне өндірістік қатынастағы тэжірибесінде көпгсіі 
кездеседі. Сондықтан сапа туралы сүрақтар көптеп пайда болн 
бастады.

Сапаға деген эртүрлі сүрақтардың пайда болуы қызмеі 
көрсету барысындағы жетістікке жетудің бірден бір жолы болып 
табылады.

Қазақстандағы қонақ үй секторының түрақты түрде даму 
барысында, оның даму болашағы қонақ үй лердегі қызмсі 
көрсетудің сапасына байланысты болады. Қонақ үйлердсі і 
қызмет көрсетудің сапасы дегеніміз- қонақ үй шеңберіндеі і 
түтынушылардың қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталғап, 
стандартпен бекітілген қызмет көрсетулердің жиынтығы. Қонак, 
үй лердегі қызмет корсетудің керекті сапасын қалыптастырып 
жэне үнемі түрақты түрде үстап түру үшін сапаны басқару 
мәселелеріне жүйелі түрде қарау керек.

Қызмет көрсетудің сапасы күтілетін жэне көрсетілгеп 
қызмет корсетудің қатынасына байланысты болады. Біріншісі 
қонақ үй лердегі қызмет көрсету алдында жүргізілсе, ал екіншісі 
сапаны бағалаудың технологиялық жэне функңионалдық 
проңесінің эсерінен түтынушының күтіп отырған қызмет көрсету 
көрсеткішіне байланысты болады. Тұтынушы көрсетілген қызмет 
көрсетуді оған жіберген шығынмен бағалайды, яғни оған кеткен 
ақша, уақыт, психологиялық шығындар жэне т.б.

Қонақ үй кәсіпорындарында бес сатылы қызмет көрсету 
сапасының моделі қолданылады, ол түтынушының көрсетілген 
қызмет корсету сапасына қанағаттануына байланысты болады. 
Егер керісінше болған жағдайда «сападағы ақау» пайда болады. 
Қонақ үйлердегі қызмет көрсетудің сапасы қауіпсіздік, 
қорғаныш, сенімділік, қол жетімділік, оның атағы тэрізді 
факторлар эсер етеді.

Қонақ үйлердегі қызмет көрсетудің сапасын басқару 
түжырымдамасы қонақ үй интерьері, ұсынылатын негізгі жэне 
қосымша қызмет, сонымен қатар тұтынушылардың айтқан 
шағымдары мен ұсыныстары тэрізді техникалық және 
функңионалдық сипаттағы сапаға негізделген. Қазақстанда
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іуіымушының қажеттілігін қанағаттандыруға арналған қонақ үй 
и і і қызмет көрсету сапасын реттеп отыратын 180 9000 сапа 
і'иеджмент жүйесі жэне (Т0М) жалпы сапаны басқаруға 

ішгытталған стандарттар қолданылып жатыр. Қазақстандағы 
і омақ үй лердегі қызмет корсету сапасын басқару бақылау және
■ соп сияқты негізгі аспектілерге негізіделе отырып, өз 
дорежесінде отіп жатқан жоқ. Қазіргі кезде, қызмет корсетудің 
і пиасын арттыру үшін көптеген қонақ үй кәсіпорындары 
норпоративті жэне кэсіби стандарттарды дайындап, олармен 
ікүмыс жасап жатыр.

Қонақ үй лердегі қызмет корсетуді категориялау мэселесі 
і аианы басқаруда маңызды рөл атқарады. Қазіргі кезде қонақ үй 
иердегі қызмет көрсетуді категориялау дүниежүзі бойынша 64 
момлекетте қабылданған, оның 11 мемлекетінде ол дайындық 
үстінде, ал 58 мемлекетте қонақ үй лерде категория жоқ.

Қазақстандық сертификаттау жүесі бойынша барлық қонақ 
үіі лер бір жүлдыздыдан бес жұлдыздыға дейінгі категорияны ала 
іілады (ҚР МСТ 28681.4-95). Жүлдыз алу үшін қонақ үй 
косіпорындары ҚР сауда жэне индустрия Министрлігінің 
тохникалық реттеу жэне метерология Комитетінің сарапшы- 
иудиторлары мен аккредиттелген сертификаттау органдарына 
отініш береді. Ол отініш екі апта бойы қаралып, екі аптадан соң 
шешім қабылданады. Сертификаттау бойынша барлық 
шығындарды отініш берген қонақ үй кәсіпорын оз мойнына 
плады. Сонымен қатар, жүлдызды жүйемен бірге категориясыз 
қонақ үй лер де болады (ҚР СТ 1141-2002).

Қонақ үй лер арасында бәсекеге қабілеттілікті арттыру 
мақсатында қонақ үй лерде көрсетілетін қызмет көрсету сапасы 
сэйкестік сертификатымен расталуы керек. Сэйкестік 
сертификаты дегеніміз- сертификаттау бойынша аккредиттелген 
орган берген қызмет корсетудің бекітілген стандарттың талабына 
оэйкестігін растайтын қүжат болып табылады.

Сонда сапаның маңыздылығы неде? Егер қызмет корсету 
кэсіпорын дамушы ретінде қарастыратын болсақ оның сапасы 
оның жүмыс істеу қабілеттілігіне маңызды әсер етеді. Қызмет 
корсету орнында сапалы өнім болмаса, ол өзінің көздеген 
мақсатына жете алмайды. Сонымен қатар, келетін пайдасынан 
айырылады, ал егер сапалы онімді дүрыс өткізе білетін болса, ол

193



кез-келген кәсіпорынның жұмысын жандандырады. Көптспчі 
корпорациялардың жүмысы оған дэлел бола алады.

Қонақ үй индустриясының кэсіпорын басшысы күнделімі 
қызмет көрсету жэне өндіру мәселелерімен кездеседі. «СапаіиІ 
қатысты күнделікті төмендегілер мысал бола алады:

- қызмет көрсету персоналдың тапсырыс қабылдііІІ 
алмауы;

- портьенің жеткіліксіз молшерде күлімсіреуі;
- ванна бөлмесінің жиналмай қалуы;
- бір номерде жанып кеткен шамның болуы;
- барда тапсырыс беру формасын дүрыс толтырмау;
- аспазшылардың эрбір сменасында бір өнімді екі түрлі 

дайындау;
- көрсетілген қызмет корсетуге ақша төленбеу;
- жалпы қолданыстағы орындарды дүрыс жинамау.

Басында жоғарыда аталғандардың барлыгы бір-бірімси
байланысты емес сияқты, бірақ олай емес. Тиімсіз мэденисі 
«қалай болса, солай болсын» деген философиялық негізге ала 
отырып, барлық басқару жэне қызмет көрсету мэселелеріндс 
мәдениетті түрде эсер етеді. Оларды жіктеу өте қиын, бірақ онып 
ішінен негізгілерді бөліп қарауға болады.

Жалпы келісімнің болмауы, мысалы жүмыс орнындп 
көзқарастары бірдей жүмысшыларды табу қиын. Олардың ойлау 
қабілеттері эртүрлі болады. Сондықтан көбінесе ортақ шешім 
табылмайды.

Әрбір жүмысшы өз бетінше түсінеді, бір супервайзер бір 
талап қойса, екіншісі басқа талап қоюы мүмкін. Бүл осы мэселс 
жөніндегі стандарттың көп болуына байланысты, ол үшіп 
басшылық қызмет көрсету және басқару саласында бір 
стандартты бекіту қажет, әйтпесе эртүрлі өнім пайда болып 
нәтижесінде клиентпен қызмет көрсетуші персонал арасында 
түсініспеушілік пайда болады.

Барлық категориялы қонақ үй де қонақтарға қызмет көрсету 
процесін келесі кезеңдер түрінде көрсетуге болады:

— қонақ үйге алдын ала тапсырыс беру «брондау»;
— қонақтарды қабылдау, тіркеу жэне орналастыру;
— тамақтану жэне орналасу барысында көрсетілетін қызмет 

(номерді жинау);
— қонақтарға қосымша қызмет көрсету;
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— соңғы есеп беру жэне қонақты шығарып салу.
Орынға алдын ала тапсырыс беру, қонақтарды тіркеуден 

інкічу, көрсетілғен қызметке ақы төлеу жэне шығарып салу, 
мчекші администратор мен портье жұмыс жасайтын жерде 
ікү ісге асырылады, ал қонақтарға корсетілетін қызметті қонақ үй 
исрсоналдары атқарады.

Қонақтарды қабылдау жэне орналастыру функциясы. 
Қонақты қабылдау жэне орналастыру қызметі клиент қоиақ үйге 
і імігенде ең бірінші танысатын бөлім болып табылады. Клиент ең 
Оірінші алған әсеріне байланысты жалпы қонақтарға қызмет 
норсету сапасы туралы озінің пікірін айта алады. Қонақтарды 
мібылдау қызметінің негізгі функциясына: қонақ үй де
прындарын брондау, туристерді тіркеу және орналастыру, 
мшақтарды шығарып салу кезінде есептесу жэне эртүрлі 
пқиараттар үсыну сияқты қызметтер жатады.

Қабылдау қызметін жүзеге асыратын жүмысшының міндеті. 
()пың білімі мен тәжірибесі кәсіптік стандарт бойынша 
апықталады. Коптеген жағдайда қонақ үй жүмысшылары таңғы 
сағат 9 бастап тэулік бойы жүмыс істейді (24сағат). 
Лдминистратор өз жүмысын алдыңғы сменаның журналға 
жазумен бастайды. Бүл журналда осы сменада болған ақпараттар 
және қонақтар туралы мәліметтер жазылады. Жүмыс істеу 
млдында жүмыс орны туралы ақпарат пен осы тэулікке келіп 
гүскен тапсырыстарды қарайды. Қонақтарды тіркеу мен 
шығарып салу кезіиде оларда түрған күніне жэне көрсетілген 
қызметке есеп беру керек. Қонақты шығарып салу кезінде оның 
іпоты тексеріледі, шығындары нақтыланады жэне оның ақысы 
қабылданады. Қонақтарды шығарып салу кезінде олардың толық 
есептескендігі жөнінде бақылау жүргізіледі.

Портье номерлердің кілтін, визиттік карточкаларды беру 
кезінде ғана береді жэне ол кілттің сақталуына жауап береді. 
Механикалық есеп беру операторы (кассир) барлық көрсетілген 
қызмет көрсету түрлеріне оз уақытында ақы төленуін бақылап 
отырады. Куэліктік (паспорттық) үстел қызметкері куэліктің 
берілгендерін тексеріп оны тіркеу карточкасын дұрыс 
толтырутын қадағалайды жэне әрекет ету мерзімін тексереді.

Брондау- қонақ үй дегі номерлер мен орындары алдын ала 
тапсырыс беруді алу, осы процестен бастап, қонақтарға қызмет 
көрсету жүргізіледі. Номерлерді брондау мен брондау болімінің
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менеджері немесе қабылдау жэне орналастыру қызмсті 
айналысады. Орналасу процесі қонақтарды күтіп алу оларді.і 
тіркеуден откізу, қолдарына кілттерін табыс ету жэпг 
номерлеріне дейін жеткізіп салудан түрады. Орналасу үшін ақы 
толеу он екі сағаттан бастап жүзеге асырылады. Мысалы, келген 
уақытынан бастап кету уақытының аралығы саналады. Егер 
қонақ бір тәуліктен аз уақыт болса, одан толық тэуліктің ақысы 
алынады.

Қонақ үй де қызмет көрсету дәрежесі қазіргі кезде жаца 
технологияларды қолдану нәтижесінде жүзеге асырылады. Жаца 
технологияларға қонақ үй процестерінің автоматтандырылуы 
яғни, электронды резервтеу жатады. Осының нәтижесінде 
қонақтарға қызмет көрсету сапасы артып, персоналдардың саны 
қысқарады. Автоматты жүйе еңбек өнімділігін арттыру меи 
жоғары басқару қызметкерлерінің білім деңгейін жоғарылатуға 
бағытталған. Егер персоналдар бірнеше мамандықты игергеп 
болса, ол оған деген сүранысты арттыра түседі.

Қонақ үй персоналының жүмыс істеу ережесі. Қонақ үй дегі 
сервис сферасындағы қызметкерлердің мэдениеті жөнінде 
айтқанды оның екі жағын қарастыру керек: клиентпен байланысы 
жэне персоналмен байланысы. Бүл клиентпен қарым қатынастың 
дүрыс жолға қойылуын қамтамасыз етеді.

Қонақ үй отандық жэне шетелдік қонақтарға қызмет 
көрсетуғе бағытталған кэсіпорын болып табылады, сондықтан 
қызмет көрсетуші персонал жан-жақты болу қажет. Кез- келген 
қонақ үй дің мақтанышы оның персоналы болып табылады. Егер 
қызмет көрсетуші персонал бірнеше тіл білсе жэне қонақтарға 
өзінің жақсы жақтарын көрсетсе, онда ол кәсіпорынның беделі 
арта түседі.

Қызмет корсетуші персоналдың мақсаты қонаққа оның аты 
жөнін айту арқылы қолайлы атмосфера туғызу керек, сонда 
қонақтар мен қызметшілер арарсында жақсы байланыс пайда 
болады. Әрбір қонақ қонақ үй қызметшісіне кез- келген сүрақ 
бойынша барып, өз қалауын білдіруіне болады. Мүндай қызмет 
көрсетуден кейін қонақ үй қызмет көрсету нарығындағы 
бәсекеге қабілеттілік пен оның жетістікке жетуін кепілдігі болып 
табылады.

Келген қонаққа үнемі дүрыс қызмет көрсетілу керек. Егер 
қонақ үй дегі персонал коп үлтты болса, олардың арасында
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млдени түрде өзара сыйластық болу керек. Үжымның эрбір 
іүшесі қонақ үй үсынған тауар мен қызмет көрсетуді дүрыс 
і приамалай білу керек. Қонақ үй қызметкерінің мэдениеті жан 
Жақты болу керек. Оған: оз ойын толық жеткізу, тіл этикетін 
і ақтау, оз озін дүрыс үстай білу жатады.

Персоналдың мейірімділігі адамның мәдениетін корсетеді. 
К|онак үй қызметкері келген қонақтармен озара жақсы қарым 
қитынас орнату керек жэне келген адамдарды үнемі сыйлап түру 
исрек. Байланыс орнату мэдениеті тіл мэдениетімен байланысты, 
қонақ үй қызметкері өз ойын сауатты жэне анық жеткізу керек, 
еонымен қатар сөйлеу мэнері дүрыс болу керек. Сойлеу 
никетінінң мәдениеті тек сойлеумен ғана емес, тындаумен де 
байланысты яғни, қонақтың сөзін бөлмей оны мүқият тыңдап алу 
ксрек. Коптеген нэрселер қонақты күтумен байланысты. 
Администратор қонақты күтіп алып оған біздің қонақ үйге «қош 
кслдіңіз!» деп айту керек, сонымен қатар, ол қонақ үй туралы 
және онда көрсетілетін қызмет туралы қысқаша ақпарат беру 
ксрек.

Қонақты шығарып салу кезінде қонақ үй экімшілігі мен 
қызметкерлері жылы қабақпен шығарып салып, оған «жолыңыз 
болсын, келесі кездескенше, келіп түрыңыз» деген сияқты жылы 
лебізін білдіру керек. Қонақ қонақ үй ге кіріп шыққанға дейін 
озіне деген сыйды сезіну керек.

Қонақ үй кешеніндегі қосалқы болімшелердің негізгі 
қызметі. Қазіргі туристік кешен туристерге, демалушыларға, 
саяхатшыларға қызмет көрсетуде толық сервистің кешенін 
қамтитын материалдық-техникалық базаны қүрайды. Қонақ үй 
дің материалдық-техникалық базасының көптеген көрсеткіштері 
оның маңыздылығы мен күрделігін көрсетеді. Белгілі бір қонақ 
үй дің материапдық-техникапық базасы туралы мәліметтер оның 
анықтама қүжаты болып табылатын төл қүжатында жазылады.

Туристік кешеннің (туристік қонақ үй ғимараты, мекемесі, 
жарық, газ жэне су қүбырларының) жүйесі келесі топқа біріккен:

— экімшілік ғимарат;
— жатақ ғимарат;
— тамақтандыру орындары мен мәдени қамсыздандыру 

орындарының мекемелері;
— спортқа арналған қүрылғылар;
— шаруашылық корпус;
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— инженерлік құрал жабдықтар, желілер, құрылғылар;
— тұрғын үй (жатақханалар).
Кейде бір ғимарат ішінде бірнеше функциялары эртүрлі 

бөлімшелер болады. Олар өткелдер мен ғалереялар арқылы 
бөлінген. Туристерді қамтамасыздандыратын ғимарат пен қонак 
үй дің төл қүжатында келесідей көрсеткіштер көрсетілғеп 
сыйымдылығы, өнімділіғі, үзындығы, ені, биіктігі, қабат саны, 
мэселенің пайдалы ауданы, баланстық бағасы, тозу, қалдық баға, 
жөндеу жүмыстарының мерзімі мен түрлері (жүргізілген жэис 
жоспарланған), жөндеу жүмыстарына кететін қаржы (жүрғізілгем 
жэне жоспарлы).

Ғимарат пен оның элементінің сипаты, жағдайы (жақсы, 
жаңа, қанағаттанарлық) сипаттамалар жиынтығы арқылы 
суреттеледі. Бүл қүрылысты салған жолдан босатып, қүрылыс 
элементінің техникалық жағдайларымен аяқталады.

Техникалық қамтамасыздандыру қүрамына келесідеіі 
инженерлік техникалық жүйелер кіреді: жылу
(орталықтандырылған, пешті), сумен қамтамасыз ету (суық, 
ыстық), канализаңия (ішкі, сыртқы), ауа желдеткіші.

2. Мейрамхана- мейманхана бизнесінде қызмет көрсету 
сапасы

Кез- келген қонақ үйдің тиімді жүмыс істеуі, оның қонақ үй 
қызмет көрсетуінің сапасына оте тығыз байланысты.

Жоғарғы сапалы қызмет көрсету меншік түріне 
байланыссыз, қонақ үй басшылығының жүмысына кеңіл 
аударуы жүмысының қүрам бөлігі болып табылады. Көбінесе бүл 
мақсаттағы істер, қонақ үй қызметтерінің сапасын бақылау мен 
оны жақсартуға бағытталады (ыстық су температурасы, 
орамалдар саны, тамақ даярлау жағдайлары және т.б.). Алайда, 
қонақ үй қызметтерінің сапасы ісінің техникалық шешімдерімен 
ғана шектелмейді. Қонақ үй индустриясы, эдетте қонақтарды 
тартуға, олардың талаптарын орындауға, сеніміне ие болуға 
кәсіпорындардың бас қосуына тырысады. Бүл қонақтардың 
көңілінен шығуға толық мүмкіндік береді. Сондықтан қонақ үй 
кәсіпорнының стратегиясы- қонақтар мен кәсіпорын 
қатынастарын жетілдіруге бағытталу қажет.

Қонақ үй қызметтерінің сапасы үлкен дэрежеде, онда 
істейтін адамдарға, олардың біліктілігіне, ынтасына, 
шығармашылық қабілетіне, жаңа технологияларды меңгеру
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імеберлігіне жэне жаңа ұйымдастыру үрдістерін қонақтарға 
қызмет көрсетуге арналған жаңа материалдық база түрлерін 
пайдалануға байланысты. Қонақ үй бизнесінде көрсетілген 
қызмет корсету сапасы қонақты қанағаттандыру деңгейімен 
олшенеді.

ГОСТ Р50691 -  94 қызмет корсетуді қамтамасыз ету моделі 
бүл -  экономикалық категорияны мұқият қарастырып оған 
шіықтама береді.

Қызмет көрсету сапасы- тұтыпушының белгілі жэне 
болжамалы қажеттіліктерін қамтамасыз ету қабілетін анықтайтын 
қызмет көрсету сипаттамаларының жиынтығы.

«Қызмет сапасы» ұғымының мағынасын ашудың бірнеше 
жолы бар. Қызмет сапасы деп шартты немесе болжалды 
мұқтаждықты қанағаттандыру қабілетін беретін қызмет 
сипаттамаларының жиынтығы. Сонымен қатар «қызмет корсету 
сапасы» термині де қабылданған, бұл термин шартты немесе 
болжалды мұқтаждықты қанағаттандыруды қамтамасыз ететін 
үрдіс пен қызмет көрсету жағдайының сипаттамаларының 
жиынтығын білдіреді. Белгілі мұқтаждықтарды қанағаттандыру 
қабілетін қамтамасыз ететін қызмет сипаттамаларына мыналарды 
жатқызуға болады:

-дәйектілік;
-алдыналушылық;
-сенімділік;
-қол жетерлік;
-коммуникативтік;
-ұқыпты козқарас.
Дэйектілік қызметшілердің уэделескен қызметті дэл көрсете 

білу қабілетін білдіреді. Сапалы қызмет көрсету бағдарламасын 
дэйектілікті қамтамасыз етуден бастау керек. Дэйектіліктің 
негізін қызмет көрсетушілердің жете білушілігі құрайды. Қызмет 
көрсетушілердің жете білмеушілігін байқатпауда қонақ үй 
ғимаратын жаңарту, қайта құру ісіне жұмсалатын үлкен 
шығындар да, клиентке жылы шырайлы, жарқын жүзді қызмет 
көрсету де комектесе алмайды.

Алдыналушылық- клиентке дер кезінде көмек корсетуге 
дайын болып, қалтықсыз қызмет көрсету. Қызмет корсету 
барысында күтпеген жағдайлардың болып қалуы немесе клиент 
ерекше бір тілектер білдіруі мүмкін (бөлмеге ақ рояль немесе
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«корольға лайық кең колемді» кереует қою жэне т.б.). Мұнда11 
жағдайларда мекеменің ерекше тиімді шешім қабылдау қабілеті 
бағаланады. Оеындай түрлі аяқасты жағдайлардың болып тұруіл 
қызмет көрсету аясындағы мекемелердің, соның ішінде қонақ үіі 
мекемелерінің басты ерекшеліктерінің бірі болып табылады. Сол 
себепті, алдын ала мұндай мэселелерді жою нұсқаларыи 
дайындап, жұмыс приициптерін жасау керек. Мұндаіі 
жағдайларда эрбір нақты мекеменің талап қойғыш, жанжалды 
клиенттермен жұмыс жасау принциптерімен сэйкес пайда болған 
мэселелерге қатысты бірден әрекет ете алатын қызметшілср 
тобының сапалы жұмысы қажет. Қонақ үй мекемелеріндс 
өткізілген зерттеу жұмыстарының корсетуі бойынша, осындаіі 
қайшылықты жағдайларда қызмет көрсетушілердің ойында сц 
алдымен туындайтын пікірлер қатарында - өзін-өзі қорғап, нақгы 
мәселенің туындауына еш қатынасы жоқтығын дәлелдеу екендіі і 
байқалады. Бұл жағдай басшылықтың клиенттерді 
қанағаттандыру жөнінде қамқорлық жасауына қызметшілердіц 
сенімсіздікпен қарайтынын көрсетеді. Бұлай болмағанда, 
қайшылықты шиелендіріп, өзінің дұрыстығын дэлелдэудіц 
орнына, олар ең алдымен мәселені шешіп, «қыңыр» клиентке 
көңілдерінің кеңдігін көрсеткені жон болар еді. Клиент расында 
да эрқашан эділ бола бермейді. Дегенмен, қонақ үй мекемесі 
клиенттің эділ еместігін дэлелдеуімен не пайда таба алады? 
Мұндай жағдайда мекеме клиентін жоғалтатыны күмәнсіз, ал 
жаңа клиентті табу одан әлдеқайда қиынырақ жэне қымбатқа 
түседі. Клиенттерге қызмет көрсету халықаралық 
ассоциациясының өткізген зерттеулері бұрынғы клиентті сақтап 
қалудың орнына жаңа клиентті тарту бес есе қымбатқа түсетініп 
көрсетті. Техникалық комек бағдарламаларын зерттеу 
институтының откізген басқа зерттеуі қанағаттанбағап 
клиенттердің 91% бұл мекемеге ешқашан қайта оралып келмейді 
жэне олардың әрқайсысы кем дегенде тоғыз басқа клиенттермеп 
өз ойларымен бөлісетінін алға тартады. Бірақ шамамен 54-теп 
70% дейін клиенттердің жасаған шағымдары қанағаттандырылғап 
болса, олар өздерін «ренжіткен» мекемеге қайта оралып келеді. 
Егер де пайда болған мәселелер өзінің шешімін өте тез тауып 
жататын болса, онда клиенттердің саны 95 %-ға дейін өседі.

Сенімділік- қызметшілерге сенім артуға болатынын көрсетс 
білу. Сенімділікті қалыптастыру үшін тұтынушылардың ең көн
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і спім артатын сыртқы белгілеріне көңіл бөлу аса маңызды болып 
шбылады. Қонақ үй кіре берісінің, бөлмелерінің, 
мейрамханасының жнһаздануы, бөлмелердің тазалығы мен 
иызметшілердің жайдары жүздері- мүның бэрі қызмет көрсету 
( ішасының сыртқы белгілеріне жатады. Осы белгілерге қарай 
клиент белгілі бір мекемеде бэрі де ойдағыдай екендігі жэне оған 
сепім артуға болатындығы жөнінде нәтиже жасайды.

Қол жетерлік— қызмет корсетушілермен оңай байланыс 
орната алу. Мэселен, егер қонақ болмесіне таратушыны 
імақырған болса, ол шақырылған жерге бірнеше сағат емес, 
(іірнеше минутта баруы қажет.

Коммуникативтік— қызметшілер мен клиент арасындағы 
қажетті ақпаратты уақытымен үсынылмауына байланысты 
(іолатын түсінішпеушілікті болдырмайтын қызметті қамтамасыз 
ету қабілеті.

¥қыпты козқарас— мекеменің клиентке үсынатын жеке 
кызмет көрсетуі мен коңіл болуі. Бүл қызмет сапасы 
сипаттамасының басты қүндылығы эрбір клиент басқа 
адамдардың талғамдарынан өзгешеленетін озіне ғана тэн 
талғамға ие бола алатындығында. Клиенттің мекемеге деген 
сенімділігін қамтамасыз ету үшін, қызмет көрсету барысында 
белгілі бір клиенттің мекеме үшін ерекше екендігін жэне оның 
жеке талғамдары есепке алынатындығын баса айту керек.

Қызмет сапасын қарастырғанда мынадай стандартталмаған 
апықтамалар пайдаланылады: "талапқа сәйкес келеді -  сәйкес 
іселмейді", "деңғейден жоғары- томен", "жақсы- нашар", 
"талаптарды қанағаттандырады - қанағаттандырмайды" жэне т.б. 
Мысалы: "Отандық қонақ үйлердің қызмет көрсету сапасы 
халықаралық стандарт талаптарына сәйкес келмейді". Шағын 
аудандық қонақ үйлердегі қызмет сапасына 
«қанағаттанарлықсыз» бағасын қоюға болады. Қызмет сапасына 
байланысты стандартталмаған терминдердің кең таралуы орынды 
деп айтуға болады, себебі, олар қонақжайлық мекемесі 
жүмысының сапалы сипаттамаларының жан- жақтылығын 
көрсетеді.

Қызмет сапасы түтынушы көзқарасымен.
Қонақжайлық мекемесі үшін потенңиалды түтынушы 

қызмет нарығындағы сапаны қалай түсінетіндігі өте маңызды,
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яғни «сапа» деген ұғымды қарастырғанда басты көңіл тұтынуііп.і 
тұлғасына аударылады.

Тұтынушы қызмет сапасын бағалар кезде оған көрсетілген 
қызмет пен оның өзінің күткен қызметін салыстырады. Күтілгеи 
қызмет күтілген сапаны білдіреді жэне ол түтынушылардың жеко 
нормалары мен тілектеріне, көрсетілген қызмет жөніндсі і 
объективті түсінігіне немесе басқа салыстыру стандарттарыпл 
сэйкес келеді. Қызметті бағалау үқсас қызмет үсынушыларіа 
жүгіну тәжірибесіне, қызмет түрін білуіне, нарықтык. 
коммуникаңияларға (жарнама деректері, БАҚ, каталогтер, 
проспекттер), түтынушының жеке тілектері мен өндірушінің 
бедел- бейнесіне байланысты болады. ГІайдаланылатын қызмет 
қабылданатын сапа ретінде таңдаулы сезіну әсерінс, 
қабылданғанды түзеу мен оған бейімделуге байланысты болады.

Таңдаулы сезіну эр түтынушының жеке мінезіне, 
мүдделеріне, жеке қасиеттеріне, біліміне, сонымен қатар қызметті 
пайдалану жағдайына байланысты бір қызмет түрінің барлық 
түтынушылармен эртүрлі қабылдануын білдіреді. Сапаны 
сезінудің ситуаңиялық ерекшеліктеріне үсынылған уақытты 
(мысалы, асыққанда байқамауға болатын нәрсені, асықпай 
отырып, бөлшектеп қарауға болады), нақты жағдайды (мысалы, 
нашар ауа- райында демалушылар, әсіресе шипажайлық қонақ 
үйлердің клиенттері бөлме жиһазына, тамақтану сапасына көңіл 
бөле бастайды) жатқызуға болады.

Сапаны сезіну қабылдау барысында қалыптасқан ойларға 
икемделуі мүмкін. Егер сезінетін сапа ойдағыдан азғана 
ауытқыса, түтынушы сезінгенін өзінің ойындағысына келтіреді. 
Бірақ, егер қабылданатын қызмет ойдагымен мүлдем сәйкес 
келмесе, қарама- қарсылық эсері пайда болады: ойдағы неғүрлым 
жоғары болса, қарама- қарсылық әсері күшейе түседі.

Қанағаттанбаудың аса қиын жағдайлары көбіне адам өз 
санасында белгілі бір бейнені қалыптастырып, ал сонан соң 
ұсынылған ақпараттан өзінің жасап алған бейне шеңберіне 
кіретін ақпаратты ғана қабылдау кезінде қалыптасады.

Үнемі қабылданғанды түзету түтынушы белгілі бір қызмет 
түрі жайында білуі мүмкін басқа адамдардың- достарының, 
жұмыстастарының, көршілерінің тәжірибесін қолданған кезде 
қалыптасуы мүмкін. Нәтижесінде жағымды әсерлер қатайып, ал 
жағымсыздары шеттетіледі немесе керісінше болуы мүмкін.
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Тұтынушының қызмет сапасын қабылдауының сипатталған 
моделі бұл ұғымды үш қүрама бөліктердің бірліғі ретінде 
мірастыруға мүмкіндік береді:

- негізгі сапа;
- талап етілетін сапа;
- тілек етілетін сапа.
Негізгі сапа— бүл түтынушының пікірінше, міндетті түрде, 

ллбетте болуға тиіс қызмет қасиеттерінің жиынтығы. Бүл 
сапаларды тауып алуға үміттенген түтынушы, ол жонінде 
опдірушімен эңгіме қозғамайды. Қонақ үй мекемесінің қызметі 
үшін негізгі сапалар мынадай болады:

қонақ үйге орналасқанда таза төсек-орын мен 
орамалдардың болуы;

- қызметші әйелдің бөлмені күнде тазалауы; теледидар мен 
(іолмедегі басқа аппаратураның мүлтіксіз жүмысына 4 
ісспілдіктің болуы;

- қонақтың тұрған күндеріне соңғы төлем ақысын қатесіз 
санау.

Қызметтің негізгі сапасын қамтамасыз ету мекеменің 
тұрақты күш-жігерлері мен қор шығындарын талап етуі мүмкін. 
Сонымен бірғе өндіруші сапаның негізгі көрсеткіштері 
тұтынушы көзінде қызмет құндылығын айқындай алмайтынын, 
бірақ, басқа жағынан қарағанда клиентте жағымсыз әсер тудыруы 
мүмкіндігін есте сақтауы тиіс. Өндіруші қызметтің негізгі 
сапасына қажетті коңіл болмесе, ол өзінің бедел- бейнесі мен 
артындағы бизнесіне мықты қауіп- қатер тондіреді.

Талап етілетін сапа— бұл қызметтің техникалық жэне 
(|)ункңионалдық сипаттамаларының жиынтығы. Олар қызметтің 
ондіруші жоспарлағанына қаншалықты сәйкес келу- келмеуін 
корсетеді. Қызметтің талап етілетін қасиеттері жеке 
жарнамаланып, өндірушімен кепілдендіріледі. Қонақ үй 
қызметінің талап етілетін техникалық сипаттамаларының 
мысалдары: бөлмелерде коммуналды қолайлылықтардың (ванна, 
дәретхана), кондиционердің, жиналыс залының, сойлесу залының 
жэне т.б. болуы.

Тілек етілетін сапа тұтынушыға ол тіптен армандамаған, 
оларды жүзеге асыруды мүмкін деп санамаған ұсынылған 
қызметтің күтпеген құндылықтарын ашады. Тілек етілетін сапа 
көрсеткіштерінің ерекшелігі - тұтынушы оларды өзі ойлап
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таппауы керектігінде. Ол, әдетте, оларды талап етпейді де, бірпн 
олардың ұсынылатын қызмет ішінде болатынын жоғарі.і 
бағалайды. Қонақ үйдің тілек етілетін сапаларының қатарында 
бөлмелердегі спутннктік немесе кабельдік теледидар; қонаққп 
өзіне қонақ үйде болғанынан естелік ретінде фен, қол шатыр 
фирмалық косметикалық қүралдар жэне т.б. қалдыруға ұсыпу; 
кешкі асқа тегін шампан ботелкесі т.б. Егер корсетілген қызме і 
тілек етілетін сапамен қоса, жақсы жасалған болса. 
түтынушылардың қанағаттанулары бірден жоғарылан. 
өндірушінің нарық аймағын кеңейтуге жақсы мүмкіндіктср 
береді. Тілек етілетін сапаның корсеткіштері болып табылатым 
қызметтің қосымша түрлерін жүйесіз, тәртіпсіз үсыну кейіннеи 
ондіруші үшін маңызды мәселеге айналуы мүмкін. Өндірушініи 
көрсетілетін қызметтің тілек етілетін сапасын үнемі есепке алыи 
отыруы жаңалықтарды енгізуде оның потенңиалды 
мүмкіндіктерінің көрсеткіші болып табылады да, қызмет түрініц 
нарыққа шығып, эрі қарай жақсаруына, сонымен қатар мүмкін 
бэсекелестердің алдына түсуіне жағдай жасайды. Қызмет 
сапасының тілек етілетін корсеткіштеріне, ең болмаса, олардыц 
көшірмесін жасағанға дейін бәсекелестердің қолы жетпестеіі 
болуы керек.

Сапаның тілек етілетін корсеткіштерін жүзеге асыру көбіне 
жақсы ойластырылған түрлі технологиялардың комбинаңиясы 
мен түтынушы нені қалап, оны қалай қолданатыны жөніндегі 
өндірушінің терең білімінің нэтижесі болып табылады. 
Өндірушінің жаңадан жасалған қызметтің тілек етілетін сапасын 
есепке алуы қоғамның жаңа мүқтаждарын қалыптастыруда 
септігін тигізеді.

«Қызмет сапасы» ұғымын үш бөлімнен тұратын жиынтық 
ретінде қарастыруға болады:

- әлеует сапасы (техникалық сапа);
- үрдіс сапасы (функңионалды сапа);
- мәдениет сапасы (элеуметтік сапа).
Әлеует сапасы немесе техникалық сапа қонақжайлық 

мекемесінің өндірістік жағдайына қарасты белгілерден тұрады. 
Қонақ үй қызметіне қатысты қонақ үй бөлмелерінің, 
мейрамханадағы тағамдардың, жалға берілетін
автомобильдердің, коммуникаңиялық техниканың сапасы.

204



I утынушының қонақ үй қызметін алғанға дейін оның техникалық 
і іміасын ішін- ара бағалауға мүмкіндіғі бар.

Функционалды сапа- бүл қызметшілермен тікелей қатынас 
ніісаған кездегі қонақ үй қызметін үсынудың үрдіс сапасы 
(Лолмені тағайындау, рецепцияда тіркелу, болмеге дейін ере 
і'ҮРУ, жүкті жеткізу, түрлі қызметтерді үсыну және т.б.). Жоғары 
функционалды сапа, клиенттің ойындағысына толық сәйкес 
ьолмесе де, болме жөніндегі пікірін озгерте алады. Дегенмен, 
фумкционалды сапа нашар болған жағдайда қонақ үй дегі ең 
керемет бөлме де туындаған қанағаттанбау сезімін өзгерте 
ішмайды.

Әлеуметтік сапа- қонақтарға қатысты қонақ үй 
кызметшілерінің мінез-қүлқы мен көзқарасынан түратын 
модениет сапасы болып табылады. Әлеуметтік сапаның маңызды 
(іслгілеріне қызметшілердің жылы шырайлылығы, ықыластығы 
жэне сыпайылығы жатады.

Түтынушының қонақ үй қызметін қабылдауы деп қонақтың 
ой-санасында оның талап еткен жэне іс жүзінде көрсетілген 
қызмет арасындағы айырмашылықтың бейнелік көрінісін 
қалыптастырылуын айтуға болады. Бүл жерде түтынушы ойында 
қалыптасқан бейне кейіннен оның қонақ үй ге деген жалпы 
көзқарасына әсер етеді. Жағымды козқарас қанағаттанудың 
жоғары дәрежесін, яғни жоғары сапаны білдіреді. Ал жағымсыз 
козқарас- қанағаттанбаудың жоғары дэрежесін, төмен сапаны 
білдіреді. Бүл көзқарастың санды сипаттамасы сапаның бағасы 
болып табылады.

Әрине, қонақ үй иелерінің, басшыларының,
қызметшілерінің эрқайсысының қонаққа үсынатын қызмет түрі 
жөнінде оз пайымдаулары, өз талаптары жэне өз тәжірибелері 
бар екендігі айдан анық.

Қонақ үй лер жарнама, каталог және тікелей байланыс 
арқылы түтынушының қызметі жөнінде жалпы жэне нақты 
шешім қабылдауы кезінде көрсетілетін қызмет қонақтардың 
галаптарына сәйкес келетіндігі жөнінде айтуы төмендегіні 
білдіруі қажет.

Біріншіден, қонақ үй иелері мен басшылығы эрбір нақты 
қонақтың талаптарын жете біледі де, оны қонақ үй 
қызметшілерінің әрқайсысына қызмет көрсетудің міндетті 
ережелері түрінде жеткізеді.



Екіншіден, қонақ үй қызметшілері олардың әрқайсысыии 
арнап жазылған ережелер бойынша жүмыс істегісі келеді ж.иц 
жүмыс істей алады, мысалы, бармен оз ережелерімен, болмг 
тазалығына жауап беретін қызметші әйел өз ережелерімен, кіцг 
берісте түратын қызметші де өз ережелерімен жэне т.б.

6 сурет. Мүдделі жақтар талаптарының қызмет сапасынп 
әсер етуі.
Ескету: пайдаланған эдебиеттер негізінде автор құрастырған

Өкінішке орай, қалыптастырылған талаптар қонақтардьщ 
қызмет сапасына қойылатын талаптарына толық сәйкес келмеуі 
сияқты, қызметшілер жүмыс барысында басшылардың қойғап 
талаптарын үстана бермейді. Бүл «талаптардың қақтығысы» 6 
суретте көрсетілген.

Қызмет сапасын қабылдау мен бағалау барысында қонақ 
өзінің талаптарына сүйенеді. Ал қызметшілер қызмет көрсету 
барысында басшылық талаптарына жэне, олардың ойы бойынша, 
қонақ талаптарының ең ықтимал нүсқасы болып саналатып 
оздерінің пікірлеріне негізделеді. Қонақ үй иелері мсп 
басшылығының қонақ талаптары жөнінде өз нұсқасы болады 
жэне міндетті талаптарды қалыптастыратын сыртқы нормативті 
қүжаттарды басшылыққа ала отырып, түрлі нүсқау, үлгі, 
техникалық құжаттардың бетінде қызметшілер жұмысына 
қойылатын талаптарды регламенттейді.

«Талаптар қақтығысының» негізінде қонақтың көрсетілген 
қызметті қабылдауында түрлі жоғары дәрежедегі жағымды 
сезімдер туындап, ол қызмет сапасына ең жоғары бағасын келесі 
жағдайларда қоя алады, егер:
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Сөзге тиек болып отырған үрдіске қатысты барлық 
іирпптардың— клиенттің, қызметшілердің, басшылар мен қонақ 
уіі иелерінің талаптары сэйкес келсе;

Бірдей талаптардың толық сәйкестігінде қызметшілер 
мірапы қызмет көрсетуді қамтамасыз ете алады.

Түтынушының қонақ үй қызметінің сапасын бағалауы оның 
і нбылдауына негізделеді де, түтынушының ой- санасында қонақ 
уіі мекемесіне деген жағымды немесе жағымсыз көңіл-күйлерді 
і плыптастырады. Бүл жерде аталған көңіл- күйлер көрсетілген 
і і.пметтің түтынушы талаптарына сэйкестігінен туындайды. Бүл 
ноціл- күйдің сандық сипаттамасы- оның белгілі бір межемен 
ічійкес келетін оң немесе теріс санмен берілген күші, ал бүл 
конақтың көрсетілген қызмет сапасына берген бағасы болып 
шбылады. Берілген қызмет сапасының бағасы клиенттің қонақ 
үііде болған кезеңіне, сонымен қатар қызмет көрсету үрдісінің 
лрбір қүрылымдық элементіне де қатысты.

Қызмет сапасының қабылдануы мен бағалануы бірыңғай 
үрдіс болып табылады. Көрсетілген қызмет сапасының 
кабылдану жэне бағалану үрдісінің элементтері қатарында 
жергілікті қабылдау мен қонақтың қызмет көрсету үрдісінің жеке 
ілементтерінің орындалуына берген бағасын атауға болады. 
Мүнда үрдістің эр элементін болек откізу арқылы өтетін, бірақ 
сапаны қабылдауды үрдістің барлық орындалған бөлшекгерін 
біріктіре қарастыратын қабылдау үрдісі алғашқы болып 
саналады.

Қызмет көрсету элементтерінің типологиясын таңдау бұл 
типологияға сэйкес келетін көрсетілген қызмет сапасының 
қабылдану жэне бағалану моделінің құрылымын белгілейді. 
Мұндай моделдің болуы жасалып жатқан қонақжайлық өнімдері 
сапасының бағасын болжауға, түрлі тараптардың қызмет 
сапасына берген бағаларын қос- қостап салыстыруға, мысалы, 
қонақ пен қызметшілердің, қонақ пен басшылықтың, басшылық 
пен қызметшілердің бағаларын салыстыруға мүмкіндік береді. Ал 
мұның арқасында үрдіске қатысты тараптардың сапаны 
бағалауында жақындық жүзеге асырылады.

Қанағаттану мен қанағаттанбау деңгейін сандық бағалау 
үшін плюс немесе минус белгілері бар баллдық бағаны пайдалану 
жеткілікті. Бағалау межесі барлық элементтерге бірдей немесе 
кейбіреулеріне эртүрлі болуы мүмкін, мысалы, қалғандарына 3-
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баллдық, ал неғұрлым маңыздылауларына 10-баллдық. МгжіМ 
таңдау мэселееі қызмет көрсету сапасын қамтамасыз ету унщ{ 
басым талаптарды белгілеуде шешіледі.

Сапалы тэсілдерге бақылау, фокус- топтар, саушитмй 
хаттама талдауы, проекцнялық жэне физиологиялық өлшеулі р н 
ал сандық тэсілдерге түрлі сұрауларды жатқызуға болп н.і 
Маркетингілік зерттеулердің үш тэсілін қарастырайық- бақышң, 
эксперимент, сүрау.

Бақылау- зерттеуші белгілі бір адамдар мен жағдайларщ 
тікелей бақылаған кезде алғашқы ақпаратты жинау тэсілдсрпті 
бірі.

Мэліметті жинау тэсілдерінің басқа түрі- эксперимпп 
Мэлімет жинаудың бүл тәсілін себеп-салдарлы байланыстар ім 
айқындауда пайдалануға болады.

Бақылау әдісі көбіне іздеу зерттеулерінде тиімді де, иЛ 
сүрау, алғашқы мәліметті жинау тэсілдерінің ең қиын тэсіііі 
ретінде, сипаттама зерттеулерді жүрғізуде тиімді. Сүрау тэсілі 
әдетте клиенттердің көрсетілетін қызмет сапасы мен 
ассортиментіне байланысты талғамдарын анықтау үиііи 
пайдаланылады. Бүл фирмаға маркетингілік ықпал жасау 
таңдауында шешім қабылдауға көмектеседі.

Сүрау, бақылау жэне эксперимент жүмыстарын өтіпім 
жөніндегі агенттер немесе аталған істерді өзінің баси.і 
жүмысымен қатар орындай алатын, ия болмаса арнайы бөліні сп 
уақытта айналыса алатын фирманың басқа қызметкерлері откі іс 
алады.

Мэселен, қонақ үй дің басты мақсаты іскер саяхатшыларды 
мүмкіндігінше көбірек тарту болып табылады. Мүнда, сц 
алдымен, іскер саяхатшылардың түруына тапсырысты кімдердіц 
жасайтыны анықталады. Осы мақсатта сұрау жұмысы өткізіледі.

Томенде түрлі қонақ үйлердің тұрақты клиенттерінің алдып 
ала тапсырыс жасау дерекнамасы бойынша жүргізілгеи 
зерттеулердің мэліметтері берілген:

- оз бетімен 51%
- хатшы немесе комекші арқылы 30%
- коммерциялық саяхат агенттігі 15%
- жеке саяхат агенттігі 3%
- басқалар 1%



( 'ойтіп, осындай сұрау жұмыстарының қорытындысын 
н'іі і.ншпа отырып, қонақ үйдің маркетинг болімінің менеджері 
»■ ннчіт герді тарту мақсатында қандай да бір нақты шараларды 
*ім нпрлап, өткізе алады.

( 'онымен қатар, зерттеулердің басқа да құралдары бар.
Алғашқы мэліметтерді жинау кезінде түрлі сауалнамалар 

і іі механикалық қүрылғыларды пайдалануға болады. 
і нуплпама- алғашқы мэліметтерді жинауда ең таралған тэсіл 
Гініі.ііі табылады. Кеңірек мағынада алсақ, сауалнама деп
• \цплынушы жауап беруге тиісті бірнеше сүрақтар қатарын 
ммуга болады. Сауалнама мүқият қүрастыру, байқау және 
мніданбастан бүрын қателіктерді жою шараларын талап етеді. 
і иуалнаманы қүрастыру кезінде дайындалған сүрақтарға, 
іиііірдың қойылуы мен бірізділігіне аса назар аудару керек. 
і Іпардың қатарына жауап талап етпейтін немесе оған жауап 
Огргісі келмейтін сүрақтарды қоспаған жон. Маркетинг 
ігрттеушілері сүрақтардың екі түрін ажыратады: жабық жэне
... ..  Жабық сұрақ мүмкін жауаптардың барлық нұсқаларын
мімтиды, сол себепті, сүралынушы олардың ішінен біреуін 
пщдай алады. Ашық сұраққа өз сөзімен жауап беру керек. Ашық 
гүрақтар кобірек ақпарат береді, себебі сұралынушы жауаптың 
Оір түрімен шектелінбейді, мұндай сұрақтар зерттеудің іздеу 
гатысында оте пайдалы. Ал жабық сұрақтарға берілген 
/ісауаптарды өзінше түсіндіруге жэне кестеге кіргізуге оңай 
болады.

Сұрақтардың қойылуы жеңіл, екі ұшты емес және жауапқа 
ықпал етпейтін болуы тиіс. Бірінші қойылған сұрақтар 
гүралынушыны мүмкіндігінше қызықтыруы қажет. Қиын немесе 
жеке сұрақтарды соңына қойған дұрыс.

Сауалнамадан басқа түрлі механикалық күрылғылар, 
мысалы, қандай түстің көзбен жақсырақ қабылданатындығын 
анықтайтын құрылгы немесе барлық теледидарлардың қосылуы 
мен сөндірілуін жэне арналардың номірлерін көрсететін 
к;ұрылғы.

Қонақ үй қызмет сапасының деңгейін талдауда осы 
сауалнамалық тәсіл мақсатты топтың талғамдарын неғүрлым 
толық зерттелеуге мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, көпшілікпен байланыс жасаудың түрлі 
тәсілдері бар, атап айтқанда: телефонмен сұхбат, пошта арқылы
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таратылатын сауалнамалар, жеке сұхбат, топтық іуч.и 
Мекемедегі қызмет көрсетудің деңгейі жөнінде мәлімет жити м 
түрлі тәсілдер қолданылады. Олардың қүрамына, мысалы, кНІіЛ 
салыстыру үшін тексеру сатып алулар, жасырын сатып і і л у и і н

шағымдар мен үсыныстарды талдау, қызмет .............*
командалары жэне т.б. Қонақ үй бизнесіне тэн тәсілдор им 
қатарында зерттеліп жатқан мэселелерде білікті болніьЯ 
адамдар- сарапшылар командасына жүгінуді талап ги мц 
сарапшылар бағалауы тэсілін қарастыруға болады. Мүм і.иі 
тәсілді жүргізу барысында, таңдап алынған, сенімді сарапіпы м.|< 
сүрау қағазын толтырады. Айта кету керек, қонақ үй қызмсіі 
сапасының деңгейін анықтау үшін сарапшыларға жүгіну шгң і 
қонақ үй бизнесіне қалыпты үлгі болып табылады. Мысаны, 
халықаралық қонақ үй корпораңияларында қолдарына текггру 
қағаздарын алып, қонақ үй лерді өзінің кәсіпқой көзқарасымщ 
бағалайтын «сапа бақылаушысы» деп аталатын кәсіпқоіілмц 
жүмыс істейді. Дегенмен, бақылаушылардың болуы қонақ үіі 
жүмысының жоғары тиімділігін қамтамасыз етуте жеткілікги 
болады. Оған мынадай себептерді жатқызуға болады:

«Қонақ үй қызметінің сапасы» деген үғымды тек қонақ үіі 
шаруашылығы маманының көзқарасымен анықтау мүмкін емгг 
Оған клиент козімен қарау қажет;

тек сапа үлгілерін түрақты, біртіндеп үстану ғана іс жүзімдг 
оның деңгейінің жоғарылау немесе төмендеу тенденңиясым 
шектей алады;

«сапа бақылаушыларының» жүйесі бойынша мэселенің болу 
мүмкіндіғі мен оны жоюға дейінгі жол үзақ та, тиімсіз болым 
келеді.

Талдаудың барлық мүмкін тэсілдерінің жиынтығынан зор 
келешегі барларының қатарында баллдық тәсілді атауға болады. 
Оны тек талдау үшін ғана емес, сонымен қатар жоспарлау мем 
болжау мақсатында да қолдануға болады. Бүл тэсіл субъективті 
пікірлердің жиынтығын объективтендіруге мүмкіндік береді.

Баллдық тэсілдің жалпы методологиясын тэптіштелген 
нүсқада былай деп көрсетуге болады:

- сараптық талдауды өткізудің мақсаттарын қалыптастыру;
- талдаудың өткізілуін қамтамасыз ететін мамандар тобын 

анықцау;
- сараптық талдауды өткізуді қамтамасыз етіп, дайындау;
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талдауға қатысатын сарапшылар тобын қалыптастыру; 
сурақтарды құрастырып, сауалнаманы дайындау; 
сүрақ-сауал жүргізу.

Лудиториямен байланысу тэсілін таңдау зерттеу мэселелері 
М#и млқсаттарына байланысты болады. Бүл тәсілдердің барлығы 
м  и ііише жақсы.

Маркетингілік зерттеудің келесі сатысы болып жиналған 
Я» ішраттан неғұрлым маңызды мэліметтер мен нэтижелерін 
Ііп.ппру болып табылады. Бүл жиналған мэліметтер кестелерге
■ і и.іііып, статистикалық эдістемелердің көмеғімен өңделеді.

Зерттеуші озінің дайындаған маркетингілік зерттеу 
. \ мысының нэтижелерінің барынша дэл, белгісіз жайттардың 
іи і урлым аз болуына тырысуы керек. Бұл нэтижелер маркетинг 
ініңіндегі басқарушьшарға неғұрлым салмақты шешім 
шіііылдауға мүмкіндік береді

Мысалы, бірнеше тэуелсіз зерттеулердің нэтижелері қонақ 
\ п менеджерлеріне тұрақты іскер саяхатшылар үшін көрсетілетін
і. і.гімет түрлерін дайындауда септігін тигізеді. Мынадай
и.тгижелер алынды:

- мейрамхананың болуы - 30%
- қызмет көрсету сапасының деңгейі - 24%
- болме жиһаздануы - 10%
- қонақ контингенті - 13%
- демалуға арналған тренажер мен жабдықтың болуы- 11%
- алдыңғы тәжірибе - 10%
- қауіпсіздік - 3%
Сөйтіп, іскер саяхатшылар- клиенттер санын кобейтіп, 

оларды сақтап қалуды көздеген компания, нақты жағдайда қонақ 
үй , осы зерттеу жұмысының мэліметтерін пайдалана отырып, 
іскер саяхатшылар көбіне көңіл болетін, қызмет сапасын 
жақсартып, қызмет колемін ұлғайта алады.

Бұл жерде тек маркетингілік зерттеуді жүргізіп қана 
қоюдың емес, сонымен қатар, оның нэтижелерінің де 
маңыздылығы айдан анық. Демек, өткізілетін маркетингілік 
зерттеу мен оның нәтижелерін салыстыру қажет.

Қазақстанда қонақ үйдің даму ерекшелігіне тоқталатын 
болсақ, 2001 жылы ірі қонақ үй өкілдерінің шешімдерімен 
«Қонақ үй жэне мейрамхананың Қазақстандық Қауымдастығы» 
(КАГиР) бірлестігі кұрылды. Ол өз кезегінде маңызды сауалдар
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тізімін құрайды: жаңа технологиялармен қонақ \ ІІ
бизнесінқамтамаеыз ету, халықаралық ұйымдарға кіру, қі.пмн 
маркетингін жүргізу жэне тағы басқа. Қазақстанда эр тү|м| 
категориялы 372 қонақ үй жүмысын жасайды, олардыц 
біруақыттық сыйымдылығы -  32876 орын. Қонақ үй түрін, ош т 
негізгі функционалдық белгіленуі, территориясына дсівЯ 
талаптар, қызметтер көлемі, нақты қонақ үй кешенінің мақспі іы 
шарттарын анықтайтын саяхат мақсаты маңызды фактор болі.ні 
саналады. Осыған орай мақсатты нарықты, яғни қонақ үй мн| 
элеуетті қонақтары ретіндегі нақты адамдар категориясі.ш. 
қызмет көрсету бойынша қонақ үйлер бірнеше түрлерге бөліноді

1.Туристтердің кэсіби ісінің негізгі мотиві мен мақсаіы 
(коммерңия, бизнес, кездесу, жиналыс, конференңия, конгрсп, 
оқу, презентаңия, тэжірибе алмасу, кәсіби жэрмеңкелі-рі 
саяхатына арналған қонақ үй .

Кәсіби белгіленген қонақ үй категорияларына: бизнсс- 
отельдер, конгресс отельдер, конгресс-орталықтар,кэсіби клуб ■ 
отельдері кіреді.

2.Туристтердің негізгі мақсаты мен мотиві- демалыс жәнв 
емделу (профилактикалық) саяхатына арналған қонақ үйлер:

- курортты қонақ үйлер;
- демалыс үйлер мен пансионаттар;
- туристік- экскурсиялық қонақ үй лер (туркешендер);
- туристтік- спорттық қонақ үй лер (туркешендер);
- ойынхана-отельдер (азарт ойындарына қызығүшылар 

үшін);
- арнайы;
Сапалы қызмет көрсету мәселесіне зор көңіл бөлетіп 

көптеген шетел қонақ үйлерінде сапа белгісі ретінде жасалғап 
шағымдарды санайды, бүл жалпы сапаның аталып кеткен үш 
қүрамдас бөлігінің қайсысы жөнінде клиенттердің кобірек 
шағымдары түсетінін анықтауға мүмкіндік береді. Мамандардың 
пікірінше, бұл қонақ үйлерде аталған жағдайлардың 70% -да 
клиенттер үрдіс пен мәдениеттің сапасына шағым жасайды. 
Мүнда потенңиал сапасы жоғары деңгейге жетеді де, «баға- 
қызмет» арақатынасы клиенттерді қанағаттандыратын жағдайда 
болады.

Қазақстандағы қонақ үй мекемелерінің қызмет корсету 
сапасының оз ерекшеліктері бар. Бүл қызмет корсету аясындағы
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»і.ііметшілердің кеңес дэуірінен кейінгі қалыптасқан 
мі нгалитетіне байланысты болып отыр. Аталған қызметшілердің 
«ініеі.інда жаеы үлкен адамдарға қарағанда жастар көбірек 
нкомділік танытады. Қызмет көрсету аясындағы қызметшілер 
м.і.умсақ өнімнің» ерекше рөлі мен мағынасын жете білуі керек, 
і і оған, эрине, жылышырайлылық, коммуникабелдік жэне 
н іцыналушылық жатады.

Баеқару тәжірибесінде, еипаттамалары мен талаптары 
Жоі а р ы д а  қарастырылып кеткен, «қонақ үй өнімі» термині 
і і-ңінен қолданып жүр. Бұдан бүгінде қонақ үй ұсынысының 
ік і іл п ы  сипаттамасы, қазіргі туристік өнімді ұеыну шарттарымен- 
«Көлік- орналастыру- тамақтандыру- ойын- сауық»-пен 
Гіпйланысты, ерекше озектілік пен сұранысқа ие екендігі 
гш йқалады .

Қонақжайлық индустриясында туындайтын мэселелер 
Қнзақстанның экономикалық жэне элеуметтік жагдайының 
грекшеліктерімен байланысты. Маңызды мәселелер қатарында 
мыналарды атауға болады:

- ұсынылатын қызмет деңгейінің номенклатурасы мен 
ічіпасының дүниежүзілік стандарттарға сәйкес келмеуі;

- материалды- техникалық жабдықталу деңгейінің томендігі;
- ақпаратты- техникалық жаңалықтарды енгізу деңгейінің 

томендігі (орын тағайындау жүйесінің тар қолданысы, 
компьютерлік картотекалар жэне т.б.);

- өзіне- өзі қызмет көрсету терминалдарының болмауы;
туристік өнімнің маусымдылығымен байланысты 

мәселелер, түрлі деңгейдегі қонақ үй лердің болме қорының 
шектен тыс пайдаланылуы;

- қазақстанның көпшілік қонақ үйлері тотенше жағдайларда 
туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің дүниедүзілік 
стандарттарына сәйкес келмеуі, мысалы, жер сілкінісі, орт жэне 
т . б .

- іскер мақсаттармен ел аралап жүрген туристер үшін қонақ 
үйлерде тұруы мен қызмет алуының қымбаттылығы;

- амортизаңиялық мерзімі 10-15 жыл бұрын отіп кеткен 
қонақ үй қорының, жабдықтарының тозушылығы;

- шағын орналастыру мекемелері күрделі жондеуді талап 
етеді, олардың кобісі қалыптасқан санитарлық нормаларға сэйкес 
келмейді;



- жастар жатақханаларының шектен тыс орналастырылуы.
Қонақжайлық индустриясының жағдайын зерделей отырыи 

дэрежелілік қонақ үйдің абыройына, клиенттер қүрамына жэиі 
бағалануына эсер ететінін байқауға болады. Бұл ел кезіп жүргеи 
адамға Қазақстанның туристік үсыныс нарығында, еркін бағыі 
табуға мүмкіндік береді: қонақ үй лерді сапасы мен қызмп 
корсету бағасы бойынша салыстырып, озіне сэйкес келетін жатлі* 
орнын таңдау. Басқару органдары қонақ үй дэрежесін қаржылыь 
шығындар мен инвестицияларды болу белгілері ретіндо 
пайдаланып, сонымен қатар оны қонақ үй бизнесі аясындагі.і 
баға саясатын жасауда ескеріп отырады.

Түрмыс қолайлылығы мен көрсетілетін қызмет түрлсрі 
бойынша қонақ үй лерді жүйелеу бүкіл өркениетті элемдо 
қабылданған. Европа елдерінің көпшіліғінде мүндай жүйелср 
мемлекеттік қүрылымдардың қүзыретінде болады ди 
(Франциядағыдай-орталық, Испаниядағыдай- жергілікті), арнайы 
заң шығаратын актілермен қарастырылады. Басқа елдерде (атаіі 
айтқанда, Қазақстанда) мүндай жүйелер ресми сипатта болмайды 
да, қонақ үй бизнесі өкілдерінің бастамасымен жэне қонақ үіі 
иелерінің арасындағы келісім бойынша енгізіледі. Көптегеп 
қонақ үй тізбектерінде, ассоциациялары мен одақтарында өзінің 
жіктеулері болады. Олардыц жалпы саны 30-дан асады, оның 
ішінде жүлдыздар жүйесі (бірден бастап, беске дейін), эріптер 
жүйесі (А-В-С-Б), «тэж» немесе «кілт», балл жүйелері жэне т.б. 
Олар бір-бірінен тек символикалар, категориялар санымен ғана 
емес, сонымен қатар қызмет корсету стандарттарымен де 
ерекшеленеді. Бүл ерекшеліктер мемлекеттің тарихи- мэдени 
ерекшеліктерінен туындап, үлттық әдет- ғүрыптарымен 
түсіндіріледі.
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13. Қонақжайлылық индустриясындағы ақпараттық 
технологиялар

Жоспар:
1. Кәсіпорындардағы заманауи ақпараттық технологиялар 

қонақжайлылық жэне туризм салалары
2. Қонақжайлылық пен туристік индустрияны басқарудың 

ақпараттық жүйесін таңдау
3. Қонақжайлылық пен туризм индустриясындағы интернет- 

технолоғиялар
Мақсаты: Қонақ үй қонақжайлылық индустриясындағы 

іікпараттык технологиялар жүйесін ашып көрсету. 
Қонақжайлылық пен туризм индустриясындағы пнтернет- 
тсхнолоғиялар туралы толық мағлүматтар алу.

Негізгі үғымдар: интернет-технолоғиялар, ақпараттық жүйе, 
брондау, мультимедиялық маркетинғ, технологиялық прогресс, 
автоматтандырылған басқару жүйесі.

Кіріспе: Қазіргі заманғы қонақ үй-мейрамхана бизнесі жэне 
туризм индустриясы жаңа компьютерлік технологиялардың 
енгізілуіне байланысты соңғы жылдары айтарлықтай өзгерістерге 
үшырады.

Өзінің қонақүйінің немесе пансионатының беделін 
арттыруды, клиенттерге қызмет көрсетудің айқындылығы мен 
тиімділігін, қызметкерлердің іс-эрекеттерін бақылауды орнатуды 
жэне т.с.с., отель менеджері міндетті түрде қонақүйлердің 
автоматтандырылған жүйесін сатып алу жэне енгізу қажеттілігі 
туралы идеяға келеді.

Туристік бизнес нарығында кез-келген компанияның сэтті 
жүмыс істеуі қазіргі ақпараттық технологияларды пайдаланбай 
мүмкін емес. Туристік онімдерді эзірлеу жэне енгізу 
технологиясының ерекшелігі туристік қызметтердің қол 
жетімділігі жэне туристерді орналастыру мүмкіндігі туралы 
ақпаратты мүмкіндігінше тез қамтамасыз ететін, орындарды тез 
брондауды жэне брондауды қамтамасыз ететін, сондай-ақ 
туристік қызметтерді үсынуда көмекші міндеттерді шешуді 
автоматтандыратын жүйелерді қажет етеді (осындай қүжаттарды 
параллель өңдеу, мысалы, билеттер, есепшоттар мен гидтер, есеп 
айырысу-анықтамалық ақпараттар жэне т.б.). Бүл туризмде



ақпаратты өңцеудің жэне жіберудің заманауи компьютернін 
технологияларын кеңінен қолдану арқылы қол жеткізуге боладі.і

Туризм индустриясы соншалықты жан-жақты жэне ж іім  
жақты болғандықтан, ол жеке туристік компанияның нсмп# 
қонақ үйдің жүмысын автоматтандыратын мамандандырылі .ш 
бағдарламалық қүралдарды эзірлеуден бастап, ғаламдш 
компьютерлік желілерді қолдануға дейін көптеген ақпаратп.н. 
технологияларды қолдануды талап етеді.

Қазіргі уақытта нарықта оннан астам қонақүй жүііп і 
үсынылған, ал олардың жартысы импорттық жүйелсрп 
бейімделген, сондықтан таңдау аз болады. Біз тек айналым 
жүйелері туралы айтып отырмыз жэне кең таратуға арналмағли 
нақты қонақ үйлердің тапсырысы бойынша жасалған жекелегпі 
эзірлемелерді қарастырмаймыз.

Бүл жұмыстың мақсаты - қонақ үй-мейрамхана кешені меи 
туризмді басқаруда ақпараттық технологияларды қарастыру.

Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттер шешіледі: 
біріншіден, ақпараттық технологиялардың мэні қарастырылады 
екіншіден, қонақ үй жэне мейрамхана кешендерінде жэмо 
туризмде ақпараттық технологияларды қолданудың қазіргі 
жағдайы талданады, үшіншіден, ақпараттық технологияларды 
қолданудың практикалық тәжірибесі зерттеледі. қонақүйлердегі, 
мейрамханалардағы жэне туризмдегі жүйелер.

1. Кэсіпорындардағы заманауи ақпараттық 
технологияларқонақжайлылық жэне туризм салалары.

Қонақжайлылық индустриясы элемнің көптеген елдерініц 
экономикасының маңызды саласы болып табылады. Қазіргі 
заманғы қонақжайлылық индустриясы экономикалық 
жағдайлардың тез өзгеруімен, қызмет көрсету сапасын 
жақсартумен жэне нарыққа, оның ішінде шетелдіктермен бірге 
жаңа қатысушылардың үздіксіз енуімен сипатталады. Бұл 
өзгерістер ресейлік қонақжайлылық индустриясы 
кэсіпорындарының қаржылық жағдайына қатты әсер етеді.

Бэсекелестік артықшылық жэне қонақжайлылық 
индустриясы кэсіпорындарының тіпті өмір сүруі ақпараттық 
технологиялар саласындағы инноваңияларға байланысты, 
мысалы: біріншіден, автоматтандырылған басқару жүйелеріне 
негізделген шешімдер қабылдау жүйесі, екіншіден, мэліметтерді 
сақтау мен интеллектуалды өңдеумен байланысты жүйелер.

216



Қазіргі уақытта туризмдегі ақпараттық технологияларды 
шмыту бағыттары:

Кэсіпорынның жергілікті автоматикасы;
Туристік өнімді қалыптастыру, жылжыту жэне енгізу 

иоііынша автоматтандыру багдарламаларын енгізу;
Дерекқорды басқару жүйелерін қолдану;
Жергілікті компьютерлік желілерді пайдалану;
Брондау жүйелерін енгізу;
Мультимедиялық маркетинг жүйесін енгізу;
Интернетті пайдалану.
Қазіргі элемде ақпараттық технологияларды пайдаланбай 

оірде-бір сэтті қонақ үй жасай алмайды. Алғашқы қонақүйлер 
жүйесі XX гасырдың 80-ші жылдарында пайда болды жэне сол 
уақыттан бері келе жатыр. Автоматтандыру мүмкіндіктері 
барлық бизнес-процестерді қамтитын жан-жақты болды. Ресейлік 
қонақүйлер әлемдік даму тенденцияларынан оқшауланған 
болатын, бірақ бүгінде олар қағаз жүзінде жұмыс жасау әдісінен 
пвтоматтандырылған жүйелерді қолдануға көшу тэрізді.

Автоматтандырылған басқару жүйесін енгізу қажеттілігі 
көптеген қонақ үйлер үшін бизнестің сәтті дамуының айқын 
([іакторына айналды. Технологияны қолдану бэсекелестік 
қүралына айналуда. Технологиялық прогресс жылдам. Егер 
бүрын қонақүйлер технологиялық жабдықты орта есеппен 7-9 
жылда бір ауыстырса, бүгінде цикл 3-5 жылға дейін қысқарды.

Қазіргі жүйені орнату фактісі сөзсіз қайтарымды 
білдірмейді. Автоматтандырудың тиімділігі белгіленген әдістер 
мен процедураларды қайта қарау, персоналды қайта даярлау жэне 
кәсіпорын үшін ақпараттық технологиялар стратегиясын эзірлеу 
бойынша келісілген шаралар жиынтыгына байланысты.

Басқару жүйесініц мэнін екі бөлімде қарастыруға болады - 
жүйені автоматтандыратын процестер жэне жүмыс кезінде жүйе 
жинақтаған мәліметтер.

Кэсіпорындарды басқарудың компьютерлік жүйелері 
персоналдың жэне қонақ үй менеджментінің күнделікті 
міндеттерін автоматтандырады. Сонымен қатар эртүрлі 
қызметтер арасындағы өзара байланысқа қол жеткізіледі, бүл 
тиімділікті арттырады жэне қателерден арылуға мүмкіндік 
береді. Көптеген міндеттер, мысалы, қонақтардың үлкен тобын 
қабылдау және орналастыру, күрделі тарифтік жоспарларды



пайдалану оңай мүмкін болады. Сонымен қатар, менеджмеіп 
қонақүйдің күйін жэне қаржы ағынын бақылаудың қуатгы 
қүралын алады жэне қонақ үй қызметкерлерінің теріс пайдалапу 
мүмкіндігі азаяды. Жалпы алғанда, автоматтандырылғаи 
жүйелерді пайдалану арқылы қонақ үй басқарыла бастайды. 
Басқарма қазіргі уақыттағы жағдай туралы жэне болашаққа 
болжам жасау туралы тиісті мәліметтер алады, дүрыс жэпс 
уақтылы шешім қабылдауға қабілетті.

Басқару функңияларынан басқа, жүйелер қонақтарға қызмет 
көрсету деңгейін жақсартудың қосымша мүмкіндіктеріи 
үсынады. Клиент назар аударатын орталыққа айналады жэне 
жеке бағытталған қызметті алады, өйткені жүйелер қонақтардыц 
қалауын ескеруге мүмкіндік береді. Қызмет көрсету проңесі 
клиент үшін жеңілдейді. Жүйе қонақ үйде болған эр қонақтың 
деректерін сақтайды. Келесі жолы ол сізге дүрыс тарифті 
анықтауға, жылдам есеп айырысуға жэне қонақтың тілектерін 
болжауға мүмкіндік береді. Қонақ үй сонымен қатар қонақтармен 
есеп айырысулардың орталықтандырылған есебін жүргізуге 
мүмкіндік алады.

Қонақ үй менеджментін автоматтандырудың тағы бір 
маңызды аспектісі деректерді басқару болып табылады.

Қонақүйлерді басқарудың заманауи жүйелері қуатты 
мэліметтер базасына негізделген, бүл қонақ үйдің жүмысы 
туралы жэне оның эр қонағымен қарым-қатынасы туралы толық 
ақпаратты жинауға жэне сақтауға мүмкіндік береді. Егер қонақ 
үйдің жүмыс істеу проңестерін автоматтандыруды қонақ үйдің 
сәтті жүмысының алғышарты деп атауға болады, онда жиналған 
мэліметтерді тиімді пайдалану қонақ үйдің нарықта бәсекеге 
қабілеттілікке жетуінің негізгі факторы болып табылады.

Жиналған мәліметтер қонақ үй үшін баға жетпес капиталға 
айналады. Қонақтар базасы қонақүйдің мақсатты нарығын егжей- 
тегжейлі зерделеуге, қызметтерге сүранысты болжауға, тиімді 
маркетингтік саясат жүргізуге мүмкіндік береді.

Кез-келген шешім қабылдау үшін эр түрлі ақпаратты 
талдауға байланысты күрделі жэне көп уақытты қажет ететін 
зерттеулер жүрғізу керек.Қазіргі компьютерлік технологиялар 
мен бағдарламалық қамтамасыздандыру барлық операңиялық 
қызметтің, болжау мен бақылаудың негізі болып табылады.
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Лқпараттық ағындарды жан-жақты зерттеу коммерциялық жэне 
гтатистикалық ақпараттың үлкен көлемін талдауды қажет етеді.

Мамандарға белгілі бір проблемалық жағдай туралы ақпарат 
қана емес, білімнің жетіспеуі де қажет. Мәселені шешу үшін 
ііқпараттық жүйеде белгілі бір пэндік бағыттар, сонымен қатар 
жеке фактілердің өзара байланысы жэне анықталған 
қатынастарды эртүрлі жағдайларда қалай қолдануға 
болатындығы туралы білімі болуы керек. Мүндай жүйелер 
ақылды бола бастайды. Шынында да, мүмкін болмайтын 
шешімдердің баламасы бойынша мәліметтердің жоқтығы, 
сәйкессіздігі жэне анық еместігі сипатталатын мэселелерді шешу 
барысында сандық әдістермен емес эвристикалық тэжірибенің 
мэні артады. Мүндай жағдайларда, негізінен, шешім қабылдау 
жүйесіне айналатын ақпараттық жэне сараптамалық жүйелер 
қолданылады. Олар жинақталған фактографиядан білім алудың 
маңызы зор мәселелерді шешуде сарапшылардың дәлелдерін 
келтіреді. Зерттеулерде осындай жүйелердің мүмкіндіктерін 
пайдалану мамандарға сыртқы жэне ішкі нарықтарды жылдам 
шарлауға, түтынушылық сүраныстың өзгеруіне сезімтал жауап 
беруге мүмкіндік береді.

Деректерді басқару жүйелеріне мыналар кіреді:
ОЬАР (Оп-Ьіпе Апаіііісаі Ргосе88Іп§) - деректерді жедел 

аналитикалық өңдеу - маркетингтік қадамдарды жасау, 
жоспарлау жэне іске асырудың негізгі тенденцияларын анықтау 
мақсатында қонақ үй компаниясы қызметі туралы көптеген 
мэліметтер жиынтығын талдау.

Деректер өндіру. Оның негізгі мақсаты - компаниялардың 
дерекқорында бүрын белгісіз қалыптарды автоматты түрде іздеу, 
жэне алынған білімді шешім қабылдауда қолдану. ӘМ көмегімен 
сіз, мысалы, берілген онімді түтынушының профилін анықтай 
аласыз, несие карталарымен алаяқтықтың алдын аласыз немесе 
нарықтық жағдайдың өзгеруін болжай аласыз.

Компьютерлік шешімдерді қолдау жүйелері. Шешім 
қабылдау көп жағдайда шешім қабылдауға болатын баламаларды 
құрудан, оларды бағалаудан жэне ең жақсы альтернативаны 
таңдаудан түрады. «Дүрыс» шешім қабылдау үшін эр түрлі 
факторлар мен қарама-қайшылықты талаптарды ескере отырып, 
мүмкін болатын балама таңдау, жалпы мэн оңтайландырылады. 
Белгісіздік - шешім қабылдау процесінің ажырамас бөлігі.
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Ақпараттың көбеюі, шешілетін міндеттердің күрделілігі, өзара 
байланысты факторлардың кеп мөлшерін ескеру қажеттілігі жэнс 
тез өзгеретін орта шешім қабылдау проңесінде компьютерлік 
технологияны қолдануды талап етеді.

Интернет қызметтері колемінің ұлгаюы
пайдаланушылардың басымдықтарының ақпаратты талдаудан 
ақпараттың өзіне қарай өзгеруін корсетеді. Қонақ үй бизнесін 
автоматтандыру жэне ақпараттандыру саласындағы соңғы 
жетістіктердің ішінде қызықты мысалдар бар.

Бөлмедегі қонақ үйлерде қонақтарға Интернет, электрондық 
пошта жэне желілік компьютерлік жүйелерге негізделген түрлі 
компьютерлік қосымшалар ұсынылады. Жұқа клиенттері бар орта 
қонақтарға мэтіндік редактор, электрондық кестелер жэне 
презентаңияға дайындық қосымшаларын қолдана отырып 
қарапайым тапсырмаларды орындай алатын файл серверіндегі 
қауіпсіз жеке каталогқа қол жеткізуді қамтамасыз етеді. 
Жергілікті компаниялар өз жарнамаларын Зсгееп Зауег түрінде 
орналастыруға шақырады, бұл қонақүйдің маркетинг қызметі 
сәйкес қызмет түрін енгізуге толықтай төлей алады.

Қонақтарға виртуалды ) икеЬох қызметтері мен жергілікті 
ойын-сауық ақпаратын ұсыну бойынша жобалар жүзеге 
асырылуда. Қызметтерді сенсорлық экран көмегімен қонақтар 
таңдайды. Мұндай қызмет анықтамалық кітаптарсыз, консьержге, 
ресепшнге қоңырауларсыз жасауға мүмкіндік береді. Сонымен 
қатар, қонақтар таныс кеңсе қосымшаларымен жұмыс істей 
алады.

Электрондық сатуды ұйымдастыруға көп көңіл бөлінеді. 
Электрондық сату жүйелері - бұл туристік қызметтерді (эуе 
көлігі, жалға беру техникасы, экскурсиялық қызметтер жэне т.б.) 
сату тиімділігін арттыру үшін бейімделген кез-келген басқа 
компьютерлік бағдарламалар. Электронды сатудың бірнеше 
негізгі жүйелері бар:

(Ш8 - брондаудың ғаламдық жүйесі;
Интернет - ғаламдық компьютерлік желі;
• Жергілікті сату жүйелері - белгілі бір аймаққа немесе 

белгілі бір тұтынушылар тобына бағдарланған.
Жаһандық жүйелер 20 ғасырдың ортасында дүниежүзілік 

эуе сапарларының өсуіне байланысты пайда болды жэне кәсіби 
туристік агенттіктерге арналған. Авиакомпаниялар үлкен трафигі
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бар агенттіктерге жүйелік терминалдарды орнатуды бастады. Бүл 
оларды авиатасымалды сату үшін ғана емес, сонымен қатар 
қонақүй бөлмелері мен оларға байланысты қызметтер үшін де 
пайдалана бастаған агенттіктердің тиімділігін арттыруға 
мүмкіндік берді. Бүл өте үлкен қаржы ресурстарын қажет етті, 
бұл эуе компанияларын брондау жүйесінде біріктіруге экелді, бұл 
жүйені құруға жэне реттеуге шығындарды едәуір азайтты.

Глобал - бұл әлемнің эртүрлі бөліктерінде орналасқан 
коптеген терминалдарға ие жүйе. Глобализмнің екінші белгісі - 
бүл авиабилеттерге, қонақүй қызметтеріне, колікті жалға алуға, 
туристік өнімге кіруге болатын кез-келген нэрсеге тапсырыс беру 
мүмкіндігі.

Бүтінгі таңда галамдық деп аталатын негізгі жүйелер: 
Атасіеш / Зувіет Опе; Галилео / Аполлон; Сабер / Қиял; 
\Үог1с13рап / Абакус.

Қос атаулардың пайда болуы кеңейту процесінде пайда 
болды: компаниялар біріктіріліп, өздеріне сіңген атауды қосып 
алды. Жоғарыда аталған жүйелер «Алтын төрттік» деп аталады. 
Олар нарықтың 90% алып жатыр жэне әлем бойынша 500 
мыңнан астам агенттіктерді қамтиды, көптеген агенттіктер 
бірнеше терминалдар орнатады. Кобіне оларға Сахара (Габриэль) 
жүйесі қосылады, бірақ оның терминалдарының саны элдеқайда 
аз.

Қонақ үйдегі ақпараттық қызмет бөлімінің басты 
функционалды жауапкершілігі - әлеуметтік технологияларды 
қолдану жэне жетілдіру, себебі оның іс-әрекеттері арқылы қонақ 
үй шаруашылыгының басқару функциялары концентрацияланады 
жэне перспектива жасалады. Бұл болім басқарушы стильді 
қалыптастырады, қонақ үй кешенініц барлық бөлімдерінің 
жұмысын бағыттайды жэне бақылайды, кадрлық құрамының 
сапалылық атқарушылық қызметін қалыптастырады. Ақпараттық 
қызмет бөлімінің ең басты рөлі оның қызметтің профилатикалық 
бағытталғандығы болып табылады. Қонақ үй админстраторы 
өзіне тапсырылған шаруашылықтың өтімділігіне қол жеткізу 
үшін нормативтік актілерді басшылыққа ала отырып,прогресивті 
әдістерді енгізеді.

Қонақ үй шаруашылығында компьютерлік 
бағдарламалаудың дамуы жэне тұрлері. Компьютерді жабдықтау 
жолымен арнайы переферийлік құрылғылармен жэне қажетті
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бағдарламалық қолдануларды қамтамасыздандыруларды жүзегс 
асыратын қызметінің анықталған типі. Компьютердің бұл 
мүмкіндіктері қонақ үй шаруашлығында автоматизациясы үшім 
қолданылған. Ең алғаш рет отандық компьютерлерді қонақ үіі 
шаруашылығында қолдану «Ярославская» қонақ үйі қолданды. 
1981 жылы ЭВМ жүйесінде жүмыс масайтын «Экран» жүйесі 
іске қосылды. 1983 жылдың желтоқсанынан бастап Сочи 
қаласында қонақ үй шаруашылығында қонақтарды орналастыру 
«Экран» арнайы есептеу жүйесі арқылы іске асып отырды. 
Сандық технологияның жэне бағдарламалық қамтамасыз ету 
жүйесі дами түскендіктен қонақ үй шаруашылығыи 
автоматтандыру үшін мықты тиімді жэне ыңғайлы жүйелердіц 
пайда болуына алып келді.Осындай табысты, тэжірибелерден 
өткен, 30 -  дан 3000 -  ға дейінғі нөмерлерге,түрлі көлемдегі 
қонақ үйлерге арналған жүйе — ҒГОЕЫО ҒК.ОІМТ ОҒҒІСЕ.

ҒГОЕЬІО ҒІІОЫТ ОҒҒІСЕ -  қонақтарды қабылдау жэне 
орналастыру үшін әлемдегі автоматтандырылған жүйелердің ең 
белгілілерінің бірі.

ҒГОЕЬІО ҒІЮЫТ ОҒҒІСЕ -  бағдарламалық комплексі 
барлық қонақ үйлердің байланысын жэне номерлерді брондауды 
автоматты түрде жасауға, тіркеу жасауға, орналастыру жэне есеп 
айырысуға, номерлік фондты басқаруға, қонақтардың көңіл 
көтеруімен, қонақ үйдің болашағы туралы болжам жасауға 
мүмкіндік береді.

ҒГОЕЬІО ҒК.ОКТ ОҒҒІСЕ комплексінің эдістеріне келесілер 
жатады: —  жеке. корпоративті, топтық тапсырыстармен жүмыс 
эасауға мүмкіндік туғызатын, толығымен автоматтандырылған 
процесс, брондау эдісі; —  тарифтерді басқару эдісі —  бүл әдіс 
қонақ үйдің толылығы, номерлердің типі, қызметтердің пакеті, 
корпоративтікелісімдер сияқты факторларды ескере отырып, 
тиімді тарифтер жүйесіне жетуге мүмкіндік береді; — 
орналастыру жэне қабылдау модулі —  қонақтарды 
орналастыруды жэне ұйымдастыруды, сонымен қатар түрғын 
қонақтарға қызмет көрсетуді тиімді іске асыруға көмектеседі; — 
клиенттермен есеп айырысуды енгізу модулі -  қонақтардың, 
компантялардың, есептерін енгізуге, түрлі әдістермен жэне 
интерфейстердің комегімен қонақтарға көрсетілген қызметтердің 
тіркеуін жасауға көмектеседі; Қонақ үй жэне ресторан 
бизнесіндегі қызмет корсету бағдарламалары. Ноіеі -  2000 жүйесі
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Ггопі; -  ойісе классикалық бағдарламасын ұсынады жэне брондау, 
иортье, кассирдің қызметі, тазалық бөлімі жэне т.с.с. қонақ үй 
қызметінің негізгілерін автоматтандыруды жүзеге асырады. Жүйе 
жеке жэне топтық, сонымен қатар компаниялармен жэне 
туроператорлармен нөмерлерді брондауды қамтамасыз етеді. 
Қонақ үйдің шексіз тарифтері саны жеке бага саясатын жүргізуге 
жэне нарықтық өзгерісіне оперативті түрде ықпал етуге 
комектеседі. Бағдарламада қонақтармен есеп айырысудың 
қолайлы жүйесі қарастырылған жэне кассирлердің жүмысын 
қадағалау бағдарламасы енгізілген. Сонымен қатар, Ноіеі -  2000 
тазалықшылардың қызметін бақылай отырып, қонақ үйде 
нөмерлер фондын басқаруды іске асырады. Жүйеге қонақ үй 
менеджерлерін жүз түрлі статистикалық, операциялық, 
аудиторлық жэне қаржылық есептерді қүруға арналған мықты 
аналитикалық қүрылғы енгізілген. Қонақ үй жэне ресторан 
бизнесіндегі жаңа компьютерлік бағдарламалар жүйесі. 
Қазақстанда эзірге ғаламдық Интернет -  жүйесі бойынша 
нөмерді брондау жүйесі дамымаған, дегенмен бағдарламада 
электрон адрессі арқылы алдын -ал а  нөмерді брондау жэне 
тапсырыс беруге мүмкіндік бар. Егер қонақ үйдің экімшілігі 
электрондық пошта арқылы тапсырыс жіберген қонақтарды 
орналастыруды мүмкін деп шешсе, онда бағдарлама сол адамға 
келісім жолдайды. Қонақ үйдің портьесі келген қонақтарды 
алғаш қарсы алады, жэне олар сол қонақтарды шығарып салады. 
Сондықтан, қонақ үйден келетін әсер қарсы алушыға тәуелді. 
Қонақтардың көпшілігі кейде персоналдың кесірінен қиындыққа 
тап болып жатады.

Бронды үзақ іздеу, қонақтарды тіркеуде баяу жүмыс істеу, 
шығарда есептесу кезінде ұзақ күтулер, мүндай жағдайларға тап 
болған қонақ келесіде бүл қонақ үйді таңдамауы мүмкін.

«Фиделио» жүйесі персоналдың жүмысының тиімділігінің 
проблемасын шешеді. Келесідей эдіспен:

• Экрандардың дизайны оқу үшін өте қолайлы жэне тиімді, 
портье қызметінің қызметкерлері екінші, үшінші кезеңде -  ақ 
оңай меңгеріп алады;

• Жүйеде жаттығу үшін модуль бар. ол тірідей жүйені тез 
оңай меңгеріп алуға мүмкіндік жасайды.

«Фиделио» жүйесі автоматты түрде қонақтардың есебіне 
қатесіз сумманы енгізуді орындайды. Бұл персоналға, әсіресе
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түнгі ауднторға уақытын үнемдеуге көмектеседі. Сонымен қатар 
«Фиделио» есепке қатысты барлық операцияларды жүзегс 
асырады. Нөмерлердің статусы үнемі жаңарып отырғандықін 
қонақтардың шығындары, олардың болу үзақтығы, сонымсн 
қатар бүкіл бір күндік статистика жаңарып отырады. Ол барлық 
қонақ үйдегі қаржылық ағымды бақылап қажетті баланстарды 
қүрып отырады. Осыған байланысты аудиторлық бақылау үіпііі 
аз персонал жэне аз уақыт талап етіледі. Сонымен қатар, 
интерфейстің көмегімен ресторандар жэне барлардың 
жүмыстары ескеріледі. Маңызды ақпарат, ресторан жүйесінем 
алынган, қонақ үйдің күнделікті есебінде қосылып отырады. 
«Фиделио» жүйесі қажетті есептердің көшірмесінің арқасында 
көптеген күралдарды экономдауға мүмкіндік туғызады. Барлық 
есептер компьютердің жадында сақталып қалады және оларды 
кез -  келген уақытта шығарып алуға болады, кез-келген уақытта 
қонақтың келгеніне 2 - 3  жыл өткеннен кейін де. Ресторанды, 
телефонды жэне кез-келген қосымша қызметтер үшін төлемі 
қонақтың есебіне автоматты түрде қосылып отырады. Осы 
жағдайда, егер турист есебін толегеннен кейін де, оны қайта 
ашып операцияларды жасай беруге болады. Қонақтың шотының 
дизайны жэне формасы қонақ үй тапсырысымен жасалынады. 
Қонақта қалған көшірмесі қонақ үйді жарнамалаудың жақсы түрі 
болып табылады. Қонақтардың тізімі номерге қалдырылған 
хабарламалардың жэне телефон қоңырауларының басқарудың 
тиімді әдісі.

2.Қонақжайлылық пен туристік индустрияны басқарудың 
ақпараттық жүйесін таңдау: негізгі кезеңдері, ерекшеліктері жэне 
тиімділігін бағалау

Кэсіпорындарды басқарудың компьютерлік жүйелері 
персоналдың жэне қонақ үй менеджментінің күнделікті 
міндеттерін автоматтандырады. Сонымен қатар эртүрлі 
қызметтер арасындағы өзара байланысқа қол жеткізіледі, бүл 
тиімділікті арттырады жэне қателерден арылуға мүмкіндік 
береді. Мысалы, коптеген қонақтарды қабылдау жэне 
орналастыру, күрделі тарифтік жоспарларды қолдану сияқты 
көптеген міндеттер оңай орындалады. Сонымен қатар, 
менеджмент қонақүйдің күйін жэне қаржы ағынын бақылаудың 
қуатты құралын алады жэне қонақ үй қызметкерлерінің теріс 
пайдалану мүмкіндігі азаяды. Жалпы алғанда,
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автоматтандырылған жүйелерді пайдалану арқылы қонақ үй 
басқарыла бастайды. Басқарма қазірғі уақыттағы жағдай туралы 
жэне болашаққа болжам жасау туралы тиісті мәліметтер алады, 
дүрыс жэне уақтылы шешім қабылдауға қабілетті.

Басқару функцияларынан басқа, жүйелер қонақтарга қызмет 
көрсету деңгейін жақсартудың қосымша мүмкіндіктерін 
үсынады. Клиент назар аударатын орталыққа айналады жэне 
жеке бағытталған қызметті алады, өйткені жүйелер қонақтардың 
қалауын ескеруге мүмкіндік береді. Қызмет корсету процесі 
клиент үшін жеңілдейді. Жүйе қонақ үйде болған эр қонақтың 
деректерін сақтайды. Келесі жолы ол сізге дүрыс тарифті 
анықтауға, жылдам есеп айырысуға жэне қонақтың тілектерін 
болжауға мүмкіндік береді. Қонақ үй сонымен қатар қонақтармен 
есеп айырысулардың орталықтандырылған есебін жүргізуге 
мүмкіндік алады.

Қазіргі уақытта нарықта бірнеше автоматтандырылған 
басқару жүйесі бар. Кэсіпорынның ІТ бөлімінің жеке 
әзірлемелеріне негізделген АБЖ енгізу аяқталмаған болып 
табылады, өйткені мүндай жүйелер мамандандырылған 
жүйелердің толық қуатына ие емес.

Мамандандырылған жүйе жүздеген қонақ үйлерде оң 
тәжірибе жинақтайды. Оны міндетті түрде өндіруші қолдайды, 
нарықты жэне ақпараттық технологияны дамытумен бірге 
дамиды - қажет болған жагдайда АБЖ жақсартуға мүмкіндік бар.

Мамандандырылған жүйелер: Ғісіеііо Ғгопі Ойісе, Орега 
(НК.8 компаниясы), Е р ііоте  (ЬіЬга Іп іетайопаі компаниясы), 
Е(Іе1\үеІ88 (Кекзой компаниясы), Зһекег (ІІС8 компаниясы) жэне 
басқалары.

Жүйені таңдаудың негізгі кезеңдері:
1. Бар жүйелермен жалпы танысу.
2. Ондірушімен (дистрибьютормен) байланыс.
3. Қонақ үйдің барлық параметрлерін корсете отырып, 

ондірушінің сауалнамасын толтыру:
а) болмелер саны;
б) нақты жүйелік модульдерге қажеттілік;
в) қосымша бағдарламалық жасақтаманың болуы 

(қажеттілігі) (АС8 мейрамханасы, телефон айырбастау жэне 
биллинг жүйесі, Интернет-биллннг жүйесі, электронды сейфтерді
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басқару жүйелері, шағын автобустар, бухгалтерлік есеп жэік' 
т.б.);

сі) жоғарыда аталған жүйелерге ннтерфейстердің қажеттілігі.
4. Сауалнама негізінде есептелген өндірушінің 

коммерциялық ұсынысын қарау.
5. Қонақ үй АС8 нарығының барлық қатысушыларымен 2-4 

тармақтарды қайталаңыз.
6. Нақты АБЖ таңдау.
7. Шартқа қол қою.
8. АБЖ енгізу.
Жүйені таңдау ерекшеліктері:
1. Сіз жүйені таңдағанда ешқашан асықпаңыз. Сіз жүйені 

таңдауды стратегиялық тұрғыдан бағалауыңыз керек.
2. Жетекші қонақүй компаниялары таңдайтын жүйелерге 

назар аударған жөн.
3. Жүйенің жұмысын техникалық қамтамасыз ету 

мэселелеріне ерекше назар аудару қажет. Өндірістік фирмалар 
негізгі кірісті өз жүйелерін қолдаудан алады. Әдетте қолдау бүкіл 
жүйені іске асыру құнына есептелген ай сайынғы төлем түрінде 
толенеді. Қолдау құнын осы қолдау үшін қызметтердің санымен 
салыстыру қажет. Тэулік бойы жұмыс істейтін телефон желісі, 
өндірушімен жүйені қашықтан басқару мүмкіндігі, жүйені 
ақысыз (немесе өте ыңғайлы) жаңарту мүмкіндігі болуы керек.

4. Жүйені енгізу және персоналға кеңес беру құнын бағалау 
оте маңызды. Іске асыру құны жүйенің озіндік құнына тең немесе 
одан да көп. Қызметкерлерге кеңес беру үшін тақырыпты 
таңдаудан жэне осы кеңестің көлемін жіберіп алмау оте маңызды. 
Бұл жерде жүйемен жұмыс істеуді қарапайым үйретіп қана 
қоймай, неғұрлым егжей-тегжейлі жэне тереңірек болатын 
адамдарды нақты анықтау қажет. Олардың қатарына қонақ үйдің 
ІТ бөлімінің бастығы мен мамандары, қабылдау жэне 
орналастыру қызметінің бастығы кіреді. Олар үшін қосымша 
кеңес беру керек, оған жүйенің жұмысы туралы барлық ақпарат 
сығылуы керек.

5. Жүйенің пайдаланушы нұсқаулығына назар аударыңыз. 
Оның құзыретті орыс тілінде жазылуы жэне жүйе туралы толық 
ақпараттың болуы маңызды. Бұл өндірушіден тек жүйенің 
нұсқаулығын ғана емес, сонымен қатар жүйе автоматтандыруға 
болатын бизнес-процестер үшін ең жақсы басшылықты талап етуі
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керек. Бұл жағдайда қызметкерлерді оқыту тиімділігі жэне одан 
қайтадан компанияға кеңесші шақырудың қажеті жоқ.

6. Маңызды сәт - қосымша қонақ үй жүйелерінің 
интерфейстерін АС8-ке қосу мүмкіндігі. Олардың қатарына АС8 
мейрамханасы, телефон станңиясы жэне биллинг жүйесі, 
И нтернет-биллинг жүйесі, электронды сейфтерді басқару 
жүйелері, шағын автобустар, бухгалтерлік есеп жэне т.б. Егер 
қонақ үйде мүндай жүйелер болмаса, бірақ олар жоспарланған 
болса, болашақта оларды АС8 қонақ үйіне қосуға болатын- 
болмайтынын дереу біліп алған дүрыс. Егер кез-келген жүйелер 
бүрыннан орнатылған болса, сіз оларға интерфейс бар-жоғын 
дереу нақтылауыңыз керек.

7. Жүйені қүра білу. Мүмкін, қонақ үй барлық 
автоматтандыру жүйесін бірден сатып алмайды, тек негізгі 
модульдерге назар аударады. Басқа модульдерді іске асырудың 
қаржылық жэне техникалық ерекшеліктерін нақтылау қажет (егер 
оларды орнату қажет болса).

Жүйенің тиімділігін бағалау:
АБЖ енгізу тиімділігін бағалау өте қиын, өйткені оның 

ісәсіпорын тиімділігіне қосқан үлесін бағалау мүмкін емес.
АБЖ енгізу тиімділігінің тікелей көрсеткіштері жоқ, алайда 

тиімділік жанама көрсеткіштермен бағалануы мүмкін. Мысалы, 
жүйені енгізу мыналарға әкелуі мүмкін:

- бөлме қорын, топтық броньдармен жүмыс істеуге арналған 
модульді тиімдірек пайдалану есебінен жүктеме жоғарылады;

Интернет арқылы брондау жүйесіне байланысты 
жүктемелердің өсуі (10% дейін);

- телефон қызмедттерінен түскен кірістің өсуі (қуатты РВХ 
жэне сенімді тарификация арқасында);

- Интернет қызметтерінен түсетін кірістің осуі (Интернет- 
тарифпен бірге кең жолақты кабельді немесе сымсыз \Үі-Ғі 
интернетін енгізумен);

- теледидар қызметтерінен түсетін кірістің едэуір артуы 
(интерактивті теледидар жүйесін енгізу кезінде);

- қонақ үй беделінің артуы (қол жеткізу жэне қауіпсіздік 
жүйелерінің енгізілуіне байланысты);

- мейрамхана айналымының үлғаюы (қонақ үй жүктемесінің 
артуына байланысты);
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- кәсіпорынның жалпы шығындарының азаюы (басқару 
жүйелері мен тауарлық-материалдық бақылауды енгізуге 
байланысты) жэне т.б.

Сонымен, қонақүйлерді басқару жүйесін таңдауға барлық 
жауапкершілікпен қарау керек. Қонақүйді қанағаттандыратын, 
теңдестірілген шешім қажет: иесі, менеджері жэне барлық 
қызметкерлері.

З.Қонақжайлылық пен туризм индустриясындағы интернет- 
технологиялар.

Статистикаға сәйкес, туристік саяхаттар Интернеттегі ең көп 
сатылатын қызмет болды: олардың үлесі 1997 жылғы 7% -дан 
2004 жылы 45% -ға дейін өсті.

Оросіо компаниясының (Еуропадағы ең ірі интернет- 
агенттіктердің бірі) айтуынша, 2002 жылдан 2007 жылға дейін 
туристік компаниялардың Интернет арқылы сатылымы 4,5 
миллиардтан 38 миллиард еуроға дейін өседі.

Қазақстанда гастрольдердің 7% -ы Интернет арқылы 
сатылады - 3,5 млн АҚШ долларына, СОМСОК қызметінің 
деректері бойынша Ресейдегі интернет-аудитория 1,5 
миллионнан асады. Қазақстанның 30 000-нан астам
компаниясында қазірдің озінде сайттар бар. Олардың ең 
жетілдірілгені Интернетті бизнестің заманауи жэне ыңғайлы 
қүралы ретінде пайдаланады. Соңғы уақытта туризм тақырыбына 
байланысты сайттар санының тез өсуі байқалды. Олардың ішінде 
көптеген келушілердің қызығушылықтарын қанағаттандыратын 
және туристік қызметтің барлық спектрі туралы ақпарат беретін 
ақпараттық серверлер, сонымен қатар туристік агенттіктердің 
веб-сайттары бар.

Интернет-туризм секторы - дамыған жэне халық тығыз 
орналасқан индустриялық секторлардың бірі. Агрессивті 
жарнамадан бастап эдеттегі орамаларға дейін эртүрлі күрес 
әдістерін қолданатын ойыншылар арасында қызу бәсекелестік 
бар. Жалпы, туризм секторында 300 мың адамнан тұратын 
тұрақты аудитория (өзек) бар, бұл электронды коммерңия 
секторымен салыстыруға болады. Негізгі құрайтын 
пайдаланушылардың үштен бірінен көбі апта сайын белсенді 
аудиторияға кіреді, яғни топтың кез-келген сайтына аптасына үш 
реттен жиі кіреді.
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Пайдаланушылар туристік сайттарды іздейтін сөз 
тіркестерінің ішінде «эуе билеттері», «турнзм», «пойыз кестесі», 
«соңғы минуттар пакеттері», сондай-ақ жеке бағыттарға қатысты 
сүраулар жиі кездеседі.

Интернет жэне ақпараттық технологиялардың туристік 
бизнестегі ролі мен орны

Қазақстанда Интернет қазірдің озінде үйреншікті нәрсеге 
айналды. Әр өзін-өзі құрметтейтін компанияның желіге, поштаға 
қол жетімділігі бар, көпшілігінің өз сайттары бар. Ресейдегі 
сайттарда 1200-ден астам туристік фирмалар бар. Бұл парақтарды 
желіде құрудың жалпы құны аймақта 200-300 мың доллар 
аралығында болады.

Қазақстандағы туристік агенттіктер Интернетте үлкен 
көлемдегі жарнаманы откізеді.

Интернетте жэне туристік қызметтердің ғаламдық брондау 
жүйелерінде белсенді алға жылжу. Барлық негізгі (Ш 8-дер - 
А таёеиз, Оаіііео, Шогсіхрап жэне басқалары оздерінің деректер 
базаларына Интернет-интерфейс ұсынады.

Интернетсіз қазіргі заманғы туристік компаниялардың 
қызметін елестету мүмкін емес, Интернет туристік компанияның 
барлық бизнес-проңестерінде қолданылады, клиенттерді 
байланыс жэне маркетинг құралы ретінде тауып, тарта отырып, 
туристік онімді құрумен аяқталады.

Тұтынушы сипаттамалары
Оаііор сервисінің, СОМСОК-2 зерттеуінің жэне 

Мопі1;огіп§.Ри қызметінің мэліметтері бойынша, ресейлік желіні 
пайдаланушылардың көпшілігі жұмыс істейтін адамдар, жұмыс 
орнында желіге қол жеткізе алатын компания қызметкерлері. Бұл 
факт желілік трафикті уақыттық талдау арқылы расталады: 
Интернетке ең аз қол жеткізу демалыс жэне мереке күндері, 
түнде жэне көбінесе жұмыс күндері 14-тен 17 сағатқа дейін.

Желідегі орташа пайдаланушының жоғары (60%) жэне 
аяқталмаған жоғары (20%) білімі бар, 20 жастан 44 жасқа дейінгі 
ер адам (60%) (55%), отбасы мен балалары бар (65%), табысы 80 
доллардан асады - Отбасы мүшесіне айына $ 100 (38%). Желі 
қолданушыларының 55% -ы жақсы сапа үшін көп ақша төлеуге 
дайын, желілік пайдаланушылардың 30% -ы осы жылы шетелдік 
сапарларға шықты. Онда классикалық «орта тапқа» жататын 
адамның портреті шығады.



Мәселен, Алматыдағы Интернеттің аудиториясын пошта 
жэшігінде көптеген жарнамалық газеттерді алатын орташп 
мәскеулік отбасымен салыстыратын болсақ, бізде келесі суреі 
пайда болады:

Интернетте озін Мэскеудегі орташа деңгейден гөрі бай деп 
санайтын адамдар 4 есе көп. 2,5 есе көп басқарушылар жэне 2 есе 
жоғары білікті мамандар. «Интернетчиктер» - шетелдік 
автомобильдердің иелері Мэскеудің орташа деңгейінен 2,5 есс 
көп. Желінің орташа пайдаланушысы орташа москвалыққа 
қарағанда ұялы байланысты пайдаланудан 4 есе көп. Интернетге 
банк карталары бар адамдардың пайызы Алматының орташа 
деңгейінен 3 есе коп.

Егер аймақтық Интернет қолданушысын қарастыратып 
болсақ, онда Интернет пайдаланушылары мен қарапайым 
азаматтардың әл-ауқаты мен тұтынушылық сапаларында 
алшақтық көп.

Қазіргі уақыттағы онлайн-жобалар
Желілік өкілдік деңгейіне сәйкес туристік ресурстарды 

келесідей бөлуге болады:
• Саяхат учаскелері бар жалпы мақсаттағы сайттар
• Мамандандырылған туристік порталдар мен сайттар
• Ғаламдық брондау жүйелері
•  Туроператорлардың сайттары
• Туристік агенттіктердің сайттары
• Қонақүй сайттары
• Саяхатшылардың жеке парақтары

Туристік Интернет-ресурстарды олардың «электрондық 
коммерңия» жүйелеріне кіру деңгейі бойынша жіктеу

Барлық туристік онлайн-ресурстарды өсу ретімен бірнеше 
деңгейге бөлуге болады:

«Интернеттегі бет» Мүндай ресурстар мыңдаған, барлық 
дерлік агенттіктерде осы деңгейдегі ресурс бар. Бүл ресурстар 
телефондарды, кеңсенің мекен-жайларын, агенттік туралы жалпы 
ақпаратты, негізгі қызметтерді жариялайды жэне сіз көбінесе 
олардың бағаларын ашық форматта жүктей аласыз. Кейде мүндай 
ресурстар кері байланыс қүралдарымен - өтініштерді толтыруға 
арналған формалармен қамтамасыз етіледі. Соңғысы көбінесе 
электрондық коммерңия жүйесінің атрибуты болып саналады,
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Пірақ бұл қателік. Толтырылған үлгі - бұл клиенттің оған қоңырау 
шіілу немесе оған жазылу туралы өтініші. Клиент тіпті шартты 
іүрде мұндай ресурста қызметтерді сатып алу туралы шешім 
қабылдай алмайды, өйткені ол өнімнің егжей-тегжейін де, оның 
бағасын да білмейді. Мұндай ресурстарды «электрондық 
коммерция» деп қарастыруға болмайды, дегенмен іздеу 
жүйелерінде тиісті индекстеу, рейтингтерде жэне каталогтарда 
і іркелу және Интернетте жарнамалық науқандар жүргізу арқылы 
(>үл ресурстар агенттіктің сатылымын арттыруға көмектеседі.

«Электрондық каталог». Бұл деңгейдегі ресурстар 
мамандандырылған іздеу формалары арқылы қажетті қызметтер 
туралы барлық ақпаратты алуға мүмкіндік береді. Мұндай 
ресурстар, әдетте, оздерінің жеке немесе сыртқы орналастыру 
базаларына, көліктік тарату жүйелеріне қосылады. Егер көлік 
жүйелері туралы айтатын болсақ, онда мұндай ресурстарда нақты 
кестені, тарифтерді, қол жетімділікті көруге болады. Осы 
деңгейдегі жүйелер үшін қызметтерді ұсынудың қолайлылығы 
оте маңызды.

«Электрондық қойма». Бұл деңгейдегі жүйелер түтынушыға 
гек қана оз деректер базасында іздеуді, сыртқы жүйелерге қол 
жетімділікті ұсынады, сонымен қатар оны жүйеде біраз уақыт 
брондауға мүмкіндік береді. Тапсырыс уақытында сатушы мен 
сатып алушы төлем жэне жеткізу тәсілдері туралы оп-ііпе 
режимінде келісуі керек. Бұл деңгейдегі жүйелер тұтынушы үшін 
анағұрлым тартымды, өйткені бұл оған тауарды «кейінге 
қалдыруға» жэне жүйеге берілген брондау уақыты созылғанға 
дейін тауарлар басқа тұтынушыға берілмейтіндігімен тыныш 
болуға мүмкіндік береді.

«Электрондық дүкен». Бұл деңгей жүйесі алға жылжуға 
мүмкіндік береді, атап айтқанда «кейінге қалдырылған» тауарлар 
үшін тікелей жүйе арқылы төлеуге, содан кейін тек сатылымды 
күтуге немесе сатушы кеңсесіне билеттерге, билеттерге, 
ваучерлерге қоңырау шалуға болады.

«Электрондық дүкен толық цикл.» Бұл деңгейге 
қызметтерді төлеуге ғана емес, сонымен қатар компьютерден 
шықпай барлық қажетті құжаттарды алуға мүмкіндік беретін 
жүйелер кіреді. Бұл үшін жүйе сізге ұсыныс келісіміне «қол 
қоюға» жэне тікелей жүйеден ваучерді шығаруға мүмкіндік беруі 
керек. Скептиктер ваучерді ұшаққа салмайды деп қарсылық
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білдіруі мүмкін. Ия, рас, бірақ егер агенттіктің әуежайда өз 
өкілдігі болса, онда жүйеден шығарылған ваучерді әуежайда 
алдын ала дайындалған билетті сатып алудан бүрын ауыстыруға 
болады.

«Біріктірілген электронды дүкен толық цикл.» Саяхат 
саласындағы электронды сауда жүйесін дамытудың шыңы - өзара 
байланысты қызметтердің барлық жиынтығын бір тәртіппен 
сатып алуға мүмкіндік беретін жүйені қүру: рейстер (түрақты 
және чартерлік), теміржолмен саяхат, түру, ауысу, экскурсиялар, 
медициналық рэсімдер, мейрамханаларға, театрларға бару. жэне 
т.с.с. мүндай жүйелер бір немесе екі рет басу арқылы қозғалатын 
орынды, түруға экскурсияны жэне т.б. таңдауға мүмкіндік беруі 
керек.

Интернет арқылы туристік қызметтерді тарату жүйесін 
дамыту туристік пакеттерді сатудың дәстүрлі түрлерін 
айтарлықтай алмастырады. Бүл айтарлықтай бәсекелестікті ең 
жоғары деңгейдегі жүйелер.

Онлайн туристік жобаларды дамыту перспективалары:
2000 жыл туристік саланың көшбасшылары үшін 

Интернетке деген көзқараста өзгеріс болды. Туристік 
компаниялар Интернетке жэне олардың сайтына назар аударуды 
бастады. Олардың ішінде Интернет-бизнестен түсетін кірістер 
айтарлықтай корінді.

Бүгінгі таңда онлайн-туристік бизнестің ең танымал саласы
- жарнамалық туристік қызметтер. Болашақта клиентке эсер ету 
тэсілдері күрделі бола бастайды. Қазірдің өзінде әдеттегі желіні 
пайдаланушының әдеттерін, сүйікті сайттарын, олардың кіру 
кестесін мүқият зерттеу мүмкіндігі бар. Маркетологтар тапсырыс 
берушіге сатып алу туралы шешім қабылдау үшін қажетті 
ақпаратты уақтылы және сүйікті сайтта ғана жинай алады.

Егер біз осы саладағы жағдайды тұтасымен бағалайтын 
болсақ, жақын болашақта онлайн-туристік индустрияның негізгі 
бағыты билеттерді сату / брондау, сондай-ақ іскерлік немесе жеке 
сапарды ұйымдастыру үшін корпоративтік клиентке турдың 
жекелеген сегменттерін сату болып табылады. Бұл ең алдымен 
турдың қонақүйлерде тұруы, автокөлік жалдау жэне 
медициналық сақтандыру сияқты компоненттеріне қатысты.

Егер саладағы жағдайды қарастыратын болсақ В2В, мұнда 
туроператордың - турагенттік брондау жүйесінің одан эрі дамуын
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болжауға болады. Сонымен қатар, мұндай жүйелерді бизнес- 
нроцестерді жетілдірудің технологиялық құралы ретінде ғана 
смес, сонымен қатар агенттер желісін құрудың қуатты 
маркетингтік құралы ретінде пайдалану тенденциясы байқалады.

Осы тэсілмен туристік агенттік тиісті бағдарламалық 
жасақтаманы бөлісу арқылы сол немесе басқа оператормен 
байланыстырылады, ал басқа операторға ауысу агенттіктің 
өзіндегі жұмысты қайта кұрылымдаумен қатар жүреді.

Қорытынды
Қонақжайлылық компаниялары ірі қалаларға келеді, шағын 

жеке қонақ үйлердің саны артып, ескі кеңестік қонақ үйлер қайта 
жаңғыртылуда. Бірақ сандық есу эрдайым бір уақытта қызмет 
корсету сапасы мен қызмет көрсету деңгейінің артуымен бірге 
жүрмейді, жэне бүгінгі күні отандық қонақ үйлер оздерінің 
бәсекелестеріне шығыстан да, батыстан да бәсекелестерге қызмет 
корсету сапасынан айтарлықтай айырылды. Қызмет корсетудегі 
бұл айырмашылық негізгі туристік орталықтардан қашықтықта 
тез өсуде.

Біздің еліміздің ірі қалаларында қонақ үй индустриясының 
дамуы маркетингтік менеджменттің жақсы жүйелері бар 
батыстық желілердің эсерінен бәсекелестіктің жоғары деңгейімен 
сипатталады, екінші жағынан, келген туристермен танымал 
аймақтардағы қонақжайлылық индустриясы кэсіпорындарының 
дамуы жеткіліксіз. Осыған байланысты кобею мэселесі.

Кэсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігі қызмет корсету 
сапасын ұдайы жақсартуға негізделуі керек, бұл халықаралық 
тәжірибе корсеткендей, маркетинг менеджментінің жалпы 
жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады, бұл қонақ үй 
кәсіпорындарына брондаудың әлемдік жүйесіне енуге жэне 
қонақтардың (тұтынушылардың) қажеттіліктерін
қанағаттандыруға мүмкіндік береді.

Бүгінгі таңда қонақжайлылық индустриясы толығымен 
компьютерлендіруге ұшырайды.

Мен атап өткім келетін бірінші нэрсе, компьютерлендіру 
қонақжайлылық индустриясының бүкіл процесін біртіндеп 
өзгертеді, ал көптеген мацызды міндеттер компьютерлер 
комегімен біртіндеп шешілуде. Бұл еріксіз процесс. Екінші - 
компьютерлендіру - қымбат процесс жэне қосымша 
инвестицияларды қажет етеді. Үшіншіден, компьютерлендіру
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еңбекті жеңілдетуге қызмет етеді. Әр түрлі елдерде, эртүрлі 
кәсіпорындарда компьютерлендіру эр түрлі жолдармен жүреді.

Көп нәрсе елдің экономикалық жағдайына, қонақжайлылык 
индустриясының жағдайына, кэсіпорын экімшілігінің мэселені 
түсінуіне, кэсіпорынның қаржылық жағдайына және білікті 
мамандардың болуына байланысты.

Бүгінгі таңда алғашқы өлшемдермен бірдей әмбебап 
компьютерлер бар, алайда олар барлық біріктірілген барлық 
әмбебап компьютерлерге қарағанда көбірек мэліметтерді оңдеугс 
қабілетті. Силикон чиптерін енгізу компьютерлік технологияның 
тиімділігін едәуір арттырды, компыотерлердің колемін жэнс 
қүнын төмендетеді.
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14. Қ он ақж ай л ы лы қ индустриясы ндағы  транспортты қ 
жүйе мен оны ң ролі

Жоспар:
1. Туризм индустриясында транспорттық жүйе
2. Қонақжайлылық индустриясында көліктің түрлерін 

пайдалану
Мақсаты: Қонақжайлылық индустриясындагы транспорттық 

жүйесімен танысу жэне оның ролін ашып көрсету
Негізгі үғымдар: транспорттық жүйе, лайнер, әуе көлігі, су 

көлігі, жоспарланған рейстер, жоспардан тыс рейстер, 
жолаушылар желілері мен паромдар, круиздер, бір қабатты 
автобустар, бір жарым қабатты автобустар, екі қабатты арнайы 
автобустар, көлік менеджері.

1. Туризм индустриясында транспорттық жүйе
Көлік кез келген елдің экономикасының маңызды 

бөліктерінің бірі табылады.
Көп жыл бүрын адам адамдарды, сондай-ақ жүктерді 

тасымалдау үшін түрлі қүралдарды пайдаланды. Дөңгелек жэне 
басқа да қозғалыс тәсілдерінің пайда болуымен кареттер, 
арбалар, паровоздар сияқты көлік түрлері пайда болды. Адам 
алыс қашықтыққа жылдам сапар жасай бастады.

Қазіргі уақытта жогары дамыған экономикалық жэне 
элеуметтік базасы бар көлік мемлекет экономикасының 
тетіктерінің бірі болып табылады .

Көлік бүкіл әлемде туризмді дамыту үшін қозгалтқыш 
болып табылады. Ол экономиканың қалыпты жүмыс істеуін 
қамтамасыз етеді, ауыл шаруашылығы, сауда жэне т. б. сияқты 
салаларды дамытуға мүмкіндік береді.

Туризмдегі көліктік қызметтердің рөлі туристік жэне 
мэдени сапарларды, мәдени алмасуды үйымдастыруда, 
элеуметтік проблемаларды шешуде көрінеді.

Турнзмнің дамуымен жэне саяхатқа сұраныстың үлғаюымен 
көлік жолдары үнемі кеңеюде,бұл өз кезегінде колік 
инфрақұрылымының дамуына жағымды эсер етеді.

Көлік қызметтері гуристік бизнесте ең маңызды болып 
табылады. Оларға тур құнының көп бөлігі келеді. Туристер 
саяхат үшін эртүрлі көлік түрлерін пайдаланады.

Көлік қызметтері секторындағы негізгі болім авиаңияға 
тиесілі . Алыс қашықтыққа саяхаттайтын туристер авиаңиялық
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компаниялардың қызметтерін пайдаланады. Авиациялық көлік 
курорттық немесе ойын-сауық мақсаттарымен саяхаттайтын 
туристер арасында аз таралған.

Автомобиль көлігі саяхат үшін пайдаланылатын көлік 
түрлерінің арасында екінші орынды алады. Көліктің бүл түрі 
жалпыға бірдей қолданылатын көлік деп аталады. Ол 
трансферттерден және экскурсиялардан айналып өтетін ішкі 
тасымалдарға дейін пайдаланылады, сондай-ақ туристерді Жеке 
пайдалану үшін жалға алады. Экскурсиялық автобустар ерекше 
танымал. Экскурсиялық бағдарлама барысында автобуста 
туристер жаңа қалалар мен елдерді біледі. Бірақ кейде Ресейде де, 
Еуропада да қиындықтар туындайды.

Автобус тасымалының басты қарсыласы темір жол болып 
табылады. Біздің еліміздің шегінде ол авиациялық немесе 
автомобиль көлігімен салыстырғанда кең таралған. Темір жолдың 
артықшылығы төмен тарифтер болып табылады, сондай-ақ жол 
жүру билеттерін, жеңілдіктер жүйесін пайдалану кең таралған, 
бүл өз қаражатын үнемдеп, ел бойынша қозғалуға мүмкіндік 
береді.

Су озен жэне теңіз көлігі круиздік түрдегі қызметтерді іске 
асырады. Су саяхаттары артықшылықтары мен кемшіліктері бар. 
Су көлігінің абыройына клиенттің кез келген сүрауына жауап 
беретін жағдай, бір мезгілде адамдардың көп санын орналастыру 
мүмкіндігі, туризмнің түрлі түрлері мен мақсаттарын іске асыру, 
толыққанды демалыс, тіршілікті қамтамасыз етудің толық кешені 
жатады. Су көлігінің кемшіліктері көлік қүралдарының жоғары 
емес қозғалыс жылдамдығы, жоғары тарифтер, үтқырлықты 
шектеу деп атауға болады.

2. Қонақжайлылық индустриясында коліктің түрлерін 
пайдалану

Су көлігі. Алғашқы суда жүру қүралдары ежелгі уақытта 
пайда болды. Су көлігінің пайда болу кезеңі деп неолитқа -  жаңа 
тас ғасырына көшуді санауға болады. Бүған дәлел археологтар 
тапқан 40 ғасыр бүрын еменден жасалған челны болуы мүмкін. 4 
мың жылда ғалымдар Ладога көлінің жағасында табылған челн 
жасын бағалады. 2 мың жылдан астам уақыт Украинадағы 
Изюмдегі қазба кезінде табылған емен Челны саналады.
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Ежелгі ірі мұхиттық кемелер бар археологиялық деректерге 
қарағанда, көптеген айларға алыс жүзуге әбден қабілетті Қытай 
императорлық кемелер болды.

Ежелгі уақыттан бастап теңіз жэне өзен кемелерінің 
қүрылымы мен жабдықталуы жетілдірілді. Пайда болуына 
дамыған желкен жарақтарының, қүралдарының навигаңиялық 
жарақтандыру кеме көне үлгілері, қару-жарақ сотының болды 
құралы ғана емес жүктерді жеткізу, бірақ бірі-тәсілдерін соғыс 
жүргізу, сондай-ақ тәсілімен экспансия ежелгі мемлекеттер. Грек 
гриерлері мен Рим триремалары (лат. тригетіз, !гез, ігіа —  » три 
«жэне гетиз

Су колігіндегі төңкеріс парусының өнертабысынан кейінгі 
кезекті және маңызды бу жолын құру болды.

Бірінші пароход Роберт Фултон құрылды. 1807 жылы ол бу 
машинасымен және есу дөңгелегімен жабдықталған кеме 
Клермонт салды. Кейіннен ол Гудзон өзені бойынша Нью- 
Йорктен Олбаниге дейін рейстер жасады. Бірінші пароход 
жылдамдығы шамамен 5 түйін (немесе 9 км/сағ) болды.

Ол Санкт-Петербург пен Кронштадт арасында рейстер 
жасады.

Қазіргі су көлігі-экономика үшін стратегиялық маңызды 
сала. Сенімділік пен қауіпсіздіктің даусыз артықшылықтарына, 
жайлылықтың жоғары деңгейіне ие бола отырып, көліктің бұл 
түрі қонақжайлылық- су туризмінің индустриясындағы тұгас 
ішкі сала үшін негізді құрайды.

Ішкі жэне халықаралық тасымалдардағы су көлігінің үлесі 
көп емес. Бұл ең алдымен теңіз турлары мен круиздерінің жоғары 
құнымен, сондай-ақ осы көлік түрін басқалармен, туристерді 
жеткізудің арзан эрі жылдам құралдарымен ығыстыруға 
байланысты.

Ресейде Росстаттың деректері бойынша су көлігінің (ішкі су, 
теңіз, халықаралық) үлесі 2007 жылы барлық жолаушылар 
тасымалының шамамен 0,1% —  ын құрады. Дегенмен, су жэне 
негізінен круиздік туризм элиталы демалыс түрі болып қалады.

Көлік түрлерін эртүрлі көрсеткіштер бойынша жіктеуге 
болады:

1) түрі;
2) түрі;
3) кеменің мақсаты.



Борттағы жайлылық пен сервнс деңгейіне, кемепіи 
техникалық жабдықталуына байланысты кемелер бөлінеді:

1) өзен;
2) теңіз;
3) мұхит.
Саяхаттар, экскурсиялық жэне серуендік рейстермен қатар, 

су көлігін пайдалануға негізделген туризмнің негізгі түрлері 
болып табылады.

Круиз-тұруды, үш рет тамақтануды, қызмет корсетуді жэнс 
теплоходта ойын-сауық бағдарламаларын қамтитын қызметтер 
кешені. Мүндай турдың қүнына порттық қалаларда экскурсиялар 
мен өзге де іс-шаралар енгізілуі мүмкін.

Теңіз саяхаттары үшін жабдықталған жоғарғы разрядты 
кемелер (люкс жэне суперлюкс) бес-алты палубалы, он дүкендер, 
барлар, мейрамханалар, бірнеше бассейндер, спорттық жэне 
сауықтыру кешендері бар нағыз «жүзбелі қалалар» болып 
табылады. Осылайша, әлемнің ең қымбат лайнерлерінің бірінде 
<<іһе \¥огИ» американдық «Кезісіепсе» компаниясының Жер 
шарының айналмалы бағыты бойынша жүзіп жүрген бассейндер, 
теннис корттары жэне тіпті гольф алаңдары бар. Кеменің түрғын 
бөлігі тұрақты тұру үшін 70-тен 300 м2 дейінгі көлемдегі 110 
апартаментті жэне үш күн мерзімге жалға алуға болатын 88 
каютаны қамтиды.

Әлемдегі ең үлкен «Оиееп Магу 2» лайнері 21 қабатты 
ғимарат «Сипагсі Ьіпез»компаниясына тиесілі. Тіпті он балдық 
дауыл казино мен ойын-сауық орталықтарының жұмысын 
үзбейді. Бортта Қысқы бақ пен аукңион бар, онда картиналар 
сауда-саттыққа қойылады, олардың арасында Пабло Пикассоның 
жэне ресейлік суретшілерді қоса алғанда, басқа да танымал 
шеберлердің жұмыстары болды.

Үзақтығы бойынша мамандар бөледі кругосветные (14 күн) 
жүзу, теңіз саяхат (10-14 күн) жэне апталық круиздер. Бір 
апталық жүзу клиенттерде ең танымал, олардың үлесіне барлық 
круиздік саяхаттардың жартысына жуығы келеді. Круиздердің екі 
түрі бар: теңіз порттарына кіру арқылы саяхат (порт маңындағы 
қалаларда экскурсиялар мен өзге де іс-шаралар жүргізуді 
көздейтін Еуропалық жүйе деп аталатын) жэне американдық 
жүйе, лайнер портқа маршрут бойынша кіру кезінде 
жағажайларда туристердің демалуына жол беретін.
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Соңғы уақытта порттарға кірмей- ақ танымал жэне қысқа 
черчімді круиздер бар. Мұндай саяхаттардың үзактығы әдетте 
ііірнеше тэуліктен аспайды.

Теңіз туризмінің негізгі аймақтары-Кариб аралдары (қысқы 
мііусым), Жерорта теңізі (жаз, күз) жэне Еуропа мен Скандинавия 
пііиаласындағы круиздер (жаз, күз).

Круиздермен айналысатын компаниялар төрт санат 
іюйынша жіктеледі:

1) стандартнемесеүшжұлдыз («Ыопуе§іап Сгиізе Ьіпе», 
«С 'окіа Сгиізез», «Коуаі СагіЬЬеап Іпіегпаііопаі», «Сагпіуаі Сгиізе 
I іпе, Ргіпсезз Спш ез» жэнет .6. компаниялары).);

2) премиум , немесетортжүлдыз («А гатага Сгиізез», 
«Ііоііапсі А тегіса Ьіпе», «СеІеЬгіІу С тівез», «Р & О С тізез», 
«Осеапіа С тізез»  жэнет .6.).);

3) люкснемесебесжүлдыз («Сгузіаі С тізез» , «Ке§еп1: Зеуеп 
Яеаз С тізез» , «СипагсІ Ьіпе» жэнет .6.).);

4) суперлюкс («8і1уег8еа С т ізез  «жэне»8еаЬоит»).
Өзен круиздері қолжетімділігімен, ауа райы жағдайына 

тэуелсіз жэне жағалауда өткізілетін туристер үшін іс-шаралар 
бағдарламасына бай. Бүл экскурсиялық бағдарламалар, бикештері, 
жағажайлардағы демалыс жэне басқа да саяхаттардың бағыттары 
озендер, олардың ағыстары, озен арналары, сондай-ақ колдер 
болып табылады. Еуропадағы ең танымал Рейн, Дунай, Эльба, 
шөп езендері. Озен саяхаттарын үйымдастыру жэне орыс озендері 

Волгамен Дон. Круиз озендерінің арасында Нил, А тагоп  
жэне Янцзы танымал. Озен круиздері үшін, эдетте, 
шогіндісі төмен жэне жиналмалы мачталары бар салыстырмалы 
түрде шағын екі палубалы теплоходтар қолданылады. 
Бүл томен сусыз Копірлер мен терең емес озендерді еңсеру 
қажеттігіне байланысты



15. Қ он ақж ай л ы лы қ индустриясы ндағы  
ш ағы н  кәсіпкерлік

Жоспар:
1. Қонақжайлылық нндустрнясындағы шағын кэсіпкерлік 

түсінігі және жіктелуі
2. Қазақстандағы турнзм жэне конақжайлылык 

индустриясының дамуындағы шағын бизнестің ролі
Мақсаты: Қонақ үй қонақжайлылық нндустриясындағы 

шағын кэсіпкерлік туралы түсінік алу. Қазақстандағы туризм 
жэне қонақжайлылық индустриясының дамуындағы шағып 
бизнестің ролі қарастыру

Негізгі үгымдар: шағын кәсіпкерлік, ірі бизнес, шағым 
бизнес

1. Қонақжайлылық индустриясындағы шағын кэсіпкерлік 
түсінігі жэне жіктелуі

Дамыған елдердің тэжірибесі дэлелдегендей, шағын 
кэсіпкерлік ахуалға шапшаң бейімделеді. Олар экономиканы 
қайта қүру қарқынын жедел тездетіп, шығынның тез өтелуін 
қамтамасыз етуге, түтынушы сүранымының озгеруін жедел 
байқап, бэсекелестіктің өрісін кеңейте түсуге, салалық жэне 
аумақтық монополизмге төтеп беруге комектеседі.

Шағын бизнестің нақты ролі келісілерде айқындалады:
-жаңа жұмыс орындарын құрады;
-жаңа тауарлар мен қызметтерді ендіреді;
-ірі кэсіпорындардың қажеттіліктерін өтейді;
-арнайы тауарлар мен қызметтерді қамтамасыз етеді.
Жаңа жұмыс орындарын кұру- шағын бизнес өзімен алып 

жүретін маңызды факторы. Түрғындардың негізгі бөлігінің 
тіршілігін қамтамасыз ететін фактор болып қана қоймай, 
сонымен қатар, қоғамдағы тұрақтылықты қамтамасыз етуге себеп 
болатын маңызды фактор. АҚШ -н да 7 млн. шағын фирмалар 100 
млн. адамды жұмыспен қамтамасыз етуде.

Жаңа тауарлар мен қызметтерді енгізу- шағын бизнес бүл 
саладағы лайықты қызметі қауіпсіз бритваны, электрондық қол 
сағатын, вертолеттарды, тот баспайтын қүрыштарды, көшіретін 
аппараттарды жэне тағы басқалар болып табылады. Мысалға 
АҚШ-да шағын бизнес барлық қызметтердің 60% өндірген,
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Г■
I

[ Йирлық өнімдердің жартысын, барлық идея мен жаңа 
[ > ш і іілімдердің жартысына жуығын ұсынады.

Шағын кэсіпорындар тек қана жаңа жұмыс орындары мен 
шуарларды даярлап ұсынын қана қоймай, сонымен қатар, 
іслиенттердің айрықша қажеттіліктерін қанағаттандырады. 
Мысалы, ескі сағаттар мен антиквариаттық тауарларды жендеуге 
шағын бизнес икемдірек болады.

• -і ............. ............ ...................

6-кесте. Ірі жэне шағын бизнестің салыстырмалы талдауы

| Кч Критерилер Ірі бизнес Шағын бизнес
1 Өндіріс жэне 

кызмет көрсету 
саласы

Өнеркэсіп,
отынэнергетикалық кешен, 
энергетика

Өндіріс, сауда, қызмет 
көрсету саласын 
қамтамасыз етуші

2 Шығарылатын өнім 
сипаты бойынша

Жалпылай ендіріс ¥сақ немесе жекелеген 
өндіріс

3 Жаңа енгізілімдерге 
ыңғайлылығы

Инноваңиялық ашылуларға 
өте ыңғайлы емес

Іріге қарағанда 24 есеге 
жаңа енгізілімдер көп

4 Стратегияның
өзгеруі

610 жыл 0,51 жыл

5 Қызмет ету аясы Ірі қалалар мен өнеркәсіптік 
кешендер

Ірі, сонымен қатар шағын 
қалаларда

6 Бәсекелік ортаны 
кұруы

Нарықтың ауқымды үлесін 
қамту есебіне бэсекенің 
шектелуі

Бэсекелік ортаның 
күшейтеді

7 Кәсіпорынды тіркеу 
және қалыптастыру

Әжептэуір қаржылық 
шығындар жэне тіркеу 
проңедурасының ұзақтылығы

Минималды алғашқы 
шығындар мен тіркеушілік 
талаптар

8 Жаңа жұмыс 
орындарын құру

Жүмыс орындарын құру 
қарқыны елеулі түрде төмен

Жұмыс орындар ете тез 
қарқында құрылады

9 Жұмыс күшін 
оңтайландыру 
мүмкіншілігі

Жұмысшылардың тар 
мамандануы есебінен 
болмайды

Жұмысшылардың бірінбірі 
ауыстыра алушылығы 
нэтижесінде іске асады

10 Басқару құрылымы Аумақгы, айбынды басқару Басқару аппаратындағы 
минималды жұмыскерлер 
саны, икемділігі

11 Басқару жүйесіндегі 
мүдцелерді 
ұйқастыра білу

Қүрылтайшылар мен 
менеджерлер мүдделерінің 
сэйкес келмеуінен іске 
аспайды

Басқару жүйесінде
Карамақайшылық
кездеспейді

Ескерту: автормен кұрастырылған

Кіші бизнес дамыған ірі компаниялармен бәсекеге түсіп, 
үлкен жетістіктерге жете алады. Оған бірнеше себеп бар. 
Біріншіден, фирманың іскерлік стратегиясын өзгерту үшін ірі 
кәсіпорындарға 6 жыл жэне одан да көп уақыт қажет. Шағын
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фирмалар үшін бұл мерзім жарты жылдан бір жылға дейін 
барады. Екіншіден, дэстүрлі саналатындай, технологиялык 
инновацнялар ірі бизнестің саласы. Бірақ статистика бойынпт 
екінші дүниежүзілік соғыстан кейін технологиялық 
инновацияның радикалды 95%-ы кіші бизнес саласынан шықты.

Қазіргі кезде шағын фирмаларда инновация мен ашылулар 
ірі фирмаларға қарағанда 24 есе көп.

Сондықтан, Европалық Қауымдастықтың экономика жеке 
секторының 15,7 миллион кэсіпорны кіші жэне орта бизнес 
кэсіпорындары болып келуі кездейсоқ жағдай емес. Шағып 
бизнес кэсіпорындары қоғамның дамуына үлкен үлес қоса 
отырып, жүмыс орнының 70%-ын қамтамасыз етті (62млн). 
Статистика бойынша 16 миллион адам өзіне жүмыс істей 
бастады, 46 миллион адам жалдамалы жүмысқа түрды.

Көптеген мемлекеттердің ғалымдары үзақ уақыт бойы 
шағын бизнеске анықтама беруге тырысқан. АҚШ Комитет 
Конгрессі кіші бизнеске 700дей анықтама берген. Шағын 
бизнесті сипаттау үшін көптеген критерийлер бар, мысалы, 
өндіріс көлемі, жүмысшылар саны, депозиттер көлемі, пайда 
көлемі. Олардың кең тарағаны жүмысшылардың саны болып 
табылады. Германияда шағын бизнеске 1-ден 500- ге дейін 
жүмысшылары бар кәсіпорынды жатқызады. Олар терт 
категорияға бөлінеді: 20- дан 49- ға дейін; 50- ден 99- ға дейін; 
100-ден 199-ға дейін; 200- ден 499- ға дейін. Германияда жылдық 
айналымы 3,5- нан 11,5 миллионға дейін болатын кәсіпорындар 
шағын кәсіпорындарға жатады.Жүмыс орындарының үштен екі 
бөлігін шағын кәсіпкерлік қамтамасыз етеді.

Жапонияда шағын жэне орта бизнес кэсіпорындарының 
критерийлері заңмен анықталған: өнеркәсіпте, көлік саласында 
жэне қүрылыста 300 адамға дейін, көтерме саудада 100, қызмет 
көрсету саласында 50. Заң бойынша жарғылық капитал да 
шектелген: өнеркәсіпте, қүрылыс жэне көлік саласында 770 мың 
доллардан аспау керек, көтерме саудада 230 мың доллар, қызмет 
көрсету саласында 77 мың доллар.

Ресей заңнамасы бойынша кіші кәсіпкерлікке 
жататындардың жүмыскерлер саны келесідей болу керек:

- өнеркэсіпте 200 адамға дейін;
- құрылыста 100 адамға дейін;
- көтерме саудада 50 адамға дейін;
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- ауылшаруашылықта 50 адамға дейін;
- ғылым мен өндірістік емес салада 25 адамға дейін;
- бөлшек саудада 15 адамға дейін.

Қазақстан Республикасының заңы бойынша шағын бизнеске 
жататын кәсіпорындардың жұмысшылар саны келесідей болу 
керек:

- өнеркәсіпте, құрылыс саласында жэне ауылшаруашыльщта 
50 адамға дейін;

- саудада жэне тұрмыстық қызмет көрсету саласында 30 
адамға дейін;

- көлік жэне байланыс саласында 25 адамға дейін;
- ғылым мен инноваңиялық салада 20 адамға дейін.

Қазірғі заманғы зерттеулерде шағын бизнесті сипаттаудың 
келесідей критерийлері ұсынылады: бағалы қағаздардың ашық 
гүрде сатылмауы; кэсіпорынның бағалы қағаздардың шектелген 
көлемін иеленуі; шектелғен жауапкершіліктің болмауы; 
кәсіпорынның негізін қалайтын адамдар тәуекелге бара алатын 
жаңа заман адамдары; менеджерлер командасының толық 
болмауы; акңионерлердің арасындағы қарымқатынастардың 
нақты формальды түрде болмауы.

Шетел тэжірибесін ескере отырып, Қазақстанның шағын 
бизнесіне келесідей анықтама беруге болады. Бір немесе бірнеше 
инвесторлармен құрылған, шектелген географиялық аймақта 
жұмыс істейтін жэне нарықтың шектелген ұлесіне иеленетін, 
негізгі стратегиялық шешімдерді қабылдайтын, басқару ісін осы 
кәсіпорынның негізін қалаушылар жүргізетін кәсіпорындар 
шағын бизнеске жатады. Шағын бизнес мемлекет
экономикасына қажетті жаңа жүмыс орындарды қамтамасыз 
етеді. Американ Экспресс мэліметі бойынша, барлық жаңа 
жұмыс орындар ірі компаниялармен қамтамасыз етілмейді, олар 
жаңа ғана құрылған шағын фирмалармен бірге пайда болады. 
Мысалы, 1987 жылы жаңа жүмыс орындарының өсу темпі 
АҚШ тың 7 миллион шағын фирмаларда 500 ірі компаниялардың 
жүмыс орындарының осуінен 3 есе көп болған.

Кіші бизнес ірі фирмалардың жэне компаниялардың жақсы 
жүмыс істеуі үшін жағымды шарттар қалыптастырады. Мысалы, 
Жапонияда 50 жылдардан бастап контракт арқылы ірі 
фирмалардан мамандандырылған шағын фирмаларға берілген 
жұмыстың кәлемі өте тез өскен. 1966 жылмен 1981 жылдары
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арасында ірі компаниялармен контракт арқылы жүмыс істейтіп 
шағын фирмалардың үлесі 53,5%- дан 65,5%- ға дейін көбейгси 
Ал, электронды өнеркэсіпте бүл үлес 1981жылы 85,7%- ға деііт 
жетті.

Шағын бизнестің қалыптасуьг

Жаңа 
кәсіпорын ашу 

бастамасы Қызмет етуші 
бизнесті 

сатыпалалу

Франчайзингті к 
қарым-қатынас 

жүйесі

Жанұялық
бизнес

7 сурет. Шағын бизиесті қүру жолдары
Ескерту:Автормен құрастырылған

Шағын бизнестің артықшылықтары айқын. Ол шағым 
бизнестің серпінді, өндіріп отырған тауардың түрін, 
ассортиментін тез өзгерту қабілеттілігі, технология жэне басқа 
салаларда да жаңалықтар енгізуде икемді болуынан көрінеді. 
Шағын бизнестің басты ерекшелігі коллективтік еңбекке үмтылу, 
жүмыстың максималды жемісті нэтижесіне жету үшін 
жалпылықтың қызығушылығының болуы.

Қазіргі уақытта көптеген елдердің экономикасы үшін шағын 
бизнес өте маңызды болып келеді. Шағын бизнес жаңа 
идеялардың, табыстың, жүмыс орнымен қамтамасыз етудің 
негізгі көзі жэне экономика дамуының негізгі кепілі екенін біле 
отырып, көптеген мемлекеттер оны дамыту үшін маңызды 
ісшаралар қабылдап, оған максималды түрде қолдау көрсетеді.

2. Қазақстаидағы туризмде жэне қонақжайлылық 
индустриясының дамуындағы шағын бизнестің ролі 
Қонақ үй лерді қүру жэне олардың қүрылымдық бөлімшелерінің 

негізіне өндірістік проңестер жатады. Өнімді өндіру мен 
байланысты кез- келген технологиялық процесс түрлі 
операциялар көлемін, оның ішінде негізгі, қосымша, қызмет 
көрсету, басқару жэне т.б. жұмыстарын іске асырады. Дайын 
өнімді жасауда жоғарыдағы көрсетілген операциялардың ролі 
түрліше. Өнімді қалыптастыру негізгі өндірістік процестердің 
кезінде шығады, ал басқа процесте оны жасауға тек ықпал етеді.
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Мүмың барлығы тиісті бөлімшелерді қалыптастырудың негізі 
Гюлып табылады.

Діігылғандарды есепке алсақ, өндірістік бөлішелер өнімді 
иидірудегі жалпы технологиялық проңестердегі олардың өзара 
(шйланысы кэсіпорынның өндірістік құрылымын құрайды. 
Қүрылым қонақ үй дің дамуының жүмыс істеуін қамтамасыз 
п  етін элементтердің іс- әрекетін түлғалайды.

Қонақ үй қүрылымы өндірістік жэне үйымдық болып бөлінеді.
( )пдірістік бүл негізгі жэне көмекші цехтар жэне учаскелердің 
к үрамы мен молшері.
ІІІығарылатын онымнің жэне оның номенклатурасының 

сипаттамасы;
Өндістің ауқы м ы ;
Кооперациялау деңгейі.

Шығарылатын өнімның сипаты жэне оны дайындаудың 
тәсілі шешуші дэрежеде цехтардың қүрамын, олардың мөлшерін, 
жүк айналымын жэне зауыт аймағының шамасын анықтайды. 
Ондірісті үйымдастыруда маңызды жағдай болып табылатын 
кейбір бүйымдардың түрлері түрлі көлемде шығарылады.
I ІІығарылатын өнім көп болса, сонша кэміл технологиясы жэне 
үйымдық әдістері қолданылуы мүмкін . Коорперациялаудың 
деңгейі де сол сияқты қонақ үй дің қүрамына елеулі түрде ықпал 
етеді: ол қалай жоғары болса , солай ол қарапайым.

Үйымдық- техникалық факторлардың жетекші түрғыла 
кэсіпорындардың кейбір бөлімшелерінің жэне олардың жалпы 
қүрылымдарын қалыптастыруға ықпал ететін ондіріс үлгілері бой 
көрсетеді. Ондіріс үлгілері жүмыс орнының саны мен ондағы 
орындалатын операциялары арасындағы арақатынастар мен 
есептелінетін көрсеткіштері арқылы анықталады.
Қонақ үй лердің үйымдық қүрылымы- бүл қүрамы жэне оның 
үйымдық бірлік мөлшері (жүмыс орны, бөлім, қызмет), олардың 
арақатынасы жэне түрғызу нысаны. Ұйымдык бірлік егер де 
олардың молшері колеміне жэне межелеген міндетіне сай 
келісетіндей болса тиімді жүмыс істей алады.
Әрбір қүрылым деңгейлестік жэне сатылы болып ажыратылады.

Еңбек белінісінің деңейлестік шекарасы басқарушының өз 
ісінің саласында тиімді басқару мүмкіншілігін анықтайды 
(басқарушының тікелей қарамағындағы бағынушылардың ең
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жоғарғы саны). Сатылы еңбек бөлінісі басқарушылық шешімім 
дайындаудағы сатылы бейнесі саласындағы іс- эрекетін құрайды.

Туристік қызмет көрсету ауқымы, технологиялық
проңестердің ерекшелігі, мамандандыру деңгейі, болімшелердіц 
құрамы мен саны кәсіпорындардың түрлі өндірістік
қүрылымдарын туғызады. Қонақ үй бөлімшелерін негізі 
қүрылымдары цехтар болып табылады. Алайда кейбір
зауыттарды цехтар өндіріспен ауыстырылады. Мүндай өндірістер 
бірнеше цехта негізінде қүрылады.

Туристік қызмет көрсету немесе қонақ үй дің үйымдық, 
мүліктік оқшауланған қүрылымдық бөлімшесі болып табылады. 
Онда дайын өнімнің бір бөлігін дайындайды немесе өндіріс 
процесін орындайды. Қонақ үй дің, учаскелер жэне басқа да 
буындары арасындағы өзара қарым- қатынасы,атап айтқанда, 
шикізаттар, материалдар, жартылай фабрикаттар жэне қызмет 
көрсетуде цехтар, бөлімдер ережелерімен, сол сияқты 
кэсіпорынның бекіткен ережесіне сай нормативтік қүжаттармен 
реттеледі.

Туристік қызмет көрсету қүрылымның негізгі көрсеткіштері 
жэне оларды жетілдірудің толық сипаттау үшін түрлі 
көрсеткіштер қолданылады, олардың ішіндегі негізділері келесі ( 
кесте 7)

7 кесте - Туристік қызмет көрсету қүрылымның негізгі 
көрсеткіштері
№ Көрееткіштерінің атауы
1 Оның кұрамына кіретін бөлімшелердің жалпы тізімі
2 Бөлімшелер қызметкерлерінің саны
3 Жабдықтардың қуаты
4 Туристік өндірістік қорлардың щны
5 Өнім шығару көлемі
6 Мамандандыру жэне механикаландыру
7 Кұрделі қаржының кұрылымы
Ескерту:Автормен кұрастырылған

Қонақ үй дің қүрылымы көрсеткіштерін дүрыс таңдау 
өндірістің «осал жерлерін» ашуға жэне осы қонақ үй дің оңтайлы 
қүрылымын таңдауға мүмкіндік туғызады.
Келтірілген бірқатар көрсеткіштерді пайдалану цехқа қатысты 

кәсіпорынның үдемелі қүрылымын анықтайтын кейбір өндірістік 
бөлімшелердің арақатынасын анықтайды. Қонақ үй
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құрылымындағы негізгі цехтар, дайын өнімді шығарумен 
байланысты, негізгі операцияларды орындауды қамтамасыз 
қүрылымның тиімділігін көрсетеді. Сонымен, нақтылы 
корсеткіштерді салыстыру арқылы басқару құрылымын 
сипаттайтын нормативтік немесе алдыңғы қатарлы қонақ үй 
лсрдің қол жеткен табыстарын өндіріске енгізуді қажет етеді. 
Мүндай салыстырмалы тэсілдермен оларды одан эрі жетілдіру 
жолдарын анықтайды.
Салалық күрылымдарды жетілдіру көзінің бірі- бұл өндірістік 

бірлестіктер құру. Оның түрлі үлгілері эр түрлі құрылымдарды 
алдын ала анықтайды. Дегенмен, қағида бойынша,өндірістік 
бірлестіктерде ғылыми-зерттеу лабараториялары, жобалау- 
конструкторлық бюролар, жабдықтар, өткізу қызметтері, көмекші 
і и аруашылықтар ортал ықтандырылады.
Қызметпен қатар ғылыми-өндірістік бірлестіктер құрылады. 

Оларды құрудың басты мақсаты- машиналардың,
жабдықтардың, приборлардың, материалдардың жэне басқа да 
ондірістік бұйымдардың үдемелі технологиялық процестерінің 
жаңа үлғілері таңдамаларының техникалық деңгейлігін 
арттыру.Сөйтіп,олардың негізінде саладағы ғылыми- техникалық 
прогресті жеделдету болып табылады.
Ғылыми-өндірістік бірлестіктер бірыңғай ғылыми- өндірістік 

жэне шаруашылық кешені болып саналады. Оның құрамына 
тәжірбиелі үлгілер шығару,жұмыспен қамту жэне жаңа онімнің 
бірінші тобын немесе тэжірбие-өнеркэсіп үлгілерін жаңа 
техникамен шығаруды қамтамасыз ететін ғылыми-зерттеу, 
конструкторлық, жобалау-конструкторлық жэне технологиялық 
ұйымдар, эксперименттік зауыттар (фабрикалар) іске қосуды 
реттеушілер жэне т.б. қосылады.

Ғылыми-өндірістік бірлестіктердің құрылуы ғылым мен 
өндірістің қосылуы нысаны ретінде ең алдымен ондай 
кәсіпорын салаларда жүргізілетін, сөйтіп, олардың даму 
көпшілігінде халық шаруашылығында ғылыми-техникалық 
прогресті жеделдету қарқынына байланысты болады.

Туризмде жэне қонақжайлылық индустриясының 
дамуындағы қызмет корсету процестерді ұйымдастырудың 
негізгі принциптері қолданады. Қызмет көрсету процесінің 
бірқалыпты жұмыс істеуі үшін ең тиімді еңбек процесінің 
үйлесуін жэне ондірістің материалдық элементтерін белгілі бір
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жүйеге келтіруін қамтамасыз ету қажет: технологияға сэйкеі 
тиімді жабдықтарды қатыстыру, олардың үздіксіз, жоғарғм 
өнімді жүмыс істеуін қамтамасыз ету жэне өндірістің тапсырыг 
ырғағын түпкілікті қорғау. Сонымен, өндіріс процесі уақыт пен 
кеңістік жағдайында үйлестілігі болуы қажет. Қызмет көрсету 
процесті былай үйымдастыру қажет, егер де бірлестіктер, қонақ 
үйлер,қызмет көрсету бөлімшелердің үжымдарының бірлескеп 
жүмыстары жоғары сапалы жэне шығындарды аз жүмсаіі 
отырып,өнімдерді ең көп шығаруды қамтамасыз ететін болса.

Жеке дара қызмет көрсету- шығарылатын өнімнің кец 
номенклатурасын,сол сияқты көмекші операцияларға уақыт 
шығындарының көп жүмсалуы,еңбек өнімділігінің төмен жэне 
өнімнің өзіндік қүнының жоғары болуын сипаттайды.

Сериалы қызмет көрсету- жеткілікті көп мөлшерде 
шығарылатын онімдердің түпкілікті жэне көп емес
бүйымдардың номенклатурасын анықтайды. Өнімді шығарудың 
колеміне жэне номенклатуралық айырымына байланысты 
сериялы, орта сериялы жэне ірі сериялы өндіріс болып бөлінеді.

Жаппай қызмет көрсету- үзақ уақыт ішінде үздіксіз 
шығарылатын шектеулі номенклатуралық бүйымдар немесе 
материалдардың эрбір жүмыс орнында елеулі мөлшерде қатаң 
қайталанатын ироцестерді сипаттайды.

Қонақ үйдің қызмет көрсету қүрылымы оның бөлімшелері, 
кооперациялары арасындағы еңбек бөлінісін сипаттайды. Қызмет
көрсету процесті кеңістікте оңтайлы түрғызуы- оның
тиімділігінің қажетті шарты.

Қонақ үйдің қызмет көрсету қүрылымы оның жұмыс істеуін 
жэне дамуын қамтамасыз ететін элементтердің өзара іс- 
қимылынан тұлғалайды.

Қона үйдің қызмет көрсету құрылымының басты элементі 
жұмыс орны, учаскелер болып табылады.

Қонақ үйдің кұрылымын қалыптастыру сыртқы 
(салалық,аймақтық, жалпы қүрылымдық) және ішкі (сипаты жэне 
шығарылатын өнімнің мөлшері, кәсіпорынның негізгі 
қорларының ерекшеліктері мен
мүмкіншіліктері,мамандандырылуының деңгейі т.б.) 
факторларына байланысты болады.
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Қонақ үйдің ұйымдык қүрылымы- бұл құрамы жэне оның 
уііымдық бірлігінің мөлшері (жұмыс және орны,бөлім,қызметі), 
шіардың құрылуының арақатынасы жэне нысандары.



Қонақжайлылық индустрия негіздері пәннінен 

Глоссарий

Апартамент -  ауданы 40 м2кем емес, екі жэне одан да кон 
тұрғын болмеден тұратын (қонақ болме/ас болмесі, жатыі і 
болме), ас үйдің жабдықтары бар орналастыру орнындағы нөмір; 
Айналым капиталы- түтыну процесіндегі өнімге толық сіңірілетін 
жэне эрбір ауспалы айналым ақша түріндегі түгелдей қайтып 
оралып отыратын ондіргіш капиталдың бір бөлігі.

Айналым қаржысы-кәсіпорындар мен шаруашылык. 
үйымдардың айналым қаржылары өндірістік қор жасауы үшіп, 
аяқталмай қалғанөнім қалдықтарын, дайын өнімдерді, т.б. 
мүліктерді дайындау үшін жэне айналыс пен өндірістің басқа 
қажеттерін өтеу үшін пайдаланылады.

Айналым қорлары-өндірістің бір циклына түгелмеи 
пайдаланылатын ондірістік қорлардың бір бөлігі. Олардың құны 
өндірілген онімге толығымен аударылады, кіреді. Айналым 
қорларының негізгі элеметтері еңбек заттары, қоймадағы 
шикізат, негізгі жэне қосалқы материалдар, отын ыдыс, өндірісте 
аяқталмай қалған онім шала фабрикат, арзан жэне тез тозатын 
еңбек қүралдары, саймандар, алдағы жылдардың шығындары т.б. 
айналым қорлары кәсіпорынның айналым қаржылар есебінен 
алынады.

Амортизация -  ғимарат, машина, т.б. ұсталуына, тозуына 
қарай құнын өтеу үшін ауық-ауық ұстап отыратын жарна.

Аренда -  жерді, малды, егістікті, кәсіпорынын, оның 
болімшелерінің, құрлысты, техниканы, үйді, мүлікті 
уакытшанемесеұзақ мерзімге пайдалану үшін жасалған шарт 
бйынша белгіленген жағдайда жалдап алады немесе жалға береді. 
Келісілген аренда ақысын төлейді немесе онімін береі, жұмыс 
көлемін, қызметтерді орындап түрал\ды, жерді жэне басқаны 
жалдап алу -  ол жерді жэне басқаны пайдалану түрі, 
шаруашылықты жүргізу үшін алады, береді. Жерді жэне басқа 
объектілерді өнім өндіру немесе орындалатын жұмыс көлемін 
ұлғайту үшін соңғы кезде оларды арендаға беруге рұқсат етіледі.

Аренда (Жалға беру, алу) -  шарушылықты жүргізу 
формасы, бұл жағдайда жалға беруші мен жалгер арасындағы 
шарт негізінде жалгерге жер, табиғат қорлары, кәсіпорындар,
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одрдың бөлімшелері, сондай -  ақ шаруашылық қызметін дербоч 
ж үргізу үшін қажетті басқа да мүліктер белгілі.

Акциз -  бағаға немесе тарифке қосылып, тауарға және 
мірсетілетін қызметке салынатын қосалқы салықтың бір түрі, 
мысалы: тұз, кофе, бензин.

Акция -  үлесті немесе меншікті куәландыратын бағалы 
қагаз, ол өз иесіне қосқан үлесін дивидендтер алу құқы береді.

Альтернативтік талғамның құны -  ресурстарды 
пайдаланудың барлық басқада нашар тәсілдердің күштісі.

Альтернативтік шығын -  экономикалық ресурстарды 
пайдаланудың мүмкін тэсілдердің ең күшті құндық баға.

Амортизация -  негізгі қорлардың қүның солпрдыц 
комегімен ондірілетін тауарлар мен көрсетілетін қызметтергс 
бірте -  бірте көшіру.

Банкроттық -  жеке тұлға немесе өндірістік кэсіпорын11ы 11. 
ақша қаражатының жоқтығынан сот таныған толем 
қабілетсіздігі.

Банкроттық процессі -бүл жекелеген азаматтардың, 
кэсіпорындардың т.б. өз қарыздарын төлеуге қабілетсіздігіи 
білдіретін ұғым. Банкроттық кэсіпорындардың жабылуыиа ис 
гаралуына экеліп соқтырады. Банкротқа ұшырагандар қарызды 
отеу үшін өз мүліктерінің бэрін сатуға мэжбұр болады. 
Экономикалық дағдарыс кезінде банкрот етек алып, барлық 
саланы бірдей банкроттықа ұшыратуы мүмкін, бүл 
еңбекшілердің тұрмыс-жағдайын нашарлатады, жұмыссыздар 
санын кобейтеді, т.б.

Бартер (Баспа бас) -  тауар мен қызмет ақшасыз ііегпдс 
алмастырылатын жүйе.

Бизнес -  пайда беретін кез-келген қызмет түрі.
Бизнес план -  рынокқа қажетті тауарлар мен қызметтерді 

оңдейтін жэне жеткізетін фирма мен оның бөлімшелеріп қүру 
пемесе жобалаумен байланысты иновациялық жобаларды немссе 
үрдістерді жүзеге асыруға қажетті фирмаішілік жоспарлауді.щ
гүрі-

Бухгалтерлік шығын -  тауарларды, корсегілгсп 
қызметтерді өндіру жэне сату процесіндегі ақша қаражаттардың 
пақты шығындары.

Демпинг- бэсеке күрес түрлерінің бірі. Негізінеи сыртқы 
рынокторды иелену үшін қолданылады.
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Диверсификация- жан-жақты даму. Өндіріі 
диверсификациясы- бір-бірімен байланысты емес көптспп 
өндіріс түрлерінің қатар дамып отыруы, өндірілген өнімиін 
таңдаулы жиынтығының ұлғайып отыруы.

Дивидеид- акционерлік қоғамның пайдасы есебінен лр 
акция үшін акционерлерге үдайы төленетін кіріс, яғни акцич 
иесінің табысы.

Дотация- өндірілген өнім тиімділігі түрлі себептердсп 
төмендеуі салдарынан кэсіпорындарга белгілі бір 
шығындарының орнын толтыру үшіи мемлекет тарапынаи 
берілетін жэрдем ақы.

Еңбек биржасы -  бүл жүмысшы күшін, еңбекті алып -  сату 
кезінде жүмысшылар мен кәсіпорындар арасындағы делдалдық 
қызметті жүйелі атқаратын мемлекеттік мекеме.

Еңбек қарқыидылығы- белгілі бір уақыт өлшемі ішіндө 
жүмсалған еңбектің деңгейімен, көлемімен анықталатын еңбек 
қарқыны.

Жалпы өиім-кэсіпорындар мен халық шаруашылығының 
жекелеген салаларында белгілі бір мерзім ішінде (ай, тоқсан, 
жыл) өндірілген өнімнің (жүмыстың) жалпы көлемі, яғни 
ақшалай көрсетілген жалпы мөлшері.

Жалпы пайда, табыс-кәсіпорынның жалпы табысынан 
барлық өнімге (жүмысқа) кеткен шығынды алып тастағандағы 
пайда.

Жүк айиалымы- белгілі бір мерзім ішінде тасылған жүктің 
сандық мөлшері.

Жалпы кіріс - өнеркәсіптік кәсіпорынның шаруашылық іс
- әрекетінің соңғы нэтижесі.

Жалпы айналым -  Қүндық өлшемдегі жопарланатын 
кэсіпорын бөлімшелерінің өндірілген тауардың, көрсетілген 
қызметтің жалпы көлемі.

Жоспардың орындалуын талдау -  Бастапқы орнатылған 
бақылау нүктесі бойынша жоспарланган көрсеткіш пен нақты 
көрсеткішті салыстыру.

Заем, қарыз- белгілі шарт бойынша ақшаны қарызға алуды 
қамтамасыз ететін қаржы операциясы. Белгілі мерзімге дейін 
алынған ақша, зат.

Импорт -  елдің ішкі нарығына шетелден тауар әкелу.
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Инвентаризация- мүлікті, ақшаны түгелдеу, мүліктерді 
шімге алу. Мүліктің түгелдігін, дүрыс сақталуын жэне қаржы 
і мотасының, есеп айырысу тэртібінің дұрыс жүргізілуін 
Олқылаудың жэне меншік пен қоймадағы мүліктің есепке 
і лйкестігін тексеріп, түгендеп отыру.

Инвестиция- пайда не табыс табу мақсатымен өз еліндегі 
пе шетелдегі белгілі бір халық шаруашылыгының саласына: 
і .ісіпорындарга күрделі қаржының, капиталдың ұзақ мерзімге 
/күмсалуы.

Инвестициялық саясат- халық шаруашылыгының эртүрлі 
і плаларында пайда табу мақсатында ұзақ мерзімді капитал салу. 
Күрделі қаржыны тиімді пайдаланудың, оларды шешу багытта 
нюғырландырудың, қоғамдық өндірісте тепе-теңдікті қамтамасыз 
етудің жолдарын көрсететін шаруашылық шешімдердің 
жиынтыгы.

Интеграция- кейбір ондіріс болімдерінің немесе оның 
)лементтерінің басқа салалармен бірігуі.

Инфляция- ақшаның тұрақсыздануы, құнсыздануы. Елдің 
айналымдағы қағаз ақшасының шамадан тыс көбейіп кетуі 
салдарынан оның құнсыздануы, яғни ақша айналымының 
мейлінше тұрақсыз болуы.

Инфрақұрылым- экономиканың дамуы мен адамдардың 
гіршілік әрекетінің жағдайын жақсартып қамтамасыз ететін 
салалардың жиынтығы.

Ипотека- қозғалмайтын мүліктерді кепілге алу арқылы 
банкілердің ұзақ мерзімге беретін ақшалай қарызы.

Кадастр- уақтылы бір жүйеге келтіріп жасалатын керекті 
объектілерді бағалау тізімі туралы мэліметтер жиынтығы.

Калькуляция- өнімнің, жұмыстың өзіндік құнын 
шығындардың түр-түрі бойынша есептеу.

Люкс -  ауданы 35 м 2кем емес, екі тұрғын бөлмеден 
тұратын (қонақ бөлмесі жэне жатын болме), бір/екі адамның 
тұруына арналған орналастыру орнындағы нөмір;

Материал сіціргіштік, материалды көп қажет ету-белгілі 
бір онімді өндіруге, жұмысты орындауға кеткен материалдық 
қорлар шығынын білдіретін көрсеткіш.

Нарық сыйымдылығы- нарықта мүмкіндігінше сатылатын 
тауар мөлшері. Сұраныстың толем қабілетіне қарай анықталады.
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Негізгі қаржы, күрал, қор-өндірістің неізгі қорға дегсп 
суранымы өндіріс көлеміне анықталады.

Негізгі қорлар-кэсіпорынның өдіріс қүралы мен еңбсі 
қүрал жабдықтары. Өндіріс процесінде үзақ уақыт боііі.і 
пайдалынылатын өндіріс қүрал -  жабдықтары негізгі қорга 
жатады.

Негізгі шығындар-өнімді жасайтын технологиялык 
проңесттермен тікелей байланысты шығындар (шикізат, 
материал, энергия, амортизация, т.б.)

Нөмірлі қор -  орналастыру орындары нөмірлерінің 
(қүралдарының) жалпы саны;

Өзіндік қүн-өнім өндіруғе жүмсалған барлық шығын. 
Өндірілген өнімнің өзіндік құнына барлық жүмсалған шығындар: 
шикізат, материал, электр энергиясы, амортизациялық жарна, 
еңбекақы т.б. кіреді. Өзіндік құн сол кәсіпорын шығыныныц 
жиынтық көрсеткіші, ол эрбір енімге жұмсалған жалпы сомасын 
өнім көлеміне бөлу арқылы анықталады.

Өндіріс қуаты-өндіріс кұрал- жабдықтарын аса тиімді 
пайдаланып, еңбек пен өндірісті дұрыс ұйымдастырғанда белгілі 
бір саланың, кәсіпорының, цехтің тиісті уақыт ішінде онімнің 
белгілі түрін шығарудаң жоғары қабылеттілігі, мүмкіндігі.

Өндіріс циклі, айналымы-ецбек заттарын өнімді 
әзірлеуден бастап дайын онім шығарғанға дейін өндіріс 
процессінде болу мерзімі, уақыты.

Өндіріс шығындары- қоғамның өнімдері өндіруге 
жұмсалған шығындары жэне кәсіпорындардың тауар ондіруге 
жұмсалған ақшалай шығындары болып бөлінеді. Қоғамдық өдіріс 
шығындарына өнімді ондіруге жұмсалған

Өндіріс шығындары-өнім өндіруге жұмсалған нақты жэне 
затқа айналған еңбек шығындарының жиынтығы.

Өндірісті интенсивтендіру- қоғамдық өндірісті дамыту 
бағыты, мұнда өнімнің үстеме осуі, ұлттық табыстың көбеюі ең 
алдымен сапаның өзгеруінің, еңбек онімділігінің артуы, 
материалды үнемдеп пайдалану, өндіріс қорларын және қуатын 
пайдалануды жақсарту, күрделі қаржы тиімділігін арттыру, 
өндіріс пен еңбекті ғылыми жолмен ұйымдастыру жэне халық 
шаруашылығын басқаруды жетілдіру нәтижесінде қалыптасады.
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Өнім көлемі-жеке бір кәсіпорынның, шаруашылықтын не 
і иланың белгілі бір уақыт ішінде шығырған немесе іспет 
іш.іғаруға тиісті өнім мөлшері.

Өнім, бұйым-белгілі бір уақыт ішінде тиісті кәсіпорынның, 
шіеркэсіп саласының шығарған өнімнің жиынтығы.

Ө тінім- туристерді орналастыру орындарына сыныптау 
імсімдерін оту үшін сэйкестікті растау жөніндегі органға өтінім 
ііерушінің жазбаша жазған хаты;

Өтінім беруші -  туристерді орналастыру орындарына 
сертификат алу үшін сәйкестікті растау жөніндегі органға өтінім 
һерген жеке немесе заңды түлға;

Орналастыру орындары -  туристер түру үшін жэне оларға 
қызмет корсету үшін пайдаланылатын қонақ үйлер, мотелдер, 
кемпингтер, туристік базалар, қонақжай үйлер, демалыс үйлері, 
пансионаттар жэне басқа да ғимараттар мен қүрылыстар;

Орналастыру орнындағы нөмір - туристердің уақытша 
гүруына қажетті жиһазы, жабдықтары жэне мүліктері бар бір 
пемесе бірнеше бөлме;

Сыртқы сауда -  бір елдің, республиканың басқа мемлекетке, 
республикаға тауар шығаруы (экспорт) немесе оны экелуі 
(импорт) арқылы жүзеге асырылатын сауда. Сыртқы сауда 
■жспорт пен импорттан қүралады. Белгілі кезінде тауарлар 
жспорттың қүны мен олардың импортының құны арасындағы 
арақатынас сауда балансы деп аталады.

Сыныптау -  жалпы бірдей белгілері бар, нысандары бір 
топқа кіретін объектілерді, түсініктерді, сыныптар, топтар, 
дәреже бойынша атауларды тарату, бөлу.

Табыс - Сәйкес рыноктағы тауарды сатудан түскен ақша 
сомасы.

Табыс, кіріс, түсім-белгілі бір өнімді өндіру, жұмысты 
атқарунәтижесінде тиісті кэсіпорындарға, сауда - онеркэсіп 
мекемелеріне жэн жеке адамдарға түсетін ақшалай табыс немесе 
материалдық игіліктер.

Табыстылықтың ішкі нормасы -  тауар (көрсетілген 
қызметті ) өндіру мен өткізу үрдістегі инвестиция салымының 
колемі.

¥дайы  өндіріс- ондіріс процесінің үздіксіз қайталанып, 
жаңғыртылып отырылуы.
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Фирма бюджеті -  жоспарланатын жылдағы барлык 
шаруашылық бөлімшелердің және функционалдық қызмеп іп 
кірістерінің сметасы.

Сю ит- ауданы 75 шаршы метр (бұдан эрі - м 2) кем емес, 
үш жэне одан да көп түрғын бөлмеден түратын (қонақ бөлме/ас 
бөлмесі, жүмыс бөлмесі жэне жатын бөлме), стандартты емес екі 
адамдық кереуеті (200 см х 200 см) жэне қосымша қонақтарғл 
арналған дэретханасы бар орналастыру орнындағы номір (қонак 
бөлмеге/ас бөлмесіне жэне жүмыс бөлмесіне жайдағы визуалды 
шектеуде қонақ бөлмесі/ас бөлмесі жэне жүмыс бөлмесі 
арасындағы қалқалардың жоқтығына рүқсат етіледі);

Студия- ауданы 25 м 2 кем емес, бір/екі адамның түруынл 
арналған, болменің болігін қонақ бөлме/ас бөлмесі/жүмыс 
болмесі ретінде пайдалануға мүмкіндік беруге жобаланғап 
орналастыру орнындағы бір бөлмелі немір;

Бірінші санаттағы нөмір -  бір/екі кереуеті бар, бір тұрғыи 
бөлмеден тұратын толық санитарлық сепкішті (бьшау/себезгі, қол 
жуғыш, унитаз), бір/екі адамның тұруына арналған орналастыру 
орнындағы номір;

Екінші санаттағы нөмір -  бір/екі кереуеті бар, бір тұрғып 
болмеден тұратын толық емес санитарлық сепкішті (қол жуғыш, 
унитаз, не екі номірлі блоктағы бір толық санитарлық сепкіш), 
бір/екі адамның тұруына арналған орналастыру орнындағы 
номір;

Үшінші санаттағы нөмір -  ауданын бір тұратын адамға 
есептегенде: 6 м 2 жыл бойы жұмыс істейтін ғимараттағы, 4,5 
м 2 маусымдық жұмыс істейтін ғимараттардағы тұратын адамның 
санына қарай кереуеті бар, бір тұрғын болмеден тұратын, толық 
емес санитарлық сепкішті (қол жуғыш, унитаз, не екі номірлі 
блоктағы бір толық санитарлық сепкіш), бірнеше адамның 
тұруына арналған, орналастыру орнындағы номір;

Төртінші санаттағы нөмір -  ауданын бір тұратын адамға 
есептегенде: 6 м 2 жыл бойы жұмыс істейтін ғимараттағы, 4,5 
м 2 маусымдық жұмыс істейтін ғимараттардағы тұратын адамның 
санына қарай кереуеті бар, бір тұрғын болмеден тұратын, 
бірнеше адамның тұруына арналған қол жуғышы бар 
орналастыру орнындағы номір;

Бесінші санаттағы нөмір -  ауданын бір тұратын адамға 
есептегенде: 6 м 2 жыл бойы жұмыс істейтін ғимараттағы, 4,5
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м ■’ маусымдық жұмыс істейтін ғимараттардағы тұратын адамның 
і іімына қарай кереуеті бар, бір тұрғын бөлмеден тұратын, 
(іірпеше адамның тұруына арналған қол жуғышы жоқ (қол 
жуғыш дәлізде) орналастыру орнындағы нөмір;

Туристерді орналастыру орындары санатының белгісі -  
конақ үйлерді жэне озге де орналастыру орындарын нақты 
і ііпатқа сэйкестілігін аттестаттау туралы ақпаратты түтынушыға 
лсэне басқа да мүдделі тараптарға жеткізу нысаны.

Имидж (ағылш. іта%е —  бейне, бейнелеу) -— өнер ретінде 
миқсатты түрде адамның озін, не бүқаралық ақпарат арқылы 
бслгілі бір зат немесе адам жоніндегі керек мэліметті бейнелеп 
керсету.

Сыртқы имидж - киім, табиғи макияж, маникюр, аксессуар 
сыртқы көрінісіңіз талапқа сай болу керек.

Мимикалық имидж- айнаға қарап, әріптесіңізбен эртүрлі 
піқырыпта сөйлесуге жаттығып көріңіз. Үнемі қабағыңыз ашық 
Гюлсын, жауар бұлттай түйілген қабақпен іскерлік образ жасай 
млмайсыз.

Кинетикалық имидж -жүріс-тұрысыңыз, қимыл- 
қозғалысыңыз, дене сымбатыңыз қалай? Бүкірейіп, күржиіп 
жүргенге эуес жастар бірте-бірте дене сымбатын бүзып қана 
қоймай, сколиоз ауруына шалдығады. Анда-санда иығыңыздан 
хабар алып қойыңыз.

Бейвербалды имидж -дауыс ырғағы, сөздік қоры, сойлеу 
мэнеріңіз қандай? Боқтық сөздерді былай қойғанда, паразит 
сөздерді оңды-солды қолданатын, бажылдап сойлесетін адам 
сшкімге жаға қоймас.

Рухани имидж - адамның өмірлік үстанымы, кәзқарасы, ой- 
орісі, дүниетанымының да үлкен маңызы бар. Сондықтан жоғары 
білім алганнан кейін де кәсіби жағымен қатар, рухани білімізді де 
үнемі жетілдіріп отыруымыз қажет. Кітап оқу, театр, көрмелерге 
бару, т.б.

Фондық имидж - қызметіңіз, талантыңыз бен даңқыңыздың 
шыгуы, яғни аты-жөніңіздің жұртқа эйгілі болуы.

Материалдық имидж - пэтеріңіз, машина, басқа да құнды 
мүлкіңіздің болуы.

Күш-толымды емір, оның көптеген қыры мен мэні деген 
сөзі.Әскери, саяси, қаржылық, құқықтық дамадар ісінде күш бар. 
Дегенмен, адамдар мүндай күш иелеріне сене бермейді.



Тұлға күші-білімге, бабылдық пен ынтымақтастыққп 
негізделеді.Түлға күші-ақыл-ойды жүрегімен сезген жэне іскс 
асырған даналығы мен тэжірибе.

Даралық - түрлі тәжірибе, білім, пікір, сенім, мінез-қүлық, 
темпераменттермен көрініс береді. Даралық негізгі параметрлері: 
себеп, темперамент, қабілет, мінез.

Ш ағармашылық мүмкіндіктер-өз бетінше анықталғаіі 
білігі мен дағдысы, продуктивті жэне репрокуктивті, күру жасау 
немесе бүзудағы эрекеттік қабілетімен, оларды орындаудағы 
еңбек жемісімен корінеді.

Коммуникативтті мүмкіндіктер-басқа адамдармеп 
байланысқа түсу формасы, өлшемімен белгіленеді. Түлғааралық 
қарым-қатынас элеуметтік рольдер жүйесінде көрініс береді.

К өркем дік мүмкіндіктер-көркемдік қажеттіліктің деңейі, 
мазмүны, үдемелі жэне оны қанағаттандыруымен белгіленеді. 
Түлғаның көркемдік белсенділігі шығармашылықта, кэсіпте, 
өзіндік іс-әрекеті мен онер туындыларын пайдалануда ашыла 
түседі.

Ш ағармашылық мүмкіндіктер-өз бетінше анықталған 
білігі мен дағдысы, продуктивті және репрокуктивті, қүру жасау 
немесе бүзудағы әрекеттік қабілетімен, оларды орындаудағы 
еңбек жемісімен корінеді.

Коммуникативтті мүмкіндіктер-басқа адамдармен 
байланысқа түсу формасы, өлшемімен белгіленеді. Түлғааралық 
қарым-қатынас элеуметтік рольдер жүйесінде корініс береді.

К өркем дік мүмкіндіктер-коркемдік қажеттіліктің деңейі, 
мазмүны, үдемелі жэне оны қанағаттандыруымен белгіленеді. 
Түлганың көркемдік белсенділігі шығармашылықта,кэсіпте, 
озіндік іс-әрекеті мен өнер туындыларын пайдалануда ашыла 
түседі.

Қызметтік қарым-қатынас -  бүл қызметтік саладағы 
адамдардың өзара қатынасудың өте күрделі даму проңесі.

Қызметтік этикет -  бүл қоғамда орнатылған тэртіп жүйесі. 
Сондықтан іскер түлға этикетінің мағынасы адамдардың қарым- 
қатынас барысында бір-бірін түсінісуге арналған тэртіп жүйесін 
қүру деп айтуға болады

Қүжат көшірмесі -  бүл түпнүсқалы қүжаттағы барлық 
реквизиттердің суреттелуі.
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Брондауға кепілдеме —  бұл қонақ үйдің арнайы 
Оскітілмесін брондалған, клиенттерге номерлерді тапсырыс 
Гісргендегі кепілдеме ету. Бүл бекітпен эсіресе қонақтардың қонақ 
үйге кешігіп келуде қажетті.

Жеке дара қызмет көрсету -  шығарылатын өнімнің кең 
иоменклатурасын,сол сияқты көмекші операцияларға уақыт 
шмғындарының көп жүмсалуы,еңбек өнімділігінің төмен жэне 
онімнің озіндік қүнының жоғары болуын сипаттайды.

Сериалы қызмет көрсету -  жеткілікті коп мөлшерде 
шығарылатын онімдердің түпкілікті жэне көп емес бүйымдардың 
моменклатурасын анықтайды.

Жаппай қызмет көрсету -  үзақ уақыт ішінде үздіксіз 
шығарылатын шектеулі номенклатуралық бүйымдар немесе 
магериалдардың эрбір жүмыс орнында елеулі молшерде қатаң 
кайталанатын проңестерді сипаттайды.

Франчайзинг —  ол компания (франчайзер) тэуелсіз адамға 
пемесе компанияға (франчайзи) осы компанияның өнімі мен 
қызметтерін сатуға қүқық беретін бизнесті үйымдастыру.

Франчайзер —  ол лицензия беретін немесе озінің тауар 
белгісін, «ноу-хауы» мен операңиялық жүйелерін пайдалануға 
қүқық беретін компания.

Франчайзи —  ол бизнес қүрған кезде франчайзерден оқу 
мүмкіндігі мен көмекті сатып алатын жэне тауар белгісін, «ноу- 
хауды», франчайзердің жүмысын жүргізу жүйелерін 
найдаланғаны үшін қызметтік ақы (роялти) төлейтін адам немесе 
компания. Франчайзи бизнес қүру шығындарын өзі төлейді.

Роялти -  франчайзи франчайзерге төлейтін бірыңғай 
(|)ранчайзингтік желінің тауралық белігісін пайдалану қүнын 
озінің бағалауы негізінде анықталатын белгіленген кезеңді 
(әдеттегі, айы сайын) мөлшерлемелер аударымдары түріндегі 
сыйақы.

Франшиза —  ол франчайзер франчайзиге сататын толық 
бизнес-жүйе.

Компаниялар үшін франчайзинг —  ол бизнесті тарату 
тәсілі.

Кәсіпкерлер үшін франчайзинг —  ол бизнесті иеленушіге 
айналу тәсілдерінің бірі.

Ж арна -  керсетілген қызмет пен үсынылған қызмет үшін 
бір жолға белгіленген ақы.
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Бәсеке -  нарық ортасының бөлінбейтін кұрамдас бөліп 
Бэсеке-нарық экономикасының басты қозғаушысы.

Акдионерлік қоғам -  коммерциялық ужым, жарғылык; 
капиталы белгілі бір акциялар санына болінген.

Экономикалық тиімділік - кәсіпорында шешім қабылдаған 
кезде эрқашан шектеулі, қолда бар құралдарды пайдалама 
отырып, көздеген мақсатқа жетуді есепке алады.

Әлеуметтік тиімділік -  қолда бар шектеулі құралдармем 
кэсіпорынның барлық қатысушыларының әлеуметтік қажеттілігіи 
қанағаттандыруды қамтамасыз етеді.

Техникалық тиімділік -  кәсіпорының техникалық 
мақсатына байланысты, алға қойылған техникалық мақсаттарға 
жетуді қамтамасыз етеді (өндірістік потенциалға қажетті, өнімге 
жэне өндірістік бағдарламаларға қойылған көлемдік жэне 
сапалық талаптардың орындарлуы).

Экологиялықтиімділік -  кәсіпорының экологиялық 
мақсаттарга жетуіне зейін қояды.



Тест сүрақтары

• і|ііе8Ііоп>Ежелгі кезеңнің алғашқы қонақ жай кэсіпорындарына 
ікаіатыидар:
- уагіапі> таверналар 

уагіап1:>қонақ үйлер
• уагіап1>трактирлер
• уагіапі> панеиондар 

уагіапі:> бунгало

■ с]ие8І:іоп> Орта деңгейдегі қонақ үйде қанша түрақты жатар орын бар: 
уагіапО 100 
уагіапі>550

• үагіап1:> 600
• уагіап1> 1000 
<үагіапІ> 800

<циезйоп> Баға деңгейі бойынша бюджеттік қонақ үй деп бір номер бағасы 
келесідей болатын орналастыру күралдарып айтады:
<уагіапі>) 25$
<үагіапі:>205
<уагіапГ>40$
<үагіапС>50$
<үагіап1:> 55$

<Чие5Ііоп> Қонақ үй индустриясының негізін салушылар:
<үагіап1:> Статлер 
<үагіап1:> Политң 
<уагіап1:>Хилтон 

уагіапі>Гас 
<уагіапГ>Смит

<сіис8Ііоп> Мейрамхана функңиялары -  бұл:
<уагіапГ> ас әзірлеу 
<ұагіап1:>шикізат өндіру 
<үагіап1:>сату 
' уагіапІ>тарату 

<уагіапі:>сақтау

<яие8Ііоп> Франңуз біліктілігі бойынша қонақ үйлер бөлінеді:
<уагіапі> 3 жұлдызды 
<уагіап1:>7 жүлдызды 
<уагіапГ>8 жұлдызды 
<уагіап1:>6 жұлдызды 
<үагіап1:> 10 жұлдызды
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^ и езііоп й  Шағын қонак үйде қанша түрақты жатар орын бар:
<уагіапІ> 20 
<уагіапі>120 
<уагіапі>130 
<уагіапі> 140 
<уагіап1;> 110

<Яиезгіоп> Ірі қонақ үйде қанша тұракты жатар орын бар:
<үагіапІ> 550 
<үагіап1:>500 
<уагіап{>200 
<уагіапІ>250 
<уагіап(:>450

<дие8Ііоп>Қолданылу режимі бойынша қонақ үйлер бөлінеді:
<уагіап(> жыл бойы 
<уагіап1:>бір жылдық 
<уагіап(:>қыстық 
<үагіапі>жаздық 
<уагіапІ> бір маусымдық

<дие8ііоп> Қонақ үйде келесідей қызметтер көрсетіледі:
<үагіапІ> негізгі 
<үагіапІ>басты 
<уагіап1>кеңіл көтерушілік 
<уагіапІ> медициналық 
<уагіапГ> саудалық

<^ие8Йоп> ¥сынылатын қызметтері, қызмет көрсету децгейі бойынша 
мейрамханалар бөлінеді:
<уагіапІ> люкс 
<үагіап1:>жартылай люкс 
<уагіап1:>орташа 
<уагіап1:> УІР-класс 
<үагіапІ> екінші

<Яие8ііоп>Орналасу орыны бойынша мейрамханалар белінеді:
<уагіап(> қонақ үйдегі 
<үагіапІ>ЖОО-дағы 
<уагіапІ>мектептегі 
<уагіап[> шипажайдағы 
<үагіапі> зауыттағы
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1фИ'НІІ0П> «Люкс» мейрамханалардың гсұрамында болуы керек: 
і|Гіііпі> банкет залы

' ІІІІ|ІІ)1>Х0ЛЛ
іігіпп1>вестибюль 

\ ііі іші!>автотұрақ 
іііішіі> спортзал

і|іісмІіоп>Концерттік мейрамхана келесідей іс-шаралар өткізеді:
\ пгІапР- шоу-бағдарламалар 
уппапІ>фитнес- бағдарламалар

• уигіапОспектакльдер
- V11гіапОмюзиклдар

уіп іапІ> цирк бағдарламалары

і|ііс8І;іоп> Кейтеринг - бұл:
• уагіапІ> сыртқа шығып қызмет көрсету
• уагіапІ>тез
• унгіапі>қымбатырақ
■ '/агіап1>аса қымбат емес
• уагіапІ> өзіне өзі қызмет көрсету

- і|гіе8Ііоп> Фаст-фудтар -  бұл мейрамханаларда:
• уагіапО өзіне езі қызмет көрсету
• уагіап1:>даяшылардың қызмет көрсегуі
• уагіапІ>сыртқа шығып қызмет көрсету
■ \'агіапІ>жар'[ылай фабрикаттарды ұсыну
• үагіапІ> бағалар едәуір төмен

<^иекііоп> Кузетілетін автотұрақтағы орын саны қонақ үйдің номерлік 
қорына пропорционалды болуы тиіс:
<үагіап1:> 10%
<үапапІ>15%
<уагіапі>25%
<ұагіап1:> 35%
<уагіапі> 40%

<цие8ііоп>Қонақ ұйдегі номерлер ұлесіне тиетіні:
<уагіап1:>) 54%
<уагіап1:>45%
<уагіап1:>40%
<уагіапі> 80%
<уагіапі> 85%



<цие8Ііоп>Номерлер қандай белгілері бойынша жіктеледі:
<уагіапі> орын еаны 
<уагіапІ>жиһаз саны
<уагіап 1>декоративті бұйымдар саны бойынша 
<л'агіапІ>қызмст көрсетуші персонал саны бойынша 
<уагіапІ> ауданы бойынша

<цие8Гіоп> Қонақ үйлердің түрғын бөлігіне жатады:
<үагіапІ> номерлер 
<уагіапІ>мейрамхана 
<уагіапГ>вестибюль 
<уагіап(>спорт'іал
<уагіапО қызметшілердің болмелері

<диекІіоп>Мейрамханаларда қолданылатын үстелдердің биіктігі:
<уагіапІ>870мм
<уагіапГ>700мм
<уагіапІ>600мм
<\агіапІ>900мм
<уагіапІ> 970мм

<дие8Йоп> Қонақ үйлерде ұсынылатын тамақтандыру типтері:
<\агіапІ>ОВ (опІу-Ье- тек орналастыру
<үагіапІ>ОВ (опіу-сііппег) -  тек кешкі ас
<\агіапІ>ОЬ (опіу-іипс- тек түскі ас
<уагіапІ>НВ (Һаіі-Ьогсі- бэрі қосылган
<уагіат> НВ ('һаІГ-ЬогсІ тек түскі ас

<дие8Ііоп> Қонақтық ңиклінде қандай кезеңдерді боліп көрсетуге болады
<\'агіапі:>брондау
<\'агіат>тіркелу
<\'агіапІ>орналастыру
<\'агіап1:>тамақтапдыру
<\'агіапІ> фитнес

<дие8Ііоп> Қандай брондау көздері болуы мүмкін:
<уагіапІ> түрақты 
<уагіапі>уақытша 
<\'агіапІ:>көп реттік 
<уагіап{> жедел 
<үагіапІ> топтық
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<|ік'МІіоп> Брондау типтері:
' игіип4> кепілдендірілмеген 
мігі«п1>жедел 
міГІіті>уақытша 
пгіапІ> бір реттік 

\ пііап1> эпизодтық

(|іісяііоп>Эконом класеты қонақ үйлердегі номерлердің күны:
• уш’іапІ> 35$
• уигіап(:>25$
• умгіапІ>65$
• уіігіапІ> 75$
• уигіапІ> 85$

(|ііс8ііоп> Қабылдау жэне орналастыру қызметіне келесі қызметкерлер 
кіреді:
• уагіапіж абы лдау жэне орналастыру қызметінің бастығы 

уагіапІ>даяшы
• V а іі апі>м ар кетолог
• уагіапІ> қауіпеіздік қызметі 

уагіапі> аспаз

■х]ие8І:іоп> Апгрейд -  бұл мынадай қызметтерді үсыну:
<уагіапІ> орналастыру 
<уагіапі>тамақтандыру 
<уагіапі>автокөлік 
<уагіапГ>медициналық 
<уагіапІ> қосымша ақы алынады

<с]иейііоп> Г арни-отель -  бұл:
<үагіапІ> қонақ үй
<үагіапі>тұратын орын жэне кешкі ас ұсынады 
^уагіапОжүзстін қонақ үй 
<уагіапІ> тұратын орын жэне таңғы ас ұсынады 
<үагіапІ> тұратын орын жэне түскі ас ұсынады

<^иекиоп> Стандарттықтан люкске дейін қонақ үйлер үшін неміс 
классификациясы бойынша қосымша қызметтердің саны:
<уагіап1:>25 
<уагіапі>50 
<уагіап(>70 
<уагіапі>150 
<үагіапІ> 200
<де§Ііоп> 180 9000 Халықаралық стандартын сақтау үшін қажет:



<үагіапі;>жеткілікті материалдық база 
<үагіапІ>50 адамнан кем емес персонал саны 
<уагіапІ>инвесторлар 
<уагіапІ> сызықтық басқару құрылымы 
<үагіап1.> сызықты-функционалды басқару ісұрылі>імы

<^ие$поп> персоналды іріктеу және оны оқыту 
<үагіап1;> персоналды іріктеу жэне оны оқытуға жауапты 
<уагіапІ>экімшілік 
<уагіапІ>шаруашылық 
<уагіапІ>саудалық -  тұрмыстық 
<уагіапІ> медициналық

<^иекІіоп> Қызмет сапасы келесі ісұрамдас бөліктердің бірлігі ретінде: 
<уагіапІ> базалық сапасы 
<\'агіапі>басты сапасы 
<уагіап1:>жасалатын 
<уагіап1:>қатысты 
<\'агіапі> зерттелетін

<с]иезііоп> Жалпыіа ортақ сапаны басқару тұжырымдамасын дамытуші>і 
галымдар:
<уагіапі>Э. Деминг 
<уагіап1;>Дж. Рэббит 
<уагіап1:>Дж. Джурани
< V агі ап!:>Жап о н и я л ы қ ғалымдар 
<уагіап1:>П. Бергх

<^ие8Ііоп> Репьютинг - бұл:
<уагіапі:> іс-қнмылдар кешені
<уагіап1:>касиеттер кешені
<уагіапІ>еипаттамалар кешені
<уагіап1:> қонақ үй кәсіпорынының қаржылық беделі
<\'агіап1:> қонақ үй кэсіпорынының коммерциялық беделі

<дие8Йоп> Бизнесте кездесетін стратегиялар түрлері:
<уагіапІ> шабуылдаушы
<\'агіапі>күтуші
<уагіапі>кұраушы
<үагіапІ> көбейту стратегиясы
<уагіап1;> түрақтылық стратегиясы
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(ЦіС8Йоп> Атасіеия 0 0 8  брондау жүйесіндегі көп қолданылатын тарифтер 
і үрлері:
- уагіапО қалыпты иілімді тарифтер
• уигіапі>жарияланған тарифтер
• упгіапі^маркетингтік тарифтер
■ уіігіап1:> топтық тарифтер
• Уіігіап1> жеке тарифтер

• цие8І:іоп> Қазақстандағы көп қолданылатын брондау жүйелері:
- уаі'іапІ> Атасіеиз 0 0 8
■ үагіапІ>КЛ2В00К1М 0.С0М  

уагіапі>ОгехС.сот 
уагіап1:> 8Ьге

• уагіат> Ү/огЫзрп

с|ііс8І:іоп>Халыкаралык жүйеге қатысты резервілеу жүйесі: 
уаі'іап(:>Атасіеи8 

<уагіапі>8і:оск-2000
- уагіапІ>Ке8І:аига пІ-2000 

уагіап1:>Ғіс1еНо Ғгопі: ОШсе
<\'агіапІ> НоІеІ-2000

<^ие8ііоп> Ақпараттық технологиялардың жетекші провайдері Ата<іеи8 
0 0 8  жүйесінің орталық кеңселері орналасқан:
<уаі'іапі> Мадридте (Испания)
<уагіапі>Мельбурнда (Австралия)
<\'агіапі>Лондонда ( ¥  лыбритания)
<уагіапі> Прагада (Чехия)
<\'агіапі> Токиода (Жапония)

<дие8ііоп> ҒШЕЬІО ҒО логистикалық жүйесінің негізгі модульдері:
<л'агіапі> брондау модулі
<уагіапі>жннастырушы модулі
<уагіапі>бармен модулі
<уагіапі> швейңар модулі
<уагіапі> инженер модулі

<цие8ііоп> «ҒҒО» автоматтандырылған жүйесінің сапасы:
<үагіапі>жүйенін қарапайымдылығына байланысты, пайдалану жеңілдігі 
<уагіапі>жүйенің қарапайымдылығы есебінен бағдарламаның аздығы 
<\'агіапі>жүйепіи қарапайымдылығы есебінен пайдаланушылардың 
қолдануы шектелмеуі
<уагіапі>жүйенің қарапайымдылығы есебінен қонақ үй торабында ғана 
пайдалануы
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суагіапО жуйенің қарапайымдылығы есебінен технология жап.міші 
жумысы бірдей қонақ үйде пайдалануы

<цис8ііоп> Брондаудың халықаралық компьютерлік жүйесінде(ОВ8) қоішЦ 
үйді үсынуы бөлімдерді сипаттайды:
<\'агіаШ:> қонақ үйдің жалпы сипаттамасы 
<\'агіапі>қонак үйдің орналасу жерін бейнелеу
<л'агіапі>қонак үйге дейін жететін транспорттық құралдарды сипаттау 
<\'агіал1:>қонак үйдің персонал саны
<\'агіапІ> қонақ үйдің көңіл-күй көтеру бағдарламаларының мазмүны

<^иезііоп> Бүгінде қонақ үй бизнесін компьютерлендіру кезеңдері: 
<\'агіапІ> қонақ үйдің ішіндегі бизнес-үдерістерді автоматтандыру 
<\'агіаііІ>сервис деңгейін жоғарылату 
<үагіапі>қоііақ үй қорын қолдануды оңтайландыру 
<\'агіап(;>қызметкерлердің іс-қимылдарын бақылау 
<\'агіапІ>клиеиттердің қозғалысының мониторингі

<с|ие8ііоп> Қонақ үйдегі клиенттер жэне клиенттердің шоттары жайЯ.і 
ақпараттарды жүргізу бөлімінде брондау жүйесінің негізгі логистикалык 
функңияларына:
<\'агіапі> клиенттер бойынша тарих жүргізу 
<\'агіапІ>номерлік қордың жай-күйін жедел бақылау 
<\'агіапІ>номерлерді жинастырушылардың жүмысын бақылау 
<үагіапі> статистикалық және қаржылық ақпараттарды жинақтау 
<уагіапі> номерлік қордың жүктелімі жайлы ақпарат

<сіие8ііоп> Қонақ үйдің номерлік қоры жайлы ақпараттарды жүргізу 
бөлімінде брондау жүйесінің негізгі логистикалық функңияларына: 
<\'агіапі>іюмерлік қордың жай-күйін жэне номерлерді 
жинастырушылардың жүмысын жедел бақылау 
<үагіапі>клисштер бойынша тарих жүргізу 
<уагіаііІ>орындарды брондау
<\'агіапІ>қонактарды түрғызу жэне оларды орналастырудың барынша 
оңтайлы тэсілін іздеу
<\'агіапі>ор түрлі күжаттардан үзінді жасау

<дие8ііоа> Ақпараттық ресурстарды басқаруды жеделдететін техникалық 
құралдар:
<\'агіапі>) компьютерлік техника құралдары 
<үагіапі>техникалық жабдықтау кұралдары 
<үагіапі>ұйымдастырушылық техника құралдары 
<\'агіапі> материалды-техникалық қамтамасыз ету құралдары 
<үагіапі> техникалық жабдықтар құралдары
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і|ііі\чііоп>  Бағаны анықтаудың құрамдас бөліктері:
\ш іапі> тауар, ақша 
■ ;п іапІ>номерлер саны 
піпапОқызметтер саны 
\ игіапІ> сұраныс 
упгіаіЮ шығындар

і|ііе8Ііоп>Бағаны анықтау эдістерінің факторлары:
• уагіапІ>) шығындар
■ уагіапОқызметтер саны
■ уагіап!>құн
• уагіапІ> ақша
• уагіапІ> мауеым

• (|ііс8І:іоп> Хаббарттың формуласы бойынша номерғе деғен тариф келесі 
иорсеткіштер бойынша шығарылады:
• \'агіапІ> шығындар
• уагіап1:>салықтар
• уагіапОқызметтер құны
■ \'агіап(>кызметтер саны

уагіаіЮ өткен жылы сатылған номерлер саны

■ С|иеяІіоп>ІІІыгындар негізінде баға белгілеудің көрсеткіштері:
<уагіап(:> тауар бірлігінің өзіндік ісұны
СуагіапОжалпы табыс 
<уагіапІ>шығындар
■ 'үагіапОжүктелім коэффиңиенті 
<уагіапО қызметтер саны

<дие8(:іоп> Бағалық кешбасшылыққа жету жэне оны сақтап қалуға 
бағытталған стратегия:
<үагіапО «қаймағын алу» стратегиясы 
<уагіапОбағаны сақтау стратегиясы 
<уагіапОбағанытөмендету стратегнясы 
<уагіапОэксперименталды бағалар стратегиясы 
<уагіапО минималды бағалар стратегнясы

<^иехііоп> Эконом классты қонақ үйлердегі номерлер қүны:
<уагіапГ> 35$
<ұагіап025$
<уагіапОб5$
<уагіап(> 75$
<үагіапО 85$
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<^иезііоп> Мейрамхана табыеы міндеттерді шешуді қамтамасыз етеді: 
<уагіапІ> барлық ағымдағы шығындарды өтеу 
<уагіапС>инвесторларды іздеу
<уагіап1>бизнес-планды жасау үшін дерек кезі болып табылады 
<уагіапІ> дивиденттерді төлеу 
<уагіапІ> персоналды үстау

<цие8Ііоп> Табысты жоспарлаудың кезеңдері:
<уагіап1>) жоспар алдындағы мерзімдегі кәсіпорынның табысын талдау 
<уагіап1>бизнес-жоспарды жасау 
<үагіап1:>табыстардың ықтимал сомасын есептеу 
<уагіап1>табыстардың нақты сомасын есептеу
<уагіапІ> табыстардың жоспарын орындауды қамтамасыз ету бойыншн 
шаралар кешенін жасау

<^ие8Ііоп> Мейрамхананың төлем қабілеттілік деңгейі негізгі қаржылык 
коэффициенттермен бағаланады:
<уагіапі> абсолютті төлем қабілеттілік коэффициенті 
<уагіап1:>қатысты төлем қабілеттілік коэффициенті 
<уагіап1:>шүғыл төлем қабілеттілік коэффициенті 
<\.’агіапі> қысқа мерзімді төлем қабілеттілік коэффициенті 
<уагіапІ> төлемдердің айналымдылығы коэффициенті

<дие8Ііоп>Айналым қорларына:
<уагіап!> тауарлық қорлар 
<\'агіапІ>өпдірістік қорлар 
<уагіапі>аяқталмаған өндіріс 
<уагіапі>дебиторлармен есептесу қүралдары 
<үагіап1:> нарық коньюктурасы

<диез1:іоп> Қонақ үй бизнесінің табысты қызмет етуі үшін негізгі ресурстар 
маңызды:
<үагіап(:>шикізат (номерлердің орналасуы жэне олардағы жайлылық) 
<уагіап1:>орналасқан жері 
<\'агіапІ>і имара'і архитектурасының бірегейлігі 
<уагіапі>қонақтарға қызмет көрсетудің стандартталған деңгейі 
<уагіапі> ақпарат (мүмкін болатын барлық көздерден түсетін)

<^ие«1:іоп> Қонақжайлылық кэсіпорындарыныц басқару қүрылымыіі 
анықтаудағы негізгі үғымдар:
<уагіап(> ОСУ элементтері 
<\'агіапі>өнімді өткізу 
<уагіапІ>қонақ үй талабы 
<\'агіап1> орындау процедурасы 
<үагіап1> регламентация
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• циезііоп^Аттестацияның жүргізілу кезеңдері:
• уагіапІ> дайындық
• уагіапІ>алдын ала
• уагіапОемтихандар өткізу
■ \'агіапІ>сабактар жүргізу
• уагіапІ> қызметтерді санау

•'сіас5Ііоп>А'пестация жүргізіледі:
<уагіап1> лауазымьш өсіру немесе жүмыстан босату үшін үміткерлерді 
апықтау үшін
• \'агіапІ>трснингтерден өту үшін 

\'агіапІ>персоиал санын көбейту үшін 
уагіапІ>персонал санын азайту үшін

• уагіапО қызметтер санын көбейту үшін

• ̂ иезІіоп> Қонақ үй персоналы жүмыс сферасына байланысты:
<уагіап1> басқарушы
<үагіапІ>экімшілік
<уагіапІ>тек номерде қызмет көрсететін 
<уагіап1:> тек шақырту бойынша қызмет көрсететін 
<уагіап1:> жабдықтаушы

<цие8Ііоп> Үжымдық мәдениеттің базалық элементтері:
<\'агіапі>компания миссиясы, оның негізгі мақсаттары
<уагіапІ>компания үраны
<уагіапІ>моральдық кодекс
<уагіап1:> сыртқы бейне
<уагіап!:> эстетикалық кодекс

<с|ие8Ііоп> Материалдық емес ынталандыру келесідей күрамдас бөліктерді 
бөліп көрсетеді:
<үагіапі> үжымдық мэдеииет 
<уагіапІ>мэдениеті 
<уагіапІ>кадрлық саясат 
<уагіап1> қызмет көрсету мэдениеті 
<уагіапі> коммуникабельділік

<цие$Ііоп> Қонақ үй кэсіпорыны персоналын ынталандыру критерийлері: 
<уагіап1:> өз мамандыгына берілу 
<уагіап!:>нақты орын алуға тырысу
<уагіапІ>бүкіл персонал арасында өзіиің қадірі бар екеиін көрсету 
<уагіапГ>ұжым ықпалы 
<уагіапІ>коммуиикаиияларға ұміылыс
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<^ие8Ііоп>Қонақ үй бизнесінде жні қолданылатын кадрлық ресурстарды 
басқаруға ықпал ету эдістері:
<үагіапі> экімшілік -  үйымдастырушылық 
<\агі ап іж о о р  д и иациял ы 
<уагіап1:>ұйымдастырушылық -  бөлушілік 
<уагіап!:>либсралды 
<уагіапІ>тоталитарлық 
<уагіап!:> демократиялық

<^ие8Ііоп>Қонақ үй кэсіпорынының дамуын орта мерзімге жоспарлаү 
кезінде Алматы қаласындағы «Хаятт Ридженси» сияқты қонақ үйлеріс 
ұсынылатын кадрлық шаралар (ашық кадрлық саясатты қолдану): 
<\агіапІ>перспективті адамдар мен жобаларды іздеу, жұмысқп 
үміткерлердің банкін құру
<уагіапі>кайта даярлау бағдарламаларын жүргізу
<\'агі ап1:>жұмысқа қабылдаудың дэстүрлі емес тэсілдерін жасау,
конкурстық іріктеу
<үагіапІ> жеке (фирмалық) институттар құру
<уагіапІ> ауысып отыратын персонал үшін жұмыс орындарын іздеу

<с]иехі:іоп> Қонақжайлылық сферасының қызметкерлерінде негізгі 
жағымды қасиеттер:
<уагіапЕ>іскерлік 
<уагіапі>саналылық 
< \тагіапІ>кұрмет 
<уагіапІ> эдептілік 
<уагіапі> өзін дұрыс ұстау

<^иезйоп> Қонақ үй кәсіпорынын басқарудың элеуметтік-психологиялық 
әдісінің критерийлері:
<уагіап1> демалыстар 
<үагіапі>зандар 
<\'агіап(>жалакы 
<уагіапІ>сыйақылар 
<\'агіапі> қосымша төлемдер

<диез1іоп> Қызметкердің аттестаңиялық көрсеткіштері:
<уагіапІ> жеке қасиеттері
<\'агіапІ>епбекті қорғау жэне қауіпсіздік техникасы 
<уагіап1:>езін-езі ұйымдастыру 
<уагіапІ> топтық жұмыс 
<уагіапі> клиенттің бағдары
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- чіЮ5Ііоп> 180  9000 Халықаральщ стандартын сақтау үшін:
• уагіап1> жеткілікті материалдық база
• уагіапІ:>50 адамнан кем емес персонал саны
• уагіапОипвесторлар
■ уагіапі> сызықтық басқару күрылымы
• уагіапі> сызықты-функционалды басқару күрылымы

• і]ие8ііоп> Сапаны басқару үшін жүйелер:
уагіап1:> персоналды іріктеу жэне оны оқытуға жауапты 

<уагіапІ>экімшілік 
<уагіапІ:>шаруаінылық 
<уагіап1>саудалық -  түрмыстық 
<уагіап1:> медициналық

<^ие§1:іоп> Қызмет сапасы келесі күрамдас беліктердің бірлігі ретінде:
<уагіапІ> базалық сапасы
<уагіапІ>басты сапасы
<уагіапІ>жасалатын
<уагі апі>қатысты
<уагіап1:> зерттелетін

'с|ие8йоп> Жалпыға ортақ сапаны басқару түжырымдамасын дамытушы 
ғалымдар:
<уагіап1:>Э. Деминг 
<уагіап1:>Дж. Рэббит 
<уагіап1:>П. Бергх 
<уагіапг> Тэйлор 
<уагіапІ> Хилтон

<^ие8Ііоп>Репьютинг - бүл:
<уагіапІ> іс-қимылдар кешені 
<уагіап1:>қасиеттер кешені 
<уагіапІ>сипатгамалар кешені
<уагіапІ> қонақ үй кэсіпорынының қаржылық беделі 
<уагіапІ:> қонақ үй кәсіпорынының коммерңиялық беделі

<дие8Ііоп> Қонақ үйлердің сапа аймағындағы саясаты:
<уагіапі> сапаны қамтамасыз ету 
<үагіапі>шығыпдарды азайту
<уагіапІ>тұтыпушыга қызмет көрсету сапасының түрақтылығын арттыру 
<уагіап1:>түтынушылардың мүддесін қорғау
<уагіапі> түтынушылардың сүрапысын қызметтермен барынша 
қанағаттандыру

273



<^иезііоп> Қонак үй кәсіпорыны қызмсттерінің аса маці.пші 
сипаттамаларына:
<уагіап!:> түрақтылық 
<уагіапІ>жариялылық 
<уагіапі>қауіпсіздік 
<уагіапІ>эдешілік 
<үагіапі:> алдын алушылық

<^ие8Ііоп> Жоспарлаудың болжамдарын жасау үдерісінде эдіеп|.  
қолданылады:
<уагіап1:> логикалық 
<уагіапІ>экономикалық 
<уагіап1:>математикалық 
<уагіапі> талдаушылық 
<уагіапІ> индексиалды

<^иезііоп> Апгрейд -  қызметтері:
<уагіапі> ориаластыру 
<уагіапі>тамақтандыру
< уагіапі>автокөлі к 
<уагіапІ>медициналық 
<үагіапі> қосымша ақы алынады

<Яііе8ііоп> Орналастыру күралдарын категориялау міндетті түрдо 
жүргізілетін елдерге:
<уагіапі> Бельгия 
<уагіапі>Мексика 
<уагіапі>Болгария 
<уагіапі>Рееей 
<уагіапі> Франция

<^иезііоп> Қонақ үй кәсіпорыныныц қүжаттарын қорғау бойынша іс- 
шаралар:
<уагіапі>техникалык
< уагі апі>м атер и ал д ы к 
<үагіапі>координациялық 
<уагіапі> өнеркэсіптік 
<уагіапі> коммерцпялық

<Яие8ііоп> Қонақ үй кәсіпорынының іскерлік абыройы:
<уагіапі> қонақ үй кэсіпорынының фирмалық стилінен 
<уагіапі>қонақ үй кэсіпорынының визуалды бейнесінен 
<уагіапі>паблик рилейшнз (РК.)
<уагіапі>қызмет көрсету мэдениетінен 
<уагіапі> өндірістің этикасы мен эстетикасынан
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і|по.чііоп>  «Флотель» қонақ үйі-бұл:
\ пгіап1> судағы курорт
уагіапОаэро қонақ үй немесе «¥шатын отель»
уаНапОномерлік қорының сыйымдылығы үлкен қонақ үй, ойын 

Пи шссімен байланысты
• ушіап1> қарапайым етандарттағы жэне шекті қызметтер спектрі бар 
цасіпорын

\пііапІ> ірі форумдар мен конференциялар қатысушьшарына қызмет 
міреететін отельдер

і|ііс8Ііоп> Сертификаттау жүйелерінің әрекет ету деңгейлері:
• уагіап4>ұлттық 
*уагіапі>республикалық
• уагіапі>еалаішілік
• увгіапОқалалық
• уагіапІ> облыстық

• і]ис8і:іоп> Сертификаттау жүйесіне:
• уагіап(:>) орталық орган
• уагіапОқопак үй номерлері
• уагіапіжэсіпорынныи жұмыс жоспары 

уагіапІЖэсіпорын персоналы
• үагіапг> ішкі сарапшылар

<сіие«ііоп>Қонақтық циклінде кезеңдер бөлінеді:
<уагіапг> брондау 
<уагіапІ>тіркелу 
<уагіап{>орналастыру 
'уагіапІ>гамақтандыру 

<уагіапі> фитнес

<ЯиезІіоп> Брондау көздері:
<уагіапі> тұрақты 
<\'агіап!:>уакытша 
<уагіапі>көп реттік 
<\'агіапі> жедел 
<уагіапі> топтық

<циезііоп> Брондау типтері:
<уагіапі> кепілдендірілмеген 
<уагіапі>жедел 
<уагіапі>уақытша 
<уагіапі> бір реттік 
<уагіапі> эпизодтық



<с]ие$1:іог>>Қонак үйлерде үсынылатын тамақтандыру типтері:
<уагіапі>ОВ (опІу-Ье- тек орналастыру 
<уагіапі:>ОВ (опіу-сііппег) -  тек кешкі ас 
<уагіапІ>ОЬ (опіу-іипс- тек түскі ас 
<уагіап!:>НВ (Һаіі-Ьоагсі- бәрі қосылған 
<уагіапі> НВ (һаІҒ-Ьоагсі- тек түскі ас

<^иезііоп>Мейрамханаларда қолданылатын үстелдердің биіктігі:
<уагіапі> 690-750мм  
<уагіапі>650-680мм 
<уагіапі>600-650мм 
<уагіапі>500-600мм 
<уагіапі> 1100-1200мм

<дие»ііоп> Қабылдау жэне орналастыру қызметіне:
<үагіапі>қабылдау жэне орналастыру қызметінің бастығы 
<уагіапі>даяшы 
<үагі апі>маркето л ог 
<уагіапі> қауіпсіздік қызметі 
<уагіапі> аспаз

<^ие8ііоп> Қонақ үй кешенінің қызмет көрсету технологиялары:
<уагіапі> базалық технологиялар 
<үагіапі>аралас технологиялар 
<үагіапі>жаңа технологиялар 
<уагіапі>гірестижді технологиялар 
<үагіапі> ақпараттық технологиялар

<диезііоп>Баға деңгейі бойынша бюджеттік қонақ үйдің бір номер бағасы: 
<уагіапі> 25$
<үагіапі>208
<ұагіапі>40$
<уагіапі>50$
<ұагіапі> 55$

<^ис8ііоп> «Люкс» мейрамханалардың күрамында:
<уагіапі> банкет залы 
<уагіапі>холл 
<уагіапі>всстибюль 
<уагіапі>автотүрақ 
<үагіапі> спортзал
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і|ііС8Ііоп>Концерттік мейрамхананың іс-шаралары:
• унгіапі> шоу-бағдарламалар
• үцгіапі>фитнес- бағдарламалар
• уаі'іапі>спектакльдер
• УііііапІ>мюзиклдар
• уагіапі> цирк бағдарламалары

• (|ис8ііоп> Кейтеринг -  бұл:
• уагіапі> сыртқа шығып қызмет көрсету
• уагіапі>тез
• уагіапі>қымбатырақ
• уагіапі>аса қымбат емес
• уагіапі> езіне өзі қызмет көрсету

• сіие8ііоп> Фаст-фудтар -  мейрамханаларда: 
уагіапі> өзіне өзі қызмет көрсету 
уагіапі>даяшылардың қызмет көрсетуі

• уагіапі>сыртқа шығып қызмет көрсету
■ уаі'іапі>жартылай фабрикаттарды ұсыну
■ үагіапі> бағалар едэуір төмен

■ і]ие8ііоп> Күзетілетін автотұрақтағы орын саны қонақ үйдің номерлік 
қорына пропорционалды болуы тиіс:
<уагіапі> 10%
<уагіапі>5%
<уагіапі>15%
<ұагіапі>25%
<ұагіапі> 35%

<с]ііе8ііоп> Қонақ үйдегі номерлер үлесіне:
<үагіапі> 54%
<уагіапі>45%
<уагіапі>40%
<уагіапі> 80%
<уагіапі> 85%

<^ие8ііоп> Номерлерді белгілер бойынша жіктеледі:
<уагіапі> орын саны 
<үагіапі>жиһаз саны
<уагіапі>декоративті бұйымдар саны бойынша 
<уагіапі>қызмет көрсетуші персонал саны бойынша 
<уагіапі> ауданы бойынша
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<цис8ііоп> Қонақ үйлердің түрғын бөлігіне: 
суагіапО номерлер 
<уагіап1:>мсйрамхана 
<уагіап1;>вестибюль 
<\агі апі>с портзал
<үагіапІ> қызметшілердің бөлмелері

<дие8ііоп> Стандарттықтан люкеке дейін қонақ үйлер үшін неміі 
клаесификаңиясы бойынша қосымша қызметтердің саны:
<уагіапІ>25 
<уагіап(:>50 
<уагіапІ:>70 
<уагіап1>150 
<уагіап(> 200

<^иезііоп> Маркетинг принңиптерін атаңыз:
<уагіапІ> коммерңиялық нэтижеге багыталу 
<ү агіапі>қо 1і ақтард ы орналаетыру 
<уагіапі>қүрылғыларды жаңарту 
<уагіап(;>ғимаратты реконструкциялау 
<уагіапІ> БАҚ-да жарнама орналастыру

<дие8ііоп> Маркетингтік мақсаттарға жету үшін қонақ үй қолдануы мүмкіп 
стратегиялары:
<уагіапі> дифференциацняланбаған маркетинг стратегнясы 
<уагіапі>ақпараттық маркетинг 
<уагіапі>шоғырланбаған маркетинг стратегиясы 
<уагіапі>бэеекелестік маркетинг стратегиясы 
<уагіапі> жеке маркетинг стратегиясы

<циезііоп> Маркетингтің дэстүрлі кешені сипаттайды:
<уагіапі> баға 
<уагіапі>жарпама 
<уагіапі>қүн 
<уагіапі>сүраныс 
<уагіапі> үсыныс

<сіис8ііоп>Дифферепциациялапбаған маркетинг стратегнясын қабылдау:
<\'агіапі> біртиптілік жағдайында
<\'агіапі>жобаның жекелігі жағдайында
<уагіапі>мерзімділік жағдайында
<уагіапі>қатал бэсеке жағдайында
<үагіапі> минималды ақша шығындары жағдайында
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і|іЮ8Ііоп> Қонақ үйлер мен мейрамханалардың маркетингін басқару 
принцрштері:
• УагіапІ> релеванттілік
• уіігіапІ>түр өзгертушілік
• уагіапІ>фупкционалдылық 

\'аііапі>рационалдылык 
уагіапО тиімділік

■ і|ію8Ііоп>Бизнесте кездесетін стратегиялар түрлері: 
уагіапО шабуылдаушы 
уагіапОкүтуші 
уагіапОкүраушы 
уагіапО көбейту стратегиясы

• уагіапО түрақтылық стратегиясы

:цие8Йоп> Француз біліктілігі бойынша қонақ үйлер бөлінеді: 
уагіапОЗ жүлдызды 

<уагіапі>7 жүлдызды 
<уагіапІ>8 жүлдызды 
<үагіапі>6 жүлдызды 
<уагіап:> 10 жүлдызды

<сіиеяІіоп> Шагьш қонақ үйде түрақты жатар орын:
<уагіапі> 20 
<уагіапІ>120 
<уагіапІ>130 
<уагіапі> 140 
<уагіап1:> 110

<диекІіоп> Ірі қонақ үйде түрақты жатар орын:
<уагіап1> 300 
<үагіапі>170 
<үагіапі>200 
<уагіапІ>250 
<уагіапІ>150

<^ие8Ііоп> Қолданылу режимі бойынша қонақ үйлер:
<уагіапІ> жыл бойы 
<уагіап1>бір жылдық 
<уагіапі:>кыстық 
<уагіапі:>жаздық 
<үагіап1:> аралас
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<диеШоп> Орта деңгейдегі қонақ үйде түрақты жатар орын:
<уагіап1:> 100 
<уагіап1:>100-ден төмен 
<уагіап1:>550 
<уагіапі> 600 
<үагіапІ> 1000

<^ие8ііоп> ¥еынылатын қызметтері, қызмет көрсету деңгейі бойынши 
мейрамханалар бөлінеді:
<уагіапГ>люкс 
<уагі апІ>жартылай люкс 
<ұагіапі>орташа 
<уагіапІ> УІР-класс 
<уагіапі> екінші

<ңие8ііоп> Орналасу орыны бойынша мейрамханалар бөлінеді:
<уагіапі> қонақ үйдегі 
<үагіапі>ЖОО-дағы 
<уагіапі>мектептегі 
<уагіапі> шипажайдағы 
<уагіапі> зауыттағы

<^иезііоп>Г арни-отель -  бүл:
<уагіапі> қонақ үй
< үагі апі>тұратын орын және кешкі ас үсынады 
<уагіапі>жүзетін қонақ үй
<уагіапі> түратын орын және түскі, кешкі ас үсынады 
<уагіапі> түратын орын жэне түскі ас үсынады

<дие8ііоп> Жеке орналаетыру қүралдарына жататындары:
<уагіапі> жалға берілетін үйлер 
<уагіапі>пансионат 
<үагіапі>жиһаздалған бөлмелер 
<уагіапі>туристік баспаналар мен түрақтар 
<уагіапі> конгресс-орталықтар

<Яие8ііоп> Шипажайлық-сауықтырушылық қызметтерге жататындары: 
<уагіапі> шипажайда тұру 
<уагіапі>көліктік-экскурсиялық қызметтер 
<уагіапі>тұрумен қоса алғандағы клубтардың қызметтері 
<уагіапі>конгресс-орталықтардың қызметтері 
<уагіапі> жатақханалар қызметтері
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- ііие5Ііоп> Франчайзердің міндеттері:
• үагіапО төлемдердің барлық түрін орнату
■ уагіапІ>технологиялык үдерістерді үйымдастыру
- үагіапІ>бағалық ережелерді орнату
• уагіапІ>конак үйлер жайлы ақпараттар үсыну
• уагіапР- ережелер мен нормалардың ағымдағы жиынын өзгерту

цие5ііоп> Франчайзи міндеттері:
• уагіапІ> ақпараттың қүпиялылығы
• уагіапОброидаудың орталықтандырылған жүйесі
• уагіапОқызметінің бір нарықта жүзеге асыру
• уагіапІ>шекті инвестиңиямен бизнесті кеңейту
• уагіапІ> үсынылатын қызметтердің сенімділігі

•Ч]ие5Ііоп>Таймшер түжырымдамасы қожайындарға үсынады:
<уагіапІ> жыл сайын нақты мерзім ішінде (маусым жэне интервал) қонақ 
уйдегі номерді пайдалану қүқығын
<\'агіапі>автомобильдер мен яхталарды үзақ мерзімге пайдалану қүқыгын 
<уагіап1:>алтын картаны шексіз пайдалану қүқығын 
<уагіапі> жылжымайтын мүлікті сату-сатып алу күқығын 
<уагіапІ> бірнеше курорттық аймақтарды сатып алуды

<^иезгіоп>Т аймшерде қатысушылар:
<уагіапІ> промоутерлер (жоба жасаушьшар)
<уагіапІ>мейрамханалар желісі
< ұагі апі^турист і к компаниялар 
<уагіап1> таймшер-менеджерлер 
<уагіат> РЯ- менеджерлер

<^ие8Ііоп> Франчайзингтік желіге кіру үшін:
<уагіап1;> сіздің еліңізде франчайзидің қызмет етуі үшін тұрақты заңдық 
база болуы керек
<уагіап1>франчайзингтік компанияның акциялары болуы керек 
<уагіап1:>бизнес-план болуы керек
<уагіап1:> франчайзингтік компанияның ел -иесімен азаматгықты келісу 
<\'агіапі> тауарлық марканы сату-сатып алу келісімі

<диезгіоп> Ерікті қонақ үй тізбектерінің шеңберінде бірігу нысандары:
<уагіап(:> қонақ үй консорциумы
<уагіапі>АҚ
<уагіап{>ЖШС
<уагіапІ>ЖК
<үагіапІ> аралас талаптарда бірігу
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<^ие8ііоп>Таймшерде (клубтық демалыста) сатып алынады:
<уагіапІ> уақыт интервалы 
<уагіапІ>қонақ үй 
<уагіап(:>клуб 
<уагіапГ> жергілікті жер 
<уагіап(> жағажай

126<чиехііоп> Клубтық демалыс жүйесінде күнгізбелік жыл маусымдаріп 
бөлінген:
<уагіапІ> ақ 
<уаі'іапі:>қара 
<уагіап1:>жасыл 
<уагіап1:> сары 
<уагіапі:> сарғылт

<диез1:іоп> Ежелгі кезеңнің алғашқы қонақ жай кәсіпорындарыіш 
жататындар:
<уагіапІ> таверналар 
<уагіап1:>конақ үйлер 
< \’агіап1:>трактирлср 
<уагіап1:> пансиондар 
<уагіапі> бунгало

<с]иезі:іоп> Аса ірі қонақ үй желілерінің негізін салушылар:
< \’агіапІ>Хилтон
<уагіапІ>Политц
<уагіапІ>Т эйлор
<үагіап1:>Буланже
<уагіапОПаскаль

<^иезііоп> Мейрамхана функциялары -  бүл:
<уагіап1> дайындалуы қиын тағамдарды өндіру
<уагіапІ>шикізат өндіру
<үагіапІ>сату
<үагіап1>бөлу
<уагіап1:>сақтау

<диез!:іоп> Қонақ үй өнімінің деңгейлік күрылымы:
<уагіап1:> негізгі 
<уагіапІ>басты 
<уагіапі>көңіл көтерушілік 
<уагіапІ> медициналық
<үагіап1:> саудалық Ч
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фЮ8Ііоп>Мейрамхана шаруашылығының атқаратын функциялары:
• уагіапІ> шикізахтар мен тауарларды сатып алу
• ушіапІ>бос уақытты ұйымдастыру
■ уагіапОақпараттық-кеңестік
• уагіапОкулинарлық өнімдерді өткізу
• уагіап{> тамақтандыру

• (|ііс8Ііоп> Еуропаның қонақ үй индустриясындағы дамуы кезеңдері:
• үагіапі>ІІІ б.э.д. IV мыңж. -  б.э. V  ғ.
• уагіапОб.э. Імыңж. — б.э. ІІІғ.
• уагіапі>б.э.д. ІІмыңж. -  б.э.
<уагіапІ>б.э. VI - УІІғғ.
• уагіап1:> XIX - ХХІғ. басы

і|ие$ііоп>Мейрамханалық істің негізін салушылар:
• уагіапі>Буланже
• л'агіапі>К. Хилтон
• \'агіапі>Статлер 
<уагіапі>Ф. Тейлор 
<ұагіапі>К. Уилсон

<^иекііоп> Қонақ үй қызметтеріне жататындар:
<уагіапі>қонақ үйден орын брондау
<үагіапі>демалыс кезінде балалар жэне студенттер лагерьлерінің 
қызметтері
<уагіапі>жылжымалы саяжайлар үшін кемпингтер мен түрақтар қызметі 
<уагіапі> жатар орын вагондары қызметі
<уагіапі> сауықтыру орталықтары мен демалыс үйлерінің қызметтері 

<с|ие8ііоп>Әлемдегі ең үлкен қонақ үй қай жерде орналасқан:

<уагіапі>Лас-Вегас 
<уагіапі>Париж 
^уагіапіЖитай 
<уагіапі>Новая Зеландия 
<уагіапі>Греция

<дие8ііоп>Әлемнің қай жерінде су астындағы қонақ үй орналасқан:
<уагіапі>Австралия
<уагіапі>Америка
^уагіапіЖазахстан
<уагіапі>Инди
<уагі апі>Израи ль



<Яие8гіоп>Әлемнщ қай жерінде ағаш үстіндегі қонақ үй орналасқан:
<үагіат>Ксния
<үагіат>Сингапур
<уагіат>Венеция
<уагіат>Вьетнам
<уагіат>Дания

<^иейгіоп>Әлемнің қай жерінде капсул жэне пенал түріндегі қонақ үй бар:
<уагіат>Япония
<уагіат>Г ермания
<уагіат>Швеция
<уагіат>Италия
<уагіат>Казахстан

<цие8ііоп>Әлемңің қай жерінде «махаббат» қонақ үйлері бар:
<уагіат>Япония
<уагіат>Г ермания
<уагіапІ>Швеция
<уагіапІ>Италия
<уагіат>Казахстан

<^ие8Ііоп>Су көлігіндегі тамақтану орыны қалай аталады:
<уагіат>салон-ресторан
<уагіат>вагон-ресторан
<уагіаШ>кафетсрий
<уагіат>пиццерия
<уагіапІ>кофейная лавка

<с]ие8ііоп>Салон-ресторанда қанша орын болуы керек:
<уагіат>48-150 орын 
<уагіапі> 12-50 орын 
<уагіапі>100-300 орын 
<уагіат>50-70 орын 
<уагіат> 100-500 орын

<^ие$1іоп>Салон-ресторандағы жиһаз орналасуы:
<уагіапІ>жиһаз еденге шегеленген 
<\'агіат>үстелден басқа жиһаз жоқ 
< \’агіапі>ішкі интерьерге байланысты 
<уагіат>салон-ресторандарда жиһаз жоқ 
<үагіапі>12-50 орын
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сіис8ііоп>Қозғалыс жасайтын тротуарлар қай жерде қолданады: 
үагіапі>Батыс Еуронаның ескі қалаларының көшесінде: 
уагіапіЖавказ тауларында 
\'агіапІ>Ш вейпария курорттарында

■ уаі'іапі>жер астындағы жолдарда 
уагіат>Қазакстан

<цие8Йоп>Джет дегеніміз не:
<уагіап1:>клиентке арнайы жасаған жиһаздырылған ұшқыш 
<уагіаШ>сіфттық ойын-сауықтын турі 
<уагіап1:>түристтік жабдықтарынын түрі 
<уагіапі>өі[ердш бір түрі 
<уагіап1:>кызметтің бір түрі

<с|ие8І:іоп>Визалык формалдықтар:
<уаі'іапІ>Шетелгс бару үшін керекті күжаттар 
<уагіапі> Басқа мемлекетке бару ережелері 
<\'агіапІ>Визаны алу үшін қүжаттар тізімі 
<уагіап1:>Туристік жолдамаларды сату ережелері 
<үагіапІ>Шекаралық бақылаудаи өтудің процедурасы

...

\ ..

<сціе8І:іоп>Туристі к виза :
<уагіап1:>Елге туристік мақсатпен келуге рүқсат 
<уагіапІ>Белгілі решонға келуге рүқсат 
<уагіапі>Ғылыми мақсатпен өткізуге күқылы экспедиция 
<уагіапі:>Бір жылдан көп емес мерзімге берілетін виза 
<уагіап1:>Туристік фирманың жүмысшы күшімен дайындалатын виза

<^ие8ііоп>Меймандостық өндірісі:
<уагіапі>кызмет кэсіпорындарынан күралатын кәсіпкерлік саласы 
<уагіапі>қонақтарды қабылдау жэне күтіп алу ережелері 
<үагіапі:>елдің ақкенілділік заңдары
<уагіапі>қонақтарды орналастыруға қамтамасыз ететін кәсіпорындар 
<уагіапі>ойын-сауық қызметін үсынатын кэсіпорындар

..

..

<Яие8ііоп>Аііпарт-отель бүл: 
<уагіапі>блок-пэтер түрдегі қонақ үй 
<үагіапі>УІР-түлғаларға арналған қонақ үй 
<уагіапі>көліктің күралдағы қонақ үй 
<уагіапі>судың бетіндегі қонақ үй 
<үагіапі>толық кешендік қызметті бар қонақ үй
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<^иезгіоп>Қазакстап бойынша қай жерлерде ең көп 5 жұлдызды отельдер 
орналасқан:
<уагіап1:>Алматы
<уагіапІ>Астана
<\агіапі>Павлодар
<уагіапІ>Актау
<үагіап{>Шымкент

<цие8Ііоп>Қонақ үйлердіңжиктелуінің анағүрлым кен тараған белгілері:
<уагіапІ>эріптер
<уагіапІ>жүлдыздар
< \7агіапІ>қабаттар
<уагіапі>қаламдар
<уагіап1:>коронолар

<^иевііоп>Әлем бойынша анағүрлым кең тараған тағам кәсіпорыны:
<уагіапі>ресторап
< \’агіапі>бистро
< уагі ап і>тав ерна 
<уагіапі>фаст-фуд 
<уагіапі>пансион

<дие8ііоп>Шетелдің қай елімен Қазақстанда тікелей теміржол хабарламасы 
бар:
<уагіапі>Қытаймен
<уагіапі>БАЕ-МЕН
<үагіапі>Жапониямен
<уагіапі>Иранмен
<уагіапі>Турциямен

<с[иекііоп>Круиз бүл:
<уагіапі>демалу мақсатымен саяхакт 
<\'агіапі>жуйелі жолаушылық рейстері 
<уагіапі>саланның каютаның ерекше тобы 
<уагіапі>үзақ теңіздік саяхат 
сүагіапОяхтадағы саяхат

<сіие8ііоп>Қазақстаннын территориясының қай жерінде халықаралық 
теңіздік порт орналасқан:
<уагіапі>Манғышлақта
<уагіапі>Балхашта
<уагіапі>Аралда
< үагі ап і>Бухты рм ада 
<үагіапі>Ертісте
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<Яие8Ііоп>Керуен сарай бұл...
■ лагіаіЮадамдар жэне түйелердің түнеүіне арналі-ан қонақ үй кешені 
<уагіапІ>түйелер керуеніне арналған орын 
<уагіап1:>түйе бақташылардың түнеуіне арналған кешен 
<уагіап1:>түйелердің түнеуіне арналған кешен 
<уагіап1:>бақташылардың көніл көтеруне арналған орын

<диек1:іоп>Шаруашылық үстелі бүл...
<үагіат>таңдау күқықсыз төмен бағамен берілетін қарапайым тамақ 
<үагіапі>аулада берілетің тамақ түрі
<уагіаій>аялдаушылардың айқын элеуметтік алуандылығына қарай 
берілетің ас
<уагіапі>таңдау күқығынмен жоғарғы бағамен берілетің патшалық ас 
<уагіап1:>таңдау қүқығынмен бірақ теменғі бағамен берілетің кэдімгі тағам

<с[ие$і:іоп Қонақжайлық өндірісіндеғі неғізғі бағыт:
<уагіап1>көлік, тамақтану, аялдау, демалу, қызмет көрсету 
<уагіап1>аялдау, тамақтану, демалу 
<уагіап1>тамақтану, аялдау, көлік, демалу 
<уагіапІ>аялдау, тамақтану, қызмет көрсету 
<уагіап1:>тамақтану, аялдау, көлік

<^ие8І:іоп>Қонақжайлық саласының басты мақсаты 
<уагіапІ>түтынышы сүрасынын қанағаттандыру 
<уагіап1:>табысты молайту 
<уагіапІ>ннвесторлерді тарту 
<уагіап1:>қызмешілер саның көбейту 
<уагіап1>қызмет көрсету сапасының жоғарылату

<цие8ііоп> «Іскер адам ланчі» ндеясының жасаушысы:
<үагіапІ>Статлер
<уагіапІ>К.Хплтон
<уагіапІ>Локат
<уагіапі>А.Эскафье
<уагіап1>Ритц

<дие8Ііоп>Әріптестік үғымын алғаш рет жүрғізғен бірлестік
<үагіапІ>Тгауе11ой§е
<уагіап1:>Маггіо1;
<\''агіапі>Котасіа 
<уагіапІ>Ғоиг 8еа80П8 
<уагіат>Ке8оп
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<с]ае8ііоп>Клиент эрқашанда дұрыс айтады-деген сөзді кім айтқан: 
<уагіапІ> Эксварт Статлер 
<уагіаШ>К. Хилтон 
<уагіапІ>Локат 
<уагіапІ>Эскафье 
<уагіапІ>Цезарь Ритц

<диезііоп>Қонақжайлық өндірісінің озаты, Ғоиг 8еазоп8 апсі Резогй Каші іи 
бірлестігінің негізін қалаушысы, президент:
<уагіапі>Изадор Шарп 
<уагіап1:>Джон Мартин 
<уагіапі>Ван Юрэ 
<үагі апІ>Эксварт Статлер 
<уагіапі>Цезарь Ритц

<цие5ііоп>Қазакстан Республикасының жеке меншігіндегі қонақ үй саны:
<уагіапі>14
<уагіапі>10
<уагіапі>15
<уагіапі>16
<уагіапі>17

<диезііоп>Ішкі туризм бұл:
<уагіапі>ел азаматтарының ел ішіндегі саяхаттары 
<уагіапі>ел азаматтырының белгілі аудан ішіндегі саяхаты 
<уагіапі>бір туристік орталықтын ішіндегі саяхаттар 
<\-агіапі>өз ауданының тарихын зерттеу үшіп саяхаттар 
<уагіапі>ел ішіндегі туристік нарықты зерттеу үшін саяхаттар

<сіие8ііоп>Сыртка шыгу турнзмі:
<уагіапі>өз елінде түрақты туратын азаматтардың басқа сыртқы елгс 
саяхаттары
<уагіапі>азаматгардың саясат байланыстарын жөндеу мақсатындагы 
саяхаттар
<\'агіапі>өз аймағынан шетке шығатын саяхаттар 
<уагі апі>қаладан шетке шығатын саяхаттар 
<уагіапі>атты өріске айдап шығатын саяхаттар

<диезііоп>Ішке кіру туризм бүл:
<уагіапі>елде түрақты турмайтын адамдардың ел ішіндегі саяхаттары 
<\'агіапі>арнаулы жерге пропуск бойынша саяхат 
< \’агіапі.шектелгеи жерге саяхат 
<уагіапі>бір туристік орталық ішіндегі саяхат 
<үагіапі>қиын жерге мақсатпен саяхат
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і|іІС8Ііоп>Әлеуметтік туризм.
\'іи іап1:>элеуметтік жағдайға бөлінетін қаржы арқылы саяхат 
уііпапОхалықтын элеуметтік жағдайын зерттейтін мақсатпен баратын 

оаяхаттар
• ушіап1:>қоғамдық мағынадағы саяхаттар
• уіігіапО.керші ел арасындағы қарым қатынастарын қолдайтын саяхаттар
• у»гіапі>мемлскеттік кұрылыс өкілдерін саяхаттары

і|і.іс8і:іоп>Әуесқой туризм:
• уапапІ>туристердің өз күшімен ұйымдастырылатып саяхат, бар 
мүмкіндікті пайдалану

уагіапОөнерпаздық көрсетуге арналған саяхаттар 
\'агіап[>қоғамдык туристік ұйымның ұйымдастырған саяхаты

• уагіапОмэдени шығарма табу үшін ұйымдастырылған саяхаттар 
уагіапі> Ерекшк бағдармалық саяхаттар

■ сіаезйоп>Экскурсиялык туризм. 
уагіапО білім арттыру мақсатындағы белғілі маршрут бойынша саяхат 
үагіапі>назар аударарлық мақсаттағы саяхаттар 

суагіапОмэдениет объектіне экскурсиямен бару 
<уагіапІ:>экскурсияға білім арттыру үшін бару 
<уагіапІ>демалыс күндеғі сапар

■'сіиезиопЖонгрестік туризм:
<уагіапІ>қоғамдық шараға қатысу мақсатындағы саяхаттар 
<уагіапІ>ғылым мэселе зерттеу мақсатындағы саяхаттар
< уагі апОмәмлеғе келтіру мақсатындағы саяхаттар 
<уагіапГ>кемемен саяхат
<уагіапОел арасындағы келісімғе келу мақсатындағы саяхаттар 

<^ис8і:іоп>Қызықтык туризм:
<уагіапОэмоцияның мақсаттарымен байқат көретін саяхат 
<уагіапОкыска демалыс, ғажап жүмыс пайдалану 
<уагіапОкедергіні женім шығатын саяхат 
<уагіапОтуризм менен спорттың қауіпті түрлері 
<уагіапОбелгісіз маршрутпен саяхат уақыты

^иеШ опхЭкзотиқалык туризм.:
<уагіапОерекше бағдарламалы саяхат 
^уагіапОқауіпті шарты бар саяхат
<уагіапОжергілікті халықтық эдет-ғүрпымымен дәстүрімен танысу 
мақсатындағы туризм 
<үагіапОерекшк демалыс бағдарламасы 
<үагіапОдемал ыстыц айрықша түрі
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<цііе8ііоп>Оқулық туризм:
<уагіапІ>оқу, білім, эдет алу мақсатындағы саяхат 
<уагіапІ>оку мекемесіндегі ұжымиыц саяхаты 
<уагіапІ>оқулық, білім эдетін бекіндіру мақсатындағы саяхат 
<уагі ап 1>. ме ктеп, оқулық курстарға қатысу 
<уагіапІ>табнғаттағы оқу

<^иез(:іоп>Діни туризм:
<үагіапі>діии жораларды үйренуге арналған саяхат 
<уагіапОдін объектісіне саяхат 
<уагіапі>рухани мерекелерге қатысу 
< \7агіапі>діни жораларды үйреиу 
<уагіап1:>діни мейрамдарға қатысу

<дие8І:іоп>Шоп туризм:
<уагіапі>зат сатыи алу мақсатындағы саяхат 
<уагіапі>ойын-сауық мақсатындағы саяхат 
<үагіапі>зат сату мақсатындағы саяхат 
<уагіапі>шартқа қол қою мақсатындағы саяхат 
<уагіапі>ем алу мақсатындағы саяхат

<диезііоп>Қысқа мерзімді туризм:
<\'агіапі>үш күннен артылмайтын саяхат 
<үагіапі>бір күндік саяхат 
<уагіапі>бес күннен асиайтын саяхат 
<уагіапі> күннен аспайтын саяхат 
<\'агіапі>сегіз сағаттан аспайтын саяхат

<с|ие8ііоп>Транзптгі туризм:
<\'агіапі>бір ел азаматтарының екінші елге үшінші ел аркылы саяхат 
<үагіапі>автостоптік туризм 
< \’апапі>ел зерттеу мақсатындағы туризм 
<уагіапі>экзотикалық кэсіп пайдаланған саяхат 
<\'агіапі>бір жерге еріксіз түрде тоқтау

<^иезііоп>Қиыстыру туризм:
<уагіапі>эр түрлі іс, эр түрлі тәсілдер қолданылатын саяхат 
<уагіапі>қызметтің толық көлемін пайдаланған саяхат 
<уагіапі>эр-түрлі тапсырма орындау мақсатындағы саяхат 
<уагі апі>бірнеше маршрут пайдаланған саяхат 
<уагіапі>әр-түрлі аумақтардағы саяхат
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• сіііс8ііоп>Контипенталды туризм: 
уагіапІ>континент арасыидағы саяхат 
уагіапіЖонтииент шекарасынан шықпайтын саяхат 

<уагіапі>кұрлықтағы жаяу саяхат 
<уагіапІ>су арқьшы саяхат 
<уагіапІ>эуе арқылы саяхат

<сіие8Ііоп>Халықаралык туризм:
<уагіапІ>ел шекарасынан өтіп жасайтын саяхаттар 
<үагіап1>ел арасындағы қарым-қатынасты жөндейтін саяхат 
' уагіапОхалықтың мэдениетімен таныстыратын саяхат 
<Vагіапі>халықаралық шара өткізу мақсатындағы саяхат 
<уагіапі>аумақ арасындағы саяхат

<сіие8ііоіі>Жерғілікті туризм 
<үагіапІ>т.ұракты жер аумағындағы саяхат 
<\'агіапІ>территориялық бірлік ішіндегі саяхат 
<уагіап{>бір туристік центр ішіндеғі саяхат 
<уагіапі>бір күндік саяхат
<уагіапі>жерғілікті туризм инфраструктурасын пайдаланған саяхат

<дие8ііоп>Аумақтық туризм:
<уагіапі>бір туристік аумақтағы саяхат 
<уагіапі>бір табиғи аумақтағы саяхат 
<уагіапі>аумақ мәдениетімен танысу мақсатындағы саяхат 
<уагіапі>бір аумақ жайлы хабар жинау мақсатындағы саяхат 
<уагіапі>көліктің бір түріндеғі саяхат

<цие8ііоп>Халықтық туризм:
<уагіапі>елде тұрақты туратын адамдардың ел ішіндеғі саяхаттары 
<уагіапі>арнаулы жерғе пропуск бойынша саяхат 
<уагіапі>шектелген жерге саяхат 
<уагіапі>бір туристік орталық ішіндегі саяхат 
<уагіапі>қиын жерге мақсатпен саяхат

<цие8ііоп>¥ йымдастырылған туризм:
<уагіапі>түристік фирмалармен ұйымдаетырылған жэне өткізілген 
саяхаттар
<уагіапі>бір мезгілде өткізетін саяхат 
<үагіапі>ерекшс бағдарламалы саяхат 
<үагіапі>қауіпті шарты бар саяхат
<үагіапі>жергілікті халықтық эдет-ғұрпымымен дэстүрімен танысу 
мақсатындағы туризм



<ц ие 8 і і о п > ¥  й ы м д асп аган туризм:
<уагіап1:>туристер күштерімен жүргізілген саяхаттар 
<уагіапІ>жүргузідің дэл алдында өнделген бағдарламалық саяхат 
<уагіап(:>нақтыланбаған мәндері бар саяхат 
<уагіапі>нашар дайындалған саяхат 
<уагіапІ>мерзімсіз жэне шекарасыз апатсыз саяхат

<с[ие8ііоп>Туризм өндірісі:
<уагіапІ>ондірісті, бөлістіруді тауарларды айырбастау жэне қолдануды, 
сонымен бірге туристер үшін қызметтерді қамтамасыз етеіін 
кэсіпорындардың үйымдардың жиынтығы
<уагіапІ>тауарларды, жабдықтарды жэне туризм үшін басқа өнімдерді 
қамтамасыз ететін өнеркэсіптік кешен
<уагіапі>саяхаггарды үйымдастыруға туристік кешендерді қүруга 
бағытталған іс-эрекет
<үагіапГ>ортақ қызығушылықтарды қорғау мақсатымен туристік 
фирмалардың бірігуі
<\''агіапІ>мсмелекет эрекетіндегі иақты бағыт 

<диезІіоп>Туристік агенттігі:
<уагіапІ> комиссиондық негізінде турды сату жэне экскурсионды 
жолдамалармен айналысатыи үйым
<уагіап1:> туристік саяхаттарды жүзеге асыру үшін тапсырыстарды 
қабылдайтын фирма
<уагіапі>саяхаттарды үйымдастыру жэне тағы басқа туристік қызметтерді 
үсынумен байланысатын кәсіпорын
<уагіапі>турпстерді тасу сүрақтарымен айналысатын кәсіпорын 
<уагіапі>туристік кадрларды оқытумен үйымдастыратын фирма

<дис8ііоп>Тур бүл:
<уагіапі>Накты бір туристік маршрут бойынша жеке немесе топтық жол 
жүру
<уагіапі>шараны жүргізудегі нақты кезең 
<\'агіаііі>тау шынында күрылған тасты пирамида 
<уагіапі>сақнналы маршрут бойынша жол жүру 
<үагі апі>демалыс, ойын-сауық мақсатымен саяхат

<дие8ііоп>Трансфер бүл:
<уагіапі> келген жерінен орналасу жеріне дейнгі көліктік жеткізіп алуын 
қамтамасыз ету
<үагіапі>туристерді қызмет көрсетумен қамтамасыз ететін траспорттық 
кэсіпорын
<уагіапі>туристке көлікті жалға ұсыну бойынша туристтік қызмет көрсету 
<уагі апі>жолсыз жерде жүретін көлік түрі 
<үагіапі>Тауларда салынған жол
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• яис8Ііоп>Туристтік лсолдама:
•'уагіап1:>туристік қызмет көрсету бағдарламасын ескерілгенің жэне 
і уристке бүл қүқықты беру фактісін растайтын төлем қүжаты 
<уагіапІ>туристік маршрут жайлы мэліметтерден түратын жол жүру 
іуристтік қүжаты
<уагіапІ>саяхат уақытысына берілетін қүжат. Бүл қүжатты міндетті түрде 
жол жүру аяқталған кезде туристтік фирмаға қайтару керек 
<үагіапГ>шекара арқылы жолға құқық берілетін қүжат 
<уагіап1:>келіктік саяхатқа тапсырысты растайтын күжат

<с]иезі:іоп>Пэкидж-)ур бүл:
< уагі апІ>гсе шенді к туристік қызмет көрсету 
<үагіап1:>когамдық-мәдениетгік шараның соңғы кезкні 
<уагіапІ>қарап шығуға арналған арнайы жабдықталған алаңша орын 
<уагіапІ>іскерлік саяхатты үйымдастыру үшін ерекшк қызмет көрсету 
<уагіапі>қызмет керсету кезіндегі үсынылған жеңілдіктер

<^ие8Ііоп>Туризмшң басқарушысы (менеджер):
<уагіап{> туристтік кэсіпорының өндірісін басқаратын басқарушы 
<үагіапі>туристер тобын ілестіруші 
<уагіапі>банктік саладағы жүмысшы
<уагіаШ>туристерге өнімді сатуды үйымдастыратын жүмысшы 
<уагіап1:>өнімнің жарнамасыиа жауап беретін жүмысшы

<Яиез1:іоп>Ваучер бүл:
<уагіап1:>туристерге қызмет көрсету жэне фирмамен есептесу негізінде 
жасалған қүжат
<уагіапі>туристік қызмет көрсетудің түрі 
<уагіап1:>туристтік өндірісінің жүмысшысы
<уагіап1>қызмст көрсету кезіндегі жеңілдіктерге күқық берілетін қүжат 
<уагіапГ>туристік ойын-сауықтың үйымдастырушы

<цие8ііол>Таймшср бүл:
<уагіап1:>бір аптадан аспайтын уақыт бойынша шектелген жекеменшік 
<уагіапі>туристтің саяхатта болған уақыты 
<уагіап1;>ойын-сауық эрекетінің түрі
<үагіапі>жеңіл көлікті жалға беру түріндегі келіктік қызмет көрсету 
<уагіапі>туристерді жеткізіп алуды үйымдастру кезі

<Яиезііоп>Туризм орталыгы:
<уагіапі> туристік-экскурсиондық қызмет керсетудің кешені і<үрылған 
орындала
<үагіапі>бүқаралық туристік шаралар ететін орын

293



<уагіапІ>туристік қызметті ұйымдастыру нұскаулық орталық болыи 
табылатын туристік фирма
<үагіап1:>элемдік туристтік ағынның тартылатын орыны 
<уагіапі>саяхат жайлы толық ақпарат ала алатындай орын

<с)ие8І:іоп>туроператор:
<уагіапІ>өзініц жеке турларын шығаратын фирма 
<уагіат>туритстік фирма іс эрекетінің мәліметтері
<уагіап1:>телекоммуникация облысындағы іс-эрекетімен айналысатып 
кэсіикер
<уагіапІ>туристік ілесушілік үшін гид 
<үагіапІ>саяхатқа тапсырыс қабылдайтын жүмысшы

<дие$ііоп>туристік бюро:
<уагіапІ>туристік саяхаттарға жолдамаларды сататын кәсіпорын 
<үагіапі>туристтік саласында жаңа технологияларды тіркейтін кэсіиорын 
<уагіапі> Турларды үйымдастырумен айналысатын туристтік фирма 
<уагіапІ>ақиарат қызметтер үсынылатын орын 
<уагіапІ>маршрутткрга күқық тіркелетін кэсіпорын

<с]ие8Ііон>туристтік меймандостық:
<үагіап1:>түтынушыға (қонаққа) қуанғанымызды, қүрметтеуімізді сезінугс 
біздің көрсете білуіміз:
<уагіапІ>фирманың атынан көрсетілетін, туристермен қабылданып 
алынатын арнайы туристтік қызмет көрсету 
<үагіапі>ел қонағын қабылдау арнайы салт-дәстүрі
<уагіапг>туристер үшін ойын-сауықты үйымдастыру бойынша елдің әдеп- 
ғүрыитары
<уагіапі>туристтіц бос уақытын үйымдастыру 

<цие8Ііоп>гуризмобьектіеі:
<үагіаііІ>туризмнін рухани, физикалық немесе басқа да қажеттіліктерін 
қанағаттандыруға мүмкіндігі бар ^уагіапОтабиғат обьектісі, туризм, 
мэдениет, инфракұрылымы, ескерткіш жэне тағы басқа орындар 
<уагіап1:>туристерді қабылдауға арналғаи орын 
<үагіаііІ>маршрут бойыншағы туристер мақсат деи қойған орын 
<уагіап1:>жолдама үсынылатын адам 
<уагіап1:>туристік қызмет көрсетудің түтынушысы

<^ис8ііоп>Т уристік субъектісі:
<уагіапІ>туристік бизнеспен айиалысатыи адам немесе үйымдар 
<уагіапІ>туристтік қызмет көрсетуді үсынатын адам 
<уагі ап 1>тур и ст'г і к жолдаманы сатып алған адам 
<уагіапі>қонақтарды күтіп алумен айналысатын кәсіпорын 
<үагіапі>туристтік топтың қатысушысы
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■ цие8Ііоп>Туристтік сақтандыру: 
уагіапОсактаидыру жағдайы басталған кездегі туристердің шығынының 

отеуін ескеретін іс-эрекет 
уагіапОсаяхат уақытында туристердің қауіпсіздіғін қамтамасыз ететін 

жүйе
<уагіапі:>туристерді арнайы қаупсіздік қүралдарымен қамтамасыз ету дэрі- 
дэрмектермен, жабдықтармен жэне тағы басқа
<уагіапІ>бағдарламаныц қызметтердің қалдырылған нүсқаулардың болуы 
<уагіап1>кэсіпорын тэукелділігін сақтандыру

<с]ііе8і:іоп>Т уристік формалдықтар:
-' үагіаіЮмемлекет шекарасының өткеи жағдайдағы шаралардың сериясы 
<уагіап1:>шетел елдерге саяхат жасау үшін туристерге берілетін қүжаттар 
<үагіапі>қай бір елге келген уақытында туристердің тэртіи ережелері 
<уагіапІ> Елге келгендегі тэртіиті мемлекеттік реттеу қүралдары 
<уагіапІ>конактарды күтіп алу ережелері

<^ие8ііоп>Туристтік келісім шарт:
<уагіапІ>туристтік қызметтің үсынысы бойынша екі жэне одан да көп 
жақтарының келісімімен болып <уагіап1>табылатын күжат 
<уагіапі>туристер тобы үшін туристтік фирмасымен жүргізілетін 
шаралардың тізімі
<уагіап1>жолдама үшін жүргізілетін қүжат
<уагіап!:>туристтік айырбас жайлы мемлекет арасындағы келісім 
<уагіап1:>туристтік фирма жүмысына қабылдау қүжаты

<^ие8ііоп>Қазақстан Республикасындағы туризмді басқару мемлекеттік 
органы:
<уагіапі>гуризм жэне спорт бойынша ҚР-ның агенттігі 
<уагіапІ>шетел іскер министрлігі 
<уагіапі>ішкі істер министрлігі 
<уагіапІ>.монополияға қарсы комитет 
<уагі апОкедендік комитет

<Яиекіоп>Турпакет деген не:
<уагіапі>түрға кіретін туристтік қызмет көрсетудің толық жиынтығы 
<уагіап1:>туристтік қосымша заттардың түрі 
<уагіап!:>туристтік жабдықтардың түрі
<уагіапі>кіру бағдарламасына енгізілетін шаралардың толықтай тізімі 
<уагіапі>жол жүруді рэсімдеуге арналған керек қүжаттар

<^иез{іоп>Туризм инфракүрылысы:
<уагіапі>туристерді өмірмен қауіпсіздендіру үшін керекті объектілердің 
жабдықтардың кешені
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<уагі апРтур исгтік өндірісінің саласы 
<үагіап{>аймаққа турнстерді тартуға бағытталған қорғау тәсілдерініи 
кешені
<уагіапі>туристтік саяхатты сату үшін керекті қорғау тэсілдері 
<уагіап1>туристерді тасуды жүзеге асыратын көліктік желінің күралдыь 
элементтері

<дие5ііоп>ІІансиои дегеніміз ие:
<уагіап1:>қызмет көрсетудің толық кешені 
<уагіап1;>туристердің демалыс орны 
<үагіапі>.туристер үшін ойын-сауық бағдарламасы 
<үагіап1:>орпалас'і ырудын бір түрі 
<уагіап1:>тағамның бір түрі

<Яие8Ііоп>Негізгі туристтік қызметтер:
<үагіапІ>турдыңнегізгі бағдарламасыиа кіретін қызметтер 
<\'агіап1:>адал қызмет беретін саяхатшы 
<уагіап1:>фирмаға негізгі кірісті алып келетін қызметтер 
<уагіап 1>саяхтсыз болмайтын қызметтер
<уагіап1:>түтынышының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қызметтер 

<с]ие8(:іоп>Қосымша туристік қызметтер:
<\'агіапІ> саяхаттьщ негізгі бағдарламасына кірмейтін қызметтер 
<үагіапі>туристке фирма атынан сыйлқ ретінде үсынылатын қызметтер 
<\'агіапІ>кызметтер қосымша бағдарламада болу 
<үагіапі>туристтің қалауына бағдарламаға енгізілген қызметтер 
<\'агіапі>туристердің қызмет керсету сапасын жоғары кетеруге қажетті 
қызметтер

<дие8ііоп>Ілеспелі туристтік қызметтер:
<уагіап1:>негізгі бағдарламаны жүзеге асырганда туристке қажетті 
қызметтер
<\'агіап(>жол бойы туристке керсетілетін қызметтер 
<\'агіап1>үйымдастырушы-(|)ирмаға қосымша кіріс экелетін қызметтер 
<\'агіапі>туристке аңықтамалық ақпаратты үсыну бойынша қызметтер 
<уагіап1:>туристік жолдаманы рэсімдеуге байланысты қызметтер

<сіие8Ііоп>Бслгілі бір өнім өндіретін немесе халыққа қызмет көрсететін
заңды түлға
<уагіап1>кәсшорын
<уагіап1:>жауапкершілігі шектеулі қоғам 
< \:агіапІ>жеке кэсіпкерлік 
<уагіап(>банк
<уагіапі>акңионерлік қоғам
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с]ие8Ііоп>Өндірістік жэне ендірістен тыс қатынастардың жиынтығы 
■іуагіапІЖәсшорын экономикасы 
<уагіап1:>қаржы экономикасы 
<уагіап1:>салық 
<уагіапі>макроэкономика 
<үагіап1:>микроэкономика

'^иекІіоп^Бағаның өзгеруі факторлар әсер ететін уақыттың ұзактығына 
карай неше кезеңге бөлінеді?
<уагіап!:>3
<уагіапІ>5
<уагіапІ>6
<уагіап(>7
<уагіапІ>Бөлінбейді

<диезІіоп>Нарықтык экономикада бэсекенің негізінен неше түрі кездеседі?
<уагіапг>4
<уагіапІ>9
<уагіап1:>6
<уагіап1:>8
<уагіап1>7

<^ие8І:іоп>Ақшаның сатып алушылық күші төмендеп, бағаның өсу үрдісі 
қалай аталады?
<уагіап1:>инфляция
<үагіап1:>монополия
<уагіапІ>девальвация
<уагіапІ>дефляция
<уагіапі>олигополия

<диезиоп>Ішкі жағыдайлар неше топқа болінеді?
<уагіапі>3
<уагіап1:>8
<уагіап1>5
<уагіапі>7
<уагіапІ>6

<дие8Ііоп>Түтыну заттардың көлеміне қарай шектелген ақша қаражаты
<уагіапІ>капитал
<уагіапІ>иивестор
<уагіапі>қаржы экономикасы
<уагіапі:>кэсіпорын экономнкасы
<үагіаіі1:>микроэкономика



<дие8ііоп>Шетел сатушыларынан сатып алынатын, елдің кеден аумағып.і
сатып алушылардың алып келетін тауарлары
«\'агіапІ>импорт
<уагіапІ>экспорт
<уагіап1:>реэкспорт
<уагіап1:>ыңғайласпа сауда
<уагіап1:>барлық жауап дұрыс

<^иез1;іоп>Кәсіпкерлік қызыметке қатысушылар мен олардың
әріптестерінің бірігуі
<\'агіап1>серіктестік
<уагіап!>қарыз беруші
<үагіапі>қарыз алушы
<\'агіапІ>мемлекет
<уагіапі>холдинг

<дие8ііоп>Қатысу жүйесі, мүдде ортақтылығы туралы шарттар, қатысу
үлесі патенттік, лицензиялық келісімдер, қаражаландыруға, өндірістік
ынтымақтастың негізінде өзара тығыз байланысқан дербес кэсіпорындар
бірлестігі
<\агіапІ>концерн
<уагіапі>ТОО
<уагіапі>салааралық
<уагіапі>мемлекеттік бірлестік
<үагіапі>консорциум

<^ие5ііоп>Басқа комианияларға бақылау мақсатында өзінің капиталын
оладың акцияларының бақылау пакеггерін сатып алу үшін пайдаланатын
акңионерлік компания
<уагіапІ>холдинғ
<уагіапІ>ассосация
<уагіапі>кооператив
<уагіапі>синдикат
<\'агіапі>трест

<дие8ііоп>Баганың езгеруі факторлар эсер ететін уақыттыц үзақтығына 
қарай неше кезеңге бөлінеді?
<уагіапІ>3
<уагіапі>5
<уагіапі>6
<үагіапі>7
<үагіапі>Бөлінбейді
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■ сіис8ііоп>Біртектес өнім өндіретін тэуелсіз өнеркәсіп орындарын белгілі
бір парықта үстемдік орнату мақсатында үйымдастырған бірлестік,
нссоцация
<уагіапІ>картель
•: уагіапІЖолдинг
<уагіапІ>трест
<уагіапі>синдикат
<уагіапі>кооператив

<сіие8[іоп>Белгілі бір өнім өндіретін немесе халыққа қызымет көрсететін
заңды түлга
<уагіапі>кэсіпорын
<уагіапІ>мемлекет
<уагіап1:>парламеит
<уагіапі>банк
'уагіапРбарлық жауабы дүрыс

<Яис8ііоп>Өпдірулердің енімді бір түтас сауда кеңсесі арқылы бірігіп сату 
жолымен бәсекені болдырмау және
монополиялық пайда алу мақсатымен монополиялық бірігу нысаны
<уагіап1:>синдикат
<уагіапі>холдинг
<уагіапі>ассосация
<уагіапі>кооператив
<уагіапі>трест

<Яие8ііоп>Кәсіпорын мына түрде жіктеледі 
<уагіапі>барлық жауап дүрыс 
<уагіапі>сапалық бағыныштығыиа қарай 
<уагіапі>шаруашылық қызыметінің сипаты мен түрі бойынша 
<Vагіапі>қүқықтық ережелері бойынша 
<үагіапі>меншікке байланысты

<^ие8ііоп>Өндірістік жэне түтыну кооперативтері 
<уагіапі>осылардың қосыидысы 
<уагіапі>қүрылтай бекіткен жарғы 
<уагіапі>қүрылтай шарты 
<уагіапі>тіркелгені туралы төлеген төлем ақы 
<уагіапі>тіркеу туралы арыз

<дие8ііоп>Бұл кейбір нақты тауарлар өндірісінде жэне көрсетілетін 
қызыметтерді қажетті материалдардың ресурстарымен қамтамассыз етіп 
отыратын іскер кэсіпорындар мен жеке түлғалар 
<уагіапі>жабдықтаушы



<уагі апІ>жеткізу ші 
<уагіапі>іұтынушы 
<уагіапІ>мемлекет 
<уагіап(:>меиеджер

<сіие8Ііоп>Бұл кэсіпорынға тауарлардың клиенттер арасындағы 
қозғалысын реттеуіне тауарды өткізіп, тарауына көмектесетін 
кэсіиорындар
<уагіап1:>маркетингтік делдалар 
<\7агіап1:>стаидарттык делдалдар 
<\'агіап{>мемлекеттік делдалар 
<уагіапг>стандарттык делдалдар 
<\'агіапі>ақпараттық делдардар

<диезііоп>Банктер несие және сыртқы ұйымдар
<уагіапІ>қаржы-несие ұйымдар
<уагіап1:>каржы ұйымдар
<уагіап1:>несие ұйымдар
<үагіапІ>кез келген ұйым
<уагіапі>ұйым

<диезІіоп>Белгілі бір өнім өндіретін немесе халыққа қызымет көрсететін
заңды тұлға
<уагіап1:>кэсіпорын
<уагіапі>мемлекет
<уагіапі>парламент
<уагіапі>банк
<уагіапі>адам

<дие8ііоп>Жеке меншік құқық негізінде жұмыс істейтін кэсіпорын -  бұл
<уагіапі>Жеке кэсіпорын
<уагіапі>Командитті серіктестік
<уагіапі>Толық серіктестік
<уагіаиі>Жауапкершілігі шектеулі қоғам
<уагіапі>Акционерлік қоғам

<^иезІіоп>Нарықтық экономнкада бэсекенің негізінен неше тұрі кездеседі?
<уагіапі>8
<уагіапі>9
<уагіапі>6
<уагіапі>7
<уагіапі>4
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• цие5Ііоп>Кәсіпорын өз клиенттерін нарықтың неше түрімен анықтайды? 
уагіаіЮб

• уагіапІ>1
• уагіапІ>3 

уагіапІ>2
• уагіапОІО

• сіиекйоЮКэсіпорын қызыметінің нэтижелілігі қандай ортасымен 
көрінеді?
<\'агіапІ>сыртқы 
<уагіапОішкі 
<уагіапІ>экономика 
<уагіапОқаржы
■ үагіапОжалпы

<с]ие8ііоп>Бұл кәсіпорын қызымет жасап тұрған ортада болып жатқан
құбылысының қозғалысы
< уагі апОқозғал малы лық
<уагіап1;>сыртқы ортаның белгісіздігі
<уагіапОмемлекет
<үагіапі:>ііш<і ортаның белгісіздігі
<\'агіапІ>экономикалық хал-ахуал

<сіае8Ііоп>Ақшаның сатып алушылық күші төмендеп, бағаның өсу үрдісі 
қалай аталады?
<уагіап1>инфляция
<уагіапІ>монополия
<уагіапІ>девальвация
<уагіапІ>дуополия
<уагіапі>олигополия

<дие5Ііоп>Кэсіпорын үшін реттеуші, қорғаушы жэне басшылық ролін
атқарушы
<уагіапІ>мемлекет
<уагіап1>парламент
<уагіап1>өнеркэсіп
<уагіапІ>банк
<уагіапІ>жеке түлға

<Яие8Ііоп>Негізгі қорды үзақ уақыт атқарылатын материалдық күндылық
бар ретінде бағалау
<уагіап1:>ііегізгі капитал
<ұагіапі>жай капитал
<уагіап1>айналым капитал
<уагіап1>пронешті капнтал
<үагіапі>жарғылық копитал
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^иезІіоЮ Елдің белгілі бір уақыт ішінде сыртқы экономикалық 
операциялар байланысы көрсетілетін маңызды статистикалық құжаі 
<уагіапі>толем балансы 
<уагіапІ>қарыз алу 
<уагіапІ>қарыз беру 
<уагіапІ>несие беруші 
<уагіапІ>қаржы алушы

<дие8Ііоп>Т ауарлар алмасуының жиынтығы 
<уагіапі>ішкі орта 
<\'агіапІ>экономика орта 
< \’агіапі>сыртқы орта 
<уагіап1:>экономика және сыртқы орта 
<уагіап1:>сыртқы жэне ішкі орта

<цие8Ііоп>Техника күштерінің ұзақ мерзімге жалға беруінің нысаны
<уагіапІ>лизинг
<уагіап1:>айналыс қоры
<уагіап1>өндірістік айналым қоры
<уагіапІ>айналым қаражаты
<уагіапі>өндіріс және қаражат қоры

<ңцс8І:іоп>Бағаиг,ің өзгеруі факторлар әсер ететін уақыттың үзақтығына 
қарай неше кезецге бөлінеді?
<уагіап(>3
<уагіап05
<уагіап(>6
<уагіап07
<уагіапОБөлінбейді

^иезІіогОЛизинг операцияларының субъектілері неше жақты бола алады?
<\-агіапОЗ
<уагіап08
<уагіап05
<үагіапОб
<үагіап07

<цие8ГІоп>Нсгізгі қорды жаңарту коэффициентті 
<\'агіапОКжацарту=Қк.е./Қс.қ.
<\агіапОҚқир ату=Ққир/Қбаст 
<\’агіапОК=Т нақты/Т аталу 
<\агіапоТ  м 1 =(Қбол-Қк. к)/Қб* 100 
<үагіапОАа=Қб-Қетімді/Тк.м.
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і|іЮ8І;іоп>Нарықтық экономикада бэсекенің негізінен неше түрі кездеседі?

• цие8ііоп>Белгілі бір өнім өндіретін немесе халыққа қызымет көрсететін
іаңды түлға
<үагіапІ>кэсіпорын
<уагіапі>мемлекет
<уагіапІ>парламент
<уагіапІ>банк
<үагіап1:>түлға

':сіае5Ііоп>Таби?и тозу коэффициентті 
<\'агіапІ>К=Т нақты/Т аталу 
<уагіап{>Кжаңарту=Қк.е./Қс.қ.
<уагіапГ>Ққирату=Қкир/Қбаст 
<уагіапІ>Т м 1 =(Қбол-Ққ.қ)/Қб* 100
<үагіап1:>Аа=Қб-Қөтімді/Тк.м. і

<цие8ііоп>Жеке меншік құқық негізінде жүмыс істейтін кэсіпорын -  бұл
<уагіап1>Жеке кэсіпорын
<уагіап1:>Командитті серіктестік
<уагіап1>Толық серіктестік
<уагіапІ>Жауапкершілігі шектеулі қоғам
<үагіапІ>Акционерлік қоғам

• ушіапІ>4
• уагіапІ>9
• ушіапОб
• ушіапІ>8
• УШ'іап1>7

• с|ие8ііоп>Негізгі қорды қирату коэффициентті
• үагіапІ>Қкирату=Ққир/Қбаст
• үагіапі>Кжаңарту=Қк.е./Қс.қ.
• уагіапі>К=Тнақты/Таталу
• уагіапі>Тм1=(Қбол-Ққ.қ)/Қб*100
• уагіапі>Аа=Қб-Қетімді/Тк.м.

<уагіапі>Кжаңарту=Қк.е./Қс.қ. 
<уагіапі>Ққирату=Ққир/Қбаст 
<үагіапі>К=Тнақты/Т аталу

<цие8ііоп>Сапалык тозу коэффициентті 
<үагіапі>Т м 1 =(Қбол-Ққ.қ)/Қб* 100

<үагіапі>Аа=Қб-Қөтімді/Т к.м.
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<с)ие8ііоп>Амортизациялык аударым 
<уагі ап 1> А а=Қб - Қөті м д і/Тк. м 
<уагіап1:>ЬСжаңарту=Қк.е./Қс.қ.
<үагіапі>. Ққирату=Ққир/Қбаст 
<уагіапІ>К=Т нақты/Т аталу 
<үагіап1>Тм1=(Қбол-Ққ.қ)/Қб* 100

<^иез1;іоп>Өндіріс процесіне тікелей қатынаспайды, алайда өндіріс және 
айналыс бірлестіктерін қамтаммассыз ету үшін қажет
< уа гі ап 1>ай н ал ыс қоры 
<уагіап1:>жылжымайтын қор 
<уагіап1:>проценттік қор 
<уагіапі>негізгі капитал 
<уагіапі:>депозит

<дие8ііоп>Еңбек заттары мен еңбек қүралдарыиың арзан бағалы және тез 
тозатын заттады есепке алғандағы заттық мазмүн 
<уагіап1:>өндірістік айналыс қоры 
<үагіапГ>жылжымайтын қор
< уагі ап 1>процепттік қор 
<уагіап1:>тозу 
<уагіап1>негізгі қорлар

<сіие8ііоп>Ауыспалы айналым неше кезеңнен түрады
<уагіап!:>3
<уагіап1>8
<үагіап1:>5
<уагіап1>6
<уагіап1>7

<дие8ііоп>Жеке түлға
<уагіап1>Кәсіпкер
<үагіапі>заңгер
<уагіапі>адам
<уагіап1>судья
<үагіап1>түлға

<сіие8ііоп>Өпім бөлігін дайындауда немесе технөлогиялық процесстерді
жүзеге асыратын орындар
<уагіапі>Өндірістік учаскелер
<уагіапі>цех
<уагіапІ>завод
<уагіапі>ғимарат
<үагіапі>орын
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<цие§1:іоп>Бірнеше учаскеледен тұратыи орындар
<уагіапі>цех
<уагіапі>парк
<уагіап!:>завод
<үагіапі>фабрнка
<уагіапі>орын

^иезІіою Бағаны ң өзгеруі факторлар әсер ететін уақыттың ұзақтығына 
қарай неше кезеңге бөлінеді?
<уагіап<:>3
<\'агіап[>5
<уагіап1;>6
<уагіапІ>7
<уагіап1:>Бөлшбейді

<с]цек1:іоп>Кез келген кэсіпорынның алғашқы қалыптасу бастамасы
<уагіапі>өндірістік проңесстен
<уагіап1>каражат проңесстен
<уагіапі>салык процесстен
<уагіапІ>негізгі технологнялық процесстен
<уагі апІ>ай нал ым дык процестен

^иезІіоЮ Белгілі бір өнім ендіретін немесе халыққа қызымет көрсететін
заңды тұлға
<уагіап(>кәсіпорын
<уагіап(>мемлекет
<үагіап(>парламент
<уагіапОбанк
<уагіапОғимарат

<цие5(іоп>Негізгі операцияның жиынтығы 
<уагіапОнегізгі технологиялық процесс 
<уагіапОөндірістік процесстен 
<уагіапОсалық процесстен 
<уагіапОкаражат процесстен 
<уагіапОкаражат

<^ие8Ііоп>Ақша қорларын ауыспалы айиалым процессінде қалыптастыру
мен оларды пайдалану кезіндегі ақша қатынастардың жиынтығы
<уагіапОқаржы
<уагіапОсалық
<ұагіапОөнім
<уагіапОжұмысшы
<үагіапОеңбек



<с]иехііоп>Өндіріс арасындағы пайда болған үйлесімділікбағыттарды 
реттеу
<уагіапІ>баскару процессі 
<уагіапІ>көмек беру процессі 
<уагіап1;>өндіріс процессі 
<уагіапІ>кызметкер процесі 
<уагіапІ>жүмысшы процесі

<цие»І;іоп>Жеке меншік күқық негізінде жүмыс істейтін кэсіпорын -  бүл
<үагіапІ>Жеке кэсіпорын
<уагіапіЖоманднтті серіктестік
<уагіат>Толық серіктестік
<уагіапІ>Жауапкершілігі шектеулі қоғам
<үагіат>Акционерлік қоғам

<^ие8ііоп>Қаржы қатынастарының шарушылық процесстеріне ықпалы,
яғнн тигізетін әсері
<уагіапІ>қаржы эдістері
<уагіапі>салык эдістері
<уагіапі>өнім алу эдісі
<үагіапі>жеделдетіп жүмыс істеу әдісі
<уагіапі>каржы-салық эдістері

<с]ие8Ііоп>Қаржг,і неше элементтерден түрады
<уагіапі>5
<уагіапі>2
<уагіапі> 1
<уагіапі>3
<уагіапі>10

<дие8ііоп>Күрылтайшылар үлесінің негізінде күрылған кәсіпорынның 
мүлкі
<уагіапі>жарғылық капитал 
<уагіапі>процентті копитал 
<уагіапі>айналым копиталы 
<уагіапі>жай копитал 
<\'агіапі>негізгі копитал

<циезііоп>Салым иесі, иивестицняларды жүзеге асыратын жеке адам,
үйым немесе мемлекет
<үагіапі>инвестор
<уагіапі>механизатор
<уагіапі>директор
<уагіапі>менеджер
<уагіапі>министр %
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• цис8І:іоп>Бағаның өзгеруі факторлар әсер ететін уакытгың ұ.заісгығына 
қарай неше кезеңге бөлінеді?

уагіапІ>3
• уагіапІ>5 

уагіапІ>6
<уагіап1:>7
• д'агіапІ>Бөлінбейді

•:цие8Ііоп>¥йымдар мен кэсіпорындар шеңберінде жүзеге асырылатын 
жоба
суагіапОмультн жоба 
<уагіапі>мего жоба 
<уагіапІ>моно жоба 
<уагіапі>жалпы жоба 
<уагіапі>олиго жоба

<цискі:іоп>Үлкеи көлемді жоба, бірнеше жобаларды өзара
байланыстыратын бағдарлама
<уагіап(:>мего жоба
<уагіапІ>мультн жоба
<уагіап1:>моно жоба
<уагіап1:>жалпы жоба
<уагіапі>олиго жоба

<цие8ііоп>Нақтылы міндеттерді жүзеге асыратын жоба
«уагіапі>м оно жоба
<уагіапі>мего жоба
<уагіапі>мульти жоба
<уагіапі>жалпы жоба
<\'агіапі>олиго жоба

<цие8ііоп>Жер немесе шикізатматериалдары жэне капитал
<уагіапі>материалдық ресурстар
<үагіапі>адам ресурстары
<уагіапі>табиғат реурстары
<үагіапі>еңбек ресурстары
<уагіапі>білім ресурстары

<сіие8ііоп>Бслгілі бір өнім өндіретін немесе халыққа қызымет көрсететін
заңды түлға
<уагіапі>кэсі порын
<уагіапі>мсмлекет
<уагіапі>парламент
<үагіапі>банк



^иезііоЮ Ақш аның сатып алушылық күші төмендеп, бағаның өсу үрдісі 
қалай аталады?
<уагіапІ>инфляция
<уагіап1:>монополия
<уагіап1:>девальвация
<үагіап1:>олигополия
<уагіап1:>олигополия

<Яие8Ііоп>Еңбек жэне кәсіпкерлік қызымет 
<уагіапі>адам ресурстары 
<уагіап(:>табиғат реурстары 
<уагіапІ>материалдық ресурстар 
<уагіапІ>еңбек ресурстары 
<уагіап1:>білім ресурстары

<^ие8Ііоп>Жеке меншік күқық негізінде жүмыс істейтін кэсіпорын -  бүл
<уагіап1:>Жеке кәсіпорын
<\;агіапі>Командитті серіктестік
<уагіапІ>Толық серіктестік
<уагіап1:>Жауапкершілігі шектеулі қоғам
<\'агіап[>Акі!:ионерініс қоғам

<цие8І:іоп>Төтенше таралған, кең түрде қабылданатын, сонымен қатар
түрліше маңызды қолданылатын көп мағыналы үғым
<уагіап1>табыс
<уагіап1:>төлем ақы
<уагіап1:>бюджет
<уагіапі>еалық
<уагіапІ>несие

<^ие8Йоп>Тіркеуге жэне есептеуге негізделген эдіс 
<уагіапі>тіркеу әдісі 
<уагіап1>тіркеуден шығу эдісі 
<үагіапІ>сапаршылық эдіс 
<үагіапІ>органолептік эдіс 
<уагіап1:>есептеу эдісі

<Яие8Гіоп>Өнімніп сапасы жоніндегі корсеткіштерді анықтау үшін арнайы
математикалық үлгілерді қолдануға негізделеді
<уагіап1:>есептеу эдісі
<уагіап1:>органолептік эдіс
<уагіапІ>тіркеу эдісі
<уагіапі>неснелік эдіс
<уагіапІ>экстрополяциялау әдісі

суагіапОтүлға
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<циейіоп>Адам мүшесін сезу-көру, есту, дэм, түйсінуді талдауды
қамнтнтын әдіс
<уагіап1:>органолептік эдіс
<уагіап1:>есептеу эдісі
<уагіапі>гіркеу эдісі
<уагіап*>несиелік эдіс
<\'агіапІ>экстрополяциялау эдісі

<цие8і;іоіі>Мамандар тобы арқылы іске асырылатын эдіс
<\'агіапІ>сапаршылык эдіс
<үагіапі>оргаиолептік эдіс
<уагі апі>есептсу эдісі
<уагіапІ>тіркеу эдісі
<үагіап1:>несиелік әдіс

<цие8ііоп>Сатудын жалпы мөлшерінің фомуласы
<уагіапі>0=Б*Ы
<уагі апі>Б=(3 * N
<үагіапі>Ы=Б/С
<уагіапі>Б=Ы/р
<уагіапі>р=-Б*К

<цие8ііоп>Сату мөлшері
<уагіапі>р
<уагіапі>Ы
<\'агіапі>Б
<уагіапі>М
<уагіапі>Ь

<Яие5ііоп>Тауардыц бір өлшемінің бағасы, теңге
<уагіапі>Б
<\'агіапі>0
<уагіапі>М
<\'агіапі>М
<уагіапі>Ь

<цие8ііоп>Сатылған тауардың мөлшері, теңге 
<уагіапі>^
<уагіапі>Ь
<уагіапі>М
<уагіапі>Б
<уагіапі>р
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<дас8Ііоп>Инновацияныц неше гұрпаты ажыратылады?
<уагіап1:>2 
<уагіапІ>4 
<уагіапІ>6 
<уагіапІ>5 
<уагіапІ>7

<циезйоп>Иннвестициялық қоржыннан алынған табыс мөлшерінің 
мүмкіндігін болжайтындығын сипаттаушы 
<уагіапІ>активті басқару 
<үагіап1:>поссивті басқару 
<уагіап1>мемлекеттік басқару 
<уагіаіі(>кэсіпкер 
<үагіап(>судья

<цие8і:іоп>Жске меншік қүқық негізінде жүмыс істейтін кәсіпорын -  бұл
<\'агіаіі(>Жеке кәсіпорын
<уагіап(>Командитті серіктестік
<үагіап1;>Толық серіктестік
<\'агіаіі(>Жауанкершілігі шектеулі қоғам
<уагіап(>Акционерлік қогам

<^ие8(іоп>Өндірістік кэсіпорын дегеніміз?
<\'агіап(>Өндірістік техникалық ұйымдастыру экімшілік жэне 
шаруашылық еркіндігі бар өндіріс бірлігі
< ү агіа іі (>Э к і м ш і л і к жэне шаруашылық еркіндігі бар өндіріс бірлігі 
<уагіап(>Өндірістік техникалық үйымдастыру еркіндігі бар өндіріс бірлігі 
<уагіап(:>Кэсіпорындағы белгілі бір өндіріс бірлігі 
<уагіап1:>Кэсіпорындағы белгілі бір өндіріс көлемін шығаратын өндіріс 
бірлігі

<дие8(іоп>Кэсіпорыннын сыртқы ортасына қандай жағдайлар жатады? 
<уагіапі>Экономикалық саясат, қүқықтық, экологиялық жэне техникалық 
жағдай
<уагіап1:>Экономикалык саясат, әлеуметтік, құқықтық жағдай 
<\'агіапІ>Экономикалық саясат, элеуметтік, жағдай 
<\'агіаііІ>Кү:қықтық, экономикалық, экологиялық жэне техникалық 
<уагіап1:>Мемлекеттік, үжымдық, жеке жэне аралас

<дие8І:іоп>Бағаның өзгеруі факторлар әсер ететін уақыттың үзақтығына 
қарай неше кезеңге бөлінеді?
<уагіап(>3
<ұагіапі>5
<уагіап1:>6
<уагіап(>7
<\'агіап(>Бөлінбейді
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<цие8йоп>Кәсіпорын нешеге бөлінеді?
<уагіапІ>2
<уагіап1>4
<уагіапі>5
<уагіап1:>6
<\'агіапі>болінбейді

<цие8Ііоп>Тірксуге жэне есептеуге негізделген әдіе 
<\'агіапІ>тіркеу эдісі 
<уагіапІ>тіркеуден шығу эдісі 
<уагіап1:>сапаршылық эдіс 
<уагіапІ>органолептік эдіс 
<\'агіапі:>есептеу эдіеі

<циек1;іоп>Меншік формасыны байланысты кәсіпорындардың түрлерін ата 
<\'агіап1>Ме мле кетггі к, кооперативтік, ұжымдық, жеке 
<\'агіап1>¥жымдық, кооиеративтік, жеке 
<уагіапІ>Кооперативтік, мемлекеттік, жеке 
<үагіапІ>Мемлекеттік, ұжымдык, жеке 
<уагіапі>Мемлекеттік, үжымдық, жеке жэне аралас

^иезпопЖ әсіпоры н экономикасы дегеніміз
<уагіапІ>Өндіріс факторларының жиынтығы
<\'агіап(:>Өндіріс бірлестігінің жиынтыгы
<уагіап1:>Өндіріс жэне ұйымдастыру факторының жиынтығы
<үагіап1:>Өнеркэсіпте өндірісті ұйымдастыру жиынтығы
<уагіап1>Кэсіпорындағы өндірістік қүрылымын ұйымдастырылуы

<цие8і:іоп>Ақшапыи сатып алушылық күші томендеп, бағаның өсу үрдісі 
қалай аталады?
<уагіапі>ипфляпия
<уагіапі:>монополия
<уагіапі:>девальвация
<\'агіапІ>монопсония
<уагіап1:>олигополия

<цие8і:іоп>Әр кэсіпорындағы өнеркэсіптік өнім өндірісінің қалыптасуын
жэне кэсіпорынның көлемін кеңейту не деп аталады
<\'агіапі>Өпдірістіи конңеитрациясы
<уагіапі:>Өндірістің комбинациялануы
<\'агіап1:>Өндірістің колерациялауы
<уагіап1:>Өндірісгің мамандандырылуы
<үагіапІ>Өндірісгіц үйымдастырылуы



<^иезІіоп>Бір кәсіпорын күрамына түрлі техннкалык бірақ өзара
байланысқан ендірістерді біріктіру процееі қалай аталады
<уагіапІ>Өндірістің комбннациялануы
<уагіап*>Өндірістің үйымдастырылуы
<уагіап1:>Өндірістің колерациялауы
<уагіап1:>Өндірістің мамаидандырылуы
<уагіап!:>Өндірістіңконцентрациясы

<дие8Ііоп>Өндірістік қүрлымның неше түрі бар
<уагіап1:>3
<уагіап1:>1
<уагіапІ>7
<уагіап1:>5
<уагіап1>6

<сіис8Ііоп>Жеке меншік құқық негізінде жүмыс істейтін кэсіпорын -  бүл
<үагіап1>Жеке кәсіпорын
<\'агіапі>Командитті серіктсстік
<уагіапі>Толық серіктестік
<\'агіап1>Жауапкершілігі шектеулі қоғам
<\'агіапІ>Акниоиерлік қоғам

<цие8ііоп>Үйымдық. күқықтық нысанаға байланысты кэсіпорындарды ата? 
<уагіапі>осылардың қосындысы
<уаі'іап1>Мемлекеттік кэсіпорындар, сауда биржалары, шаруашылық 
бірлестіктер
<\агіапг>Сауда биржалары, жеке жэне аралас корпорациялары 
<\'агіапІ>Қаржылық емес корпорациялар,мемлекеттік кәсіпорындар, 
шарушылық бірлестіктер
<\'агіапі>Қоі амдық үйымдар, сауда биржалары, шаруашылық бірлестіктер

<^ие8ііоп>Қатысушылар ездеріиің жарғы қорыиа қосқан үлесіне 
байланысты міндеттемелерге жауап беретін қоғам -  бүл? 
<үагіапі>Қосымша жаупкершілігі бар қоғам 
<\'агіапІ>Акционерлік қоғам 
<үагіапі>Толық серіктестік 
<\'агіапі>Командиттік серіктестік 
< \’агіапі>Жауапкершілігі шектеулі қоғам

<^ие$Ііоп>Негізгі ендірістік қор неше тәсілмен бағаланады?
<уагіапІ>2
< \’агіапі>5
<уагіапі>7
<уагіапі>4
<үагіап!>6
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<цие8Ііоп>Коммерциялық емес үйымдарды ата?
<уагіапІ>Барлық жауаптар дурыс
<уагіап(;>Мемлекеттік күрылтайшылар, сот жэне заң ұйымдары, тұтыну 
қоғамдары
<уагіапІ>Қамсыздандыру жүйесі, тұтыну қоғамдары, қоғамдық 
бірлестіктердің одағы
<уагіапІ>Мемлекеттік құрылтайшылар, тұтыну қоғамдары 
<уагіап{>Түтыну қоғамдары, сот жэне заң ұйымдары, қоғамдық 
бірлестіктердің одағы

<цие8І:іоп>Өндірістік ісұрлымныті неше түрі бар
<уагіапІ>3
<уагіапі> 1
<уагіап1;>7
<уагіап1:>5
<уагіап1:>6

<цие8ііоп>Кэсіпорындар түрлі белғілеріне қарай нешеғе бөлінеді?
<уагіапІ>4
<уагіап1>1
<уагіапІ>2
<уагіапІ>7
<уагіап1:>6

<дие8Ііои>Сауда немесе коммерциялық қоғамиың бір түрі - бұл?
<уагіап1:>Командиттік серіктестік
<уагіапі>Жауапкершілігі шектеулі қоғам
<уагіапі>Толық серіктестік
<уагіап1>Акционерлік қоғам
<уагіап1:>Қосымша жаупкершілігі бар қоғам

<цие8Ііоп>Тіркеуге жэне есептеуге негізделген эдіс 
<уагіап1:>тіркеу эдісі 
<уагіап{>тіркеуден шығу эдісі 
<уагіапі;>сапаршылық эдіс 
<уагіап{>органолептік эдіс 
<уагіап1:>есептеу эдісі

<цие8ііоп>Акциялары тек құрылтайшылар арасында таралатын
акционерлік қоғам -  бұл
<уагіап1>Жабық акционерлік қоғам
<үагіапг>Жауапкершілігі шектеулі қоғам
<уагіап!>Толык серіктестік
<уагіап1:>Акционерлік қоғам
<үагіап1:>Командиттік серіктестік



^иезйою Б ағаны ң өзгеруі факторлар эеер ететін уақыттың ұзақтығына 
қарай неше кезеңге бөлінеді?
<уагіапІ>3
<уагіап(>5
<уагіапІ>6
<уагіапі>7
<үагіапІ>Бөлінбейді

<^ие8Ііоп>Қазақстанда жеке сектор қанша бөлімнен гұрады?
<уагіапі>8
<уагіапі>4
<уагіапі>6
<\'агіапІ>3
<үагіапі>5

^иезііопЖ әсіпоры нны ң ішкі ортасына әеер ететін жағдайларды ата? 
<уагіапі>Ецбек ресурстары, техннка, технология, бэсекелеетік маркетинг 
<уагіапі>Техпика, технология, бэсекелестік, маркетииг 
<уагіапі>Еңбек ресурстары, экономикалық, элеуметтік 
<уагіапі>Еңбек ресурстары, техника, бэсекелестік 
<уагіапі>Бэсеіселестік, маркетинг, еңбек ресурстары

<с]ие8ііоп>Қаржылық корпораңияларды (ұйымдардьі) ата 
<үагі апі>осылардың қосындысы
<уагіапі>Коммерциялық банктер, инвистициялық кэсіпорындар, 
депозиттік ұйымдар
<уагіапі>Коммерциялық ұйымдар, зейнетақы қаржылар, депозиттік 
ұйымдар
< \’агіапі>Қамсыздану компанялар, депозиттік ұйымдар, коммерциялық 
ұйымдар
<уагіапі>Қазакстан ұлтық банкі, коммерциялық банктер, депозиттік 
ұйымдар

<с]ііс8ііоп>Кэсіпорыига қажетті құрал-жабдықтарды ата 
<\'агіапі>Материал шикізат, косалкы, бөлшектер, есеп құралдары, ақпарат, 
отын, жер ресурстары
<\'агіапі>Есеп құралдары, қосалқы бөлшектер, дайын өнім, ғимараттар 
<\'агіапі>Магериал, шикізат, дайын өнім, қосалқы бөлшектер 
<уагіапі>Дайын ұйым, жер ресурстары, қосалқы бөлшектер, материал, 
шикізат
<үагіапі>Есеп құралдар, жер ресурстары, өндіріс қалдықтары, қосалқы 
бөлшектер



<цие8ІіопЖосіпорынның ұйымдастыру функцияларын ата? 
<уагіапІ>Нормалау, оперативтік жоспарлау, басқару функциялары 
<уагіапІ>Нормалау, жоспарлау, бақылау, реттеу 
<уагіапІ>Нормалау, оперативтік жоспарлау, жоспарлау, бақылау 
<уагіап1:>Бақылау, шешім қабылдау, оперативтік жоспарлау 
<үагіапі>Нормалау, бақылау, жоепарлау, шешім қабылдау

<сіис8Ііоп>Кэсіпорындарда жүргізілетін процесстер 
<уагіапі>Жобалау, дайындау, сақтау, тасымалдау, бақылау, қызмет ету 
<уагіапОЖобалау, дайыидау, қолдау жэне реттеу 
<уагіапІ>Жобалау, шешім қабылдау, сақтау, бақылау 
<уагіапі>Қолдау, жобалау, шешім қабылдау, сақтау 
<уагіап1:>Қолдау, бақылау, сақтау

<цие8ііоп>Акшаның сатып алушылық күші төмендеп, бағаның өеу үрдісі 
қалай аталады?
<уагіапі>инфляция
<уагіапі>монополия
<уагіапі>девальвация
<уагіапі>дефляция
<уагіапІ>олигополия

<циезІіоп>Кэсіпорын күрлымыпа жататындар
<уагіапІ>Негізгі, көмекші өндіріс, қызмет етуші және қосалқы бөлімдер 
<уагіапі>Қызмет етуші жэне қосалқы бөлімдер, жеке, негізгі өндіріс 
<уагіапі>Жеке дара өндіріс қызмет ету, қосалқы бөлімдер 
<үагіапі>Негізгі дара өндіріс, қызмет етуші жэне қосалқы бөлімдер 
<уагіапі>А жэне В жауаптары дүрыс

315



Қолданылған мәліметтер көздерінің тізімі

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 
(Конституция 1995 жылы 30 тамызда республикалык, 
референдумда қабылданды).

2. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы 
заңдар жинағы № 416-У ҚРЗ Қазақстан Республикасының Заңы 
2015 жылғы 23 қарашадағы.(толықтырулармен мем 
өзгертулермен).

3. Мемлекеттік корсетілетін қызметтер туралы (Қазақстам 
Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі № 88-У Заңы).

4. Жеке жэне заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тэртібі 
туралы (Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы 
N 221 Заңы).

5. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы 
(Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 18 қарашадағы 
№ 410-У ҚРЗ).

6. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік
басқару жэне өзін-өзі басқару туралы Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 148 Заңы
(толықтырулармен мен өзгертулермен).

7. Кұқық қоргау қызметі туралы Қазақстан
Республикасының 2011 жылғы 6 қаңтардағы № 380-ІУ Заңы
(толықтырулармен мен өзгертулермен).

8. Әкімшілік рэсімдер туралы Қазақстан Республикасының 
2000 жылғы 27 қарашадағы N 107 Заңы(толықтырулармен мен 
өзгертул ермен).

9. Құқықтық актілер туралы (Қазақстан Республикасының 
Заңы 2016 жылғы 6 сәуірдегі № 480-У ҚРЗ).

10.Мемлекеттік сатып алу туралы (Қазақстан 
Республикасының Заңы 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-У 
ҚРЗ).

П .Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі (Қазақстан 
Республикасының Кодексі 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-У 
ҚРЗ).

12.Салық жэне бюджетке толенетін басқа да міндетті 
толемдер туралы (салық кодексі)

13.Қазақстан Республикасының Азаматтьіқ проңестік 
кодексі
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14.Әкімшілік кұқық бұзушылық туралы (Қазақстан 
Республикасының Кодексі 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V 
ҚРЗ).

15.Мемлекеттік сатып алу туралы
16.Қазақстан республикасының азаматтық кодексі
17.Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын 

бекіту туралы
18.Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі
19.Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі (ерекше 

болім)
20.Қазақстан Республикасының Кэсіпкерлік Кодексі 

(Қазақстан Республикасының Кодексі 2015 жылғы 29 қазандағы 
№ 375-У ҚРЗ).

21.Қазақстан Республикасының Қылмыстық-проңестік 
кодексі

22.Қазақстан Республикасының Жер кодексі
23.Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 

«Қазақстан Республикасының Заңнама жэне қүқықтық
24.Мемлекеттік экімшілік қызметшілерге пилоттық 

режимде еңбекақы төлеудің кейбір мэселелері туралы (Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 желтоқсандағы № 939 
қаулысы).

25.Мемлекеттік қызметшілердің мүлкін сенімгерлік 
басқаруға беру қағидаларын бекіту туралы қаулысы

26.Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің 
әдептілік нормаларын жэне мінез-құлық қағидаларын одан эрі 
жетілдіру жөніндегі шаралар туралы (Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 153 Жарлығы).

27.Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі (Қазақстан 
Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-ІУ 
Кодексі).

28.Мемлекеттік экімшілік лауазымға орналасудың кейбір 
мэселелері туралы бүйрықтар

29.Мемлекеттік экімшілік қызметшілердің қызметін 
бағалаудың кейбір мәселелері туралы бүйрықтар

30. “Б” корпусыиың мемлекеттік экімшілік лауазымдарына 
үлгілік біліктілік талаптарын бекіту туралы бұйрықтар
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31. “А” корпусының мемлекеттік экімшілік 
қызметшілерімен еңбек шартын жасау, ұзарту жэне бұзу 
қағидаларын бекіту туралы бұйрықтар

32.Сынақ мерзімінен өтудің қағидалары мен шарттарып 
жэне тәлімгерлерді бекітудің тэртібін бекіту туралы бұйрықтар

33.Мемлекеттік экімшілік қызметшінің лауазымдык 
нұсқаулығын эзірлеу мен бекіту қағидаларын бекіту туралм 
бұйрықтар

34.Мемлекеттік экімшілік қызметшілердің тағылымдама 
қағидаларын бекіту туралы бұйрықтар

35.Персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) туралы 
үлгілік ережені бекіту туралы бүйрықтар

36.Мемлекеттік әкімшілік қызметтің кадрдағы іс қағаздарып 
жүргізу құжаттарының үлгілік нысандарын бекіту туралы 
бұйрықтар

37.0сипова, О.Я.. Транспортное обслуживание туристов,- 
Москва, 2016

38.Косолапов, А.Б.. Теория и практика экологического 
туризма.- Москва, 2015

39.Вииокуров В.А Стратегическое планирование на 
предприятии. -  М.: ЦЭМ, 2015

40.Андриенко Л.К. Управление общением. М., 
Новосибирск, 2016

41.Баева О.С. Ораторское искусство и деловое общение,- 
М.: Просвещение,2015

42.Бороздина Г.В. Психология делового общения. М.: 
Просвещение 2016

43.Ш еиель В Секреты личного обаяния.- М.: Культура и 
спорт, ЮНИТИ 2015

44. Энңиклопедия туриста. /М., 2016г./
45.Эиңиклопедия этикета. /Сост.О.И.Максименко. -  М.,

2015
46.Ердавлетов С.Р. Туризм Казахстана : оқу құралы/ С.Р. 

Ердавлетов .- Алматы : Бастау, 2015,- 520 б.
47.Ушаков Д.С. Страноведение: учебник/ Д.С. Ушаков ,

2015.
48.Ердавлетов С.Р. Қазақстан туризмы Казахстана : оқу 

құралы/ С.Р. Ердавлетов .- Алматы : Бастау, 2016
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49.Уварова А.К. Организация питания в туризме : оку 
құралы/ А.К. Уварова .- Алматы : Бастау, 2015.- 328 с.
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Қосымш алар
1 қосымша. Мейрамханаларды технологияльщ жабдықтармен жабдықтау нормасы

■Іиібдықтың аталуы Негізгі параметрі Зал сыйымдылығы, 
орын

[00 150 200 300 400 500
'1 2 13 | 4 5 1 6 7 8
Мсханикалык жабдықтар
Луыспалы механизмдер ж инағы  бар эмбебап маш ина (жегек): | 1 | 1 1 Һ  І 1  | 1
оггарткыш 75 км/сағ
шпсытқыш 1500 порц/сағ
Оулғау, араласты ру механизмі 25 л
ксмкен нан мен дэмдеүіш терді ұнтактауға арналған механизм 15 кг/сағ
Дуыспалы механизмдер жииағы бар әмбебап маш ина (жетек): | 1 | ] I 1 1 1 1 11
(іүлғау, араласты рү механизмі 25 л
Квкөніс кесу және езгілеу 
моханизмі

200 кг/сағ

ітгарткыш 75 кг/сағ
олегіш 300 кг/сағ
Омбебап көкөніс кескіш  маш ина 50-200 кг/сағ 1 1 1 - - -
Омбебап көкөніс кескіш  маш ина 400-1000 кг/сағ - - - 1 1 1
ІСөк, көк пияз кесуге арнапған кондырғы 90 кг/сағ 1 1 1 1 1 1
М еханикалық еттартқыш 250 кг/сағ 1 1 1 1 1 1
Ііұлғау маш инасы 6 л 2 2 2 2 2 2
Ііүлғау маш инасы 35 л - . - 1 - -
Ііүлғаү маш инасы 60 л - . - - 1 1
ІІан кескіш  маш ина 200 кесу/мин 1 1 1 1 1 1
Сүт коктейльдеріне арналған араласты ру 
қондырғысы

300 порц/сағ 1 1 1 1 2 2

Тоназытү жабдыкіары
Орта температуралы тоңазы ту ш кафы 0,7 ІмЗ 4 3 4 4 5 5
Контейнерлі тоңазы ту ш кафы 1,40 мЗ 2 3 3 5 5 7
Орта температуралы  тоңазы ту сөресі 0,25 мЗ 1 1 1 2 2 2
Тоңазытылатын сөре ұстінде сыйымды лыкты 
орта темпера-туралы тоңазы ту сөресі

0,28 мЗ 1 1 1 1 2 2

Төмен температуралы  тоңазы ту сөресі 0,15 мЗ 1 1 1 1 - -
Төмен температуралы тоңазы ту сөресі 0,50 мЗ 1 1 1 - 1 1
Төмен температуралы тоңазы ту ш кафы 1,0 мЗ - - 1 1 1
М ұз генераторы 35 кг/сағ 1 1 1 1 1 1
Электрофризер 30 кг/сағ 1 1 1 1 1 1
С үсы ндарды салқындаткыш 30 дмЗ 1 1 1 1 1 1
Жылу жабдықтары
Үш конфорлы электр плитасы 0,51 м2 3 1 3 4 5 1 6 6
С тационарлы электрлі тағам қайнату казаны 100 л 2 2 1 2
С гаңионарлы  электрлі тағам қайнатү қазаны 160 л - - 1 1 1 2
С тационарлы  электрлі тағам қайнату казаны 250 л . . - - 1 I
Ж ы лж ымалы тағам  кайнатү казаны 60 л - - - - 2 2
Э лектрлі пісіру қондырғысы 60 л - - - - 2 2
Электрлі қуыру шкафы 0,51 м2 2 2 3 2 2 3
Электрлі қүыру шкафы 0,85 м2 - - - 1 2 2
Кэүап пеші 20 істік 1 1 1 1 2 2
Электр таба 0,22 м2 1 1 1 - . -
Электр таба 0,45 м2 1 1 2 3 4 5
Электр фритю рница 12 кг/сағ (20 л) 1 1 2 3 3 4
Жинактағышпен электр кофе кайнатқышы 20 л - 1 1 2 2
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2 қосымша. Кафені жабдықтау нормасы

Ж абды қтың аталуы Негізгі параметрі Зал сыйымдылыі ы,

50 1 75 | 100 150 1 200 1 300
1 1 2 1 з 1 4 5 1 6 | 7  | 8

' і і і і і  

I '<
Мехапнкалық жабдықтар
А уыспалы механизмдер 
ж инағы  бар әмбебап маш ина 
(жетек):

1 1 1

көкөніс кесу ж эне езгілеу 
м еханизмі

200 кг/сағ

бұлғау, араласты ру механизмі 25 л
елегіш 300 кг/саг
еттартқыш 75 кг/сағ
Ә мбебап көкөніс кескіш  
маш ина

50-200
кг/сағ

- - - 1 1 1

Б ұлғау маш инасы 6 л 1 1 1 1 1
Бұлғау маш инасы 35 л - - - 1 1 1
Бұпғау маш инасы 60 л - - - - -

Нан кескіш  машина 200
кесу/мин

- - 1 1 1 1

Г  астрономды к тауарларды 
кесуге арналған маш ина

45
кесу/мин

- - - - - 1

Виброелек 350
кг/сағ

- - - 1 1 1

С ут коктейльдеріне 
арналған араластыру 
кондырғысы

300
порц/сағ

1 1 1 1 1 1

Тодаіы гу жабдықтары
О рта температуралы 
тоңазы ту ш кафы

0,7 ІмЗ

Контейнерлі тоңазы ту 
ш кафы

1,40 мЗ

Төмен температуралы 
тоназы ту еерееі

0,50 мЗ

О рта температуралы 
тоңазы ту сөресі______

0,25 мЗ

Тоңазыты латын сөре 
ұстінде аш ық 
сыйымды лықты 
ортатемпературалы 
тоңазы ту сөресі

0,28 мЗ

Төм ен температуралы 
тоңазы ту сәресі_______

0,15 мЗ

Төмен температуралы 
тоңазы ту сәресі_______

0,5 мЗ

Сусы ндарды 
сапқындаткыш  (2 бакты)

30 дмЗ

Сусы ндарды 
салқы ндаткы ш  (3 бакты)

30 дмЗ
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3 қосымша. Ас уй құрал саймандарымен мейрамханаларды жабдықтау нормвсы

Лс үй іжрал саймандарының аталуы Орып саш.і
75 | 100 150 | 200

Жабдықтау нормасы
1 2 3 4
1. Сүйектерді жинауға арналған бак 2 2 4 4
2. Тағамдык қалдықтарға арналған бак 2 2 4 4
3. Шелек 4 4 5 5
4. Веселка 5 6 6 6
5. Портативті бұлғағыш 1 1 1 1

56. Аспаздық шанышқы 3 3 5
7. Лақтырғышпен шанышқы 2 2 3 3
8. Кондитерлік өнімдерге арналған оймалар 3 5 7 8
9. Қыш құмыра 50 75 100 150
10. Дэмдеуіштерге арналған горка 4 4 4 4
11. Гарнирлерге арналған горка 1 1 2 2
12. Үлкен елек 5 5 7 9

313. Ас үй пышақтарына арналған ұстағыш 2 2 3
14. Қүю ожауларына арналған ұстағыш 17 18 20 23
15. Бөлшектеу ағашы 3 3 4 4
16. Аспаздық істік 2 2 3 3
17. Нақыштау инесі 9 8 7 6
18. 1,3-2,5 литрлік кастрөлдер 10 10 9 9
19. 4-6 л кастрөл 12 12 10 10
20. 8-10 кастрөл 24 26 36 45
21. 20-30 қазан 18 18 18 18
22. 40-50 қазан 6 8 18 27
23. Балық пісіруге арналған қазан 2 2 3 3
24. Консері ашқыш 2 2 3 3
25. Лимон сыққыш 1 1 2 2
26. 500 мл ожау 6 7 7 Ю
27. Қантқа арналған порциялық қасықтар 2 2 3 3
28. Майды порцияға болуге арналған қасықтар 2 2 3 3
29. Тамырларға арналған пышак 4 6 10 12
30. Көкөністерді қыруға жэне турауга арналған пышақ 2 3 5 6

331. Науалы пышақ (науалы) 1 2 3
32. Пышақ-қырғыш 1 2 3 3
33. «Аспаздық үштік» пышағы 12 18 24
34. Пышақ-ара 1 1 1 1
35. Пышақ-шапқыш (үлкен, кіші) 1 1 2 2
36. Етті сүйегінеи ажыратуға арналған пышақ (үлкен, 
кіші)

1 1 2 3

37. Сүйекті ойып алуға арналған пышак 1 1 2 2
38. Бальщты бөлшектеуге арналған пышақ 1 1 2 3
39. Шұжыкка арналған пышақ 1 1 2 2
40. Ветчинаға арналған пышақ 1 1 2 2
41. Ірімшікке арналған пышақ 1 1 2 2
42. Лимонға арналған пышақ 1 1 1 2
43. Нанға арналған пышақ 1 1 1 2
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Жалғаоы

Ас үй құрал саймандарының аталуы Орын саны
75 | 100 150 1 200

Жабдықгау нормасы
1 2 3 4 5
44. Нақыштау пышағы 1 1 1 2
45. Чебурек дайындауға арналған пышақ 1 1 2 2
46. Көкөністерден ғүл жасауға арналған пышақ 1 1 1 2
47. Құсты бөлшектеуғе арналған кайшы-секатор 1 1 2 _2
48. Шикі көкөністерді фиғуралы кесуге арналған 
жинак

1 2 2
2

49. Противень 9 9 11 11
50. Балыққа арналған противень 9 9 11 п
51. 4-6 л цилиндрлі сотейник 5 4 3 2
52. 8 л цилиндрлі сотейник 2 3 3 3
53. 170-250 мм сапсыз табалар 8 8 8 8
54. Жұмыртқа қуыруға арналған 9 ұяш ы қгы  таба 1 2 2 2
55. Балапан куыруға арналған сығымдағышты 
таба

10 10 10

1056. Өртүрлі қамырға арналған оқтаулар 3 4 5 6
57. Әртүрлі електер 2 3 3 3
58. Келі мен келсап 1 1 1 1
59. Майға арналған қалыптаушы қырғыш 1 1 1 2
60. Балыққа арналған қырғыш 1 1 2 2
61. Тарталетница 20 25 30 35
62. Ірімшікке арналған горка 1 1 1 1
63. Қол горкасы 2 2 2 2
64. Балта майырылған 1 1 1 1
65. Етті ұрғылауға арналған шапқы 2 2 3 3
66. Паштетке арналған қалыптар, эртүрлі 2 3 3 4
67. Желе, самбукқа ариалған қалып, әртүрлі 25 35 50 60
68. Құймаларға арналған қалыптар, әртүрлі 25 35 50 60
69. Кондитерлік өнімдерге арналған қалыптар, 
әртүрлі

20 20 30 30

70. Шөміш 2 2 3 3
71. Кэуап куыруға арналған істік 15 15 20 20
72. Кэуап ұсынуға арналған істік 15 15 20 20.
73. Штопор 3 3 4 4
74. Кепсер 3 4 5 6
75. Кондитерлік қысқыштар 5 5 5 5
76. Мұзға арналған қыскыштар 2 2 2 2
77. Алма кескіш 1 1 1 1
78. Жұмыртқа кескіш 1 1 1 -1 ..... '



4 қосымша: Тағамдарды тұтыну коэффициенті

Қоғамдық тамақтандыру 
кәсіпорны

Тағамдарды тұтыну 
коэффициенті

Тағамдардың жеке түрлерін
тұтыну
коэффициенті

салқын | бірінші | екінші | тэтті
т  | т с  | т і  | т І І  | т т

I. Асханалар:
ашық типті 2,5 0,5 0,75 1,0 0,25
емдәмдік 2,8 0,4 0,75 1,0 0,65
өндірістік кэсіпорындарда:
абонемент бойынша (т\ скі ас) 3,0-4,0
ЖОО-да 2,5 0,5 0,75 1,0 0,25
таңғы ас 1,8 0,5 - 1,0 0,30
түскі ас (тағамдар 
еркін таңдалатын)

2,5 0,5 0,75 1,0 0,25

түскі ас (абонемент бойынша) 3,0-4,0
кешкі ас | 1,5 | 0,5 1 0,8 | 0,2
II. Мейрамханалар
қонақ үйдегі 3,0 0,9 0,6 1,2 0,3
вокзалдағы 3,0 0,9 0,6 1,2 0,3
жалпы қалалық 3,5 1Д 0,7 1,4 0,3
қысқартылған мэзір бойынша 
жұмыс істейтін жалпы қақалық:
күндіз 3,0 0,8 0,85 1,0 0,35
кешке 4,0 2,2 0,1 1,5 0,2
III. Кафе
жалпы типті
өзіне-өзі қызмет 
көрсететін

1,6 0,64 0,08 0,72 0,16

даяшылар қызмет 
көрсететін

2,0 0,8 0,1 0,9 0,2

маманданған
1 .Озіне-озі қызмет көрсететін:
сүт 1,6 0,5 0,1 0,75 0,25
кондитерлік 0,3 - - - 0,3
2. Даяшылар қызмет көрсететін
жастар 2,0 0,64 0,08 0,75 0,53
балмұздақ 1,0 - - - 1,0
IV. Дэмханалар
1 .Өзіне-өзі қызмет көрсететін:
жалпы типті 1,5 0,53 0,15 0,75 0,07
бэлішхана 1,2 0,2 0,3 0,7 -

шұжықхана 1,2 0,4 - 0,8 -

тұшпарахана 1,5 0,4 0,3 0,8 -

2. Даяшылар қызмет көрсететін
кэуапхана 1,6 0,3 0,3 1,0 -

V. Үй 
аспаздығы

2,2 0,33 0,66 1,0 0,11



5 қосымша. Бір адамға шақканда ыстық, салқын сусындарды, нанды тұтынуді.іп 
шамамен нормасы

Ө іі ім н ің  аталуы | асханалар
Жалпы қалалық ашық типті | Емдэмдік ашық типті | Өндірістік кэсіпорындағы
ЬІстық сусындар, л | 0,1 [ 0,05 | 0,08
соның ішінде:
қантпен шай, 40 40 50
кофе, 50 40 60
какао, 10 10 10
Салқын сусындар,л 0,05 0,05 0,1
соның шинде:
жеміс сулары, л 0,03 - 0,07
минералды сулар, л 0,01 0,03 0,02
табиғи шырындар, л 0,01 0,02 0,01
Нан жэне нан тоқаш 
өнімдері,г

250 150 300

соның ішінде: 
қарабидай,г

100 60 200

бидай, г 150 90 100
Кондитерлік жэне 
тоқаш өнімдері, дана

0,3 - 1

сатып алынатын 
кәмпит, печенье, кг

0,01 - 0,01

жемістер 0,03 0,05 0,03
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6 қосымша. Тағам даярлауға кететін уақыт нормасы

№ Өндіріс тағамдары мен Порцияға шақканда уақыт
онімдерінің аталуы нормасы, с

Көкөністерді тазалаумен жэне кесумен Көконістерді тазалаусыз жэне 
кеспей

1 1 2 3 1 4
Салқын тағамдар мен тісбасарлар
1 Көкөніс винегреті 110 50
2 Майшабақпен винегрет 160 110
3 Пияз қосылған тұздалған саңырауқұлақ 40 30
4 Қаймақ қосылған кок пияздан салат 150 40
5 Балғын баклажаннан, кәдіден жэне 

көкөністерден уылдырық (өз өндірісі)
150 60

6 Балғын қиярдан даярланған салат 90 60
7 Қаймақта қияр жэне жұмыртқа 

қосылған шалғам салаты
150 100

8 Шалғам салаты 120 90
9 Саңырауқұлақ салаты 150 130
10 Балғын қырыкқабат салаты 110 70
11 Ашытылған қырыққабаттан салат 40 40
12 Қызанақтан салат 100 60
13 Картоп салаты 120 40
14 Жұмыртқа қосылған коконіс салаты 150 60
15 Қаймақпен немесе қатықпен көк салат 110 110
16 Маймен немесе қаймақпен тұрып 120 90
17 Ет жэне балық салаттары 200 120
18 Құс еті немесе жабайы құс еті салаты 220 140
19 Гарнирмен майонез астындағы 

жұмыртқа
120 60

20 Кета, түйірлі, майда уылдырық 40 40
21 Майонез астындағы таңқышаян слаты 

(ондірістік ондірілген)
150 100

22 Гарнирсіз куырылған балық 70 70
23 Құйылмалы таңқышаян 180 160
24 Маринад астындағы балық 140 100
25 Гарнирмен пісірілген балық 120 100
26 Гарнирмен майонез астындағы балық 130 110
27 Толтырылған балқ 200 180
28 Құйылмалы балық 300 240
29 Г арнирмен майшабақ 150 110
30 Г арнирсіз майшабақ 60 60
31 Лимонмен бекіре, арқан балық, кета 60 60
32 Гарнирмен майдаланған майшабақ 280 200
33 Картоппен жэне маймен табиғи 

майшабақ
130 60

34 Көкөніс гарнирімен қуырылған қой, 
шошқа, сиыр еттері

120 60

35 Гарнирсіз пісірілген ет 40 40
36 Құйылмалы ет 150 150
37 Кокөніс гарнирімен салқын құс еті 150 90
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■тг § ч
6 қосымша жалғасы

1 2 3 4
38 Бауыр паштеті 150 110
39 Сілікпе 100 70
40 Ет немесе балық ассортиі 150 140
41 Көкөніс гарнирмен салқын тіл 120 50
42 Гарнирмен салқын пісірілген торай 150 110
43 Қант қосылған айран, қайнаған сүт, 

сары май, порциямен қаймақ, піскен 
жұмыртка

20 20

44 Қаймақ қосылған сүзбе 40 40
45 Ет гастрономиясы 4 40
46 Гарнирсіз килька 50 50
47 Пияз қосылған килька 60 50
48 Гарнирсіз порциямен эртүрлі 

консервілер
30 30

49 Лимонмен шпрот 40 40
50 Ысталған шүжықпен бутерброд 30 30
51 Ірімшікпен бутерброд 30 30
52 Сары маймен немесе уылдырықпен 

бутерброд
30 30

53 Ветчинамен немесе балық 
гастрономиясымен бутерброд

30 30

54 Килышмен жэне жұмыртқамен 
бутерброд

60 60

55 Пісірілген шүжықпен бутерброд 20 20
Бірінші тағамдар
1 Ет сорпасында пісірілген борщ 170 50
2 Мэскеу борщі 180 60
3 Украин борщі 210 80
4 Қышқыл көже 170 70
5 Мәскеу қышқыл көже 200 100
6 Макарон өнімдерімен, жармамен, 

бұршақтылармен көжелер
50 20

7 Коконіс, картоп көжелері 150 40
8 Макарон өнімдерімен, картопсыз 

саңырауқұлақ көжесі
60 50

9 Консервілермен картоп көжесі 150 50
10 Харчо немесе пити кожесі 100 80
11 Шаруа көжесі 150 30
12 Балық картоп көжесі 180 80
13 Үй кеспе көжесі 150 120
14 Саңырауқұлақ картоп көжесі 150 50
15 Ашытылған қырыққабаттан щи 90 30
16 Балғын кырыққабаттан щи 120 40
17 Ет сорпасында картоп қосылған балғын 

қырыққабаттан щи
160 80

18 Көк щи ■

ооо 150
19 Оралша щи 110 60
20 Тэуліктік щи 160 80
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________

6 қосымша жалғасы

Тұз коже
21 Сұйык балық, ет жэне саңырауқұлақ түз 

көжесі
180 130

22 Үй тұз көжесі 210 150
Сүт көжелер және езбе тәрізді көжелер
23 Сүт коже 30 30
24 Клецкимен сүт көже 80 80
25 Жарма жэне бұршақты, картоппен, 

вегетариандық езбе тэрізді көжелер
100 30

26 Көкөніс вегетариандық езбе тәрізді 
көжелер

100 30

27 Ет сорпасында даярланған езбе 
тэрізді көжелер:

□ картоппен жарма
110 50

□ көкөніс
120 50

Мөлдір кожелер
28 Гренкимен көже 120 110
29 Өндірістік өндірілген түшпарамен, 

жармамен, макарон өнімдерімен, 
жұмыртқамен сөрпа

80 70

30 Бэлішпен, кулебякамен, фрикаделькаен 
сөрпа

150 140

31 Үй кеспесімен сорпа 150 140
32 Балық көже 130 80
Салқын көжелер
33 Салқын борщ 150 50
34 ботвинья 250 130
35 Кокөніс окрошкасы 200 110
36 Жинақтық ет окрошкасы 200 110
37 Қызылша көже 180 90
38 Салқын көк щи 190 100



7 қосымша. Жартылай фабрикаттар мен аспаздық өнімдерді сақтау мерзімі

Өнімнің аталуы Сақтау мерзімі, 
сағ

Сақтау
темперц
турасы,"
С

1 2 3
ЕТ ӨНІМІ
Сиыр, шошқа, қой (ешкі) еттерінен жартылай фабрикаттар
1. ірі кесекті 48 2...6°
2. Өлшемделгсн ет (0,25-ден 1,0 кг дейін) 36 -«-
3. аунатылмаган порциялық (шап еті; табиғи бифштекс; лангет; 
антрекот; ромштекс; тұмшаланган сиыр, қой, шошқа еті; 
эекалоп; шницель жэне т.б.)

36 -«-

4. Аунатылған порциялық (ромштекс, қой жэне шошқа етінен 
табиғи котлет, шницель)

24 -«-

5. майда кесекті (бефстроганов, азу, поджарка, гуляш, 
бұқтыруға арналған сиыр еті, кэуапқа арналған ет жэне т.б.)

24

6. Ерекше қуырылғьш ет, ет ассортиі 18 -«-
7. Тағамдық сүйектер 24 -«-
8. Мал субонімдері: тоңазытылған 24 -«-
мүздатылған 48 -«-
9. Маринадталған кәуап (жартылай фабрикат) 24 -«-
10. Шабылған ет жартылай фабрикаттары: табиғи шабылған шницель, табиғи !2 
шабылған котлет, шабылған бифштекс, мэскеулік үй котлеттері, киев 
котлеттері, люля-кебаб
Мүздатылған шабылған бифштекс 48 5° дейін
Тағамдық күндылығы жоғарылатьшған: сиыр етінен, 
майсызданған котлеттер, мектеп сиыр биточкиі, ет кнелі

12 2.. 6°

кұрама (ет-картоп, ет-өсімдікті, ет-қырыққабатты жэне т.б. 
котлеттері)

12 -«-

БАЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕҢІЗ ӨНІМДЕРІ
Жартылай фабрикаттар
11. Тоңазытылған барлық атаулы балықтар 48 0...-20
12. Мүздатылған жэне жылтырлатылған барлық атаулы балық 
жэне балық емес өнімдері

24 -«-

13. Мүздатылмаған арнайы болшектелген балық 24 -2°...+2°
14. Кепкен нанда аунатылған порциялық балық 24 2...6°
15. Кәуаптар мен поджарка 24 ОТ- 

2...+2”
16. Котлеттер, биточки, турама, балық картопты зразы, 
кұймақтар (мұздатылмаған)

12 -«-

17. мұздатылған котлеттер, голубцы жэне турама 72 -4...-60
18. Мұздатылған балық тұшпарасы 48 -«-
Аспаздьщ өнімдер
19. Қуырылған балық атаулы балық 36 2.. .6°
20. Көмбелеп пісірілген барлық атаулы балық 48 -«-
21. Пісірілген барлық атаулы балық 24 -«-
22. Толтырылған балық 24 -«-
23.Тұздалған балықтан шабылған енімдер (майшабақ, 
скумбрия, сардина жэне т.б.)

24 -«-

330



7 қосымшаның жалғасы

2 I 3
24. Қуырылған барлық атаулы балық котлеттері 12 -«-
25. Томат соусыен балық фрикаделькалары, тефтелдері 48 -«-
26.Ыстық ысталған барлық атаулы балық жэне орама 48 -«-
27. Пісірілген балық шұжықшалары 48 -«-
28. «Рыбацкий», «Особый» жэне т.б. зельцтері 12 -«-
29. Пісірілген шаяндар мен креветкалар 12 2...60
30. Таңқышаян таякшалары 48 -«-
31. қаймақ соусында көкеністермен кальмар, кальмардан 
отбивные, кальмар котлеттері

24 -«-

Маринадтағы кальар 48 -«-
32. «Океан»ақуызды пастадан өндірістік өндірілген аспаздық 
онімдер

24 -«-

33. балық майлары мен барлық балық уылдырықтары 24 -«-
34. Құйылған балық 24 -2...+2°
35. Полимерлі татынушылық ыдыстағы балық пастасы 24 -«-
36. Тұтынушьшық ыдыстағы екінші балық тағамдары:
мұздатылмаған 12 -«-
мұздатылған 72 -4-..-6°
37. Мұздатылған «Океан» ақуызды паста 72 -1
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