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КІРІСПЕ

Біздің елімізде соңғы он жылдықта қонақжайлық 
индустриясына көп көңіл -  кең тараған эрекет түрі. 
Қарапайым қызметтер -бөлінуде. Қызмет көрсету аса 
білім-күнделікті өмірде біреуге көмектесу, пайдалы мәлімет 
беру жэне т.б. мен дайындықты қажет етпейді. Қазір 
өндірістік дамыған елдер элемдік қызмет көрсету нарығының 
қатысушысы болып табылады. Қызмет кәрсету -  жалпы қоғам 
мәдениетінің бір болігі. Бүл күрделі, көп қырлы түсінік. 
Қызмет корсету -  халыққа психологиялық, этикалық, 
чстетикалық, үйымдастырушылық-технологиялық жэне басқа 
аспекттерде қызмет корсету үрдісінің жетілу деңгейі (даму 
деңгейі). Қызмет көрсету мэдениетінің барлық аспекттері 
озара тығыз байланысты жэне өзара тэуелсіз. Қазіргі замангы 
алдыңгы қатарлы турфирмалар, қонақ үйлер, қонақ үй 
туристік кешендер, мейрамханалар қонақтар мен туристер 
қажеттіліктерін қанағаттыруды негізге алады, ал содан кейін 
гана өз табысын арттыруды қарастырады. Бүл мақсатқа 
жетуде қонақтарымен тікелей жүмыс істейтін қызмет корсету 
исрсоналына үлкен орын бөлінеді.

«Қонақ үй индустриясындағы стратегиялық маркетинг» 
оқу қүралының мақсаты студенттерді қазіргі уақыттағы нарық 
і<;агынасындағы халықаралық туризмнің ел экономикасында 
үлкен роль алатындығы жэне осы индустрияға кіретін қонақ 
үй индустриясындағы стратегиялық маркетингін 
үйымдастыру проңестерімен таныстыру.

Оқу қүралында қонақ үй индустриясындағы стратегнялық 
маркетингі даму этапы жоғары бэсекелестік ортамен 
сиііагталады, нормативті -  қүқықтық базаларды жасау, қазіргі 
жағдайға сай отандық туризм нарығын құру, туристік 
мекемелердің қызметкерлерін мамандандырып нарыққа 
бейімдеу, ішкі жэне сыртқы туризм түрлерінің дамуына 
жағдай жасау, туризм саласында халықаралық қатынастарды 
дамыту, сол сияқты эр сала бойынша мамандарды дайындау 
туралы кешенді сүрақтарды шешумен қатар, тагы сол сияқты 
моселелерді қамтиды.
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1 тақы ры п. Заманауй қонақ уй ш аруаш ы лы ғы

1. Қонақ үйдің қызметінің негізгі функциясы.
2. Қонақ үй классификациясы.
3. Қонақ үй бизнесінің даму тенденциясы.
4. Қонақ үй жэне туристік кешендердегі қызмет көрсетудің

нарық кезеңіндегі қалыптасуының негіздері.

Ең алгаш рет қонақ үй өнеркәсібі түсінігі антика заманында 
қолданыла бастаган. Антика заманы тарихи ғасыр ретінде 
белгілі. Бүл мәдениет әлемі жэне қайталанбас тагдырымен 
жэне жекелігімен тарихи ортада өмір сүрген адамдар элемі. 
Адамдар осыган дейін түрлі антикалық заманда өмір сүріп 
келген жэне шығуы, әлеуметтік жағдайы, білімі, 
ерекшеліктері жөнінен теңдей болған емес. Антиканың 
«алтын шынжыр» мүрасы ғасырлар мен халықты бір жерде 
тоғыстырады.

Еуропалық даму антикалық негізде қүрылған. Жерорта 
теңізі аймағы, Таяу Шығыстағы, Атлант мүхитынан Қара 
теңізге дейінгі еуропа жерлері, Британиядан Италияға дейінгі 
кең алқаптар антикалық стилде көптеген ғасырлар бойы 
дамып келеді. Антикалық дэуір элемге жэне адам қауымына 
саяси жэне әлеуметтік формалар енгізді. Демократия да 
Ежелгі Грекияда пайда болған. Рим республикалық қатардың 
тэсілін берді, сонымен қатар көптеғен халықтың, тілдердің, 
діндердің жэне жерлердің дамуына ықпал етті. Антика 
дэуірде көптеген ғылымдардың негізі жатыр. Антика дэуіріне 
маңызды естеліктерді гректер мен римдіктер қалдырып кетті.

Ең алғаш рет қонақ үй өнеркәсібі туралы ескі 
манускриптерде -  Вавилонның патшасы Хаммурапидің 
кодексінде таверналардың иелеріне билік жөнінде эңгімелерді 
жеткізіп отыруын жүктеген. Келушілердің қүрамы эртүрлі 
болған.

Кейбіреулері «қонақжайлық» сезі ескі француз сөзі «озріз»
- біртүрлі қабылдау деп жобаласа, енді біреулері латын сөзі 
«һозрііаііз» дегенді яғни -  қонақжайлық дегенді білдіреді 
деген. Қонақжайлар -  дэл осылай антика дэуірінде ез үйінде 
жанұясымен қоса күтетін адамдарды атаған. Қонақжайлармен
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шетелдік мемлекеттер қарсылықты көмек, достық жэне 
қорғаныс жөнінде келісім құрған.

«Қонақжайлық» түсінігі адамзат өркениеті сияқты ескі 
түсінік. Қонақ үйдің ең алғаш шығуы, адамдарға қызмет 
көрсету кәсібімен, түнгі жатар орнына тоқтау себебтерімен 
тікелей байланысты.

Қонақ үйлер әдетте бір елмен басқа елдерге баратын басты 
жолдардың бойында орналасады. Сонымен бірге 
жолаушыларды күтумен қатар, қонақ үйлерде үкімет 
қызметкерлерімен өкілдер жүмыс жүргізеді. Қонақ үйлерде 
адамдарга түнеу, баспана, сол жерде тамқтандырады, аттарын 
ауыстырады.

Орта ғасырларда Еуропада түрақты аулалар монастырлар 
кезінде соғыла бастады. Шіркеу жолаушылары діни 
қызметкерлерге, әулие жерлерге саяхаттаушыларға арнап 
қонақ жайлар үйымдастыруды міндеттеді.

Уақыт өте келе тегін қонақжайлылықтан кіріс табуға 
есептелінген мекемелерге айналды. Алғашқы қонақ үйлер 
бастамасы Таяу шығыста, Орталық Азияда жэне Кавказияда 
орын ала бастады. Шөл далалар мен таулы үстірттерде 
саудагерлер тауар керуендерімен жолаушылайды. Олар әдетте 
шатырларда, кеу кездері керуен сарайларда, эр түрлі қонақжай 
кешендерінде, адамдардың арнайы түнеу орындарында 
жайғасты. Сауда байланысының дамуына байланысты 
Еуропада қонақжай шаруашылығының біршама өсуіне әкеп 
соқтырды. Мысалы XIV -  ғасырда Миланда 150 қонақ үйі 
орын алды. Дегенмен ол кезеңдеғі қонақжай шаруашылығы ең 
төменғі сатыда еді. Қонақ үйлерде ешкандай жағдай болмады, 
санитарлық деңгейі өте төменгі жағдайда болды. ХУШ -ХІХ 
ғасырлардағы мемлекетаралық экономикалық жэне саяси 
байланыстардың өсуі, Еуропа қалаларындағы қонақ үй 
шаруашылығының тез дамуына ықпал етеді.

Қонақ үй жүмысы үлкен табыс әкелетін маңызды салаға 
айнала бастады. XIX ғасырдағы өндірістердің дамуы 
қонақжайлығы, туризмнің дамуымен байланысты. Теңіз 
жағалауларында, минералды су көздері маңында табиғаты 
керемет орындарда ірі жэне үсақ қонақ үйлер қүрылыстары 
бой көтере бастады. Олардың уақыт өте келе техникалық
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жабдықталуы, қонақтарға арналып өте ыңғайлы жағдай 
жасалынып қызмет көрсетудің әдістері жэне түрлері өзгерді.

Экономиканың бұл облысында компаниялар, акңионерлік 
қоғамдар, корпораңиялар жэне синдикаттар пайда бола 
бастады.Осындай біріккен ірі мекемелер өз еліндегі қонақ үй 
шаруашылықтарын басқара отырып, сондай -  ақ басқа 
мемлекеттерде қонақ үй түрғызумен айналысты.

Лондонда қонақ үй синдикаты, Франңияда «Қонақ үй 
қожайын одағы» қүрылды. Бүл мекемелердің жеке иегерлері 
нөмірлерге бағаларын белгілеп, қонақ үй қызметкерлері мен 
мамандар даярлап туризмнің дамуына жағдай жасады.

1906 жылы «Халықаралық қонақ үй иелерінің одағы» 
қүрылып, эр түрлі әлем елдерінің 1700 қонақ үй иегерлерін 
біріктірді.

Еуропаның ең ірі қалаларында қонақ үйлерді басқа 
бағытта пайдалану басталды. Ол жерлерде казино ойындарын 
өткізу, прессконфегіенция өткізу қарастырылған.

Қонақ үй шаруашылығының тез қарқынмен дамуы XX 
ғасырда басталды. Бүған себеп автомашиналардың сапалы 
жэне сандық бағытта тез өсуі, эуе жэне темір жол транспорты, 
мемлекет аралық сауданың, мэдениеттің, ғылыми -  
техникалық жэне спорттық байланыстардың өріс алуы болып 
табылады.

Қазіргі «Қонақжай индустриясы» дегеніміз отельдер, 
мейрамханалар, барлар, курорттар, ойын -  сауық үйлері, 
казино, сауықтыру кешендерін қүрайды.

XVIII -  XIX ғасырда өнеркәсіп орындары мен сауда 
байланыстарының өсуімен, қалалар саны артып, қонақ үйлер 
ашылды. 1818 жылы Мәскеуде жеті қонақ үй жүйесі жүмыс 
жасады. 1900 жылы Петербургте 325 конақ үй ашылды. Ал 
1910 жылы Ресейде 4685 қонақ үй жүмыс істей бастады. Ол 
қонақ үйлердің бэрі таза коммерциялық мекемелер мен жеке 
адамдар меншігіне қарасты еді.

Октябрь ревалюциясынан кейін, Кеңес үкіметінің 
декретімен, барлық қонақ үйлер үлттандырылып, қонақ үй 
шаруашылығы түбегейлі қайта құруға ұшырады. 1940 жылы 
669 қалада қонақ үй тұрғызылды. Ал ¥лы  Отан соғысы 
кезеңінде барлық халық шаруашылығына, соның ішінде 
қонақ үй шаруашылығына үлкен зиян келтірілді. Соғыс
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жылдарынан кейін қайта қалпына келтіру жұмыстары мен 
жаңа қонақ үй жүмыстарының қүрылыстары, қайта жабдықтау 
басталды.

1960 жылдарға таяу Кеңес Одағының 1364 қаласында, 
қонақтарға 1476 қонақ үйде қызмет көрсетті.

Алдағы уақытта елдегі қонақ үй базасының материалдық 
жэне техникалық өсуін келесі факторлар анықтайды:

>  Қалалардың дамуы және жаңа қалалардың пайда болуы
>  өнеркәсіптің өсуі
>  ғылымның жэне мәдениеттің өсуі
>  өнердің өсуі
>  адамдардың материалдық жағдайының өсуі жэне т.с.с.
Бүл факторлар ішкі туризмнің дамуына іс -  сапарға жэне

демалысқа шығатындардың санының артуының 
алғышарттары еді. 1980 жылы Мэскеу Олимпиадасының 
қарсаңында, КСРО -  да барлық сыйымдылық орны 700 мың 
орын алатын 7000 қОнақ үй орын алды. Көптеген ірі өте 
жайлы қонақ үйлер салынды. Ресейдегі өте үлкен қонақ үйдің 
бірі, 10 мың орындық қонақ үй комплексі «Измайлово» қонақ 
үйі болып саналады.

Өкінішке орай еліміздегі 1990 жылдардағы экономикалық 
және саяси жағдайға байланысты қонақ үй қызметіне деген 
сүраныс қүлдрап кетті. 1990 жылдың аяғында Ресей 
Федерациясы мемлекеттік комитетінің берілген статистикалық 
мэліметтері бойынша, Ресей жалпы орын саны 390931 
болатын 5043 қонақ үй типіндегі мекемелерді игерген.

Барлығы ресейде қонақ үйлердің 60% - ы қалалық 
жерлерде, ал 34 % - ы ауылдық жерлерде табылады. Көлемі 
жағынан қонақ үйдің нөмірлік қоры ең үлкендері Мәскеу мен 
Санкт -  Петербург қалаларында орналасқан. Ресейдің 
астанасына арнап Мәскеу үкіметі «Мэскеудегі халықаралық 
туризмнің 2005 жылға дейінгі даму концепциясы» атты 
бағдарламада, қонақ үйлерді қайта жабдықтау жэне 30 мың 
қонақ үй орнына арналған жаңа қүрылыс жоспарлаған. Үкімет 
қолдауымен сыртқы жэне ішкі туризмді дамыту бағыттары 
алға қойылған.

Мемлекеттердің экономикалық дамуы үшін туризмнің рөлі 
өте жоғары. Туризм ХХғ. аяғымен ХХІғ. басында толығымен 
халықарлық деңгейде болды. Мүндай болуына 2 фактор әсер
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етті. Біріншіден, үлкен пайда алу мақсатында, кірісін 
жоғарлату үшін туристік кәсіпорындар, фирмалар саяхаттау 
географиясын әлем бойынша кеңейтуде. Екіншіден, 
рентабельді болу үшін туризм халықаралық деңгейде 
инвестиңиялану ерек. Қазіргі таңда туризмнің дамуы түрақты. 
Жылына туристер саны орта есеппен 4% өсуде. Соңғы 
кездерде туризмнің интенсивті өсуі мына региондарда 
байқалады: Африка, Таяу Шығыс,Шығыс Азия, жэне Тынық 
мүхит регионы. Туризмнің бүлай даму тенденциясы 
халықаралық бэсекелестікке жағдай туғызып отыр, яғни 
жылдан жылға қызмет сапсы жоғары курорттар пайда болуда. 
Ал, бүрынғы туристік региондар жаңа қызмет түрлерін 
үсынуда, жаңа жоспарлар қүруда. Осылайша жаңа курорттар, 
қызмет көрсетудің жаңа түрлері пайда болуда. Туристік 
ағымды өзіне көптеп тарту үшін, туристік региондарда 
туристердің жақсы демалуына барлық жағдай жасалуда. 
Туристік өнімді еткізу үшін, осы өнім туралы ақпараттың 
клиептке оңай жетуі тиіс, яғни бүқаралық ақпарат көздері 
арқылы немесе демалыс орындарында болу керек.

Коп елдерде халықтың табысы туристік қызмет саласына 
жұмсалады. Шығу және ішкі туризм сферасында қонақүй 
шаруашылыгы туристерге толық комплексті қызмет түрін 
ұсынады. Қонақ үй шаруашылығы Қазақстанда даму 
пресгіективасын анықтайтын негізгі фактор болып табылады.

Туристік қызмет, оның ішіндегі қонақүй қызметі 
элеуметтік-мәдени қызмет түріне жатады. Туристік қызметтер 
қазіргі таңғы қонақжайлылық принципіне негізделіп
құрылады, яғни Қазақстанда туризмді дамытуда қызмет 
көрсету саласының рөлі жоғарлайды. Туристік қонақүй 
сервисіне, кадрларды дайындау жүйесіне арнайы жаңа 
бағыттағы мәселелер қойылады.

Орналастыру -  туризмнің ең негізгі элементі. Қонақүй 
өндірісі-қонақжайлылық жүйесінің негізі болып табылады. 
Орналасу жүйесі немесе құралы- бұл эртүрлі сервис деңгейін 
ұсынатын, уақытша клиенттерді қабылдайтын, түнеуге орын 
беретін эр түрлі типтегі ғимараттар. Қазіргі таңда 
қонақжайлылық инфроқұрылымы регионның жэне туристік 
орталықтың қарқынды даму үстіндегі қуатты жуйесі жэне 
туризм экономикасында маңызды құралы. Қонақжайлылық
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инфроқұрылымын эртүрлі үжымдық жэне жеке орналасу 
орындары күрайды: отелдер, қонақүй, мотель, жастарға 
арналған жатақханалар, апартаменттер,туристік приюттар 
жэне жеке секторлар.

Ресиубликаның көрікті, көрсетуге болатын маңызды 
объектілері мемлекеттің оңтүстігінде орналасқан. Олар 
Қазақстанның алғашқы қалалары: Түркістан, Отрар, Баба-ата, 
Испиджап (Сайрам), Тараз, Мерке; Талхиз(Талғар), 
Қойлық(Талдықорған).

Алдағы уақытта қонақ үй бизнесінің дамуы туризмнің 
дамуымен тікелей байланысты.

Ендігі кезекте Қазақстанның қонақ үйлеріне тоқтала 
кетсек. Оңтүстік астана қонақ үй индустриясының басты 
орталығы болып саналады. Бүгінгі күнде республикада 195 
қонақ үй жүмыс істейді. Соның 36-сы Алматы қаласында 
орналасқан. 1990 жылдан бастап Қазақстанның қонақ үй 
рыногында инвестициялық ағын болды деуге болады. Осы 
жылдары 10 аса отелдер салынды. Көбісі бірлескен 
кәсіпорындар болып есептеледі жэне де эртүрлі халықаралық 
қонак үйлер тізбектеріне кіреді. Кейіннен 1990 жылдардың 
ортасында халықаралық стандарттарға жауап беретін бір қатар 
отелдер пайда болды. Олардың инвесторлары болып отандық 
бизнесмендер шықты.

Қонақ үй индустриясына инвестицияның келуіне 
байланысты, банкротқа үшыраған конақ үйлер саны да өсті, 
яғни рынок сұранысындағы дэрежеге сай қолайлы. Мысалы: 
оған «Премьер Медеу» отелін жатқызамыз. Ежелгі Медеу 
шатқалы демалу жүмыс орнына қолайлы. Осының бэрі 
Алматы орталығынан 15 минуттьқ жерде. «Медеу» мүз 
айдынының жанында «Қазақ ауылы» мейманханасы (Отырар 
комплексі) орналасқан. Қазақстанда отель бағасы бойынша 
жэне қызметтері бойынша эр түрлілігімен көзге түседі. Бір 
тэулікке 3 доллар, бұнымен көбінесе дүние жүзінің 
волонтерлері колданады.

Ал люкс нөмір 1400 долларға дейін жетеді. Бүнымен 
көбінесе сапарға келген президенттер қолданады. Жергілікті 
жердің экзотикасына қызығушылар, халықаралық стандартқа 
үйреніп қалғандар қолданады. Бес жүлдызды отельдерде 
шетел азаматтарына барлық керек нэрсе бар. Әрине бағасына
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сай. Жиі келіп тұратын шетел азаматтарына шамалы 
жеңілдіктер болады.

«Достық» отелі шетел азаматтарына өте қызықты. 
"Интерлюкс отелі, бұл қала сыртындағы Алатау санаториінде 
орналасқан. Мұнда советтік партияның қол басшылары, мэр- 
мәр залда жүргенін көресіздер. «Алия», «Уют» орташа қонақ 
үйлері бар. Конақтар көбінесе орташа елдерден Өзбекстаннан, 
Қырғызстаннан келеді. Жоғары таулы отель "Ворота", "Туюк 
су". Бүл керемет пансион Швейцариядагы альпілік конақ үйге 
үқсас болып келеді. Отель өте ыңғайлы жэне қолайлы. Әр 
нөмірлерінің қабырғалары ағаштан ойылып салынған.

«Анкара» - қонақ үйі. Алматы қаласының орталығы, 
Президент сарайына қарама-қарсы орналасқан. Бүл қонақ үйде 
290 жабдықталған нөмірлер бар.Оның ішіде люкс 
нөмірлерінде халықаралық телефон байланысы, мини барлар, 
көп бағдарламалы музыкалық жүйе, спутникті ТВ, 
бағдарламалармен жабдықталған. Қонақ үй қүрамына 5 
мейманхана жэне барлар кіреді. Сонымен қатар бассейн, 
денсаулық клубы, туристік агенттік, шаштараз, казино, түнгі 
клубтар бар. Алматы қаласындағы ең үлкен залдардың бірі 
осында орналасқан. «Премьер-Медеу-Интернейшнэл» - қонақ 
үйі - Алматы қаласының орталығынан 15километр, ал 
әуежайдан 50 минуттық жерде орналасқан. Қонақ үйде 129 
нөмірлер бар. Оның ішінде 126 жай нөмір, 3 люкс нөмірі 
кіреді. Бүл нөмірлердің барлығы халықаралық телефон 
жүйесімен, спутник ТВ, мини барлармен жабдықталған. Қонақ 
үйде жоғары мамандандырылған қызметкерлер жүмыс 
атқарады.

«Медеу» қонақ үйі өзінің клиенттеріне қиындықсыз 
келісімге отыруына көмектеседі. Қонак үйде 2 конференц 
залы, 10-80 адамға арналған, жоғары класстағы мейманхана 
бар, сіздерге сусындар мен шығыс жэне еуропа асханасын 
қызмет көрсетеді. Сіздерге жыл бойы демалуға мүмкіндік 
жасайды. Кімде-кім таза ауада демалуды үнатса, қыс кезінде 
шаңғы, конькимен мүз айдынында сырғанауға болады. Бүл 
мезгіл қарашаның аяғынан басталып сэуірдің басында бітеді. 
Бүдан басқа, қонақ үйден ЗОметр жерде бассейн орналасқан.

«Премъер-Алатау» қонақ үйі -  Алматы қаласында 1974 
жылы қүрылған. Қонақ үйде 185 нөмір бар. Олардың ішінде
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қазіргі уақытта 83 нөмір белсенді жүмыс атқарады. 5 
жартылай люкс жэне 73 жай нөмірлер бар. Олар халықаралық 
стандартпен қамтылған. Ішінде желдеткіш, телевизор, 
телефон, мини барлар бар.

Барлық саяхаттар туристерді орналастырумен басталады. 
Өйткені қонақ үйлер туристердің демалу орны болып 
саналады. Сондықтан онда әдемі жақсарған жэне туристерге 
үнау үшін барлық жағдай жасалған. Орналасуы әдемі 
туристік-рекреациялық жерлерге үқсас болып келеді.

Қарағанды облысында 30-ға жуық қонақ үй бар. Ең 
халықаралық стандартпен жасалған «Созвездие»» отелі. 
"Созвездие" люкс отелі сэулеткерлік өнермен жасалған 8 
қабатты ғимарат. Бүл отель экологиялық таза ауданда 
орналасқан жэне парк зонасында аквалендпен этнопаркпен 
қоршалған. Табалдырықтан аттай бастағанда, сізді жоғары 
дәрежедегі ыңғайлы қонақжайлылық күтіп түрады.

«Люкс» отель эрбір жеке клиентке көңіл бөледі. Отельде 
жоғары мамандандырылған қызметкерлер жүмыс атқарады. 
Бүл жерде Қазақстандағы жалғыз бильярд спорт орталығы 
орналасқан. Сіздерді өте жоғары деңгейдегі эр түрлі асхана 
тағамдарымен қамтамасыз етеді. Сауна, джакузи ыңғайлы 
демалыс бөлмесі бар. Отельде УІР жэне люкс нөмірлер евро 
дизайнмен жасалған. Мүнда желдеткіш, мини бар, телефон, 
телевизор бар. Бүл отель осы уақытқа дейін 2267 қонақтарды 
қабылдады. Отельге эйгілі суретшілер, саясаткерлер, 
халықаралық бильярдтан турнирге қатысушылар, эйгілі 
фирмалардың басшылары келеді.

Жезқазғанда 4 қонақ үй халықаралық класта қызмет 
көрсетеді. "Байқоңыр" - "5" жүлдызды қонақ үй. 1999 жылы 
желтоқсанда қонақ үй "Казақмыс корпорациясының" 
меншігіне кірді. Қайта қалпына келтіру жүмыстары жүргізіліп 
2000 - шы жылы іске қосылды. Қонақ үй - Кеңгір су 
қоймасының жағасында орналасқан. Барлық қонақтарға 
ыңғайлы болып саналады. Бүл жерде 20 орын, соның ішінде 
УІР нөмірі; 2 люкс, 8 жартылай-люкс, 9 бір адамдық жоғары 
категориялы орындар бар. Қонақ үй желдеткішпен, таза сумен 
жэне эрбір нөмірде телефон, телевизор, мини барлар бар. 
Конференц залы аудиовизуалды техникамен жабдықталған. 
Зал іскерлік кеңесуге арналған. Қонақ үйде хол жэне қысқы
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оранжерея бар. Осыған қоса 150 орынға арналған мейманхана, 
36 орынға арналған кіші банкет залы кіреді. Бүл жерде ұлттық 
жөне халықаралық асхананы көруге болады. Жазда ашық 
ауада терассада отыруға болады. Демалуға арналған бассейн, 
сауна, бильярд ойнау залы бар. Кір жуатын жерлері соңғы 
үлгідегі кіржуғыш машиналармен жабдықталған. "Бизнес- 
центр" - "3" жүлдызды қонақ үй. Швед фирмасы салған. Ол 
Кеңгір су қоймасының жағасында, қалалық демалыс орнында 
орналасқан.Бұнда желдеткіш, таза сумен қамтылған нөмірлер 
бар. Қонақ үй қүрамына автокөлік түрағы, 40 орындық 
мейманхана, 12 орындық конференң залы, емделу кешені 
кіреді.

"Металлург" - қонақ үйі. Бүл қонақ үй 1969 жылы 
пайдалануға берілген. Жезқазған қаласының орталығында 
орналасқан. Қонақ үйде 10 адамға арналған 11 орын, 4 бар, 
жоғары категориядағы 2 нөмір бар. Қонақ үй қүрамында 40 
орындық кафе, 25 орындық жазғы кафе бар. Қонақ үйде 
іскерлік комплексінде 23 адам жүмыс атқарады. Бүл жерде 
ақылы қызметтер: сауна, бильярд, кір жуатын жер,
мейманхана, кафе. Барлық қызметтер жоғары деңгейде 
орындалады.

Бақылау сұрақтары:
1. Қонақ үйдің қызметінің негізгі функциясы.
2. Қонақ үй классификациясы.
3. Қонақ үй бизнесінің даму тенденциясы.
4. Қонақ үй жэне туристік кешендердегі қызмет көрсетудің 

нарық кезеңіндегі қалыптасуының негіздері.
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2 тақырып. Халықаралық туризмдегі қонақ үй
индустриясы қызметінің нарықтағы коньюктурасын 

оқу себептері

1. Нарық жэне оны жүйелі жэне кешенді зерттеу.
2. Қызмет көрсету ерекшеліктері.
3. Қонақ үйді маркетингтік зерттеу.
4. Қонақ үй менеджменті.

Қазіргі заман галымдарының ішінен алгашқылардың бірі 
болып, туризмге экономикалық күбылыс ретінде назар аударган 
П.Ротоу, елдер дамуындагы экономикалық кезеңдер мен 
олардагы туризмнің даму ерекшеліктері арасындагы 
корреляцияны анықтау арқылы үсынған үлгісі бүгінгі күнге 
дейін экономистермен мойындалуда. Халықаралық рынокқа 
туристік қызметпен шыгу, экономикалық элуеті жоғары, дамыган 
елдер үлесіне тисе, онда туризм «орта кластың» оркендеу белгісіне 
жэне жаппай түтыну өніміне айналған. П.Ротоудың болжамына 
сәйкес, рынок жолына түскен дамушы елдерде, ал бүған біз өз 
кезегімізбен Қазақстанды енгіземіз, қызметтер аясындағы 
мультипликативті табыс қүралы, түрғылықты халықты жүмыспен 
қамту жэне инфрақүрылымның даму қүралы болатын, ішкі 
туризмнің дамуына жағымды әлеуметтік-экономикалық 
жағдайлар туындап отыр. Теориялық түжырымдар мен 
жорамалдарға сүйенбей, статистикалық мэліметтерге жүгінетін, 
бүгінгі күнгі туристік қызмет аясының ел экономикасына 
ықпалын бейнелейтін үлгілер, экономикалық түрғыдан ғана 
үсынылып, әлеуметтік жағы назардан тыс қалған.

Тиімділік мақсатқа жету сипатын бейнелейтін басқару 
сипатындағы үдерістер мен ықпалдардың сипатталып, 
сондықтан бейімділік белгілі мақсатқа бағытталады.

Тиімділік негізінде мыналар үгынылады:
1. белгілі нақты нәтиже (бір нәрсе эрекетінің тиімділігі);
2. нәтиженің немесе үдерістің ең жоғары, мүмкінніне 

жоспарлық дэрежеге сэйкестігі,
3. жүйелердің функционалдық түрлері;
4. қызмет көрсетуді қанағаттандырудың салдық 

сипаттамасы;
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5. шынайы тиімділіктің кажетті (нормативті) тиімділікке 
қатынасы;

6. мақсат пен қызметті орындау сенімділігі.
Отандық ғылым мен тәжірибеде өндіріс тиімділігіне 

бағытталған үш түрлі материалды көрсетсе болады:
7. нормативтік актілерді қарастырылатын апробазаланған;
8. арнайы әдебиеттерде берілген пікірталасу мәселелерін 

жанд андыратын;
9. сондай-ақ соңға дейін шешілмеген мәселелерге 

қатысты.
Экономиканың реформаларды басталғанға дейін 

орындалған, бірақ қазірғі кезде де белсенді түрде қолданылып 
келе жатқан үйымдастыру тиімділігі проблемаларын 
теориялық жасаудың екі нәтижесін көрсетуге болады:

- тиімділіктің негізгі түрлерінің мэні мен мазмүнын 
анықтау:

- экономикалық, әлеуметтік жэне әлеуметтік 
экономикалық;

- халық шаруашылығы және шаруашылық есебі;
- жылжымаушы (бүкіл шаруашылық), дербес (жекеленген 

аймақтар мен шаруашылық звенолар), жеке (өндірістің жеке 
факторлары) жэне дербес фазалар;

- тиімділік шарттары мен көрсеткіштерін негіздеу. 
Шарттар тиімділік мэнін бейнелейді, көрсеткіштер тиімділікті 
оның шарттарына сэйкес өлшеу жэне салыстыру қүралы 
ретінде қызмет етеді.

Менеджменттің ғылым мен тәжірибе ретінде даму 
үдерісінде қағамдағы үйымның жаңа ролін бейнелейтін 
тиімділік шарттарының мазмүны өзгерді.

Ұйымды жедел басқару негізінен мекеменің өндірістік 
аспектілеріне шогырланды. Стратегиялық менеджментті 
дамыту шамалы кейінірек жүрді жэне өзгермелі жағдаймен 
сәйкес түтыну топтарына, тауар мен қызмет түрлеріне 
қатысты шешім қабылдау жолымен мекеменің негізгі 
мақсатын нақтыландыруға бағытталды. Саясат басқару 
қызметі ретінде қызығушы түлғалардың сыртқы жэне ішкі 
топтарымен өнімді өзара әрекет етуді қамтамасыз етуге 
бағытталған қызмет ретінде қарастырылады.
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Тиімділік кең мағынада қоғамды дамытудың сапалық 
жағын сипаттайды. Оның ерекшелігі-ол қандай ресурстардың 
жиынтығының көлігімен соңғы нәтиже алынғанын көрсетеді.

Кез келген ұйымнын шаруашылық тиімділігін өлшеу 
мэселесіне сәйкес оны құрастырушы бағаларына қарай 
пайдалы қарастырады:

1) шаруашылық тиімділігінің шарты;
2) тиімділікті бағалауды шешілуінің қағидасы;
3) тиімділік көрсеткішіне (көрсеткіштер жүйесіне) қарай;
4) шаруашылық тиімділігін есептеу эдістемесіне қарай;
5) практикаға бағалаудың жаңа жүйесін енгізудің 

үйымдық-экономикалық шараларына қарай.
Тиімділікті сараптаудың негізгі міндеттері мыналар:
1 .шаруашылық жағдайды бағалау
2.қол жеткізілген факторлар мен себептерді айқындау;
3.қабылданған басқару шешімін дайындау жэне негіздеу;
4.шаруашылық қызметінің тиімділігін арттыру резервтерін
айқындау жэне бағдарлау;
Экономикалық тиімділікті есептеуді шығымды 

экономикалық тиімділікпен салыстыру жолымен жүргізген 
жөн. Өз экономикалық тиімділік бүл үшін, кері-шығын. 
Экономикалық тиімділік түрлерінің бірі болып (үсынылған 
қызмет сапасы мен сенімділігін арттырғанда) қақпайланған 
шығын болып табылады.

>Қызмет көрсету ерекшеліктері.
Қызмет -  бүл айырбас мэміле кемегімен клиентпен сатып 

алынатын өнім. Қызметтің өзіндік ерекшелігі бар, оны 
үстауға, көруге, естуге болмайды,тек жүзеге асырғаннан кейін 
ғана қызметтің көрсетілгенін сезіне аламыз.

Қызмет сапасын түсіндіруде түрлі көзқарастар 
қарастырылады:

1.Қызмет сапасы түтынушының белгіленген жэне 
болжалды қажеттіліктерін қанағаттандыру' қабілеттілігін 
анықтайтын қызмет сипаттамасының жиынтығы.

2. Сапа түсінігі -  клиенттердің қанағаттану сезімін арттыра 
түсетін кемшіліктердің жоқтығын білдіреді

3.Сапа техникалық жэне функңионалдық түрде 
қарастырылады.
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Техникалық сапа қызметтің материалдық құрамдас бөлігіне 
қатысты. Орналастыру кұралдарының техникалық сапасына- 
нөмір, и н фрақұр ы л ы м дар (жиһаз, архитектура, ғимарат, 
дизайн) және қызметтің материалдық атрибуттары 
(тамақтандыру сапасы) жатады. Функционалды сапа -  
қызметті ұсыну үдерісінің немесе қызмет көрсету сапасы. 
Функционалды сапа орналастыру қүралдарына сапаның 
өзгергіштігі сияқты сипаттама келтіреді, яғни сапаның деңгейі 
қызметті кімнің жэне қандай жағдайларда көрсететіндігіне 
байланысты.

Демек, функционалды сапаны қамтамасыз етуде негізгі 
рөлді кәсіпорындардың персоналы алады. Қонақ үй персоналы 
келесі параметрлер бойынша сипатталынады:

>  жеке қасиеттер;
>  жоғары білім жэне дайындық деңгейі;
>  ынталандыру тәсілдері және кадрларды басқару.
Қызмет сапасын басқаруда ең басты міндет -  түтынушы

күтімінің дүрыс деңгейін анықтау болып табылады.
Қонақ үйдегі маркетингтік зерттеулер
Тиімді жүмыс істеу үшін қызметшілер өз бірлестіктеріне 

байланысты ақпаратты түрақты түрде алуы керек. Барлық 
маркетингтік акциялар, маркетингтік жоспардың барлық 
кезеңдері міндетті түрде ішкі маркетингті қосуы керек. 
Қызметшілер бірлестікке тиісті жаңалықтардың барлығын 
сыртқы түтынуға, яғни түтынушыларға арналған жарнамалық 
хабарланулардан емес, өз басқарушыларынан білулері керек.

Ішкі маркетинг концепциясының жетістігі ең ақырында 
басқаруға келіп тіреледі

Маркетинг - бүл бизнесті жүргізудің клиентке 
бағдарланған тәсілі болып табылады. Клиентке бүндай 
бағдарлану бүкіл үйымға сіңу керек.

Қонақ үй-мейрамханалық бизнес - әлемдегі ең 
маңыздылардың бірі. Қүрама Штаттарында ол маңызы 
бойынша 10 миллион адам шамасын жүмыс орнымен 
қамтамасыз ететін екінші жүмыс қамтушы болып табылады.

Қонақ үйде қызметкерлердің жүмысын үйымдастыру ішкі 
маркетинг (Іпіегпаі тагке1:іп§) деп атайды. Бүл кэсіпорын 
өзінің қызметшілеріне бағытталган маркетинг, біздің жағдайда
-  қонақ үйдің.
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Ішкі маркетинг -  бұл келесі кезендерді қосатын үрдіс:
Қызмет көрсету мәдениетін енгізу.
Кадрларды басқаруга маркетингтік ыңғайын дамыту.
Қызметкерлер арасында маркетингтік ақпарат тарату.
Маркетинг бүкіл үйым философиясының ажырамас бөлігі 

болу керек, жэне маркетинг қызметі барлық қызметкерлермен 
атқарылуы тиіс.

Ішкі маркетинг жүмысы үйымның барлық деңгейдегі 
қызметшілер іс жүзінде бизнесті іске асырып, клиент санасын 
қоршаған орта жағдайы мен олардың алуан қызметі 
қалыптастыратынын үғынатындай етіп қүрадлады. Ішкі 
маркетингтің мақсаты қызметшілерге қонаққа, оны 
қанағаттандыратын қызмет көрсетуге көмектесу б.т. Ішкі 
маркетинг конңепңиясы фирма қызметшілері клиентке 
бағдарланған жүмысты атқарумен санаулы қызмет көрсетуге 
ең жақсы түрде ынталандыруы тиіс екендігін айтады. Ішкі 
маркетинг конңепциясы белсенді маркетингтік ыңғай мен 
қызметшілердің сэйкес үйлестірілген іс сызықша эрекеттерін 
болжайды. Ішкі маркетинг маркетингтік мүмкіндіктерді 
фирма қызметшілерін жақсырақ басқару үшін қолданады.

Менеджрлер жақсы қызметшілерді сақтау жэне тарту үшін 
маркетинг қагидаларын қолдану керек. Олар қызметшілердің 
мүқтаждықтарын түсінуін клиенттердің қажеттіктерін 
зерттегендей жетілдірулері керек. Барлық қызметшілер бірдей 
емес. Маркетинг мамандары маркетинг эдістері көмегімен 
қызметшілер нарығын зерттеп, өз фирмаларына ең 
жақсыларын таңдай алады жэне оларға әсер ету үшін 
маркетинг -  микс -  маркетинг кешенін дамыта алады. 
Бірлестіктің артықшылар мен жүмыс орындарын қүруда 
маркетингтік ыңғайды қолодану оған жақсы қызметшілерді, 
сақтап қалуға, яғни “кадрлардың түрақтамауын” алдын алып, 
төмендетуге көмектеседі. Осының барлығы шығындарды 
азайтып пайданың өсуіне жағдай жасайды.

Бақылау сүрақтары:
1.Нарық жэне оны жүйелі жэне кешенді зерттеу.
2. Қызмет көрсету ерекшеліктері.
3.Қонақ үйді маркетингтік зерттеу.
4.Қонақ үй менеджменті.
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3 тақырып. Қонақ үй кәсіпорынын басқарудың 
үйымдастырушылық қүқықтық негізі

1.Қонақ үй кәсіпорынын басқарудың үйымдастырушылық 
қүқықтық негізі.

2.Қонақ үй кэсіпорындарындағы басқару қүрылымы.
3.Қонақ үй бизнесінің заманауй экономикалық көрсеткіштері.
4.Қонақжайлылық индустриясында өндіріс тиімділігін

арттырудың объективтік қажеттілігі.

Кэсіпорын -  қоғамдық еңбек бөлінісі жүйесіндегі 
оқшауландырылған дербес өндірістік-шаруашылық бірлік 
(шаруашылық жүргізуші субъект); өндірістік-шаруашылық 
қызметті үйымдастырудың негізгі нысаны. Ол қоғамдық 
қажеттіліктерді қанағаттандыру жэне пайда алу мақсатымен 
өнім өндіру, жүмысты орындау, қызметтерді көрсету үшін 
қүрылады жэне өндіріс қүрал-жабдығы мен басқа да мүлікке 
меншік нысандарына қарамастан заңды түлға қүқықтарына ие 
болады, шаруашылық есеп принципінде әрекет етеді жэне 
өзінің қүрлымында басқа заңды түлға болмайды.

Кәсіпорын өзінің қызметін дербес жүзеге асырады, 
шығарылатын өнімін, салықтар мен басқа да міндетті 
төлемдерді төлегеннен кейін қалған пайданы иеленеді. 
Кэсіпорын мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап 
қүрылды деп саналып, заңды түлға қүқығына ие болады. 
Тіркеу үшін қүрылтайшы оны құру туралы шешімді немесе 
құрылтайшылардың шартын, кәсіпорынның жарғысын жэне 
басқа құжаттарды ұсынады. Меншік иесінің немесе ол 
уэкілдік берген органның келісуімен кэсіпорын заңды тұлға 
құқықтары берілген еншілес шаруашылық жүргізуші 
субъектілер, сондай -  ақ филиалдар, бөлімшелер, банкте шот 
ашу қүқығы бар басқа да оқшауландырылған бөлімшелер құра 
алады. Тиісті орган арқылы мемлекет, еңбек ұжымдары, жеке 
жэне заңды тұлғалар, соның ішінде шетелдік тұлғаларда, 
кәсіпорынның құрылтайшылары бола алады. Меншік 
нысандарына қарай кәсіпорын жеке, мемлекеттік, ұжымдық 
немесе аралас меншіктегі, сондай -  ақ қоғамдық үйым 
меншігіндегі кәсіпорын нысанында құрылуы мүмкін. Олар 
жекеше кэсіпорын, серіктес (жарнапұлға иегізделген
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серіктестік), акционерлік қоғам, мемлекеттік кэсіпорын, 
коммуналдық кәсіпорын түрлеріне жіктеледі. Нарықтық 
экономикаға көшу жағдайында жүмыс істеп түрған 
кәсіпорындардың дербестіғін кеңейтумен бірге экономикалық 
бірігудің жаңа нысандарын -  серіктестіктер, қауымдастықтар, 
биржалар, коммерңиялық банктер қүрудың тиімділігі пайда 
болды.

Бірлескен кәсіпорын -  екі не одан көп елдің заңды түлға 
қүқықтары бар қүрылтайшылардың мүлкін біріктіру негізінде 
қүрылған кәсіпорын. Олардың нақты нысандары: өндірістік 
кәсіпорындар, сауда фирмалары, енгізбелік, сервистік жэне 
басқа үйымдар. Ынтымақтастықтың мүндай нысандары ел 
экономикасьіна шетел капиталын тартуға, қолда бар 
резервтерді тезірек пайдалануға, қажетті өнімді шығаруды 
ұлғайтуға мүмкіндік береді, білімді, еңбек пен өндірісті 
үйымдастыру тэжірибесін, басқару стилі мен эдістерін 
алмасуға, нарықтық қатынастар мен сыртқы рынокты игеруге 
жәрдемдеседі. Оның жарғылық қоры серіктестіктердің 
салымы есебінен қүралып, шаруашылық қызметтен алынған 
пайда есебінен, қажет болған жағдайда қосымша салым 
немесе қарыз қаражаты есебінен толықтырылуы мүмкін. 
Бірлескен кәсіпорынның бас директоры қүрылтайшы 
мемлекетінің азаматы, не шетел азаматы болуы мүмкін. 
Қызметкерлерді жалдау, жүмысқа алу, жүмыстан шығару, 
еңбек ақы төлеу мәселелерін кэсіпорынның өзі шешеді. Оның 
экімшідігі кәсіподақпен үжымдык шарт жасасуға міндетті.

Еншілес кэсіпорын -  заңды қүқығы бар, бірақ 
акцияларының пакеті не жарғылық қоры басқа кэсіпорынның 
қолында болатын кәсіпорын.

Жалгерлік кэсіпорын -  кәсіпкерлік қызметті жалға алынған 
мүліктік кешен негізінде жүзеге асыратын шаруашылық 
бірлік. Жалгерлік кәсіпорын тіркелген сәттен бастап заңды 
үйым қүқығына ие болады. Ол жалға берушіге жалға алынған 
мүліктің қүнынан есептелетін процент немесе түрақты сома 
түрінде жалгерлік төлем төлейді. Салықтар төленгеннен кейін 
шаруашылық қызметтен алынған пайданы дербес иемденеді.

Жекеше кэсіпорын -  азамат, соның ішінде шетел азаматы 
немесе азаматтығы жоқ түлға қүрған кэсіпорын. Оның жеке 
кэсіпкерліктен айырмашылығы мүнда заңды тұлға белгілері
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болатындығында. Оны меншік иесі басқарады не ол уәкілдік 
берген органдар басқарады. Меншік иесі жекеше 
кэсіпорынның басқарушысы болуға құқылы немесе басқару 
үшін басқа біреуді тағайындауы, оны өзара шарт бойынша 
жалдауы мүмкін. Жарғылық қорды күра отырып, меншік иесі 
мүлікті немесе қаражатты кэсіпорынға береді жэне оны 
басқару органдарының өкілеттіліктерін шектеу жолымен 
бақылауға қүқылы.

Коммерциялық кэсіпорын -  заңды түлға қүқығы берілген, 
өзін-өзі қаржыландыру жағдайында коммерциялық қызметпен 
айналысатын жэне барынша көп пайда алуды көздейтін 
оқшауландырылған дербес шаруашылық бірлігі.

¥жымдық кэсіпорын -  мемлекеттік кэсіпорынды өтеуін 
төлеп алған жағдайда немесе мүлікті еңбек үжымы заңды 
жолмен сатып алған жағдайда қүрылатын шаруашылық бірлік. 
Мүнда меншік үжымдық сипатта болады жэне мүлік 
қызметкерлердің салымдарына бөлінеді. Қызметкер 
салымының қүрамына оның мемлекеттік немесе жалгерлік 
кәсіпорынның мүлкіне салған сомасы мен оның үжымдық 
кәсіпорын қүрылып, жүмысын бастағаннан кейінгі мүліктің 
өсіміне қосқан үлесі кіреді. Салымға еңбек үжымы мен 
кәсіпорын бағынатын орган арасындағы келісімде жүмыс 
нэтижелерін басшылыққа ала отырып, айқындалатын 
мөлшерде процент есептеліп, төленеді. Кэсіпорын таратылған 
жағдайда бюджетпен, банктермен жэне басқа несиегерлермен 
есеп айырысқаннан кейін қалған мүліктен қызметкерге оныц 
үлесі төленеді.

Шетелдік кәсіпорын -  жарғылық қоры түгелімен шетелдік 
инвестициялардан қүралған кэсіпорын.

Шағын кәсіпорын -  жүмысшылар саны мен шаруашылық 
айналымы белгілі-бір мөлшерлік критериймен шектелетін 
жаңадан қүрылған немесе бүлыннан жүмыс істеп түрған 
кэсіпорын. Оларға өнеркәсіп пен қүрылыста жүмысшылардың 
саны көп дегенде 200 адамға, ғылымда 100 адамға, басқа 
өндірістік салаларды 25 адамға, бөлшек саудада 15 адамға 
дейін жететін кэсіпорындар жатады.

Ірі кәсіпорын -  не сала өндірісінің жалпы көлемінің көп 
үлесін өндіретін не жүмысшылардың немесе акцияларды 
иеленушілердің саны жөнінен, өткізу көлемі, активтердің
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немесе пайданың мөлшері жөнінен ірі деп саналатын, не осы 
екі белгіге де ие кәсіпорын.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер -  бір немесе 
бірнеше адам құрған, жарғылық капиталы құрылтай 
кужаттармен белгіленген мөлшерде үлеске бөлінген 
серіктестік. Жауапкершілігі шектеулі серіктестікке 
қатысушылар оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді 
жэне серіктестіктің қызметіне байланысты залалдарға 
өздерінің қосқан салымдарының қүны шегінде тәуекел етеді.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестікке қатысушылардың 
саны жүзден аспауға тиіс. Егер жауапкершілігі шектеулі 
серіктестікке қатысушылардың саны жүзден асып кеткен 
жағдайда, ол бір жыл ішінде бөлінуге, не бөліп шығарылуға, 
не өзге де шаруашылық серіктестік, акционерлік қоғам немесе 
өндірістік кооператив болып қайта қүрылуға, ал бүл мерзім 
өткен соң, егер қатысушылар саны жүзге дейін азайтылмаса, 
серіктестікті мемлекеттік тіркеуде жүзеге асырған органның 
немесе өзге мүдделі адамның өтініші бойынша сот тәртібімен 
таратылуға жатады.

Акционерлік қоғам - өзінің қызметін жүзеге асыру үшін 
қаражат тарту мақсатында акциялар шығаратын заңды түлға. 
Акционерлік қоғамның акционерлері өзіне тиесілі акциялар 
қүныныц шегінде қоғамның қызметіне байланысты шығындар 
тәуекелін көтереді.

Қатысушылары өздеріне тиесілі акцияларды басқа 
акционерлердің келісімінсіз бөліп бере алатын акционерлік 
қоғам болып табылады.

Акциялары оның қүрылтайшылары жэне алдын-ала
белгілінген адамдар тобы арасында орналастырылған
акционерлік қоғам жабык акционерлік қоғам болып
табылады.

Жабык акционерлік қоғамның өз акцияларын сатқысы 
келетін акционері оларды қоғамның басқа қатысушыларына, 
ал олар бас тартқан жағдайда -  қоғамныц өзіне сатып алуға 
үсынуға міндетті.

Серіктестіктің міндеттемелері бойынша өзінің бүкіл 
мүлкімен толық серіктерімен қосымша жауап беретін бір 
немесе одан да көп қатусышылармен қатар, серіктестіктің 
салымшылардың мүлкіне өздері салған салымдардың
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жиынтығымен шектелетін бір немеее одан көп 
қатысушыларды да енгізген жэне серіктестіктің кәсіпкерлік 
қызметті жүзеге асыруға қатыспайтын серіктестік сенім 
серіктестігі деп танылады.

Қонақ үй кәсіпорындарындағы үйымдастыру 
қүрылымы

Қонақ үйлер мен мейрамханалар бөлімшелер жэне жеке 
қызметкерлер арасында басқару мақсаттарын жэне 
талаптарын реттеумен сипатталатын күрделі
үйымдастырушылық қүрылымнан түрады.

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, үйымның 
жеке жүйелерінің өзара байланысынан қалыптасады. Мүндай 
қүрылымның жасалуы ең алдымен қонақ үйдің жеке 
бөлімшелері арасында өкілдіктер мен жауапкершіліктерді 
үлестіруге бағытталған.

Қонақ үйді басқару қүрылымында келесі элементтер 
ерекшеленеді: буындар (бөлімдер), басқарудың жэне
байланыстың деңгейлері (сатылары) -  горизантальді жэне 
вертикальді.

Басқару буындарына қүрылымдық бөлімшелер, сонымен 
бірге сэйкес басқару функцияларын немесе олардың бір 
бөлігін орындайтын жеке мамандар кіреді (мысалы, бірнеше 
қүрылымдық бөлімшелердің іс-әрекетінің координациясын 
жэне реттелуін іске асыратын менеджерлер).

Басқару буынының жасалуы негізінде бөлімнің басқарудың 
нақты функцияларын орындау міндеті жатыр. Бөлімдер 
арасындағы байланыстар горизантальді сипатқа ие.

Басқару деңгейі ретінде қонақүйді басқару жүйесінде 
нақты бір сатыға ие басқару буындарының бірлесуін айтамыз. 
Басқару сатылары вертикальді сипатта жэне бір біріне 
бағынады: жоғары сатыдағы менеджерлер шешім
қабылдайды, ол шешімдер нақтыланады жэне төменгі 
буындарға жеткізіледі.

22



Қонақ үй индустриясының басқарушылық тэжірибесінде 
үйымдастырушылық қүрылымдардың келесі типтері кең 
тараған:

сызықтық;
функционалдық;
сызықтық-функционалды.
Басқарудың сызықтық үйымдастырушылық 

қүрылымы. Қонақ үйдегі сызықтық байланыстар сызықтық 
менеджерден, яғни қонақүй қызметіне толық жауап беретін 
түлғадан шығатын басқарушылық шешімдер мен 
ақпараттардың қозғалысын қамтып көрсетеді. Бүл басқарудын 
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 
бүйрықтары өтетін бір жетекшісі болады. Бүл жағдайда 
басқарушы буындар өздері басқаратын обьектілердің барлық 
қызметінің нэтижелеріне жауап береді. Әңгіме эр жетекші 
берілген обьектіні басқарумен байланысты жүмыстың барлық 
түрін орындайтыны жэне шешімдерді өзі қабылдайтыны 
жөнінде болып түр. Басқарудың сызықтық қүрылымында 
шешімдер тізбектеле «жоғарыдан төмен» берілетіндіктен, ал 
төменгі буынның жетекшісі жоғарғы буынның жетекшісіне 
бағынатындықтан, нақты бір үйымда жетекшілердің 
иерархиясы қалыптасады. Осы берілген жағдайда бір ғана 
басшы басқару принципі орнап түр, яғни қол астындағылар 
тек бір ғана жетекшініц бүйрықтарын орындайды. Басқарудың 
жоғарыда түрған органы кез келген орындаушыларға олардың 
тікелей жетешісінсіз бүйрықтар беруге қүқығы жоқ.

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

Басқарудың сызықтық үйымдастырушылық қүрылымының 
артьщш ыл ьщтар ы:

І.бұйрықтардың бірліктілігі жэне анықтылығы;
2.атқарушылардың іс-эрекетінің үйлесімдігі;
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З.басқарудың қарапайымдылығы (байланыстың бір 
каналы);
4.анық көрсетілген жауапкершілік;
5.шешімдерді қабылдаудағы оперативтілік;
6.жетекшінің өз бөлімшесінің қызметінің соңғы 
нәтижелеріне жеке жауапкершілігі.

Басқарудың сызықтық ұй ым д астыру ш ы лык
құрылымының кемшіліктері:

Басқарудың барлық функцияларының 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 кұрылымдармен шамадан көп контактілер;

- басқарушы төбеде биліктің шоғырлануы.
Қоғамның экономикалық өмірі күрделі де, эр қилы жэне 

қарама-қайшылықта болып келеді. Оның күрамы да көп 
деңгейлі болады, оны тек экономикалық ғылым жүйесі ғана 
түсініп біле алады. Бірінші жағынан, туризм өз алдына жеке 
шаруашылық сферасы ретінде экономикалық жалпы заңдылық 
болса (өндіріс өнімділігін көтеру заңы, сүраныс жөне үсыныс 
заңы, бәсекелік баға шығару жэне т. б.), екінші жағынан, 
туризм —  бүл адамның іс-әрекетінің ерекше бір түрі жөне 
халық шаруашылығының айрықша бір сферасы. Осыған 
байланысты экономикалық дамудың жалпы зандылығы 
туризм сферасында ерекше сипат алады.

Шаруашылық сферасының барлық деңгейінде туризм 
экоиомикасы адамдардың мінез-кұлкын зерттейді, өйткені 
олар туристік онімдерді өндіреді, бөледі, айырбастайды жэне 
тү тынады.

Туризм экономикасының түйінді мэселелері мыналар:
• адамдардың туристік қызметке қажетін тудыратын 

объективті факторлар;
• адамдардың туристік қажеттерінің мазмүны мен сипаты, 

сондай-ақ қажеттіліктің эр түрлі категориялы 
классификациясы;
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• туристік өнімдерді пайдаланушы адамдардың 
экономикалық көзқарасы жэне олардың (туристердің) ынта- 
көңілі;

• туристік өнімдерді өндіру процесінің экономикалық 
ерекшеліктері, туристік индустрияға жэне туризм сферасының 
еңбек мүмкіншіліктеріне талдау жасау;

• қазіргі ішкі жэне сыртқы нарық жағдайындағы туристік 
өнімдерді өндіру, айырбастау жэне таратудың экономикалық 
ерекшеліктері;

•  мекеме және сала деңгейлеріндегі туризм жүмысының 
қаражат жэне экономикалық ерекшеліктері;

•  микро- жэне макродеңгейдегі туризмнің экономикалық 
жэне әлеуметтік эсері.

Казіргі экономикада туризмнің ролі үнемі өсіп жэне өзгеріп 
түрады. Бүрын туризмде алдыңғы рольде болған елдер, қазір 
екінші жэне үшінші орындарға кетуде, Олардың орнына жаңа 
озаттар келуде.

Экономикалық жағынан туризмді былайша қарастырады:
- өнімді өндіру, айырбастау жэне бөлу сферасындағы 

қоғамдық қатынастардың белгілі бір жинағы ретінде;
- белгілі бір өндіріс саласы мен экономикалық іс- 

эрекеттерді қосып, елдің халық шаруашылық кешенінің бір 
бөлігі ретінде.

- туристік онімді өндіретін, оны сату жэне айырбастауды 
зерттейтін коғамдық ғылым;

- туристік экономика жүйесінің барлық
деңгейіндегіадамның мінез-күлқын зерттейтін қазіргі 
экономикалық теория ретінде;

Фундаменталды экономика жағынан қарасақ, туризм 
дегеніміз ол экономикалық кешен,оның дамуы ішкі 
себептерден гөрі, көбінесе элемдік шаруашьшық проңестер 
мен қатынастар арқылы түсіндіріледі. Сонымен катар туризм 
көптеген дамушы елдердің экономикалық өсуінің 
катализаторы. Өйткені туристер басқа елге демалысқа 
барганда басқа өндірісте өндірілген өнімнің бір бөлігін ғана 
апарып қоймайды, сонымен қатар онда жаңа жүмыс орнын 
да қүрады.

Казіргі т у р и з м  экономикалык күбылыс ретінде:
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> индустриялдық түрде болады:
>  туристік өнім мен қызмет түрінде көрінеді, оны науға 

жәнекөлікпен тасуға болмайды;
>жаңа жүмыс орындарын қүрайды жэне жаңа 

зандарды игерудеғі алғашкы қарлығаш, сонымен қатар 
үлттық экономнканың жылдам дамуының катализаторы 
болады;

>туризмге мамандандырылған елдің пайдасына үлттық 
табысты қайта бөлу механизмі ретінде кіріседі;

>үлттық табыстың өсуіне, жергілікті инфрақүрылымның 
имуы мен жергілікті халықтың өмір деңгейінің осуінде 
мультипликатор рөлін атқарады;

>жоғарғы деңгейдегі әсерлілікпен жэне инвестицияның 
жылдам қайтарылуымен сипатталады;

>табиғат пен мэдени мүраны қорғаудың тиімді қүралы 
ретінде жүмыс істейді, өйткені оның негізгі ресурстарының 
базасын осы элементтер қүрайды;

> барлық шаруашылық салаларымен жэне адамның іс- 
рекет түрлерімен сэйкес келе береді.

Сонымен, туризм аймақтың немесе елдің экономикасына 
белсенді түрде әсер ете алады, онда ол оның шаруашылық, 
әлеуметтік жэне гуманитарлық негізінде дамиды. Нарық 
экономикасында ондірістік қорлардың заттық факторлар 
қозғалысы қүндық қажеттілігін туғызады. Қүнды жэне 
материалдық қажеттіліктер біртүтас болады. Бүл бірлік 
өндірістік қорлардың мэнімен анықталатын қажеттіліктің 
сипаттамасы болып табылады.

Бақылау сүрақтары:
1.Қонақ үй кэсіпорынын басқарудың үйымдастырушылық 

қүқықтық негізі.
2.Қонақ үй кэсіпорындарындағы басқару қүрылымы.
3.Қонақ үй бизнесінің заманауй экономикалық 

көрсеткіштері.
4.Қонақжайлылық индустриясында өндіріс тиімділігін 

арттырудың объективтік қажеттілігі.



4 тақырып. Туристік бизнестің ішкі және сыртқы ортасы

1.Туризм индустриясының заманауй бизнестік ортасы.
2.Әлеуметтік-экономикалық экономиканы дамыту.
3.«Бизнес» экономикалық категория ретінде.
4.Экономикалық өсімнің тұрақты қарқыны, оның сапалық

сипаты

Қонақ уй туристік кешенінің әлеуметтік-экономикалық 
алғы шарттары тиімділігі түрлі қырынан зертелуі мүмкін: 
шыгын қалыптастыру, қызмет, кіріс көлемін жоспарлау, 
инвестициялық жобаларды іске асыру жэне т.б. түрғысынан. 
Сонымен бірге, шығындары, оларды бөлу әдістерін сараптау, 
сметалар есептеуді қүрастыру мен бақылау, түрдің немесе 
қонақ үй шығынын өзіндік қүнын шығару, туристік жэне 
қонақүй өнімінің сатылу жэне рентабельділігін анықтау 
мүның барлығы туристік қызметтер нарығында қызмет 
көрсетуші мекеме қызметінің жалпы тиімділігін сараптаудың 
бастапқы кезеңіне ғана қажет мэселелер.

Сараптау нэтежелері қонақүй немесе туристік мекеме 
экімшілігіне жэне басқа қолданушыларға сараптама 
субъектілеріне сарапталған объектінің жағдайын туралы 
қажетті ақпаратты береді. Сараптама субъектілерінің мақсаты 
эр түрлі болу, бірақ олардың барлығы бір нәрседе үқсасады -  
объектінің ағымдық жағдайы секілді, оның даму келешегінен 
күтілетін нэрселерді дэл бағалауға мүмкіндік беретін шешу 
өлшемдер алуда. Егер мекеме мүддесі бүрын тек қонақүйді 
жүктеу мәселелері менғана анықталса, онда шаруашылықтың 
жаңа жағдайында ҚТК үйымдастыру жүмысына қызыққан 
сараптама субъектілерінің мақсаты мен мүддесін есепке алу 
қажет.

ҚТК шынайы басқару практикасында басқару жүйесінің 
элементтерінің түрлі жиылы мен олардың іштей өзара 
байлансытары нәтижесінде сондай-ақ басқару тиімділігіне 
ықпал ететін сыртқы орта ықпалының нәтижесінде пайда 
болатын көптеген факторлар, қүбылыстар мен оқиғалар бар. 
Әдебиеттерде аталған факторларды мынадай топтарға болуге 
болады: саяси, қүқықтық, үйымдық, экономикалық,
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техникалық, әлеуметтік жэне психологиялық. Негізінде бул 
факторлар бір-бірімен тығыз байланыста әрекет етеді.

Өзгермелі факторлардың тұтас қатарына тәуелді ҚТК 
басқару тиімділігінің деректі тұрақты емессосыған 
байланысты осы мәселені шешуде әдетте мекемені дамытудың 
негізгі тенденциялары мен оның экономикалық 
көрсеткіштерінің өзара байланысын зерттейді.

Ресейдің нарықтық экономикаға өтуіне байланысты 
экономикалық тиімділікті бағалаудың бұрынгы эдістемелері 
күшін жойды, жуық араға дейін жоспардан нарыққа өту 
кезеңінің тиімділік мэселелерінің әдістемесі мүлдем балалар. 
Жасалған эдістемелік вакуумды сарапшылар дайындаған 
кеңестермен жэне көмекші қүралдармен толықтыра бастады. 
Мысалы, 1994 жРесейдің мемқүрылымы, экономика, қаржы 
министрліктері жэне Мемкомпөнеркэсіп үсынган 
инвестициялық жоба тиімділігі бағалау жэне оларды 
қаржыландыру үшін іріктеу бойынша әдістемелік нүсқаулар 
жарияланды.

Қонақүй-туристік саласындағы мекеме қызметінің 
тиімділігн бағалау мәселелері түтас қоғам тиімділігі бағалау 
мэселелеріне үқсас. Осы сүрақ мынау: ұсынылған қызмет 
тиімділігін арттыру ісінде ықпал етпейтінін көрсетеді.

Нарықтық қатынастарға тэн белгілердің бірі -  
қатысушылардың прагматизмі материалдық жэне материалды 
емес сипаты кез келген құндылық осы шешілу қандай да бір 
мақсатқа жетуге ықпал еткен жағдайда ғана қызығушылық 
тудырады. Алға қойылған мақсатқа жету табысты басқару 
белгісі деп есептеледі. ҚТК кез келген мекеме қызметіміндетті 
компоненттер ретінде әрекетке жетелеуші мотивтен, 
қызметтің болашақ нәтижесі туралы түснік-мақсаттан жэне 
мақсатқа жету құралынан түрады. ҚТК мекеме мақсаты оқу 
басқа барлық өлшемдері анықтайды, оған мысал ретінде 
тиімділік түрлерінің ірілендірілген топтамасын келтіруге 
болады ҚТК мекеме мақсатына тэуелді тиімділік түрлерін 
топтастыру.

Мекеме мақтасы шешулі ресурстардың бағалық жүйесіне 
сэйкес олардың жарлықтыларымен қалыптасады. Жоғары 
басшылық шешімі ресурстардың бірі болып табылады, 
сондықтан жоғары басшылықтың қүндылық жүйесі мақсат
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құрылымына ықпал етеді. Ғылыми әдебиеттерде ҚТК 
ұйымының мақсаттарының келесі жалпыланған түрлерін 
көрсетеді:

бэсекелестік күрес жағдайында тірілу; 
банкроттық пен ірі қаржы сәтсіздіктерінен қашу; 
бэсекелестермен күрестегі көшбасшылық;
«бағаны» жоғарылату не имидж жасау; 
экономикалық потенциалдың өсуі; 
өндіру мен тарату көлемінің өсіу; 
кірісті жоғарылату; 
шығынды азайту; 
рентабельділік және т.б.

Қол жеткізілген нэтижелердің қойылған мақсатқа 
қатынасы (мақсаттың тиімділігі) мен ресурстардың осы 
нәтижелерге қатынасы (шығындырудың ресурстық тиімділігі) 
басқару үдерістерінің кез келген тиімділігін тауысады деген 
пікір жиі айтылады. Оның үстіне тиімділікті нэтижелілік жэне 
экономикалық деп бөлу аз. ҚТК мекемелері қызметіиің 
мақсаттық негізділігін сараптау да қажет.

Бір сөзбен айтқанда, соңғы көзқарас түрғысынан 
тиімділікті оның мақсаттарын нормативті идеалдар мен 
бағалы нормаларға сәйкес сараптау қажет.

Осы негізде тиімділіктің келесі үш түрін көрсетеді:
түтанушылық (мақсаттың қажеттілікке, идеалдар мен 

нормаларға қатынасы);
нэтижелік (қол жеткізілген нэтиженің мақсатқа 

қатынасы);
шығындық (шығынның қол жеткізілген нэтижеге 

қатынасы)
Тиімділіктің бүл түрлері бүтін желіні күрайды

түтынушылық тиімділік нэтижеліктің мазмүны ал ол болса 
шығындықты анықтайды.

Жалпы айтқанда, мүқтаждық-мақсат міндетресурстар
желісі кез келген стратегиялық жоспар жасау мазмүнын 
аяқтайды. Сондықтан тиімділіктің аталған түрлері баолжам 
мазмүны толығымен сәйкес келеді жэне жоспарлау мен 
тиімділікті сараптау сияқты басқару қызметтері мен
жоспарлардың жэне олардың орындалу нәтижелерінің
сәйкестігін қамтамасыз етеді.
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Егер тұтынушылық (Т), нэтижелік (Н) жэне шығындық (Ш) 
тиімділікті, Ц/Т, Н/Ц жэне Н/ТІІ қатынастарымен берсең, онда 
тиімділіктің кешендік ұғымына 

Т = Ц/Т*Н/Ц*Н/Ш 
өрнегі сәйкес келеді.
Мекемені басқару тиімділігі эффекті, яғни жүйеде алынған 

нэтижені осы нэтиженің жетістігімен байланысты 
шағындармен салыстыру жолымен анықталу мыналарға 
жинақталады:

басқару тиімділігінің шарттарына: 
басқарудағы шығын тиімділігінің көрсеткіштері: 
басқару тиімділігінің жалпылаушы көрсеткіштері; 
басқару тиімділігінің жеке көрсеткіштеріне 
басқару жэне өндірістік ресурстардың арақатынастық 

көрсеткіштеріне;
Қонақүй -  туристік бизнесінің мекемесін басқару 

тиімділігін ерекше көрсету керек. ҚТК мекемесін басқару 
тиімділігі-күрделі жэне коп қырлы категория. Басқару 
тиімділігінің көп қырлылығы бірқатар үғымдық сызбаларды 
қамтамасыз етеді. Мүндай сызбалардың ішінде. 

басқарма жұмысшысының еңбегінің тиімілігі; 
басқару аппаратының еңбегін, оның жекелеген 

органдары мен бөлімшелерінің тиімділігі; 
басқару үдерісінің тиімділігі; 
басқару жүйесінің тиімділігі бар.

Қазіргі кезде басқару тиімділігін анықтау келесі негізгі 
бағыттар бойынша жүргізіледі:

басқаларды жетілдірудің ұйымдық-техникалық 
шараларын сараптау мен бағалау; 

ортақ тиімділікті анықтау;
ҚТК мекемесінің жалпы эффектісіндегі басқару жүйесі 

эффектісінің үлесіне анықтау;
функңионалды бөлімшелер қызметінің нәтижесін 

анықтау.
Басқару тиімділігін анықтау өзара байланысты 

кезеңдерден түратын үдеріс ретінде қарастыруды үсынады. 
Бағалаудың эрбір келесі кезеңді алдыңғы кезеңді толықтыра 
отырып, оны нақтылайды.
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Бірінші кезеңде басқару тиімділігі шарттарының сапалық 
жэне сандық анықтылығы айқындалады. Мақсатқа жету ҚТК 
мекемесін басқару тиімділігін шамасы-сандық сипаттамасы 
болады.

Екінші кезеңде басқару шығынының тиімділігі 
анықталады.

Үшінші кезеңде қолда бар потенңиалды басқару тиімділігі 
анықталады. Көрсеткіштер өндірістік жэне басқару
ресурстарын пайдалаиудың тиімділігінің жалпылаушы
көрсеткіштерінің базасында қалыптасады.

Басқару үдерістері мен қатынастарының көп деңгейлі жэне 
көп аспектілі сипатына сэйкес басқару тиімділігінің шарттары 
меи көрсеткіштерін қүрастыру ерекше маңызды.

Қонақүй туристік саласы мекемелерінің ішкі тиімділігі 
(өнімділігі) ресурстардың (шығындардың) турлар таратудың 
көлемімен, сатылған номерлердің санымен арақатынасы 
негізінде анықталады, сыртқы тиімділік оны ҚТК 
мекемелерімен қанағаттандыру қажеттілігі мен деңгейін 
есепке алады. Фирма тиімділігін басқаруда нарықты 
қанағаттандыру шарасы бойынша негізгі міндеттердің бірі 
ресурстарды колдану тиімділігі мен турөнімдер ерекшелігін 
белгілеу болады.

Сонымен, тиімділіктің топомнемді иүақасын жасау оны 
былай көрсетеді.

>  қоғам қажеттілігін қанағаттандыру деңгейіндегі жоғары 
жүйенің шектеулі бөлігі ретінде;

> жеке түтас жүйе ретінде;
> осы жүйеге кіретін компоненттердің шоғыры ретінде;
Басқару өнімі аталған нүсқамен сэйкес үнемденеді.

Біріншідеи, ол басқару объектілері мен басқару жүйесінің 
қызм,ет көрсету нәтижесі ретінде көрінеді. Екіншіден, аралық- 
басқару жүйесі қызмет қызметінің сапасы түрленеді. 
Үшіншіден, ол қызмет пен басқарумен операцияларды 
атқарудың бастапқы сапасы, басқару күштері мен қүралдарын 
пайдалану сипаты.

Қонақүй секілді, туристік қызметтердің өндірістік жэне 
басқару факторларын таңдау жэне топтастыру үшін 
статистикалық эдістерді, заманауыл кибернетика басқару 
тиімділігін анықтау үшін өндірістік қызметтер аппаратын
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пайдаланған жөн. Сондай-ақ, кластерін сараптама-оның 
таңдау үшін де, факторларды топтастыру үшін де қолданылу 
мүмкін жетістігі. Бүл жерде факторларды сандық бір атаулы 
бағаларда беру міндетті емес, оның үстіне бір мезгілде сандық 
және сапалық сипаттамаларды пайдалануға болады. Алынған 
топтама түрі зерттеуші берген топтаманың тиімділігін 
шартына, немесе мақсатты қызметіне тәуелді. Мүндай шарт 
ретінде ауытқы шаршыларының ішкі топтық қосындысын 
төмендетуді атауға болады.

Тиімділіктің заманауи стратегиялары ресурстармен 
басқаруды қызмет масштабын кеңейтуге үмтылумен 
үштастырады. Ресурс пен нәтиже арасында күрделі өзара 
әрекет тиімділік қүрылымында статистикалық жэие 
динамикалық аспектілердің бөлініпшығуын талап етеді. 
Тиімділіктің мүндай топтамасын алғаш рет американдық 
экономист Иозеф Шумпер кэсіпкерлік қызметін зерттегенде 
қолданды. Егер статистикалық тиімділік қалыптасқан 
экономикалық жағдайға қосымша өсуге есептелмеген 
компанияларды қолдану үдерісін сипаттаса онда динамикалық 
тиімділік дамуға тенденңияны сипаттайды. Динамикалық 
тиімділік үғымы стратегиялық басқаруға қажет. Кейінірек 
топтастырудың бүл идеясын көптеген экономисттер меи 
басқарушылар үстанды.

Статистикалық тиімділік пен оны бақылау тәсілдері қысқа 
уақыт ішінде ҚТК мекемелерінің қызметін ағымдық 
үдерістерінен басқаруда негізгі болып табылады. Ол кезде 
тиімділіктің динамикалық аспектілерін зерттемей 
стратегиялық басқару мүмкін емес. Динамикалық тиімділік- 
бүл үзақ уақыт кезеңінде ҚТК мекемелерінің жоғары 
бэсекелестікке қабілеттілігін қолдаудың негізгі тәсілі. 
Тиімділіктің бүл екі аспектісінің мекемелер үшін бірдей 
қүндылығын айту қажет. Тек статистикалық тиімділікті 
басқару тэсілдерінғана пайдалану ҚТК мекемелерінің 
болашақта дамуына кері эсерін тигізуі мүмкін. Ол кезеңде 
үлкен тәуекелмен байланысты тиімділіктің динамикалық 
аспектілерін арттыру ақталмаған шығынға, оның тиімділіктің 
жаза сапасына өту қорқынын жоғалтуына әкелуі мүмкін.
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Отандық ғылым мен практикадағы тиімділік 
көрсеткіштерінің жүйесін сараптай отырып, келесі топтарды 
бөлуге болады: (толығырақ 13.6-кестені қараңыз)

>  Тиімділіктің жалпылауыш көрсеткіштері;
>  Тірі еңбек (еңбек ресурстары) тиімділігінің 

көрсеткіштері;
>  Негізгі қорларды, айналым қүралдары мен капитал 

салымдарын пайдалану тиімділігінің көрсеткіштері;
>  Материалдық ресурстарды пайдалану тиімділігінің 

көрсеткіштері;
>  Жаңа техниканың экономикалық тиімділігін 

көрсеткіштері (жаңа техниканың экономикалық тиімділігінің 
жоспарлық жэне есептік көрсеткіштерімен берілген көрінісі)

Тиімділік көрсеткіштері жүйесінің қарастырылған 
нүсқаларының барлығы жабық емемс, олардың мазмүны 
бірдей.

Тиімділік көрсеткіштерінің жүйесі сараптау мақсатына, 
бөлектеу деңгейі мен тереңдігіне байланысты басқа да 
сипаттармен толығады. Акционерлік қоғамдарда акциялардың 
кірістілігі қосымша бақыланады, бүл акционерлер мен 
болашақ инвесторлар мүддесін көрсетеді. Ағымдық жэне 
стратегиялық тиімділікті сараптағанда ресурстардың ішкі 
құрылымын бейнелейтін жэне мекеме тиімділігі туралы 
қосымша ақпарат беретін көрсеткіштер қолданылады. ҚТК 
ұйымы жоғары кірісті қамтамасыз етуі тиіс деген теңес кең 
таралған. Мұндай қадамның бастапқы шарты: кез келген 
фирма кірісті арттыру үшін әрекет етеді, бірақ пратикада 
мұндай максимумға жету мүмкін болғандықтан қалыпты кіріс 
үғымы қолданылады. Түрлі қызмет түрлерінің кірістігі тікелей 
ерекшелігіне алады, бұл барлық бизнесмендердің бір мезгілде 
өз бізнесін одан да пайдалыға ауыстыруға үмталдырмайды. 
Мүндай қадамның негізінде өндірілген онімге баға түзу 
жүйесі - өзіндік қүн қосу үстеме жүйесі жатыр.

Фирма мен басшылық қызметінің келесі бағытына өндіріс 
көлемі мен қызмет тұтынысын дамытуға үмтылу жатады. Бұл 
үлкен деңгейдегі фирма көлемі менеджердің лауазымы мен 
жағдайын анықтайтынына негізделеді. Аталған теорема 
шеңберлерінде басқа да формальда шарттар қолданылады, 
атап айтқанда, тұтас фирма тиімділігін бағалау үшін акцияға
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кіріс көрсеткіштері таралған, инвестиция тиімділігін бағалау 
үшін инвестицияланған капитал рентабельділігін көрсеткіші 
қолданыла алады.

Соңғы жылдары қосымша қүнды арттыру теориясы 
қарқынды түрде жасалуда.

Кез келген деңгейдегі фирмаға иелені қызметі мен басқару 
жэне бақылау қызметі арасындағы үзіліс тэн, бүл бірқатар 
жаңа басқару теорияларының пайда болуына экеледі. 
Негізінде фирма иелері мен басқарушы түлға мүддесінің 
қайшылығы жататын өкіметіліктің беру теориясы өте 
танымал. Мүнда фирмаға тікелей қатысы бар жеке 
түлғалардың екі үлкен тобының-иеленушілер (акционерлер, 
қатысушылар) мен басқару түлғасының оңамалануы жүреді. 
Олардың мүддесі барлық уақытта сэйкес келе бермеуі мүмкін 
бүл эсіресе болашақтық шешімдерді сараптаумен байланысты, 
олардың кейбірі ағымдық кірісті қамтамасыз етеді, ал 
келесілері-келешекке есептелген.

Қызығушы топтар теориясы аталғаи теорияның бір түрі 
болып табылады. Кез келген фирманың қызмет көрсетудегі 
мақсаты фирмаға тікелей не жанама қатысы бар заңды жэне 
жеке түлғаларды шиеленісті мақсатын үйлестіру. Сондықтан 
турфирма кірісті арттыруға үмтылып қана қоймай, өз 
жүмысшыларының әлеуметтік жағдаймен, қоршаған ортаны 
қорғаумен және т.б. айналасуы керек. ¥йымды өте тиімді ету 
үшін көптеген қатысушылардың бір-біріне қайшы мүдделерін 
есепке алу керек. Сондықтан үйымдастыру тиімділігінің 
шарттары қатысушылар қүрамы мен олардың мүдделеріндегі 
өзгерісті бейнелей отырып, үнемі өзгереді. Сонымен, жеке 
мешіктер салынған кірісті бағалайды жэне көбейтуге 
үмтылады. Несие берушілерді оқшаулық, салым келешегі, 
қаржы тәуелші қызықтырады. Кэсіподақтар еңбек келісімінің 
шарттарын анықтау үшін фирма қызметінің тиімділігін 
бағалайды. Бизнеске қатысушылармен қатар, мекеме 
қызметінің тиімділігіне сыртқы үйымдар мен түлғалар 
(«аутсайдерлер») тікелей жэне жанама бақылау жүргізеді. 
Олай болса, нарықтық экономика жағдайында тиімділікке 
бизнеске қатысушылар, аутсайдерлер, мемлекет жасаған 
көпқырлы бақалау ғана мекеме үшін экономикалық орта 
жасайды, мүндағы тиімді қызмет-мекеменің өмір сүруі мен
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қызмет көрсетуіне қажетті жағдай, менеджерлердің міндеті- 
акңионерлердің , жұмысшылардың, несие берушілер 
мүддесінің арасында, статистикалық жэне динамикалық, ішкі 
жэне сыртқы тиімділік арасындағы теңдікті қамтамасыз ету. 
Олай болса, менеджерлер үйым тиімділігіне динамикалық 
категория ретінде қарау керек жэне үнемі өзгерістерге дайын 
болуы тиіс ҚТК мекемесінің тиімділігіне қадамдардың бірі 
жалпы жүйелі модельге негізделген. Оның шеңберінде 
үйымдасқан эрекет жүйесіне түсетін негізгі қүрамдас 
элементтер сыртқы ортамен байланысты: шектеу, талап пен 
мүмкіндіктер; үйым ресурстары; оның тарихы. Басты кіріспе 
элемент болып мекеме стратегиясы табылады. Жүйенің 
шығысында мекеменің стретегиялық міндетімен үйлескен 
қызмет тиімділігі бар. Негізгі сызбамен сэйкес мекеме кіріспе 
элементтерді алатын жэне оларды шығушы элементтерге 
таситын механизм ретінде қарастырылады. Мекеме 
сараптамасындағы негізгі объекті болып түрлену үдерісі 
табылар. Бүл модельде мекеме төрт компоненттің қүрамында 
қарастырылады:

орындау қажет міндет не жүмыс жэне олардың негізгі 
сипаттамалары;

тапсырманы орындау міндетімен жүмысшылар; 
мотивация жасайтын жэне тапсырманың орындалуына 

ықпал ететін формалды үйымдастыруды қамтамасыз ету;
мекеме қызметінің шынайы жағдайынан көрініс беретін 

формальды емес үйымдық қүрылымдар.
Тиімділік проблемасы нашар сэйкестік туралы растайтын 

үйымдастыру факторларымен және басқарумен байланысты 
пайда болады. ҚТК мекемелеріне жасалған бүл қадамның 
қүрамында кездейсоқтық элементтері болады. Ең жақсы 
мекеме жобасы басшылық стилі не жүмыс әдісі болмайды. 
Түрлі жағдайларда мекеменің түрлі моделі мен оларды 
басқару тура келетін болады.

Бақылау сүрақтары:
1. Туризм индустриясының заманауй бизнестік ортасы.
2. Әлеуметтік-экономикалық экономиканы дамыту.
2. «Бизнес» экономикалық категория ретінде.
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3. Экономикалық өсімнің түрақты қарқыны, оның 
сапалық сипаты

5 тақырып. Қонақжайлылық индустриясында 
еңбекті уйымдастыру процесі

1 .Еңбекті уйымдастыру шарты.
2.Еңбекті уйымдастыру процесі.
3.Еңбек онімділігі.
4.Еңбекті уйымдастыру формасы.
5.Еңбек механизмі.

Қонақ үйдің негізгі қызметтері және оларға 
сипаттама. Қонақтарға қызмет көрсетудідің
технологиялық циклдің жүзеге асыруына конақ үйде негізгі 
қызметтер қарастырылған:

- брондау;
- қызмет көрсету;
- қабылдау және есептесу бөлмесі;
- номерлер қорының эксплуатациялау қызметі.

Бүл қонақ үй қызметінің негізгі минималъды қызметтер 
түрі.

Түрлі типті және түрлі сиымдылығы бар қонақ үй 
кэсіпорындарында қызмет саны жоғарыда айтылғандай көп 
немесе аздау болуы мүмкін. Олардың функциялары түрлі 
болуы мүмкін. Мысалы, ірі қонақ үй комплексінің 
қүрамындағы брондау жэне қызмет көрсету қызметі - 
өзбетінше қүрамдас бөлімі. Кіші жэне орта 
кэсіпорындарындағы клиенттерге қызмет көрсету мен брондау 
функциясы қабылдау жэне орналастыру қызметінің 
қызметкерлері атқарады. Сонымен қатар, ол маркетинг, 
инженер-эксплуатациялық, қаржы-бухгалтерлік,
коммерциялық бөлімдеріне де қатысты.

Қонақпен қатынасуына байланысты қонақ үй қызметі екі 
сатыда орналасады (Қосымша Ж қараңыз). Бірінші сатыда 
қонақпен тікелей қатынаста болатып персоналдар қызметі 
(қатынас қызметі), екінші сатыда -  қонақпен қатынасы жоқ 
персоналдар қызметі (қатынасы жоқ қызмет). Қызметке 
шектеу қою қонақ үйиндустриясында маңызды орңн алады,
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себебі, персоналдарға қойылған талаптар үлкен әсер көрсетеді. 
Ол талаптар келесілер:

сырт пішіні тартымды жэне таза (сәйкес прическа, 
маникюр, макияж, киім, эшекей жэне т.б.); 

жүріс-түрыс манерасы;
этика мен қарым-қатынас психологиясының білімі;
коммуникабельді;
шет тілінің білімі;
адам жасына шектеу қою (мысалыға, қабылдау 

портьсіне 30 жасқа дейін).
Қонақ үй менеджменті саласындағы мамандар 

арасында
персоналдардың қатынас жасау жіктелуі келесі типтерге 

бөлінеді:
> «Мүздатылған» - персонал қонақтардың сүранысына жай 

көңіл бөледі, қонаққа көмек көрсетуге ешқандай жеке 
инициатива көрсетпейді, өте сирек күледі;

>  «Гастрофабрика» - персоналы, қонақтың ойына қүлақ 
салмай, конвейір типінде қызмет көрсету;

> « Достық хаос» - маңызды ештеңе жасамайды, бірақ 
сыпайы, эдепті жэне күлімсіреп жүретін персонал;

> Жоғары сапада кызмет ұсынатын иерсонал.

Брондау кызметінің міндеттері келесідей:
қабылдау мэлімдемесі жэне оларды өңдеу; 
қажетті қүжаттарды құрастыру: күнделікті кесте құру 

(апта, ай, квартал, жыл) -  номер қорының жылжу картасы.
Мәлімдеуді қабылдау сымтетік, факс, телекс, пошта, хат 

немесе телеграмма, компьютерлік жүйемен брондау арқылы 
жүзеге асырылады.

Әр мәлімдеме келесі хабарламаны қамту керек:
- келушілердің күні мен уақыты;
- кетудің күні мен уақыты;
- қонақтар саны;
- номер категориясы (люкс, апартамент, эконом-класс, 

бизнес-класс);
- номер қызметі (ванна, душ, теледидар, мүздатқыш, 

сейф, мини-бар жэне т.б.);
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- тамақтандыру қызметі (тек теңғы ас, жартылау пансион, 
толық пансион);

- баға (бағаны көрсеткенде, қонақ неге төлегенін анықтап 
көрсету керек);

- есептесушісінің аты жөні (немесе фирманық аты);
- төлем түрі (қолма-қол ақщасыз есеп);
- ерекше жағдай (мейрамханада столды алдын-ала 

брондау, трансферт, номерде жануарды алып келуге мүмкіндік 
беру жэне т.б.).

Брондау қызметіндегі қызметкердің мәлімдемені 
өңдегеннен кейін қонаққа растау немесе қабыл алмау 
жіберіледі.

Мәлімдемені растау -  ол арнайы хабарламандыру, 
қонақтың қонақ үйде орналасуына мүмкіндігі. Әдетте, 
хабарламада растаудың номері, қонақтың келетін жэне кететін 
күні, тапсырыс берген номердің категориясы, қонақ саны, 
кровать саны жэне арнайы келісілген талаптар көрсетіледі. 
Орналасу детальдарын растау үшін, жэне де даулы 
мәселелерді болдырмау үшін, қонақ келген кезде 
хабарламаның өзімен бірге болганы дүрыс.

Қонақ үй кэсіпорыны мэлімдемені кепілді растау үшін көп 
қолданады. Ол дегеніміз, егер клиент кешігіп келетін болса 
немесе мүлдем келмесе, клиент кепілдемеретінде брондауға 
алдын-ала төлем төлейді. Ондай кепілдеме, ең алдымен 
орналасудың бір күндігін немесе барлық мерзімге алдынала 50 
немесе 100% шамасында ақы төлеу болып табылады. 
Сонымен қатар, клиент өз карточкасының номерін хабарлау 
керек. Бірақ, сол қонақ үй орналасқан мемлекет заңында қонақ 
үймен бекіткен брондау тәртібінен клиенттің тапсырыстан бас 
тарту туралы қатаң нормалар болу қажет.

Брондау жасаған қонақтардың келмеуінен шеккен зиянын 
төмендету үшін, қонақ үй келесі шешімді қабылдады:

- Қонақтың келмеуі қосалқы шығын болып есептеліп баға 
саясаты есепке алады;

- Есептің айып төлеуін қонақ үй көрсетеді (номерге кеткен 
шығынның бағасы);

- Брондаған кезде алдын ала төлеу немесе кредиттік карта 
номері туралы хабарламаны талап етеді;

%
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- «Қос брондауды» қонақ үй қолданады, басқаша айтқанда 
брондалған бар орынды үстінен қайта брондау (5%, 10%, 
15%).

- Брондалған орынды үстінен қайта брондау жүйесі үқыпты 
ойластырылып, нақтылы реттелу керек. Егер қонақ үй алған 
тапсырыстың міндетін орындай алмаса, ол клиенттерді 
жоғалтуға тәуекел етеді, сонымен қатар, туристік 
компаниялармен іскерлік қатынасты үзеді.

Кейбір менеджерлердің ойынша, тапсырыс орындай алмай 
қалғанша, ең жақсысы номерлерді бос қалдыру. Бүл менеджер 
тек орынды бос қалдырумен шектеледі. Бірақ көбІнесе 
бүлардың номерлері бос қалып кетеді екен.

Факттің дэлелдеуі бойынша, кепілдемесіз брондаған 
қонақтар шамамен 20% қүрады, ал 5% тапсырысы 
кепілденгендер брондалған орынды қолданбайды.

Брондалған орынды үстінен қайта брондау саясаты 
қонақтың келмей қалу жағдайын қысқартады. Бірақ ол үшін 
брондау түрлеріне қарай, келмейқалу саясатын білу қажет, 
атап айтқанда, бүрын брондауға тапсырыс берген нөмірлердің 
жалпы санынан қанша пайызын олар нақты қолданғанын 
анықтау үшін түрлі топтағы клиенттерді зерттеу қажет. 
Сөйтігі, зерттеудің бірі мынаны көрсетті, алдын ала брондауға 
қарағанда, келуғе дейін бір күн бүрын немесе келген күні 
брондау, келмей қалу шкаласында жоғары көрсеткішті 
көрсетті. Брондау жасаған клиенттердің сегментін және 
брондау уақытының түрлерінің анализі брондалған орынды 
үстінен қайта брондау саясатының моделін қүруға мүмкіндік 
береді.

Кейбір қонақ үйлер қонақтың брондаған орнын өзіне 
беруден бас тартып, моральды шығынына компенсаңия 
жасамайды. Бірақ кейбіреулер басқа қонақ үйден бірнеше 
суткіге орын тауып, кейіннен қонақтың осы жерге қайтып 
келуіне жағдай жасайды. Олар, осы өзгертілген мәселелерді 
туыстарына хабардар етуіне, қонаққа сымтетікпен тегін 
сөйлесуге рүксат береді. Клиенттің басқа қонақ үйде 
амалсыздан тоқтағаны үшін, менеджерлер оған келесі қайтып 
келгенде нөмірді бірнеше суткіге тегін үсынады.

Қонақ үй шынжырларының кең дамуы, 
орталықтандырылған брондау жүйесі жаңа жүйені қүрды.
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Нәтижесінде, нөмірлік қордың 60-70 % компанияның
орталықтандырылған брондау жүйесінің бақылауына кірді. 
Қалған орындар қонақ үйдің өзінде тікелей брондалады. Қонақ 
үйдегі бүндай жүйенің артықшылығы, ол -  клиенттерді 
тартуға күш салуын жеңілдетеді.

Қонақтардың көзқарасы бойынша, қызмет көрсету қажетті 
орын алады. Себебі, персоналдар клиенттермен тікелей 
қарым-қатынас жасап, клиенттердің барлық сүранысына 
қызметін көрсетеді. Қызмет көрсету жүмысын менеджер 
басқарады.

Менеджер адамгершілік түрғысынан қарағанда өте ақылды, 
жоғарғы мәдениетті, өз ісінің шебер маманы болуға тиіс. Ол 
өзіне басты мақсат етіп жеке басына табыс табуды қоймауға 
тиіс, оның басты мақсаты қонақ үйдің клиенттеріне 
жәрдемдесу. Оған жоғарғы сапалы қызмет көрсету 
менеджердің негізгі міндеті. Себебі қонақ үйдің негізгі табысы 
клиенттерден түседі. Егер клиент көп болса, табыс та көп 
болады. Ол үшін қонақүй қызметкерлері клиентке сапалы 
қызмет көрсетуге тиіс.

Менеджердің қызметі басқару қызметіне жатады. Ол үнемі 
қонақүй қызметкерлерінің жүмысын жоғарғы сапада 
үйымдастыруға тиіс. Қонақүй қызметкерлері менеджердің ой 
пікірін толық түсінгенде ғана онымен бірлесіп жүмыс істей 
алады. Қонақүй қызметкерлері түтас бір командаға айналып 
жүмыс істесе, сонда табысқа жете алады. Менеджерлердің 
барлығы бірдей мүндай команда қүра 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, 
бүл менеджердің басты қызметі. Менеджер шешім қабылдауға 
қүқығы бар, бірақ қабылдаған шешімінің дүрыстығына жауап 
береді;

• хабарламалық қызметі бар. Дүрыс 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 
қонақүй менеджері үшін басты қағида. Егер менеджер өзі
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қабылдаған хабарды дұрыс талдай біліп, өзінің қонақ үйіне 
керектісін таңдай алса, онда оның жүмысы табысты болады;

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

Менеджер барлық уақытта адамдармен бірге болуы керек. 
Ол тек баскарушынын деп есептеп өзін қонақүй 
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 
пснхологиялык дайындық зор болуы керек. Себебі қонақүй 
индустрнясының өзі «адамнан - адамға» деген принңип 
бойынша жүмыс істейді. Бүкіл саланың өзі адамның адамға 
қызмет етуінен барып құралады. Сол арқылы табыс табады.

Оған швейцалар, коридоршылар, жүк тасушылар, 
лифтерлар, консьерждер, таратушылар, жүргізушілер (жалға 
алынған көліктер кызмет көрсетеді жэне қонақтардың 
көліктерін орналастырады) бағынады.

Қонақ үй туралы клиенттің алғашқы эсерінің қажеттілігіне 
байланысты, қызмет көрсететін персоналдарға ерекше 
жауапкершілік жүктеледі. Қонақты ең бірінші қонақ үйдің 
кіре берісінде швейцар күтіп алады. Ол қонақты қарсы алып, 
көліктен түсуіне көмек береді. Швейцарлар қонақ үйдің 
қызметтері мен іс шаралары (банкет, конференция жэне т.б.) 
туралы, қонақ үйдің оранласқан жері мен аймақтары туралы 
жай мэлімдейді.

Нөмірге қонақтарды шығарып салып, багаждарын 
жеткізушілер коридоршылар. Шығарып салған кезде 
қонақтармен әңгімелесу керек. Осы кезде ең қажеттісі 
қонақтарға қонақ үйдің қызметі туралы хабарлама беру керек: 
мейрамхананың, кафе, бар, прачечный, бассейн, спорт залдың 
жэне т.б. жұмыс тэртібі туралы.

Номерге келген кезде коридоршы қонаққа орналасуына 
көмек көрсетуі керек: ненің қалай жүмыс істейтіні (радио, 
жарық, теледидар, кондиционер, сымтетік, мини бар және т.б.) 
туралы түсіндіру (жэне сонымен қатар дұрыстығын тексеру). 
Егерде қонақтың қосымша сұрақтары болмаса коридоршы
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сыпайлылықты көрсетіп қоштасып (Мысалы, «Біздің қонақ 
үйге жақсы келіп, жайлы орналасуыңызға тілктеспін» дейді) 
номерден шығып кетеді.

Консьерждер қонақтарға көп қажетті қызметтер көрсетеді. 
Оларды весибюльдегі арнайы столда немесе этаждарда көруге 
болады. Осы уақытқа дейін консьерждер қонақ үйдің 
қызметшілері болмаған. Олар қонақ үй клиенттеріне қызмет 
көрсетуге күқықты сатып алушы тәуелсіз кәсіпкерлер. 
Консьерждердің көбінесе көрсететін қызметтер:

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

жеткізу, халықаралық, қалааралық және ішкі көліктердің 
жүмысы туралы анықтама жасау;

- жергілікті назар аударарлық жерлер, мүражай жүмысы, 
дүкендер, көрмелер туралы хабарлама жасау;

- экстренді жағдайда көмек көрсету (мысалы, дәрігерді, 
юристі, нотариусті шақыру);

- клиенттердің аса жеке сүранысын 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.

Қабылдау қызметінің кажетті функциясына қонақты қарсы 
алғанда жэне орналастырғанда қажетті формальдарды 
орындау жатады. Қабылдау қызметінің қызметшісі (портье) 
швейцардан кейін қонақ үйдің кіреберісінде түратын 
қызметші қонақпен бірінші қарым-қатынаста болады. Осыдан, 
қонақты қалай қарсы алуы, формальдардың орындалуының 
тездігі (брондауды тексеру, анкета толтыру, алдын-ала 
есептесу) қонақ үй туралы әсерлі ой қалдырады. Осыған 
байланысты, қабылдау қызметіне келесі талаптар қойылады:

- қабылдау қызметі қонақ үйдің кіре берісіне жақын 
орналасу керек.

Егерде қонақ үйдің вестибюлінің көлемі үлкен болса, 
интерьері келген қонақты қабылдау қызметіне бағыт 
беретіндей орналастыру керек;

- портье тіреуі керек емес заттардан, қағаздардан таза 
болу керек;
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- қабылдау қызметкерлерінің сырт киімдері мінсіз және 
жүріс түрысы сэйкес болу керек. Қонақтармен тек түрып 
сәлемдесу керек. Қонақтарды күттіріп қоюға болмайды. 
ГІортьенің ең негізгі жүмысы қонақтарды күтіп алу.

Алдын — ала орынға сүраныс берумен, түтынушыны 
орналастыру қабылдаумен кезекші администратор, портье, 
есеп айырысу кассирі, төлқүжат тіркеулер айналысады. 
Қабылдау жэне орналастыру қызметі көпшілік қонақ үйлерде 
ағылшынша «гесерііоп» деп аталады. Қабылдау жэне 
орналастыру қызметкерлерінің жүмысы кәсіби стандартқа, 
талапқа сай орындалуға тиісті.

Администратордың басты міндеті, тіркеу журналын 
тексере отырып сүраныс ақпаратын сүрыптау, басқа 
қызметкерлер жүмысын қадағалау. Қонақ үйдің нөмерлік 
қорының санын жэне оның қонақтармен қоныстану деңгейінің 
есебін біліп отыруы қажет.

Портье қызметі -  бөлме кілттерін қонақтардың қолдарына 
тіркеу, карточкасын көрсеткен жағдайда беру міндетіне жауап 
береді. Сонымен бірге қосымша қызмет, ақпараттық анықтама 
беруге жэне алуға тиісті.

Есептеу операторы уақытылы есеп айырысуды бақылай 
отырып, бухгалтерлік есеп беру жұмысымен айналысады. 
Төлқұжат тіркеу столы -  төлқүжат мәліметтерін тексерумен 
қатар, тіркеу карточкасына енгізе отырып, виза уақытын 
қадағалауға міндетті. Қонақ үйдегі брондау өтінішті жазбаша 
түрде беру арқылы, телфон арқылы жэне соңғы жылдардағы 
кең таралған компьютерлік әдіспен жүргізеді.

Қонақтарды тіркеуге алу жұмысы барлық қонақ үйлерде 
бірдей. Ол жалпыға бірдей ережелер бойынша жүргізіледі. 
Бірақ қонақтарды сыпайы қарсы алу, оларда қонақүй туралы 
жақсы ой қалыптастыру администратордың қолында. Егер 
қонақ үй автоматтандырылған жүйемен жабдықталған болса, 
онда тіркеу жүмысы тез аяқталады. Келген қонақтарды да екі 
топқа бөлсек болады. Біріншісі, өзінің жайын алдын ала 
брондап қойған адамдар, ал екіншісі броны жоқ клиент. 
Брондалған жайы бар клиентті орналастыруға өте аз уақыт 
кетеді. Мысалы, кейбір жапон қонақ үйлерінде бүл проңестің 
барлығына 45 ақ секунд уақыт кетеді екен. Брондалған клиент 
туралы мэлімет алдын ала берілген бұйыртпада көрініп
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тұрады. Сондықтан да администратор бұйыртпаның нөмірін 
тауып алып оны компьютердің модуліне салса, дайын тіркеу 
карточкасы принтерден шыға салады. Тек қана қонаққа қол 
қодырып алса болды. Мұндай операцияға 5 минутқа дейін 
уақыт кетеді.

Өзге клиенттерді тіркеу кезінде менеджер қонақтармен 
нөмірдің құны, орналасу мерзімі, ақша төлеу жолдары туралы 
түсініктеме жұмысын жүргізеді. Менеджер психологиялық 
эдістерді қолдана отырып эңгіме кезінде қонақтың ақша төлеу 
мүмкіндігін біліп алуға тырысуы керек. Батыс елдерінде 
адамдар нақтылай ақшаны қалтасына көп салып жүрмейді. 
Оларда арнаулы ақы төлеу карточкалары жұмыс істейді. 
Карточканың да бірнеше түрі бар. Жай, күміс, алтын, платина 
карточкалары негұрлым қүндылыгы көтерілген сайын 
соғұрлым қонақтың да ақша төлеу мүмкіндігінің күштілігін 
көрсетеді. Мысалы, «Америкэн экспресс», «Виза», «Мастер 
кард» карточкалары өте қүнды болғандықтан оның иесінің 
ақша төлеу мүмкіндігі де күдік келтіруге болмайды.

Қонақ үй эр түрлі инженерлік жабдықтармен қамтамасыз 
етілуі тиіс. Оны жұмыс жағдайы жасақталған қажетті 
технологиямен қамтамасыз етіледі.

Қонақ үйлік жэне туристік бизнестің негізгі 
кэсіпорындарына келесілер жатады: қонақүйлер жэне өзге де 
орналасу жайлары, жолаушылар көлемі, қоғамдық тамақтану 
орындары, экскурсиялық қызметі ұсынатын жэне аудармашы 
гидтердің қызметін ұсынады.

Қонақ үй туристік кәсіпорындарының барлығын негізгі іс - 
әрекетін қызмет көрсету біріктіреді. Жеке алғанда, 
орналастыру, тасымал, туристердің тамақтануы жэне басқа 
қызметтер жиынтығы, ресторандар үшін -  туристерге 
тамақтану қызметін көрсетуге құқығы жэне туристерді 
тасымалдау жатады. Туристік қонақүйде белгіленген талаптар 
бар. Олар денсаулық пен өміріне қауіпсіздік қамтамасыз ету, 
экологиялық тазалығы, саялығы, эстетикалығы болады. 
Қонақүй кэсіпорындары өзі өндіретін өнімді жүзеге асыру 
болатын гнегізгі өндірістік эрекетті, орналастыру қызметін, 
тауарлар мен қызметтерді сату іс - әрекеті, қосымша 
билеттерді сату сияқтыларды іске асырады.
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Жұмыс істейтін персоналдар саны бойынша, бұл қызмет 
қонақ үйдің ең ірі қызметі болып табылады. Отель 
қызметкерлерінің 50% осы қызметтерді атқарады.

Номерлік эксплуатациялау қызметін менеджер басқарады, 
оған этаж бойынша дежурныйлар, супервайзерлар, 
жинаушылар, стюрдтар мен кейбір жүмысшылар 
категориялары бағынады.

Жинаушының негізгі қызметі номерлерді жинау. 
Номерлерді жинау 3 түрлі болады: күнделікті, түрушы 
кеткеннен кейін, генералды, аралык жинау. Номерді жинау 
қызметі түрғын жоқ кезде немесе оның рүхсатымен жасалады. 
Номер бүйымдарының бүтіндігін тексеру де үй жинаушының 
қызметіне жатады. Санитарлық буынды жиюмен аяқталады. 
Түрғыни бөлікте 10 күн аралығында генералды жинау 
жасалуы тиіс. Қонақүйлерде сонымен қатар дизенсекция жэне 
дератизация жүргізілуі тиіс орналастыру қызметі номерлік 
қордың эксплуатациялық жағдайын регистрация жасайды. 
Номерлі қор қызметін басқару, бұл қызметке туристерді 
қабылдау, бөлмені сақтау, бөлмелерге тіркеу, оларды үйіне 
экскурсия біткен соң, үйіне жіберу, лоарға қызмет көрсету, 
бөлмелерде санитарлы -  гигеналық тазалықты сақтау.

Кейбір қонақ үйлерде супервайзерлер қызметі жұмыс 
істейді, олар стандартқа сэйкес бөлменің жиналуына, 
жинаушылардың жұмысына бақылау жүргізеді. 
Супервайзерлердің міндеті -  бос жэне бос емес номер туралы 
қабылдау қызметіне хабарлама жасау.

Жоғары категориялы қонақ үйде, екінше күннің 
жартысынан бастап жұмыс істейтін стюардтар бар. 
Стюардтардың міндетіне номерлерге таза сүлгі жеткізу, 
номерді әсемдеу жэне т.б. Бүл рәсім Америкадағы жоғары 
класс отельдерінде сақталады.

Бакылау сүрақтары:
1 .Еңбекті үйымдастыру шарты.
2.Еңбекті ұйымдастыру процесі.
3.Еңбек өнімділігі.
4.Еңбекті ұйымдастыру формасы.
5.Еңбек механизмі.
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6 тақырып. Туризм -  мәдени және әлеуметтік- 
экономикалық категория ретінде

1. Туризм жэне қонақ үй қызметін эйгілі
үйымдастыру шылар.

2. Тарихи аспектілер.
3. Қонақжайлылық қызметінің ерекшеліктері мен

өзектілігі.
4. Қызмет көрсету ерекшеліктері.

Туристерді орналастыратын орын ретінде аздаған 
таңдауы бар кез -  келген орын есептеледі (түнеу үшін) 
қосымша керек нәрселер ретінде мыналар ескеріледі а) 
жалпы орын санының белгілі -  бір минимумы болуы
керек; б) басқармасы болады жэне ол коммерңиялық
негізде басқарылады.

Дүние жүзілік туристік үйымның ескертпе үсыныстары 
бойынша барлық орналастыру орындары коллективтік 
жэне жеке адамдық болып бөлінеді. Қонақ үйлерде 
міндетті түрде нөмірлер болуы тиіс. Қонақ үйлер қонақ үй 
тізбектерін қүрауы мүмкін (Анкор -  Франңия, Холидей 
Инн -  АҚШ т.б.) қонақ үйлерде нөмірлерді жинау, төсек 
жабдықтарын ауыстыру жэне қосымша қызметтер сияқты 
міндетті қызмет көрсетулер болуы тиіс.

Көрсетілген қызмет түрлері мен жабдықталуына 
байланысты қонақ үйлер кең профильді, пәтер сияқты, 
мотельдер, курорттық жэне жол бойғы т.б. болып 
бөлінеді.

Сауықтыру орындарындағы қонақ үйлер (санатория 
т.б.) туристің орын беруден басқа да қызметтер көрсетеді, 
яғни орын беру басты нәрсе емес, одан басқа адамдарды 
емдеу, демалысын қамтамасыз ету жүргізіледі. Қалған 
қонақ үйлер көбіне орын беру үшін жүмыс жасайды. 
Ирландияда, мысалы, тоғызға дейін болатын қонақ үй 
корпустары түтас бір комплекс қүрап, оның біреуі кеңсе 
болуы да қалғандары адамдардың демалысы, орналасуы, 
ұйықтауы үшін жабдықталады. Оларда ванна, әжетхана 
т.б. бөлме топтары болады. Әрбір корпус жеке түтынушы 
үшін қайтадан жиналып, даярланады.

46



Қазіргі заманғы қонақ үйлер туристерге 
комфортабельді түрде түнейтін жер беретіндей жэне 
қосымша қызметтермен қамтамасыз ететіндей болуы тиіс 
сондай -  ақ олардың корпустары көп функциялық 
құрылыс түрінде болуы керек.

Қонақ үй корпустарын реконструкциялау жэне салу ірі 
инвестицияларды қажет етеді. Бір қонақ үй салу үшін 
шамамен 100 -  150 млн. доллар қажет. Қонақ үйді салу 
бірнеше инвестициялық циклді талап етеді, 
инвестициялық портфельдің қалыптасуы, қонақ үйді салу 
қажеттілігін қүрылыс -  монтаж жүмыстарын жүргізу, 
өңдеу-әрлеу жүмыстары объектіні пайдалануға беру.

Қонақ үйлер өздерінің архитектуралық шешімдерімен, 
келбеттерімен бір -  бірінен ерекшенеді. Алғашында қонақ 
үйлер жеке тұрған немесе төңіректегі үйлермен 
жымдасқан массив түрінде салынса, кейіннен ұзақ 
ізденістің нәтижесінде жоспарлық шешімдер кең ауқымды 
қонақ үйлердегі арнайы қызмет түрлеріне ыңғайланған 
композициялардың пайда болуына алып келді. Түнейтін 
орындар болса, қызмет орындарынан бөлек болады да 
эрбір қызмет үшін жеке функңионналдық 
(архитектуралық) блоктар арналады.

2. Қонақжайлық индустриясындағы кәсіпорындар 
эволюциясын қарастыра отырып, тарихи жоспарға сай келетін 
адам қоғамының дамуын келесі кезеңдерге бөлуге болады: 

көне;
жаңа кезең; 
қазіргі кезең.

Тарихшылардың көпшілігі көне кезеңдегі қоғамның 
дамуында алғашқы қонақ үйлердің пайда болуын айтады -  
қазіргі замаңғы қонақ үйлер мен мейрамханалардың жаңа 
үлгілері. Кәсіпорындар туралы айту -  таверналар -  біздің 
эрамызға дейін 1700 жылы жазылған Хаммурапи Вавилония 
патшасының кодекс болып табылатын көне манускриптілерде 
бар.

Көне Грецияда біздің эрамызға дейіңгі І-ші мың жылдықта 
таверна элеуметтік жэне діндік өмірінің негізгі элементі 
болып табылады. Бірак таверналарда саяхатшыларды 
орналастыру орны болғанымен, көбінесе олар тамақтану
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қызметін ұсынуға арналған. Сауданың дамуымен жэне оған 
байланысты үзақ мерзімді жол жүру тамақтандыру қызметін 
ғана емес, сонымен қатар, түнеуді үйымдастыруды тапап етті. 
Осы жағдай -  керуен сарай типті кәсіиорындардың пайда 
болуын болжады.

Керуен сарай жүйенің кең тармақтануы Рим 
империясының аймақтарында жасалды.Көне Римдік керуен 
сарайлары қала мен ауылдың неғізгі .жол жағаларында бір- 
бірінен 25 миль (40,225 км.) шамада орналасты.

Рим мемлекетіндегі қатаң таптық қүрылым қонақжайлық 
кәсіпорын қызметіне үлкен әсер көрсетті. Саяхатшыларды 
таптық көрсеткіштеріне қарай орналастырды. Еш уақытга жай 
халықтың көпестері, саудагерлері мен басқа саяхатшылары 
мемлекеттік қызметкерлер мен үкіметтік хатшылар жанына 
орналастырылмаған. Осы жағдай керуен сарадың сапасына 
әсер етті. Аристократтар өкілдері мен мемлкеттік төрелерінің 
тоқтаған жерлері сэулет өнерінің тәртібімен қүрылған және 
сол уақыттағы кең тараған қызметтерді үсынған. Марко Поло 
«Бүндай керуен сарайларда патша да тоқтай алады» деген.

Таверна мен керуен сарайларда төмеңгі сословиялы 
азаматтарға арналған түнеу мен демалу қызметтері 
мимнимальды болған. Мысалы, өте көп жол жүретін саяхатшы 
сабаннң үстінде үйықтаған, ал тоңбау үшін атының жылы 
бүйіріне қысылып жатқан. Басқа қосымша комфорт туралы 
эңгіме болмаған.

Қонақжайлық кәсіпорындардың пайда болуына өте үлкен 
роль көрсеткен, ол Жақын Шығыстағы, Азия мен Кавказ 
сыртындағы саудалар байланысының дамуы. Осы 
аймақтардан үзын керуендер жылжитын ірі сауда жолдары 
өткен. Керуенге қатысушылардың түнейтін жерін 
ұйымдастыру үшін -  сауда жолдарының жағаларында арнайы 
орналасатын пункттер қүрылған, адамдарға жэне аттар мен 
түйелерге жайлар қүрылған. Осының бэрі табиғи апаттардан 
(жауын, дауыл, жел, боран), үры мен қарақтііылардан 
қорғайтын дуалдармен қоршалды.

Қонақжайлық кәсіпорындардың дамуына орта ғасырдағы 
діндік дәстүрлер үлкен эсерін тигізді. Осы кезеңде киелі 
жерлерге қажылыққа баратын адамдардың саны бірден 
көбейді. Шіркеулер қажылық жасаушыларға түнейтін жерлер
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мен тамақтануды ұйымдастыруды монастырға міндеттеді. 
Осы уақытта да осған ұқсас қызмет көрсететін жерлер пайда 
болды. Мысалы, Франкийстік патша, кейіннен ¥лы  Карл 
императоры (742-814) шіркеулердің қорғаушысы VIII ғасырда 
қажылық жасаушының демалысына арналған үйлер 
үйымдастырды.

Осындай үйлердің бірі, Ронсельваль шаткқалында 
монастырлер өз қақпаларының алдында кең пейілмен күтіп 
алып, тегін нан, жеміс-жидек таратты, етікшілер қызметтерін 
үсынды.

Саяхатшылардың тегін қызметін алуының кең тарауы жеке 
кәсіпорындарының дамуын тақтатты. Англиядағы керуен 
сарайлардың және таверналардың дамуы орта ғасыр кезеңіне 
берілді, эсіресе Ресформация кезінде ағылшын патшасы 
Генрих VIII монастирердің секуляризациясын өткізгенде 
дамыды. Енді елкезушінің еш қайсысыда монастырдың ьегін 
түрағын алуға мүмкіндігі болмай, жеке керуен сарайларында 
тоқтауға мэжбүр болды.

ХІІ-ХІІІ ғасырларда керуен сарайлар -  алғашқы қонақ 
үйлер Ресейде пайда болды. Ол кезде олар, «Ям» деп аталды. 
XV ғасырда ям үкімінде болған, пошта станцияларында 
қүрылды. XV ғасырда орыстың ірі қаласында керуен 
сарайлардың қүрылысы жүрілді, олар орналастыруы мен 
тамақтанудан басқа коммерциялық операциялар жүргізуіне 
мүмкіндігімен ерекшеленетін. Сонымен қатар, қонақ үйде 
сауда қатарлары, қоймалары бар, бөлмелері жиһаздармен 
толтырылған. Қонақ сарайларында шетелдіктер үлттық 
белгілеріне қарай орналастырылды. XV- XVII ғасырларда 
Новгородта «неміс» жэне «голандиялық» қонақ сарайлары 
болды, ал Мэскеуде -  «английский», «грек», «армян» және т.б. 
қонақ үй сарайлары болды.

XIII ғасырда қонақ үй сарайлары Витебскте, Гродно, Брест, 
Слониме жэне басқада белорус қалаларында болды. Белорус 
көпестеріне арнап XV- XVI ғасырларда арнайы қонақ үй 
сарайлары Брянск, Везьмя, Мәскеуде болды.

Орта ғасыр кезеңінде қонақжайлық кэсіпорындар 
қызметінің үдейуі, алғашқы мамандандыру ассоцияциясын 
күруы болды. Солай, 1282 жылы Флоренция мен Италя 
қалаларының трактирлері өзінің гильдиясын негіздеді.
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Қонақжайлық кзсіпорындарының дамуына ерекше рольды 
АҚШ атқарды. Тарихшылардың ойынша, алғашқы керуен 
сарайлар Еуропадан кейін 1607 жылдан бастап пайда бола 
бастады.

Американдық континентіне келген Еуропалық көшкіндер 
өздерімен қонақ сарайлардың құрылысымен басқарудың 
тэірибесін алып келді.

Сәулетшілердің көзқарасымен қарағанда, американдық 
қонақ үйлер еуропалықтарға үқсас келіп, кішкене ғана 
ерекшеленеді. Мысалы, адамдарды орналастыруға, таптық 
белгілеріне қарай дискриминация болған жоқ. Әлеуметтік 
қызметті атқаратын еуропалық кэсіпорындарға қарағанда 
американдық қонақ үй сарайлары коммерциялық бағытта 
болды, пайда табу мақсатында қүрылды.

Ең алғашқы АҚШ-тағы қонақ үй Нью-Йорк Бродвейіндегі 
70 бөлмелі «Сити-отель» болды. Бүл мэнді оқиға 1.794 жылы 
болды. 1829 жылы Бостонда «Тремонт» отелі ашылды -  
АҚШ-тағы алғашқы классты отель -  коридорлы, тіркелетін 
орнымен, эр номерде қүлыпы бар жэне қонақтарға арналған 
тегін сабын болды. Бүндай отльдің ашылуы қонақжайлықтың 
бастамасы болып, ең алғашқы АҚЩ-тың Шғыс, кейіннен 
Оңтүстік жағалауларындағы қалаларға жайылды.

XIX- ғасырдың аяғында бүд жерде қонақ үйлер екі типті 
болды. Біреулері үлкен жэне сән-салтанатты, кейбіреулері кең 
вестибюльді, балға арналған зал, лифт, сантехника, 
электрожарығы жэне де бір қатар басқа ыңғайлығы бар 
архитектуралық шедевірлі болды. Басқалары -  төмен бағамен 
үсынушы кішігірім жэне ескірген.

1898 жылы Лондонда «Савай» отелі ашылды. Оның 
басқарушысы атақты Цезарь Ритц (қазіргі уақытта Ритц- 
Карлтон отельдері оның атымен аталған).

Шетелде ХІХ-ХХ ғасырларды қонқжайлық индустриясы 
қажетті саланың біріне айналды. Қонақ үйдің қүрылысымен, 
кадрды дайындаумен, баға қою мәселелерімен қонақ үй 
бірлестіктері, синдикаттар, акционерлік қоғам, корпарациялар 
айналысты. 1906 жылы әлемнің эр елінің 4700 қонақ үйдін 
иелерімен бірлескен халықаралық қонық үй иелерінің 
бірлестігі үйымдастырылды.
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Ресейде 1910 жылы қонақ үй сарайлары мен номерлі 
тарктирлерді санамағанда, жеке иелікте болған 4685 қонак 
үйлер тіркелген. Ең атақты қонақ үй «Метрополь» қонақ үйі, 
ол Мәскеуде 1897-1907 жылдары Петербургтік акционерлік 
қоғамымен қүрылған «Люкс» қонақ үйі (Филиппов мәскеулік 
науайшы - негізшісі), Шевальдышев қонақ үйлері «Еуропа», 
«Париж» жэне тағыда басқалар.

Соңғы он жылдықта дамыған қонақжайлык 
индустриясындағы кәсіпорындар тенденциясын келесілерді 
айтуға болады:

1. Қонақ үй үсынысының мамандандырылуының тереңдеуі;
2. Халықаралық қонақ үй шынжырларының пайда болуы;
3. Кіші кәсіпорын жүйелерінің дамуы;
4.Жаңа компьютерлік технологияның қонақжайлық 

индустриясына енуі.
Соңғы уақытта дәстүрлі толық сервисті отельдермен қатар, 

қызметтері қысқартылған мамандандырылған кэсінорындар 
пайда бола бастады. Кәсіпорындардың мамандануы эр түрлі 
болуы мүмкін. Қонақүйлер қызметі анықталған туристік 
нарық сегментімен бағыт алады: мысалы, өз демалыстарын 
гольф ойындарына, шаңғы тебуге арналған клиенттерге, 
жэрменкеге, конгрестерге, көрмеге келген туристерге 
арналған.

Қонақжайлық кэсіпорындарының мамандануының 
тереңденуі халықаралық шынжырлардың қажетті 
тенденцияларымен өзара байланыста, олар жоғары қызмет ету 
стандартын жылжытуда жэне өңдеуде үлкен роль атқарады.

Шынжырлар туралы айтқанда, әдетте коллективті бизнесті 
жүзеге асыратын жэне басқарманың тікелей бақылауындағы 
топ кәсіпорындарды айтады. Шынжырларда жеке ғимараты 
болады немесе жалга алады. Шынжырлар басқарамасы түскен 
пайданы бөлуде артықшылығы бар, бірақ барлық пайданың 
жоғалуында үлкен жауапкершілік алады.

Қонақ үй шынжыры түсінігінің астында мыналар жатыр, 
бүл қонақ үйлер тобы ( ең азы екі, ең көбі мың), ол бизнесті 
жүзеге асырады және шынжырдың жетекшілерінің 
бақылыуында болады. Кез-келген кірістен түсімдерді шынжыр 
жетекшілігі алады, бірақ ол барлық операңиондық 
жоғалтуларға жауапты. Қонақ үйлік шынжырлардың
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қалыптасуы нарыққа қонақ үйлік қызметтердің (тек қана 
жергілікті, аймақтық емес), қызмет көрсетулердің жоғарғы 
стандартының алға жылжуын әдістемелейді.

Қазіргі кездегі «Өнім шығару стандарты» деп 
есептелінетіннің көбісі негіздеменің басы осы жерден 
алынады немесе қонақ үй шынжырлардың қолдауымен 
жүреді. «Холлидей Инн» ең алғашқы телеконференңияны 
белсене қолданған қонақ үй шынжырлары «Хаятт» 
корпораңиясының қонақ үйлері эр қашанда шишалы лифт 
жэне атриум элементі бар үлкен фойелерімен 
ассоңиаңияланады. Жеміс-жидек бары, дөңгелеп жылжитын 
терезе, номерлік қорының компьютерлік есебі -  бүның бәрі 
жаңалықтардың кебіреулері ғана.

Қонақ үйлер анық бір қонақ үй шынжырына толық қүқылы 
мүшесі, ассоцирлі мүшесі ретінде кіре алады.

АҚШ-та үкіметпен арнайы бекітілген қонақ үйлік 
классификация жоқ. Негізінен комфорт деңгейі бойынша 5 
категорияға бөлінеді. Жоғарғы категория (5 жүлдыз) 2 
мекемеге беріледі: Атегісап АиІотоЬіІе Аззосаііоп (ААА) 
жэне МоЬіІе Тгауеі Оиісіе.

90-шы жылдардың ортасында элемдік қонақ үй қорының 
30% ірі қонақ үй шынжырларының жэне бірлестіктердің 
бақылауында болды. Қонақ үй шынжырларының пайда болуы 
АҚШ-та басталды. Әсіресе, қонақжайлық экономикасына бүл 
процесс интенсивті 60-шы жылдары ендіріле басталды. 90-шы 
жылдардың басында американдық қонақ үй шынжырларының 
әсері элемде басым болды. Олар, элемдегі он алдыңғы 
қатарлы қонақ үй шынжырларынан еуропалық Тга\'е1осІ£іе 
Іпіегпаііопаі жэне Мазіег Нозіз Іпіегпаііопаі шынжарларды 
ығыстырып шығарды, қазіргі уақытта тек екуі қалған -  Ассог 
(Франция) жэне Ғогіе РЬС (¥лыбритания).

Қонақ үй классификацияларына өзіне меншікті әдіс-тәсілді 
қонақ үйлік шынжырлар ие. Әдетте, оларда категориялар 
емес, нақты шынжырлы қонақ үйлерге таратылатын маркалар 
белгіленеді.

Әрбір маркада тек комфорт деңгейі ғана емес, жүктелген 
міндет, орналастырылған орны жэне басқа да кейбір 
критерийлар саналуы мүмкін.
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Мысалы, ірі европалық Ассог (Франция) қонақ үй 
шынжыры түрлі қызмет түрлері мен бағаларды 
тағайындайтын кәсіпорынның бірнеше маркаларды үсынады:

1. 8оЯіе1
2.МоуоІе1
Мегсигу, бүл өз қатарында баға жэне комфорт деңгейі 

бойынша тағы 3 топқа бөлінеді:
1. Кеіаіз Іпп -  қолайлы бағадағы сапалы қызмет көрсетуді, 

стандартты номерлерді үсынады.
2. I Іоіеі Мегсигу -  жоғарырақ деңгейдегі қызметтер, жеке 

қызмет көрсетулер, комфортабельді орналастыру.
3. Сгапі Ногеі -  қонақ үйдің жақсы жерде орналасуы, 

қайталанбас комфорт жэне тэулік бойғы қызмет көрсетудің 
жоғарғы деңгейі.

Ірі американдық Ноіісіау Іпп қонақ үйлік шынжыр, 
маркаларды белгілегенде тек комфорт деңгейін ғана емес, 
жүктелген міндетті, орналасқан орнын, клиенттердің келу 
үзақтығын жэне басқа да критерийлерді есепке алады. Ол 
келесідей маркаларды қосады:

> Ноіісіау Іпп һоіеіз гезогіз -  ормандарда немесе тауларда, 
өзен немесе көл жағалауларында, өнекэсіптік зоналар мен 
қаладан тыс жерлерде орналасқан курорт типтес отельдер. 
Белсенді демалысқа лайық керектер мен жабдықтайды: 
бассейндермен, сауналармен, тенннстік корттар мен түрлі 
спорттық инвертарлармен. Бүл шынжырдың ең көп таралған 
тауарлы маркасы;

> Ноіісіау Іпп Оагсіеп СоиП; һогеіз 
іскерадамдарүшінэкономикалық

кластағықонақүйлер. Кобінесе ірі сауда бизнес- 
орталықтарды жэне аэропорт маңында орналасады;

> Ноііёау Іпп Ехргезз һоіеіз -  пэтерлі типтік (апарт- 
отельдер) номерлі

қонақ үйлер;
> НоШау Іпп 8е1есІ Ноіеіз -  барлық қызмет түрлері бар, 

іскер адамдар
үшін арналған отельдер;
> Ноіісіау Іпп Ноіеіз Зиііз -  отельде үзақ уақыт түрып, үй 

комфортын
қалайтын бизнесмендер үшін арналған отельдер;
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> Ье Мегісііеп Ноіеіз гезоііз -  курорттарда жэне ірі 
қалаларда

орналасқан Оеіихе класындағы отельдер.
> Розі һоизе -  ортабюджеттік қонақ үйлер. Стандартты 

қызмет жинағын үсынады. Демалу жэне жүмыс үшін, 
конференциялар мен симфозиумдар өткізу үшін қажетті 
жағдайлармен қамтамасыз етеді.

Халықаралық қонақ үй ассоциациясы қонақ үй 
шынжырларын үш категорияға бөледі:

І.біріншісі, сансыз көп кәсіпорындармен иелік ететін -  
қонақ үй корпорациялары -  ол корпаративті шынжыр;

2. екіншісі, тәіелсізді емес кэсІпорындар шынжырлары, 
олар жалпы брондау жүйесін, маркетинғ концепциясын, 
жарнамаларын жэне басқа қымбат түратын кэсіпорын 
қызметін қолдануға бірігеді;

3. үшіншісі, шынжырлар, олар басқару қызметін 
үсынады.

Шынжырлар табысының себептері туралы көзқарастар көп 
болды. Бірақ, даусыз себептің бірі тауар сапасының 
эрдайымдылығы, түрлі кэсіпорындардағы қызметтің 
үқсастығы жэне де бағаның арзаншылығы.

Қонақ үй шынжарларына кіретін әр қонақ үй типтерінің өз 
маркасы бар. Фирмалық атаулары бар компаниялардың 
артықшылығы, ол бір қонақ үй шынжарларының қызметімен 
қолданатын түтынушылар алдын-ала қызметтің жэне 
орналастыру сапасын біліп отырады. Бүндай жағдай, қонақ үй 
шынжырларына жаңа қонақ үйдің ашылуына жарнама 
жүргізуге жэне брондалуга үлкен көмек көрсетеді, себебі 
түтынушылар қай жерде болсада атақты маркалы қонақ үйге 
сеніммен келеді. Тәжірибе көрсеткендей, қонақ үй шынжыры 
элі жаңа қонақ үйдің ашылмас бүрын орын брондауды жүргізе 
береді.

Қонақ үй бірлестіктері мен қонақ үй шынжырларының 
пайда болу тенденциялары соңғы жылдары ТМД 
мемлекеттерінде байқалады. 1997 жылы Мәскеуде алғашқы 
ресей қонақ үй шынжыры -  Норд отельдің ашылуы, 
Мэскеудің Солтүстік Батыс округіндағы үйымдастыру- 
құқықытық формалары он екі қонақ үй кэсіпорындардың 
бірлесуін көрсетті, олар «Алтай», «Байкал», «Восток»,



«Восход», «Заря», «Звездная», «Золотой Колос», ММК 
«Молодежный», «Останкино», «Саяны», «Турист», 
«Ярославская», ГЛО «Москва» (Мэскеуде 25% конақ үй 
орындары). ¥йымдастырушылық-қүқықтық формалары 
«Норд-отель жыбық акционерлік қоғам».

90-шы жылдардьщ басынан бастап қүрылыста, 
реконструкцияда жэне де қонақ үй басқаруында Ресейде 
халықаралық қонақ үй шынжырларыда қатысты.

Қонақ үй шынжырларынан басқа әлемдік туристік нарықта 
мамандандырылған бірлестіктер белсене қызмет жасауда, 
олардың негізгі мақсаты -  қонақ үй бизнесінің өкілдерінің ең 
жақсыларын біріктіру. Мысалыға, 1928 жылдан бастап 
«Алдыңғы қатарлы әлем отельдері» атты халықаралық 
корпараңиялар ең үздік элем отельдерін анықтау жүмысын 
жүргізді. Ол өзінің арнаый каталогында жылда ең үздік 
кәсіпорындарды басылымға шығарады. Осыған үқсас 
жүмысты 30 жыл көлемінде «Әлемнің айрықша отельдері мен 
курорттары» атты халықаралық үйым жүмыс жүргізуде. 1968 
жылдан бастап «Әлемнің ең танымал отельдері» атты 
халықаралық конақ үй ассоциациясы жүмыс жасауда, олардың 
штаб-квартирасы Парижде. Бүл ассоциацияға кіргенде үш 
келесі критерийлермен бағаланады:

1.табиғи жэне қоршаған ортаның жағымдылығы;
2. ғимараттың жайлылығы мен қонақ үй интерьерінің 

пішінінің ерекшелілігі;
З.заманның талабына сай жауап беретін қонақжайлық пен 

керемет асхана.
Еуропада қонақ үй шынжырларының жэне жеке қонақ үй 

ассоциациясының кызмет мәселесінің координациясын 
еуропалық экономикалық бірлестігіндегі қонақ үйлердің 
үлттық ассоциациясының Конфедерациясы айналысады 
(ХОРТЕК).

Қонақ үй шынжырларының санды өсуі, олардың қосылуы 
мен бірігуі демалыс жэне қызмет үсынысының көп түрлілігі 
туралы қате ой туғызады. Бірақ тәжірибеде теріс тенденциясы 
байқалады: шынжырлардың таралуы туристің түрлі
талаптарын қанағаттандыра алмайды, сол себептен 
бірігейлігімен жэне қайталанбастығымен ставка жасайтын 
кіші жеке қонақ үйдің дамуына жол береді. Дэл осындай қонақ
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үйлер XXI ғасырдың түп тұлғасы деп мамандар есептейді: 
комфортабельді, ауылды стильде құрылган жэне демалыс пен 
жұмыс жасауға қажетті төмен бағамен ұсынатын қызметтерді 
клиеңттерге персоналдар жеке көрсете алатыны. Дэл осындай 
қонақ үйдің бірігейлігі нарық саясатының негізгі аспабы 
болып табылады.

Тэжірибеде көрсеткендей кіші қонақ үйлер көбінесе -  ол 
тэүелсіз жеке қонақ үйлер, басқаша айтқанда бос иелікпен, 
өкімділігімен жэне жеке қолдануымен пайда табу мүмкіндігі.

Соңғы он жылдықта қонақжайлық индустриясына жаңа 
компьтерлік технологияңы енгізуден кәсіпорынның өнімділігі, 
үйымдастырушылық жағдайы мен кәсібилігі көтеріліп, қонақ 
үй бизнесі түбірімен өзгерілді, кэсіпорын иелері бір қатар 
проблемаларын шешіп, клиенттерге көп ыңғайлы жағдай 
жасай алды.

Қолданушылардың түрлі қажеттілігін икеміне келтіріп, 
қолданбалы бағдарлама пакетін өңдеуге ынталануы 
түтынушылардың сүранысын қанағаттандырылуы стимул 
болды. Осындай бағдарламаның бірі «Қонақ үй» 
бағдарламасы болып табылады. Бүл туристерді қабылдау, 
орналастыру, тамақтандыру жэне қосымша қызметтерді 
технологиялық процесспен локальды автоматизациялануына 
арналған.

Берілген бағдарлама келесі блоктардан түрады:
1. автоматталған жүмыс орны «Портье»;
2. «Мейрамхана» жүйе асты;
3. «Қойма» жүйе асты;
4. «Техникалық қызмет көрсету» жүйе асты;
5. «Бухгалтерлік есеп» жүйе асты;
«Портье» автоматталған жүмыс орнының келесі қызмет 

түрлері:
1. номерлік. қордық толу болжамы;
2. резервлеуден алған мэліметтерді енгізі;
3. демалушы және туристердің жоспармен келушілердің 

орынын брондау;
4. қонақтың келуін ресмилеу;
5. туристер мен демалушыларды тіркеу;
6. көшіру;
7. бөлек топқа жэне демалушылар туралы мэлімет беру;



8. тұрғындармен есеп айырысу;
9. төлеуді жэне кетуді бақылау;
10.демалушы мен ұйымдасқан топ туристердің кетуін

есепке алу;
11. қонақ үйде түратындарды есепке алу және анықтама 

беру;
12.қонақ үй жүмысы туралы жэне оның негізгі 

бөлімдерінің қүжаттарын есептеу;
13.смен бойынша персоналдардың жүмысын бақылау 

журналын жасау.
«Мейрамхана» жүйе астының келесі іс-эрекеттерінің 

автоматизациялануы:
14. туристердің жэне демалушылардың тамақтануының 

үйымдастыру кестесін жасау;
15. тапсырыстың мэзірін жасау;
16. өнім шығаруды басқару;
17. қызмет көрсетуді басқару;
18. жеке тапсырысты есептеу;
19. еспетесу операцияларын жэне т.б. жүргізу.
«Техникалық қызмет көрсету» жүйе асты келесілерді

қолданадыі:
20. номерлік қордық ағымды жағдайын қолдану;
21. номерлерді реконструкциялау жэне жөндеуді 

жоспарлау;
22. инжинерлі жүйесін жэне коммуникациясының (энерго- 

су, газо-, жылу беру, лифт шаруасы, теле-, радио-, 
видеокоммуникациясы) ағымды жағдайын анализдеу;

23. техникалық қызмет жэне хабарлама жүйе мен 
коммуникация жөндеуінің кестесін өңдеу;

24. қонақ үйдегі , санитарлы-гигиеналық нормаларын 
бақылау мен қамтамасыз ету (темпиратура, ылғалдық, шу 
денгейі, жарық жэне т.б.).

Тоқтаусыз жүмыс істеу үшін қонақ үй жэне 
мейрамханаларға өндірілетін жэне сатылатын тауар түрлеріне 
қажеттілікті нақтылы анықтау керек, бүл қоймадағы тауар 
түрлері туралы хабарлама жүйесінің жүмысы дүрыс 
қойылғанда ғана осындай мүмкіндік туғызады. Бүндай 
хабарламаны «Қойма» бағдарламасы қамтамасыз етеді.
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«Бухгалтерлік есеп» бағдарламасы бухгалтерлік бөлімнің 
барлық іс-әрекеттерін жүзеге асыратын бағдарлама комплексі: 
негізгі қүрамдар (қор) есебі, материалдық құндылық, тауар, 
ақша қүралдары мен қаржы-есеп операциялары, ақы есептесуі, 
бухгалтерлік жинағы мен есеп.

Қонақ үй кэсіпорындарында бір қатар қолданбалы 
бағдарлама қолданылуы мүмкін («Басқарушы», «Сымтетік 
анықтамасы», «Іс жүргізу ісі», «Кадрлер», «маркетин» жэне 
т.б.).

Қонақ үй қызметінде Интернет глобальды торлардың 
интегралдауы, халықаралық брондау жэне резрвтеу жүйесінің 
мүмкінділігін қолдану үлкен мағынасы бар. Ондау жүйелерге 
"АМАОЕІІ8", "\¥ог1<І5рап", "Оаіііео", "8аЬге", "Ғійеііо Ноіеі 
Вапк"кіреді.

"АМАВЕІІ8" басқа жүйелерге қарағанда, ең атақты 
компыотерлік брондау жүйесі болып табылады, ол 
халықаралық қызмет санын көбейтеді. "АМАБЕІЗЗ" Ноіеіз ең 
соңғы мезетіне дейін орналастыру туралы түзетілген, дэл 
хабарлама берілген, бүл жүйе 35000 отел туралы мәліметтерді 
барлық элемде көрсете алады. Ол қонақ үйдің орналасқан 
жерін, бос орынды, қызмет түрін жэне бағасы туралы дэл 
мәліметтерді береді.

Ресей Федерациясында 1995 жылдың желтоқсан айынан 
бастап «Ключ» жүйесі эксплуатацияга кірді. Ол Ресейдегі 
қырықтан астам қалалардағы, ТМД жэне балтика елдеріндегі 
орналастыру орындарын брондау қызметін үсынды.

Ресей нарығында, сонымен қатар «Туринтел» фирмасы 
өңдеген брондау жэне резервтеу жүйесі жүмыс істейді, олар 
негізгі халықаралық жүйеге Аримсофт" жүйесімен өңделген 
"АМАВЕЕГ8", "Оаіііео", "8аЬге" жэне "Тур Резерв" жүйесіне 
шыға алады .

Қонақ үй қызметін брондау бөлімі глобальды 
компьютерлік Интернет торында да бар. Соның ішінле аң 
атақты болып табылатын ТгаүеІ \УеЬ, ол 1996 жылы 
американдық "Ре§азиз Бузіеіпз" компьютерлдік компания 
ашты.. Тгаүеі ШеЬ элемдегі 94 ел туралы, алдыңғы қатарлы 
қонақ үй шынжырлары туралы, 200 авиакомпания туралы 
мэлімет береді. Сонымен қатар, ол отель мен авиарейс туралы 
ізденуге ыңғайлы жүйе.
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Бақылау сұрақтары:
1.Туризм жэне қонақ үй қызметін эйгілі 

үйымдастырушылар.
2. Тарихи аспектілер.
3. Қонақжайлылық қызметінің ерекшеліктері мен өзектілігі.
4. Қызмет көрсету ерекшеліктері.

7 тақырып. Қонақжайлылық индустриясында бнзнес 
тактнкасы мен стратегнясы

1 .Кәсіпорын қызметінің стратегиясы.
2.Әлеуметтік-мэдени туризм саласында менеджмент 

стратегиясын қалыптастыру
3.Бизнесте іскерлік жэне репутаңия.
4.Бизнестің бір түріне немесе бір түрпатты бизнес тобына 

шогырлану

Стратегия - бүл фирманың бәсекелік жагдайы үшін 
арналған әрекет жоспарының кешені. Кез келген кэсіпорын 
үшін ізденіс сіз қазір қай жерде түрсыз? және сізде қандай 
күш бар т.б. нақты сүрақтарды анықтаудан басталатын 
қайталанушы үрдіс болып табылады. .

Анықтамаға сәйкес, тиімді стратегияны ойластыру үшін 
үйым өзін қоршаған ортаны түсінуге мүқтаж; ал содан кейін 
қоршаған ортага жағымды жэне соған сәйкес өзінің 
артықшылықтарын қалыптастыратын жоспарды жасауды 
бастайды. Тиімді стратегия таңдау мәселесін біз сэл кейінірек 
талқылаймыз, ал қазір бәсекелік стратегияны енгізу мен 
таңдауда жақсы үйымдастырған, түрақты процедураны 
қарастыруға көптеген фирмалар мэн бермейді. Стратегия эр 
түрлі формаларда зерттелуі мүмкін:

Стратегия жоспар ретінде. Стратегия кейбір мақсаттардың 
орындалуына бағытталған жоспар ретінде кез келген әрекеттің 
басынан басталуы мүмкін. Бүл жол қалаған бағытын таңдауға 
көмектесетін жетекшілер үшін пайдалы.
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Стратегия үлгі ретінде. Тэртіптің белгілі үлгісі жоқ немесе 
жоспарланбауына қарамастан стратегия тэрізді эрекеттер 
бөлімі анықтала беруі мүмкін.

Стратегия багыт ретінде. Бүл форма қоршаған ортада үйым 
жағдайының қалыптасуына немесе бүл ортадағы белгілі 
қамтылмаған нүктесін іздеуіне жол ашады. Осындай стратегия 
үйымның өмір сүруін немесе өз бэсекелестерімен теңесуін 
анықтайды.

Стратегия перспектива ретінде. Сонымен қатар стратегия 
«элемді қабылдаудың тиімді жолын» білдіретін, яғни 
үйымның «жеке» сипаты ретінде анықталған.

Стратегия кез келген сэтте осы формалардың бір немесе 
бірнешеуі түрінде байқала беруі мүмкін. Олар біріге отырып 
стратегияның жан жақты сипаттамасын береді. Төменде 
стратегияны талқылау барысында қолданылатын терминдер 
анықтамасы қарастырылады.

Стратегиялық мақсаттар. Мақсаттар стратегиядан шығады 
жэне үйым жүмысы үшін берілген тапсырмаларды анықтайды. 
Басқаша айтқанда, стратегиялық мақсаттар бэсеке қабілеттілік 
пен өмір сүру үшін жетістікті анықтайды.

Тактика. Тактика - бүл стратегияға қарағанда өте аз уақыт 
аралығында әрекеттердің орындалу жоспары. Оның неғізгі 
қызметі болып стратегиялық тапсырмалар шешімін табатын 
етіп жүмыстардың тез орындалуына мүмкіндік жасау. 
Стратегия мен тактика арасындағы айырмашылық (ерекшелік) 
эрекет масштабына немесе оның жетекшісінің жағдайына 
тәуелді болуы мүмкін. Мысалы, орташа бөлімше менеджері 
үшін орындаушы директор тактикасы, стратегия болып 
саналуы мүмкін.

Саясат. Саясат ішінде үйымның эрекет етуін бизнес 
жүргізуін жэне туындаған келіспеушіліктерді шешуінің 
шеғінанықтайды.

Ереже сияқты, үйымға стратегияның маңызы қандай екенін 
ерекшелейтін төрт негізгі себептер қарастырылады.

Біріншіден, үйым өз бағытын жағымды нәтижеге бүрады 
және өзін бәсекелестерінен қорғау, дамыған жэне бәсеке 
қабілетті болып қалу үшін стратегияны қажет етеді. Бүл 
ниетте стратегия талап ететін бағыт пен мақсатты анықтайды.
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Екіншіден,стратегия ұйымға өз әрекетін ойластыруға жэне сол 
әрекеттін, қалыптасуына көмектеседі.

Стратегия барлық ұйымға бір бағытта жұмыс істеуіне 
көмек бере алады. Үшіншіден, стратегия ұйым беделін 
анықтауға көмектеседі. Бұл жағдайда стратегия фирманың 
қызметкерлері жэне басқалары үшін де багыттайды.

Сонымен орындалған стратегия үйым және оның мүшелері 
үшін белгісіздікті азайтуға көмектеседі. Бүд ұйымдастыруға, 
тэжірибемен жүмыс істеуге жэне берілген ақпаратты дұрыс 
қабылдауга көмектеседі. Ал белгісіздіктің азаюы, ұйым 
мүшелеріне жоғары мамандануына жэне төмен стресстік 
жағдайында ұйым мүшелері үшін эртүрлі тапсырмаларды 
орындауды жеңілдетеді.

Бақылау сүрақтары:
1.Кэсіпорын қызметінің стратегиясы.
2.Әлеуметтік-мэдени туризм саласында менеджмент 

стратегиясын қалыптастыру
3.Бизнесте іскерлік жэне репутация.
4.Бизнестің бір түріне немесе бір түрпатты бизнес тобына 

шоғырлану

8 тақырып. Мейрамхана бизнесінің даму тенденциялары. 
Мейрамхана қызметінің негіздері

1 .Мейрамхана бизнесін дамытудың жаңа тенденциялары.
2.Қоғамдық тамақтану кэсіпорындарының классификациясы.
3.Мейрамхана сервисінің концепциясы..

М амандарды ң айтуы бойынш а, кез-келген  тэуелсіз 
кэсіпоры нны ң басты  м індеті: соцғы уақы тта
түтуны ш ы ны ң адалды ғы  деген  ж агы мды  түсін ікті 
күш ейтетін , нары қты ң үлестік  бөлігін  күш ейтетін  
ж эне табыс алып келетін  м аркетинг ж эне сұраныс 
тұтқалары ны ң базалы қ ком понеттер ін  аны қтау мен 
нары ққа қаты суды ң рентабельді ж олдары н құру болып 
табы лады . Басқа сөзбен айтқанда тэуелсіз
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кәсіпоры ндарды ң тн ім ді саясаты н классикалы қ жэне 
ж алпы ға таны м ал элем енттерден  басқа, нары ққа оның 
орнын айқандайты н, бәсеке қаб ілетт іл ігін  артты раты н 
бірнеш е өзіндік  элем енттерден  қүралады

О ларға: ж ергіл ікті болу, интернеттің  болуы  жэне 
ж огары  деңгейдегі сервис ж атады.

Ж ергіл ікті болу- кейде бизнес-ті ж үргізуд ің  ең 
ти ім ді ж олдарға т іпті көң іл  бөлм ейді. Ж ергілікті 
қоғам ны ң м үш есі жэне көрш ісі болу-барлы қ тэуелсіз 
кэсіпоры ндарға тэн қасиет. Бүл үлкен ш ы ғы ндарды  
керек етпейді.

Интернеттің болуы
И нтернет- элеуетті түты нуш ы ларды  өзіне 

тартуды ң ең рентабельд і эдіс ж эне көптеген 
м үм кінш ід іктерге ж етудің  үлы теңестіруш ісі.

К еректі тауарларды  іздеум ен сатып алу 
эд істер ін ің  іш інде интернеттің  маңызы зор. Ө німді 
өткізу  бойы нш а ш ектеулі м үм кінш ілігі бар тәуелсіз  
кэсіпоры ндар интернетті пайдалану арқы лы  барлы қ 
м үм кінш іл іктерд ің  б іреуін  де қалды рмау керек.

Сервистің жогары деңгейі
Ө зінің нары қтағы  үлесін  алуға, бәсеке қаб ілетт іл ік  

эд ісетер ін ің  ти ім ділер ін ің  б ір і- бүл сервистің  жоғары 
деңгейі.

Қ алай айтсақ та түты нуш ы  сервистік  сапа үшін 
көп қател іктерд і ескерм ейді. Т әуелсіз
кэсіпоры ндарды ң бэсеке қаб іл етт іл іг ін ің  маңы зды 
ж етістігі бүл сервис.

М ейрам хана сервисі -  бүл там ақтанды ру 
ж үйесіндегі эртүрлі ж еке қаж еттіл іктерд ің  өсуін 
көрсететін  элеум еттік -эконом и калы қ үрдістер  
динам икасы  бар жеке элеум еттік  үйы м дасты ру 
сферасы .

М ейрам хана бизнесінде там ақтану теңгер ім ін ің  
дам уы  арқылы қонақж айлы лы қ ф илософ иясы  
аш ылады .

М ейрам ханалы қ сервис мы нандай қағиданы  
үстанады -келуш ілерд ің  түрақты  ж ағдайы н сақтауға 
бағы тталған  қаты насты  орнату.
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М ейрам ханалы қ сервис 3 негізгі тапсы рм аны  
орындауы керек:

1 Түрлі там ақтарды  үсыну
2 Қ осы мш а м ейрам ханалы қ қы зм етті пайдалануға 

клиенттерд і тарту
3 Қ онақж айлы лы қты ң заңдары н ж үзеге асыра 

отырып қы зм еттерді үсы нуы  қажет.
М ейрам хана сервисін ің  м індеттер ін  ашып 

көрсетуде сонымен бірге сервистік  қүры лы мды 
қарасты ру қаж ет.

Қ ы зметті талдауды ң ғы лы ми- теориялы қ ерекш елігі 
ш аруаш ы лы қ түсін іктер  сияқты  сервпстік  қы зметтің  
мэнін аш ады. Бүл қы зм ет қоғам ды қ қаж еттіл іктерд і 
қалы птасты руға, қы змет көрсетуге, нары қты қ 
қаты настар ш еңберінде сервистік  өнім ді өндіруге 
ж әне б іл ікті ж үм ы сш ы ларды  дайы ндау барысына 
бағы тталған  әр түрлі эконом икалы қ белсенд іл ікті 
көрсетеді. С ервистік  қы змет оның субънетісі ретінде 
жүмыс атқараты н қы зм ет көрсетудің  м ам анданған 
қүры лы мы арқылы ж асалады . Бүл субъектілер  қоғам 
қаж еттіл іктер ін ің , м азм үны  мен м аш сш табы н бағалай 
отырып оларды  қанагаттанды руға ты ры сады , барлы қ 
қаж ет етуіш ілерге өздер ін ің  қы зм еттерін  үсы нады .

М ейрам ханалы қ сервистің  суб ъ ектіс і-серви стік  
бағы т қүры лы мы н ж етілдіруге м ам анданған 
үйы м дасты руш ы .

Оның субъектісі ретінде нақты  кәсіпоры ндар 
немесе сервистік  үйы м дар үж ы мы қаты насады . 
М үндай үйы м дар ном енклатурасы н көрсетей ік .

-ф ирм алар, соны мен бірге м ам анданған . М ысалы: 
туристік , қонақ үй, м ейрам хана, сауы қты ру орындары.

- кәсіпоры ндар, сонымен бірге м ам анданған- 
транспортты қ, авиациялы қ.

-бю ро, канторлар-заңгерл ік , ақпаратты қ- 
ж арнам алы қ

-кеңсе (қүқы қ қорғауш ы лы қ, м эдениет 
кеңсесіж әне т .б .)-  м илиция бөл ім дер і, кинотеатрлар , 
театрлар , музей, библиотекалар.
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-ұйы м дар-ж алға алы нған, банктік , сақтанды ру, 
күзет, өнер аясы ндағы  т.б .

Д осты қ, ж анұялы қ- туы сты қ қаты настарда 
адам дарды ң б ір -б ір ін е  көрсететін  ерекш елігі 
сервистік  қы змет субъектілерд ің  қы зметі нары қты қ, 
қаты настар ұстаны м дары на ж екелей немесе 
ж алпы лам а н егіздеед і, соны мен қатар құқы қты қ және 
ұйы м ды қ- эк ім ш ілік  реглам ентіне  қатаң бағы нады .

Қы змет көрсету аясы ндағы  бнзнес ком м ерциялы қ 
базада толы гы м ен ж үзеге асы ры лады  ж эне бәсеке 
қаб ілетті қы зм етті соны мен б ірге өзін д ік  бағаны ң 
төм енд ігін , еңбек өндіруд ің  ж оғарлы ғы на ж етуді 
көздейді.

Сонымен бірге көптеген  м ем лекеттік  кеңселер 
халы ққа қы зм ет көрсетуд і аралас негізде  ж үзеге 
асы рады , бір бөлігі ком м ерциялы қ негізде, тағы  бір 
бөлігі қоғам ды қ қаж еттіл іктерд і қайта бөлуді тегін  
м еханизм і базасы нда. Толы ғы мен сервистік  қы змет 
халы қтарды ң ж алпы  ж эне жеке қаж еттіл іктер ін  
кеңінен қанағаттанды руға  багы тталған  саның 
негізінде эконом икалы қ ж эне әлеум еттік  
қаты настарды ң қазіргі түрін  дам ы тады . Сонымен 
бірге сервистік  қы зметке қаты саты н
түты нуш ы ларды ң іс - әрекетті м ақсаттарды ң 
рационалды лы ғы м ен ерекш елінеді.

А йы рбасты ң нары қты қ қаты настары нда қы зм ет ете 
отырып сервистік  қы змет осы қаты настарм ен 
реттелед і, соларды ң талаптары на сәйкес калы птасады .

Сонымен б ірге қы змет көрсетудегі еңбек- күш 
еңбегім ен  ерекш елінеді. М ысалы: қазба байлы қтарды  
өңдеуде нем есе ауы лш аруаш ы лы қ, өндіріс 
үйы м дары ндағы  еңбек. Бұл ж ағдайларда жүмысш ылар 
ф изикалы қ м атериалдарм ен  немес биоресурстарм ен 
жүмыс істейді. Табиғи шикі затарды  алуда, 
ауы лш аруаш ы лы қ өн ім дер ін  өндіруде, өндіріс 
тауарлары н ш ы ғаруда адам дар көп энергиям ен 
ш ы ғы ндалады . Бұл үрд істе  қы зм еткерлер кейбір 
м атериалды қ ш ы ғы ндарды  қайта қалпы на келтіре 
алады , соның нәтиж есінде ж аңа ш икізат немесе
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бүйым, тауар статусы ны ң неленген  ж арты лай 
ф абрикаттар, асты қ, маш ина нем есе киім  алады. 
А лы нған бұйы м дарды ң көлем і, салм ағы , формасы 
болады , сонымен бірге оларды ң сапасы ны ң бағасын 
аны қтауды  ж ең ілдетед і.

Қы змет көрсету аясы ндағы  еңбек өзіне тән 
ерекш ілеріктерм ен  ерекш еленеді. М ұнда
қы зм еткерлер ең алды мен адам дар олардың 
қаж еттіл іктер і мен тілектер ім ен  жұмыс істейді. 
Қ ы зм еттер соны мен бірге қорш аған ортаны  өзгертед і, 
б ірақ бұл өзгер істер  заттар түрінде анық 
байқалм айды . М ысалы: ш аш таразды ң, почтальонны ң, 
ұстазды ң еңбектерін  ж атқы зуға болады . Бұл ж ағдайда 
қы зм етті өндіруш і жэне тұты нуш ы  арасы ндағы  
әрекет, оларды ң б іріккен  талпы настары м ен ж үзеге 
асады.

Бүл сервистік  қы змет екі ж ақты ң қаты суы ны ң 
маңы зды лы ғы н көрсетеді.

Ө німді активтіл ік  -  бүл клиенттерді 
там ақтаиды руды  қам там асы з етуге бағы тталған 
ш амалар ж иы нты ғы .О л там ақтану үш ін ұсы ны лған 
қы зм еттердің  қанағаттанды руы н ,ж аңа ж ағдайларға тез 
бей ім делуін ,келуш ілердің  ойы н-сауы қты руы н жэне 
демалуы н алды н-ала аны қтайды .

Ө німді акти втіл ікте  м ейрам хананы ң м атериалды қ 
жағдайы  мен сервистік  қы зм еттің  ти ім діл ігі 
байланы сады .

Қ онақж айлы лы қты ң м атериалды қ н егізін ің  барлы қ 
технологиялы қ аспектілер інде «көрінбейтін»  проңесс 
тактикасы  қалы птасады . Қ араж аттарм ен
байланы сты ры лған  м ейрам ханалар  сервистік  
қаты настарды  аш уға дайы ндалады .

Қы змет көрсету  залдары  бизнес объектісі болып 
табы лады  ж әне ерекш е сапаны ң мы нандай 
деңгейлерін  үсы нады :

1 Т ам ақтану дейгейі мен ш арттары ны ң қарж ы лы қ 
ш ы ғы ндарға сәйкестігі

2 К лиенттерге қы змет көрсету үш ін база қүру
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3 Тұты нуш ы ларды ң ж айғасуы  жэне күш  ж ннауы 
үш ін ж ағдайларды  қалы птасты ру

4 Н орм ативті талаптарға  сәйкес тапсы ры старды  
орындау

М ейрам хананы ң үйы м ды қ принциптерін  ж үзеғе 
асыру бизнес ф илософ иясы ны ң ж үйесін  
бекітед і.Ө н ім д і активтіл ікт і енғізу  сервистік  қаты нас 
ж үйесін  б ек ітед і.Ө н ім д і активтіл ікті енғізу  сервтік  
қаты нас ж үйесін  ы нталанды рады .М үнда норм ативті 
талаптар  қы змет көрсетуш і персоналдарды ң 
ф ункционалды  эрекеттер ім ен  толы қты ры лады .С ервис 
ж үйесіндегі ф ункционалды  бағы ттар-өнертапқы ш ты қ, 
алға үмты лу жэне т.б .М үндай  алға үм ты луш ы лы қ 
қы змет көрсетудің  ти ім д іл іг ін  аш атын әлеум еттік  -  
м эдени сүрақтарды  ш еш еді.Қ ы зм ет көрсетуш і 
персоналдарды ң еңбекке қаб ілетт іл іг ін  сақтауы  
м ейрам ханалы қ бизнесте ерекш е оры нға ие.

М ейрам ханалы қ бизнестің  дамуы ны ң аж ы рағы ссы з 
аспектісі ретінде сервистік  қаты настар  адам 
б елсенд іл іғін ,персоналды ң  ішкі м оби льд іл іг ін ,өн ім  
активтіл ігіне  қол ж етерл ігін  көрсетеді.

Соны мен бірге қы зм етті ж үзеге асы руда сервис 
қы зм еткерлері нақты  затты ң, соны мен қатар 
элеум еттік  байланы стар , психологиялы қ ж эне адам 
ақылының м аңы зды лары м ен жүмыс істейді. М үндай 
ж ағдайда оның еңбегін  аны қтау жэне бағалау  оңай 
емес. Оның сыртқы ортаға эсері соны мен бірге 
өзгер істер і байқалм айды . Қ абы лданған қы зм етті 
өндірудегі күш өзін ің  қүры лы мы мен м энім ен  қиын 
болып келеді. Соны мен бірге оның нэтиж еліл ігін  
бағалауды  қиы нды таты н объективті сапа арқылы 
қарасты ры лады .

Сонымен бірге қы зм ет көрсетум ен байланы сты  
еңбек озін ің  нары қты қ бағасы на ие болады . Қ азірғі 
эконом истер елдің үлтты қ байлы ғы н көбейтуде 
сервистік  қы змет ж үзеге асы раты н сол қазы наны ң 
объективті аны қтам асы м ен жүмыс істейді. М үнда 
оларға м ем лекеттік  статистика көм ектеседі.
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С ервистік  қы зм ет сатып алу-сату  объектісі ретінде 
немесе м ем лекеттік  қайта үйлестіру  м еханизм  арқылы 
қы змет етуі, сонымен бірге статистикалы қ 
м элім еттерде объективті бағалы қ көрсеткіш терге 
айқы ндалады .

Бүл көрсеткіш тер елдің эконом икалы қ дамудың 
кеш щ енді көрсеткіш терм ен  к іреді- жалпы үлтты қ 
табы с, үлтты қ табы сқа, жалпы іш кі өнім ге. Барлы қ 
осы кеш енді көрсеткіш терде қы зм еттер сферасы 
көрсеткіш тердің  екі түрі бойы нш а көрсетілед і.

Нарыцтыц
Нарьщтыц емес.
О лардың эр қайсы сы  адекватты  бағалы қ ф ормаға 

ие болады. Соның негізнде сервистік  қы зметтің  
жалпы үлтты қ байлы ққа айналу процесінде үлес 
салм ағы н дэл бағалауға болады.

С ервистік  қы зм еттік  эконом икалы қ әсерін ің  
аны қтамасы  ш еш ілм еген м әселе болып отыр. Бүл 
зерттеуш ілерд і және өнд іруш ілерді санды қ 
көрсеткіш терм ен  емес сапалы қ көрсеткіш терм ен 
есептеуге итерм елейді. Төменде серви стік  қы зм еттің  
өзіндік  эконом икалы қ қүбы лы сы н көрсететін  қы змет 
белгілерін  атап өтем із.

Қы змет көрсету үрд ісі өндіруш і мен 
түты нуш ы ларды ң өзара сер іктест іктер ін  көрсететін  
ерекш е қы зм ет түрін  суреттейді. Бүл қы зм еттің  
нәтиж есі қы зм етті түты нуш ы ға ерекш е қаж етті пайда, 
игіл ік  алып келеді, сол үш ін қы зм етті өндіруш інің  
нары қты қ бағам ен өтейді.

К өрсетілетін  қы зм еттер ү зіл ісс із  мэнге ие, 
ереж еге сэйкес қы зм еттерд і өндіру  үш ін м атериалды қ 
ресурстар , заттар , техникалар , арнайы қүралдар 
қажет.

- Қ ы зм еттер үсы лганға дей ін  көр інбейді, оларды 
сақтауға ж эне қойм алауға болмайды . Қ ы зм еттерді 
өндіру процесі оны түты ну процесім ен  бір уақы тта 
ж үреді.

- Түты нуш ы  қы зм ет көрсету  үрд іс ін е  тура қаты са 
берм ейді. Түты нуш ы  қы зм ет көрсетуд ің  белгілі бір
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деңгей інде қаты суы м үмкін , кейбір қы зм еттерге 
м індетті түрде қаты суы  қаж ет себебі оларды ң 
қаты суы нсы з қы змет өзін ің  жүмысын аяқтам айды .

- Қ ы змет түты нуш ы лары  олардың жеке м енш ігі 
бола алмайды.

К өрсетілетін  қы зм ет- бүл қы змет көрсетуд ің  түрі, 
сонды қтан  оларды сатып алмастан бүрын тестілеуге  
ж эне бағалауға болмайды .

Н ақты қы зм еттер нақты  түты нуш ы лы қ бағаны 
көрсетеді.

Қ ы зметке сүраны с б ірақ  тербелм елі болып келеді.
К өрсетілген  сапалар өндіруш іден  ш еберлікті, 

өм ірлік  тәж ірибен і, пы сы қты қты , адам дарм ен тіл 
табы са білуді талап ететін  сервпстік  қы зм етті жэне 
қы зм еттерді эконом икалы қ белсенді түріне 
айналды ру.

Соны мен бірге сервистік  қы зм еттер б ір ін -б ір і 
толы қты рады . М ысалы: көл іктік  қы змет көрсету  үш ін 
күнделікте тоқпен қам там асы з етулуі керек. 
(энергетиктер  қы зм еті), м едиңиналы қ қы зм ет көрсету .

С ервистік қы зм еттің  субъектілері б ір -б ір ім ен  
байланы са жэне толы ға оты ры п, сервистік  өнімді 
қүрайды .

Сервис өнімдер күрделі ж эне сыйы мды қүбылым 
немесе нақты қы змет. Берілген  өнім дер мы нандай 
м аңы зды  ком поненттерд ің  эсерінен  қүралады .

Б ерілген  қы зм еттер түрл іл іг ін е  қаты саты н (нақты  
сервистік  кэсіпоры ндар ж эне аралас кэсіпоры нда 
қы зм еткерлер і), сервистік  қы зм еттердің  барлы қ 
субъектілерд ің  еңбегі.

Ө нім дердің  қүры луы на қаты саты н техникалы қ 
құралдарды ң қосы м ш а м еханизм дер қы зметі.

М атериалды қ заттарды , пәндерді, тауарларды  
қы зм етте қолдану.

С ервистік өн ім дердің  толы қ қатары н құруда, 
табиғи ресурста (М ы салы : туризм де, санаторялы қ
ем делуде) адам дарды ң ерекш е сүраны стары н 
қанағаттанды ру мүмкін емес.
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Сервистік өнім толығымен сервис қызметінің кешенді 
табиғатын сонымен бірге оның эртүрлі бағыттары жэне 
түрлерінің бірін-бірі толықтыру қасиетін бейнелейді.

Ә ртүрлі сервистік  өнімдер тек үйы м дар жэне 
формалар д ең гей ін де ғана бөлінбей соны мен бірге 
сапалы қ, регион  деңгей інде де бөлінеді.

М ысалы: үлтты қ туристік  өнімдер мы наларды н
қүралады .

Ж еке м енш ік туристік  қы зм ет (тура  операторлар 
жэне тур агенттер  ж үмысы, ж етк ізу , орналасты ру 
экскурсиялы қ қы змет)

Туристік  бағы ттағы  емес түты нуш ы ларға қы змет -  
қарж ылы қ, банктік , күзет, сақтанды ру ж эне т.б.

Т уристік ассортим ент тауарлары  (сувинирлер, 
сауда тауарлары  т .б .)

С ервистік  қы зм етті талдауда маңы зды теориялы қ 
жэне тәж ірибел ік  м эселелер қы зм еттер аясының 
қүры лы мы , соны м ен бірге сервистік  қы зм еттер жэне 
қы зм еттерді топтасты ру. Т оптасты ру ш арттары н 
зерттеу оларды ң қүрамды бөл іктер ін ің  бөліну 
л<үмысына көм ектесетін  сервистік  қы зм еттер жэне 
қы зм еттердің  маңы зды типологиялы қ белгілерін  
таңдауға ж эне аны қтам алары на бағы тталады  
(бағы т,тобы ,түрлер і).

М аңы зды сы  бүл сапалар м аңы зды лы ғы  төмен 
немесе кездейсоқ болмауы керек .С ерви стің  бар 
қасиетін  көрсету ж эне көптеген нақты  қы зм еттердің  
негізінде м аңы зды  типологиялы қ б ірл іктерд ің  
қалы птасуы на ықпалы н тигізу  керек.М ы салы : 
«Бүқаралы қ деңгей» барлы қ қы зм еттерд і екі топқа 
бөледі.

1 Бұцаралъщ немесе ж аппай
2 Бүцаралы ц емес
Өз кезегінде бүқаралы қ ем естің  іш інде түрлі 

ш арттарға негізделген  толы қты ру топтары н қүру 
б ірліктерін  ерекш елеуге болады  (элитарлы , 
эксклю зивті жэне басқа қы зм еттер)

Ең м аңы зды сы  қы зм еттерді м ағы насы на,ш артты  
қы зм етіне,қы зм етті пайдалану облы сы на, оларды ң
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белгіленуіне, сервистік  қы зм еттің  маңызды 
белгілер іне байланы сты  бөлуге болады .Бұл 
оңайтапсы рм а ем ес,себеб і қазіргі кезде сервистің  
ж аңа түрлері көбею де,қы зм еттер  өзін ің  табиғаты нан  
күрделене түсуде.

Ә лемде қезм еттер  ж үйесін ің  бірдей ш арты н жасау 
ш еш ілм еген м эселе болуда.К өп ж ағдайда ж үйелеу 
ж үмысы қоғам алды нда нақты  ж ағдай болғанды қтан  
м эселе ш еш удем ем лекеттің  статистикалы қ
ж инағы ны ң негізінде ж үзеге асы ры лады .С ервистік  
қы зм еттің  маңызды бағы ттары  болып табы латы н 
қы зм еттердің  ірі облы стары

- транспорт (тем ір жол, эуе ж олы ,автокөл іктер  
ж эне т.б)

қаты нас нем есе байланы с (радио, телеф он, 
телеграф  жэне т.б)

- қоғам ға қаж етті қы зм еттер (су, газ,электр)
- жалпы қы зм еттер (бөлш ек жэне көтерм е)
- қарж ы ланды ру, сақтанды ру қы зметтер
- тікелей  сервис (отельдер , ж өндеу. дем алу,ойы н- 

сауы қ)
- сервистің  басқа түрлері
Ә лем дік тэж ірибеде түрлі айм ақтарда ж эне әлем 

елдерінде қабы лданған  ж үйелі кестен і талдауды ң 
сәйкес келм еуіне байланы сты  қиы нды қтарды  шешу 
ж олдары  іздестір ілуде.

М ынандай қы зм еттерд ің  түрлері бар:
Іскерлік  қы зм ет,байланы с қы зм еттері, қүры лы с 

қы зм еттері, дистрибью терлік  қы зм еттер , жалпы 
б іл ім дік , қарж ы лы қ сонымен б ірге сақтанды ру 
қы зм еттері, элеум еттік  жэне денсаулы қ сақтау, 
туризм , саяхаттау , бос уақы тты  үйы м дасты ру 
аясы ндағы  қы зм еттер , транспортты қ, м едициналы қ 
жэне басқа да қы зм еттер.

С ервис аясы на оның типологиялы қ бағытын 
көрсететін  сервистік  қы зм еттерд ің  келесідей  топтары  
ж атады , яғни әлем дік тэж ірибедегі сияқты 
Қ азақстандағы  қы зм еттің  түрлері өте көп. Солардың 
кейбіреуін  атап көрсетей ік



• сауда (бөлш ек және көтерм е)
• там ақтанды рум ен қам там асы з ету қызметі 

(қоғам ды қ там ақтану)
• транспорт
• б іл ім , м әдениет жэне өнер
• ауыл ш аруаш ы лы қ қы зм еттер
• жеке қы зм еттер
• м ем лекеттік  басқару қы зм еттері
• ж арнам алы қ қы зметтер
в ком пью терлік-ақпаратты қ қы зм еттер

М ем лекеттік  есептеу ж эне статистикалы қ 
тэж ірибеде қолданаты н ж алпы ға белгіл і 
топтасты рум ен бірге, эконом икалы қ талдауға ыңғайлы 
қы зм еттердің  топтары  ж эне басқа да 
классиф икациялы қ бағы ттары  бар.

Ф ункционалды қ негізім ен  байланы сты  сервистік  
қы зм еттердің  келесідей  бағы ттеры  бар:

ІӨ н д ір іст ік  сипаттағы  қы зм еттер-өнд ір істік
қаж еттіл іктерм ен  байланы сты  эконом икалы қ құрылым 
болып табы лады , соны мен б ірге қорғаны с, іскерлік

2 Ө мірді қам там асы з ету қы зм еттер і-азам аттарға  
отбасы  ш еңберінде қы змет көрсету ,үй  қы зм етерін  
ж үргізу

3 Ә леум еттік  қы зм еттер-оларды ң субъкт ретінде
қоғам м ен байланы сы  үш ін адам дарды ң
қаж еттіл іктер ін  тауарлы қ, сапалы қ жэне 
ф ункционалды  қанағаттанды руға бағы тталған ,
транспортты қ, қарж ы лы қ, рекриационды қ, білім  
беруш ілік , ақпаратты қ ж эне т.б.

4 М әдени қы зм еттер -  ғы лы ми тану, эстетикалы қ- 
өнер, ойы н-сауы қты ру ж оспары м ен байланы сты  
қы зметтер

С ервистік  қы зм еттің  типологиялы қ бағы ттары ны ң 
көрсетілген  нұсқасы  қы зм еттер  аясын талдау 
тэж ірибесінде кең таралғандарды ң б ірі. Ә сіресе 
мэдени ж эне әлеум еттік  қы зм еттер  жайлы көп 
айты лады . Бүл екі қы змет түрі б ір ігіп  әлеум еттік- 
мәдени қы зм еттің  ірі элем ентін  құрайды . Ә леум еттік-
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мәдени қы зм еттер адам дарды ң м эдени, элеум еттік  
сұраны старм ен байланы сты  қаж еттіл іктер ін
қанағаттанды руға бағы тталған . Өз кезеғінде қы змет 
ж үйесін ің  эрбір көрсетілғен  нүсқасы н эр түрлерғе 
ж эне топтарға бөлуғе болады . Үй ш аруаш ы лы ғы на 
бағы тталған  қы зм еттер: ком муналды  қы зм еттер ,
техникалы қ қы зм еттер. Өз кезеғінде үйғе техникалы қ 
қы зм еттер-электрик, слесарь, сантехниктер ,
ғазовиктер  қы зм еті деп бөлінеді.

Қ арасты ры лған ж үйелеу нүсқасы  сервистік  қы змет 
тэж ірибесінде қолдануға ти ім ді ж эне қарапайы м  
болып табы лады . Сонымен б ірғе оларды ң 
кем ш іліктері бар .К ейбір  қы зм еттер кімғе 
бағы тталғаны  б елғіс із , яғни анық емес. М ысалы: 
іскерл ік  жэне банктік  қы зм еттер тек өндіруш і 
коллективке ғана бағы тталған  жеке түлғаларға  
бағы тталуы  мумкін.

Қ ы зметтер м атериалды қ жэне м атериалды қ емес 
болып бөлінеді.

М атериалды қ қы зм еттерге адамдар пайдаланаты н, 
қолданаты н қы зм еттің  м атериалды қ ресурстарды  
(ш икізат, бөлш ек, ж арты лай ф абрикаттарды  т.б ) қаж ет 
етуі.

М атериалды қ емес қы зм еттерге адамны ң 
белсенд іл іг ін ің  іш кі ком поненті, іш кі байланы стары  
жатады .

Қ ы зм етті ж үзеге асыру үш ін м атериалды қ жэне 
м атериалды қ емес байланы сты  болуы қажет.

К елесідей қы зм ет сф ерасы ны ң салалары  жэне 
оларды  ж үзеге асы раты н үж ы мдар бөліп көрсетілед і.

-халы қты  әлеум еттік  қорғау саласы  (қүқы қ 
қорғау органдары ны ң қы зм еті,денсаулы қ сақтау 
ж үйесі,элеум еттік  ж эне зейнеткерл ік  ж үйесі)

халы қты ң интелектуалды , іш кі жэне 
ш ыны қты ру потенңиалдары н дамыту салалары  
(ғы лы м и, м әдени, спорт үйы м дасты ру қы зм еттер і)

- халы қты  нары қтағы  элеум еттік  ш ы ғы ндардан 
қорғау саласы  (экологиялы қ қорғау үйымыны ң 
қы зм еті, ж үмы спен қам ту)
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С ервистік қы зм етті классиф икациялауды ң көп 
нұсқасы  кездейсоқ ем ес-бүл  дерек сервистік  еңбектің  
икем діл ігін ,әлем де қы змет көрсету эд ісі жэне 
түрлер ін ің  дамуы н көрсетеді.

Бақылау сүрақтары:
1.Мейрамхана бнзнесін дамытудың жаңа тенденциялары.
2.Қоғамдық тамақтану кэсіпорындарының

классификациясы.
3.Мейрамхана сервисінің концепциясы.

9 тақырып. Мейрамхана қызметін үйымдастыру 
мәденнеті

1.Мейрамхана қызметін маркетингтік зерттеуді үйымдастыру.
2.Мейрамхана қызметінің корпоративті мәдениеті.
3.Мейрамхана персоналын таңдауды үйымдастыру. 
4Мейрамхана қызметінде этикалық мэдениет туралы түсінік.

Тамақтану кәсіпорынында қызмет көрсету мәденнеті 
Қызмет көрсету мәденнеті -  клиенттерге қызмет 

көрсетудің негізгі ережесі, процедурасын практика жүзінде 
қолдану.

Қызмет көрсету мэдениет кэсіпорынның саясатын, қызмет 
көрсетуші персоналдарды жүмыс орнында көтермелеумен 
мадақтаудан түрады.

Бүгінгі таңда қызмет көрсету мэдениетіне түсінік қысқа 
мағнада алғанда ізеттілік (этикалық тэрбие). Қызмет көрсету 
мэдениеті мекменің саясатын жүргізеді, қызмет көрсету 
персоналдарды ынталандыру болып таылады.

«Мэдениет» латын тілінде аударғанда «тәрбие, білім, 
жөндеу, оңдеу, жетілдіру» деғен мағынаны білдіреді. 
Мэдениет адам өмірінің салауатты деңгуйін немесе басқа да 
даму деңгейін анықтайды.
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Жалпы мәдениет материалдық жэне рухани болып 
бөлінеді. өйткені мэдениет өзіне материалдық лоне рухани 
жақсылықтарды мен бағалықтарды біріктіреді.

Қызмет көрсету мэдениеті -  жалпы мәдениетен қоғамнан 
ажырамастай өзара байланысты жэне оның қызмет көрсету 
гхроцесіне даму дэрежесі психологиялық, эстетикалық, 
этикалық жэне техникалық-ұйымдастырупіылық аспектілерін 
бейнелейді.

Қызмет көрсету мэдениеті -  бұл өте қиын комплексті ұғым, 
қосылмалар мыналар болып табылады:

— қызмет көрсетудегі қауіпсздік пен экология;
— интерьердегі эстетикасы, комфортты қызмет көрсетуді 

қалыптастыру;
— қызмет көрсету процесін жэне өзіндік психологиялық 

ерекшеліктерін білу;
— персоналдардың қызмет көрсету барысында этикалық 

нормаларын білу жэне оны орындау;
— қонақтарға қызмет көрсету кезінде қалыптасқан 

ережелер туралы білімі мен оны орындаудың шарттары;
— эр түрлі тағамдар мен сусындарды үсынудың арнайы 

ережелері мен оларды берудің іс-әрекеті туралы білімі;
— нақты керекті ыдыс-аяқ, дастархандардың саны;
— үстелді арвировкалауды негізгі ережелері туралы білім;
Қызмет көрсету кезіндегі қауіпсіздік пен экология.
Кез-келген мейрамханада ең бірінші қонақтардың өмір

сүру қауіпсіздігі, денсаулығы, қарапайым кездегідей жэне 
экстремаларды ситуациялардағы кездеғідей қамтамасыз етілу 
керек. Кэсіпорында авариялық қосымша есіктер мен 
баспалдақтар, жақсы корінетін ақпараттық көрсеткіштер, 
қонақтардың бос ориентациясын қамтамасызды міндетті түрде 
түрде болуы шарт.

Мейрамханада санитарлы-гигиеналық нормалар мен 
ережелер мүлтіксіз орындауы жэне санитарлы-эпидемиялық 
органдар тазалықты, қалдықтардың қүртылуымен 
жәндіктердің қүтылу жолдарын орындауды үнемі қадағалап 
отыруы керек.

Қонақ үй мейрамханасындағы персоналдардың 
жүмысындағы сапалы азық-түлік жеткізу , одан сапалы тамақ 
өндіру сияқты жақсы қызметтерді үсыну арқылы асханананың
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жұмыста кепілдік беруге болмайды. Мейрамхананың жұмысы 
ең алдымен тазалығына байланысты. Сонымен қатар азық- 
түлік сақталуына байланысты. Егер азық-тлік дұрыс 
сақталынбаса, онда мейрамхана тазалығы жақсы деген 
қорытынды жасауға болмайды. Сондықтан да әрқашан 
қауіпсіздік ережелерін сақтау керек.

Мейрамханадағы клиенттердің қауіпсіздігін сақтауды ең 
алдымен оларға ұсынылған ыдыс-аяққа үлкен мэн беру керек. 
Ал ыдыс-аяқтардың тазалығы оларды жуатын машинаның 
жұмысы пайдаланылған жуушы заттарға байланысты жэне 
санитарлы-гигиеналық талаптарға сәйкес келуі керек.

Қауіпсіздікті сақтау ең алдымен қызмет көрсетуші 
персоналдарға байланысты, эсіресе олардың залының 
тазалығы. Қолды жууға қарапайым сабын емес, арнайы 
дезинфекцияланған сабын немесе басқа жуатын сұйықтарды 
пайдаланған жөн. Ал қолды сүрткенде бір рет қан 
пайдаланатын сүлгілерді қолдану керек. Бүл шарттар эсіресе 
аспазшыларға, оның көмекшілеріне, даяшыларына 
байланысты.

Персонал қызмет көрсету кезінде қауіпсіздік қатнасты 
сақтау керек. Барлық жағдайда персонал қауіпсіздік 
әдістерібойынша дайындықтан өту қажет, өрт қауіпсіздігін, 
техникалық қэуіпсіздік ережелерін білу қажет. Кэсіпорын 
барлық жұмыстар үшін медициналық тексеруден өтуқажет. 
Олар жұмысқа келгенде міндетті түрде медициналық 
тексеруден өту жэне санитарлық-гигиеналық дайындық 
курсынан өту қажет. Мейрамханада өз клиентіне жауап беру 
керек, асхан жүмыстары үшін қосымша семинар үйымдастыру 
қажет. Семинар мақсаты -  персоналдың инфекциялық 
қауіпсіздігінен жэне гигиеналық-санитарлық ережелерді 
сақтау. Кәсіпорын қызмет көрсету персоналы жұмыс 
процесінде эрбір жүмысшыда медициналық жеке кітапша 
болу тиіс. Инфекциялық аурумен ауьірса жүмысқа 
жіберілмейді. Мысалы, МсОопаІсІз кэсіпорынында санитарлық 
ереже қатаң сақталған, онда Южағдай бойынша персонал 
міндетті түрдеқол жуу қажет.

>  темекі шеккеннен кейін
> тамақтанғаннан кейін
> эжетханаға кіргеннен кейін
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>  жұмыс бастар алдын
> еден жуғаннан кейін жне мусыр бачогын бұзғаннан 

кейін
> униформаға тигеннен кейін
>  жөтелгеннен және түшкіргеннен кейін
> жүмыс орындағы сменадан кейін
>  ақшалай жұмыстан кейін
> шашына бетіне тигеннен кейін бұдан басқа қызметтер 

кезінде эрбір жарты сағаттан сон қолын жуу керек. Судың 
температурасын +43С +46С болуын қадағалап отырады.

МсОопаМз кәсіпорынында өнімдердін тұратын орында 
бірреттік (однаразывой) қолғаптар қолданылады. Тамақтану 
кэсіпорында экологиялық жақсы жағдай құру керек.

Интерьердегі эстетикасы, комфортты қызмет көрсетуді 
қалыптастыру. Интерьер тамақтану кәсіпорынының 
жабдықталуын көсетеді. Тамақтану кэсіпорын ғимараты 
келушілерғе залдар, барлар, коктейль-холдар, буфеттер 
қызмет көрсетеді. Ғимараттардың кіру есігі қайда болса, сол 
дерден қызмет көрсету басталады; гардеровты вестюль, аванза 
(қонақты күту\ демалу орны), санузелдерді қүрайды.

Залдар -  тамақтанудың ең негзгі орындары болып 
табылады. Оның орнааласуы ғимараттың архитектуралық 
жэне композиңиялық көлеміне эсер етеді. Сауда жэне 
қосымша залдарымен қамтамасыз ету өте маңызды, 
техникалық проңестердің жэне функңиялық талаптар болуы 
тиіс. Залдар шудан жэне асханадан алыста иістерден кедергі 
келіретін жайттардан жырақ болу шарт. Тамақтану 
кәсіпорыны арнайы оқытулармен жабдықталады, өйткені 
клиент қызмет көрсету эдісін жэне басқа да факторлар 
қолданылады. Бүның барлығы жабдықтар мен қоршаған 
ортасымен; ландшафт, қала маңы, көшеге байланысты болады. 
Архетектурасының қүрылысы кәсіпорын үшін маңызды рөль 
ойнайды.

Мамандардың пікірінше мейрамханадағы орындар қолайлы 
және комфортты болуы үшін табиғи жарықтандырудың үш 
түрін қолданған жөн. Мейрамхана орындары интерьер ең 
негізгі функционалды элементі, конақтарға қонақжайлылықты 
үсынатын тағы бір мүмкіншілік бүл -  жиһаздар. Қонақ үйдегі
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ресторан, барлардағы жиһаздардың түрі мен 
номенклатурасына келесідей арнайы шарттар қойылады.

Тамақтану кәсіпорын ғимарат интерьері безендірілуі үшін 
жарықты жэне түс таңдау өте маңызды. Жарық пен түс 
түтынушыларға қызмет көрсету процесіне бағынышты. 
Түтынушылар мейрамхана, кафе, барлардың түстік стилі 
болады. Қоршаған орта түсі адамның эмоңиялық жағдайына 
эсер етеді. Оның көңіл-күйіне, өзін жақсы сезінуіне жэне 
жүмыс жасау дәрежесіне эсер етеді. Түстік ғамма залдың 
қызмет көрсету атмосферасына жайлылығын, қауіпсіздіғін 
жэне тыныштығына қалыптастырады. эрбір ортаның түстік 
позициясы басты рөл ойнайды. Түтынушы адамдарға түстің 
психолоғиялық эсер етуіне -  суретшілер, психолоғтар, 
врачтар, архитекторлардың көмеғімен жасалу тиіс.

Бақылау сүрақтары:
1.Мейрамхана қызметін маркетинғтік зерттеуді 

үйымдастыру.
2.Мейрамхана қызметінің корпоративті мэдениеті.
3.Мейрамхана персоналын таңдауды үйымдастыру.
4.Мейрамхана қызметінде этикалық мэдениет туралы

10 тақырып. Қоғамдық тамақтандыру қызметін 
үйымдастыру ережелері

1 .Мейрамхана қызметкерлерінің еңбек іс-эрекетінің
ерекшеліктері.

2.Мейрамхана қызметіндеғі персоналдарға қойылатын 
талаптар.

3.Мейрамхана қызметкерлерінің профессионалдық тэртібінің 
ерекшеліктері.

4.Қоғамдық тамақтандыру индустриясында қызмет көрсету 
ережелері.

Психологиялық негізгі білім бүл адамдардың кез-келген 
жағдайда психологиялық дүрыс шешімдер қабылдауға 
көмектеседы. Бүл басқа адамдарға әсер етіп қана қоймай,
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сонымен бірге кез-келген қызмет саласында өзінің жақсы 
жұмыс жасауына нтермелейді. Қызмет көрсету саласында 
пснхологиялық өзінің көптүрлі заңдылықтарымен эсер етеді. 
Мысалы, қызмет көрсету болса, бірақта каллективпен және 
отбасортасында басқа қарым-қатынас орнатады. Сондықтан 
(адамддардың тэртібі) кез-келген персоналдардың қызмет 
көрсету психологнясын білу қажет. Қазіргі уақытта үлкен 
көңіл бөлінетін жайт еке клиенттерге тамақтану кэсіпорнының 
жүмыстарының қызмет көрсету кезіндегі өзара қарым- 
қатынасы.

Тамақтану кэсіпорыны -  сфеңификалық сфера, жүмыс 
уақытының 90%-і адамның қарым-қатнасынан түрады. 
Клиенттердің психологиялық контакт орнату -  бүл 
мейрамхана, кафе, бар жэне басқа тамақтану кәсіпорынының 
жүмысының кәсіби сапасын көрсетеді. Персоналдарға қызмет 
көрсетуде көмектесетін психологиялық білім:

-қызмет көрсету варианттарын жақсы таңдау үшін 
психологиялық мінез-қүлқын түсіну;

-өзіндік мінез-қүлқын білу үшін оның ішкі әлемін түсіну 
қажет.

Әрбір адам қогамда индивидуалды белгілерімен, өзіндік 
қасиеттерімен қайталанбас түлга. Олар темперамент арқылы, 
ягни төрт темпераментке бөлінеді. Холериктер, сангвинктер, 
флегматиктер, меланхоликтер. Темперамент адамдардың 
жалпы мінез-қүлқын, олардың іс-эрекеттерін көрсетеді.

Тамақтану кэсіпорнында қызмет көрсететін персонал 
түтынушыларга негізгі темпераменттерін оқу қажет. Қызмет 
көрсету кезінде осы тактиканы білу қажет. Холерикті 
түтынушылар айналасындағы әрекетті жылдам сезеді, 
ашуланшақ жэне қызу қанды, бірденеге тез ашуланады. 
Сондықтан даяшылар қызмет көрсету кезінде көбірек көңіл 
аудару, бүйымтайларын тез жеткізу қажет. Даяшы холерикті 
мінезділерге эрдайым дайынболу керек. Флегматик мінезділер 
қызмет көрсету процесінде өзіне сенімді, жігерлі болу керек. 
Олар сусын жэне тағамдарын таңдағанда айтқанынан 
қайтпайтын болады.

Тамақтану кэсіпорынынд\а менеджерлер қызмет көрсету 
процесіндеперсоналдарды басқару кезіндеконтакттық зонада 
темпераменттердің типтерін білу маңызды. Мысалы; даяшы
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сангвинектер тұтынушыларға сәтті қызмет көсетуді, бірақ 
бірқалыпты орындау қиын, оған үлкен топты түтынушыларға 
қызмет көрсету ол үшін қиындау. Даяшы холерик көптеген 
клиенттерге қызмет көрсету оларға қиын емес, бірақ 
көнфликті ситуациялар кездеседі. Даяшы-флегматиктер олар 
жылдам қызмет көрсете алмайды, бірақ өздеріне сенімді.

Даяшы-меланхолик игі ниетті, конфликттен аулақ, бірақ 
өте жай қимылдайтын жэне ренжігіш.

Персоналдың қызмет көрсету психологиясының ортасы 
қызмет көрсету мэдениетінің анықтайды, олар негізгі талап 
көңіл бөлу, есте сақтау.

Түтынушыға қызмет көрсету бойынша операциясына 
(қонақ күтіп алу, тапсырыстың тэртібі) эрдайым көңіл бөлу. 
Даяшы жүмыста жылдам көңіл бөлуді талап етеді. өйткені 
басқа операциялар күтіп түрады (бір тұтынушыға тапсырыс 
қабылдау, басқасына шот беру, тағамды үсыну сияқты).

Даяшыға есте сақтау дамыту қажет, сусын тағам атынан, 
бағасынан қызмет көрсету техникасынан есте сақтау үшін. 
Даяшы тұтынушыға жақсы қызмет көрсету үшін эрдайым 
жылдам эрі балық жағдайға дайын болу қажет.

Тұтынушыға үсынғанда даяшы мэзір бойынша қалай 
ұсынады соған байланысты ұнау мүмкін. Клиенттер эртүрлі 
болып, өздері шешім қабылдайтын, өз дегенімен жүретіндер 
жэне басқалар қызмет көрсету персоналының кеңі\есімен 
шешім қабылдайтындар.

Қызмет көрсетуді алғыс айтумен аяқтау керек. өйткені олар 
кейінде эрдайым түтынушы болу мүмкін. Даяшы 
психологиялық көзқарасы клиенттерге қызмет көрсету 
уақытында арнайы қабылдауды пайдаланады, оларға келесілер 
кіреді.

Қонақтарға қызмет көрсету кезегі қалыптасқан 
ережелер туралы білімі мен оны орындаудың шарттары.
«а ля карт» мэзірі бойынша қызмет көрсету үлкен көрінетін 
алдында жас, эйел алдында еркісі отырса соған қарай 
қолданылады. Қазіргі уақытта салтанатты мерекелерды 
эрдайым юбилир деп беріледі. Арнайы мерекелерде қызмет 
көрсетуді кімнен бастайды, қиын сүрақ. Негізгі сақталатын 
ереже, жоғарылардан бастау.
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Арнайы мерекелерде қызмет көрсету қонақтардан 
басталады, жалпы банкеттік столға немесе жеке столдарға 
отырғызу.

Даяшы қонақтың оң жағындағы
- кұралдарды қою, оң жағына қою (қасық, пышақ);
- бокалдарды, рюмканы т.б туралау жэне қою;
- алкағолді сусынды бутылкамен тарту;
- сусындарды құю;
- шорпамен тарелкағажайғастыру;
- ыстық сусындарды (кофе, шай, шокалад н.т.д тарту);
- мэзір бойынша ұсыну;
- табачкалық өнімдерді ұсыну(мысалы, снғарет);
- столдан тарелканы, чащканы, құралдарды, соус

тарелкаларын, ыдыстарды, бутылканы, салфетканы 
жинастыру;

Даяшы қонақтың сол жағындағы
- проборларды қою, мысалы, шанышқы.
- Майды қою, қонақ тғамына қосымша ұсынатын;
- Салат салғыш, тіскебасар тарелкасы жэне пирожки 

салғышты жинау немесе қою;
- Қонақ сиғаретінің ыдысын ұсыну:
Әртүрлі тағамдар мен сусындарды ұсынудың арнайы 

ережелері мен оларды берудің іс-әрекеті туралы білімі. 
Тамақтану кэсіпорынындағы кәсіби қызмет көрсету тағамдар 
мен сусындардың тарту жэне ұсынуды білу.

Тіскебасарды ұсыну жэне тарту. Суық тіскебасар тэбеттің 
қоздыруға себебші болады, өйткені оның ішкі типтері 
болуында. Салқын тіскебасарды ұсынудың келесі тұрлерден 
тұрады;

балық гастрономиясы (икра, балық, шпрот);
өндірістік балық тағамы (қайнатылған балық,
маринатталған, зливая т.б);

^  ет гастрономиясы;
өндірістік ет етті тіскебасары;

^  табиғи көкөніс;
/  салаттар (балық, ет, көкөніс, жұмыртқа);
^  сыр (ірімшік).

Сондықтан тіскебасарлар 14С жоғары емес температурада 
сақталады, өнімдер мүздатылмау керек.
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Салқын тіскебасар тарелкада тартылады, егер олар топтағы 
тұтынушылар банкет немесе жиналыстағы болса, оларға 
индивидуалды түрде тартылу үшін немесе металдық және 
фарфорлық сопақ немесе домалақ формадағы тағам 
салғышпен тартылады.

Ыстық тіскебасар тарту жэне үсыну. Ереже бойынша 
ыстық тіске басар негізгі тағам алдында дайындалып арнайы 
тартылады.

Шорпаны тарну немесе үсыну. Шорпа тіске басар алдында 
тарттылады. Шорпа ыстық температурада 75С жэне суық 
температурада 7-14С-та тартылады. Шорпа қүйылғанда 64С 
температурада болу қажет.

Шорпаның дайындау техникасына байланысты келесі 
түрлері бар; түнық, қүймалы, пюрелі, сүтті, салқын, көкөністі, 
т.б. шорпаның үсыну эдісі жэне арнайы ыдысы болады. 
Шорпа тарелкада, тағамдық чащкада үсынылады.

Екінші тағам тарту жэне үсыну. Тұтынушыларға 
мейрамханада екінші тағам ассортименттерін дайын жэне 
шикізат кұйінде де үсынылады. Мына реттік бойынша 
келесілер үсынылады:

• балық
• ет
• құс жэне тауық
• көкөніс
• жұмыртқалы
• сүт
• ұнды
Егер қандайда бір тағам жоқ болуы, бұл олардың үсыну 

жэне тарту әдісін бүзады.
Екінші тағам 65С темпеатурада ыстық күйде, соус -75С, 

тапсырыстағы тағам - 80-90С температурада ұсынады.
Алкоғольді сусындарды ұсыну жэне тарту. 

Классификацияланған есеп бойынша тағам мен сусынды 
ұсыну ХІХғ туындады. Ең жақсы француздық аспаз столға 
икра мен шампанды, теңіз өнімі мен ақ бунгандық шарапты, 
құс пен қызыл бунгандық шарапты ұсынды. Сондықтан ет пен 
қызыл, балық пен ақ ішімдік сәйкес ұсыну керектігін айтқан.
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Содан кейін, тағамның еусындармен сәйке келу ережесі пайда 
болды.

Алкаголсіз сусындарды ұсыну жэне тарту.
Ыстық сусындарды ұсыну жэне тарту. Ыстық сусындар 

(шай, кофе, какао, шокалад) адам организміне әсер етіп қана 
қоймай, жұмысқа деген қэбілетін жогарылатады.ү оларды 
таңгы, түскі, кешкі астарда тартылады. Арнайы қызмет 
көрсету шай мен кофені ұсынумен аяқталады. Ыстық 
сусындар 75С температурада ұсынылады.

Шай қыш ыдыста тартылады. Бұл сусын температурасынан 
жэне иісін жақсы сақтайды. Шайды чашкамен немесе чай 
стаканмен ұсынуга болады.

Кофені үсыну жэне дайындау әдісіне тэуелді. Қара кофені 
кофелікке белгіленген нормамен дайындау керек. Кофелікті 
столға қонақтардың оң жағына қою тиіс. Кофе чащкада 
ұсынуға болады. Бүл жағдайда даяшы кофені қонаөтың оң 
жағына немесе алдына қояды. Кофені сүтпен немесе 
сливкамен кофелікпен тартады, қантты жанына немесе қант 
салғышқа салады.

Үстелді безендірудің негізгі ережелері туралы білім. 
«Сервировка» сөзі бір елде тамақты қабылдауға столды 
әзірлеу, өзіндік анықталған ережесімен ыдыстарды қою, басқа 
елде ыдыстарды, құралдарды, столдық жаймаларды қою 
мақсатындағы белгіленген стол. Безендіру шығармашылық 
проңесінде эртүрлі ерекшеліктер.

- тамақтану уақыттағы тэртіп;
- тағам ассортименттерінің мэзірлерде болу жэне 

дайындау әдісі;
- қызмет көрсету эдісі;
- сервировка әдісі немесе басқа факторлар:
Анықталған ережеге сэйкес, сервировка эдісін пайдалану,

жалпы столдық ыдыс қүралдарды пайдалану жэне столда өз 
орнына қою.

Ең алдымен сервировкад ыдысты фарфордан бастап қойып, 
кейіннен құралдардан жәнен хрусталь мен шынылардан қою. 
Безендіруде салфетканы қоюмен аяқтайды. Сервировка 
кезінде дастарханның қыртыстары немесе креслоның 
орналасуы да маңызды. Көбіне қонақтардың арасындағы 
интервал ЗОсм кем болмауы керек. Бұл қонақтар өздерін
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жайлы сезіну жэне даяшылар қызмет көрсету оңай болу 
үшін.жалпы планда 2 түрлі сервировка бойынша 
ерекшеленеді;

Столға алдан-ала сервировка жасау. Залдағы қызмет 
көрсетуге дайындық процесінде толықтыру жүмысы. Онда 
минималді санын кіргізу, өйткені тапсырыс кезінде 
толықтырылады.

Столды безендіруді орындау. Алды -ала мэзірден 
тапсырыс бойынша қызмет көрсету, көбіне мереке немесе 
банкеттерде жасалғатын сервировка. Столға алдын-ала 
сервировка жасау салфетка, стакан, шай қасықтар, тіске басар 
приборлары, тарелкаларды таңғы ас үшін пайдалануға 
эзірлейді.

Күндізгі уақыттагы столдарды безендірулерге тарелка, 
асханалық қүралдар мен майлықтар кіреді. Түс кезіндегі мэзір 
бойынша тапсырыс берілетін тағамдарға арналган 
безендірулерге: дэмханалық тарелкалар, дэмханалық қүралдар 
(приборы) , фужер және майлықтар болуы қажет. Ал кешкі 
уақыттағы мэзір бойынша тапсырыс берілетін безендірулерге 
қосымша ыдыстар мен қүралдар қосылады. Столдарды 
көптеген дэмханалық тарелкалар, асханалық қүралдар , 
майлық, фужерлер, арнайы дәмдеуіштерге арналған қүралдар 
жэне вазада гүлдер қойылады.

Безендіру барысында стол үстіне тарелкалар стол шетінен
2 см аралықта қойылады. Осыдан соң сол жағына 5-10 см-ден 
кейін кішігірім асханалық тарелка қойылады. Осы 
тарелкалардың ортасы бір сызықтың бойына қойылуы қажет. 
Ал асханалық қүралдар тарелканың оң жағынан бастап 
қойылады.

Ал айнадан жасалған ыдыстар асханалық кұрал пышақтың 
үшымен бір сызықта болуы шарт (фужер, бакал, рюмка). Бүл 
ыдыстардың орналасуы берілетін тағамдар мен сусындарға 
байланысты. Қонақтар үшінде, даяшылар үшінде қолайлысы 
тамақ кезіндегі сусындарға арналған рюмкалар алдыңғы 
қатарда түрса, ал десертке арналған рюмка, бакалдар артқы 
қатарларға қойылады. Фужер мен рюмканы диогонал 
бойынша не үшбұрышты етіп қоюғада болады.
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Бақылау сүрақтары:
1.Мейрамхана қызметкерлерінің еңбек іс-әрекетінің 

ерекшеліктері.
2.Мейрамхана қызметіндегі персоналдарга қойылатын 

талаптар.
3.Мейрамхана қызметкерлерінің профессионалдық 

тэртібінің ерекшеліктері.

11 тақырып. Мейрамхана қызметіндегі жарнама

1.Мейрамхана қызметінде жарнаманы ұйымдастыру.
2.Мейрамхана бизнесінде жарнаманың ролі.

Қазақстандағы дамып келе жатқан қызмет көрсету саласы 
мен турнзм үшін жарнамалық ақпараттық қызметті қолдану 
аса қажет болып отыр. Туристік қызметтерді жарнамалағанда 
туристік қызеттердің бірнеше ерекшеліктерін ескерген дүрыс. 
Бүл ерекшеліктер: қызметтердің сақталмайтындығы, өндіру 
мен түтыну айырмашылықтарының жоқтығы, қызмет 
сапасының түрақты бола алмауы, қызметтерді үстап көруге 
болмайтындығы. Егер туристік фирма үлкен атаққа ие 
болса, онда щиттік жарнаманы қолдану ақталған. Бүл 
жарнаманың қосымша түрі болып саналады. Ол үлкен 
компанияларда жарнаманың өтуіне жақсы нәтиже береді. 
Мүндай жағдайда фирма атауының немесе логотипінің 
қызметтерді жарнамалаганда шығатынына күқылы.

Сату орындарындағы жарнама (көрсеткіштер, фирмалық 
нүсқаулар, офистердің интерьерін жасау, персоналдың арнайы 
киім формасы) туристік кәсіпорынның іскер эріптестері мен 
түтынушыларының алдында имиджін жасауға, фирмалық 
стилінің маңызды қүраушы элементі болып табылады.

Әрқайсымызда жарнамаланушы фирманың мекен -  жайы 
бар ма деген ситуаңия пайда болады. Түтынушыларға деген 
қүрметтің қарапайым тэсілі: бүрылыстарда сілтемелер немесе 
кіре берісте маңдайшалар орналастыру. Алтын әріптермен 
жазылған маңдайшалар қолдану міндетті емес. Кез келген 
үйымдастыру элементтері, сонымен қатар маңдайшалар
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қоршаған ортаға сай келуі керек. Масштабты, графикалық 
жэне түрлі түсті маңдайшалар көшенің жэне алаңның, 
ғимараттың қүрылысына сәйкес келісімді болуы керек.

Ерекше архитектуралық гимараттарга маңдайша ілгенде 
өте мүқият болған жөн. Сыртқы жарнаманың заманауи 
қүралдарын пайдалана отырып, ғимараттың тарихи қалпын 
сақтап қалған дүрыс.

Жаңадан салынатын күрылыстар үшін басқа
ғимараттармен ара -  қашықтығын сақтай отырып салған жөн 
жэне оган өзінің маңдайшасын сәйкесінше таңдуға мүмкіндік 
туады.

Транспорттағы жарнама дегеніміз бүл түрлі транспорт 
қүралдарының (трамвайлар, автобустар, жүк көліктері) 
бортындағы жэне ішкі салонындағы жарнамалық хаттамалар 
мен жарнамалар. Сонымен қатар, сырқы жарнаманың 
түрлерін темір жолдарда жэне автостанңияларда, 
әуежайларда орналастырады.

Транспорттың сан түрімен кез -  келген қалада халықтың 
90 % қолданады. Ірі қалаларда олардың қатарын жаяу 
жүргінші халықтар қүрайды.

Автобус, троллейбустар мен трамвайлардың бортында 
орналасқан жарнама анық көрінетіндей, қозғалыс кезінде 
жақсы танылатындай болуы керек. Әріптер қажетінше ірі, 
яғни алыстан оқылатындай болуы керек. Бір көрғенде де тым 
жылдам оқылатындай болмауы мүмкін, себебі ондағы 
бейнелер адамдар арасында қызығушылық оятады.

Ескерген жөн, кейбір шрифттер қиын оқылады, егер 
оларды бояу арқылы немесе әріптер мен сөздердің арасын 
тым алшақ жазса. Мүндай ескертпелерді фирмалық стильді 
жасағанда да ескеген жөн. Дэл сол немесе басқа да фирмалық 
белгіні, фирмалық шрифтті қолданғанда, оның фирмалық 
бланкта анық көрінгенімен, оны үлкейткенде оны байқау 
қиынға түсетінін ескерғен дүрыс. Туристерді тартуға жэне 
олардың назарын үстап қалуға тырысыңыз.

Жарнамалық текст туристерді өзіне тартатын өзіндік 
сыртқы келбеті, тауарды сатып алатындай тақырыбы, соңында 
тауартуралы қысқаша мәліметтің болғаны дүрыс. Сондай -  
ақ үлкен жарнамалық қүндылығы бар, эмоционалды, бейнесі 
бар сөздердің болғаны жөн.

85



Ойыңызды қарапайым жеткізуге тырысыңыз.
Туристерге тауарды ұсынғанда кез -  келген адам түсіне 

алатындай етіп, турды ұсынушы барынша қарапайым 
түсіндіргені дүрыс. Мағынасы түсініксіз сөздер мен 
терминдерді барынша қолданбаған дүрыс. Жарнамалағанда 
былай жазуға болмайды, яғни: «Біз сенімдіміз...», «Біздің 
ойымызша...», «Фантастикалық, өте тамаша...» деген сияқты.

>Турды жарнамалағанда ойыңызды қызыгырақ етіп 
жеткізген жөн.

Текст қызықты жэне адамдардың қызығушылығын 
оятатындай болуы керек. ¥зақ іш пыстыратын 
түсіндірмелерден алшақтау болған жөн. Жарнаманы оқитын 
адамға тауардың нақ өзі емес , керісінше одан келетін өзіне 
қажетті пайдасы көбірек қызықтырады. Қызықты эрі эзіл 
шыны аралас тексттер адамға жақсы көңіл күй сыйлайды. 
Мұндай жарнама адамның есінде ұзаққа дейін сақталып 
қалады.

>Тура ойыңызды жеткізіңіз.
Қыстырма сөздерді өте көп қолданудан, әсіресе керек 

емес сөздерді жазудың қажеті жоқ, сөздерді үнемдеген 
дұрыс. Жарнаманы ұйымдастырушы адам өз сөйлемдерін 
үнемді қолданғаны жөн.

> Сенімдірек ойыңызды жеткізуге тырысу керек.
Қарсылық мінездегі ұсыныстардан алшақ болган жөн.

Мысалыга: «Мұндай Жеңілдіктерді жіберіп алмаңыз». Былай 
айтқан жөн: «Жеңілдік маусымы! Тапсырыс жасаңыз!» деген 
сияқты. Ешқандай күмэн болмауы керек.

> Ақылды оймен басшылық ету.
Орта білімді азамат, оған айтылған барлық ақпараттың 

түсінетіндігіне көзіңіз жетуі керек.
> Қысқаша түсіндірген дұрыс.

Кішігірім тексттер өздері -  ақ клиенттердің назарын 
аудартады. Текстке қойылатын негізгі талаптардың бірі -  
қысқаша айтылуы, яғни қысқаша сөздермен қысқаша 
ақпаратпен қамту. Текстте ең қажетті сөзді жазғаннан кейін, 
оның қысқаша мәлімет беретіндігін ойлаған дұрыс.

> Ерекше жэне өзгелерге ұқсамайтындай болу керек.
Ерекше көңіл аудартулар жарнаманы оқушылардың 

назарын өзіне тартады. Тақырыпшалар, иллюстрация, текст,
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жарнаманың конфигурацнясы ерекше болуы мүмкін. 
Дегенмен ерекше мен оғаш жарнаманы ажырата білу керек.

> Дэлел мен дэйектерді көрсете білген жөн.
Жарнамалық көңіл аудартуларда оқушы адамның

ақылында қалатындай ой келтіре беру. Жеткізгіңіз келген 
ойын тауарды жарнамалаушы дәлел жэне дэйек келтіре 
отырып түсіндіргені дүрыс. Дегенмен жазылган шындықты 
ешкім оқымайды.

> Жарнаманы оқитын адамға не істеу керектігін 
түсіндірген жөн.

Жарнама анықталған фразалар көмегімен жарнаманы 
оқитын адамға нақты жэне позитивті нүсқау беруі керек.

Жарнамалық текстті үйымдастырудың осы негізгі 
принциптері жарнама дайындауда қолданылуы мүмкін, 
мысалы, үнемі басылып отыратын баспа кезінде.

Бақылау сүрақтары:
1. Туристік қызметтердің ерекшеліктері қандай?
2.Клиенттер туристік қызметті қалай таниды?
3.Қосымша қызметтерді жарнамалаудың қандай қажеттілігі 

бар?

12 тақырып. Бизнесті қаржыландырудың тактикалық
негіздері

1 .Кәсіпорынның қазіргі жағдайын талдау.
2.Бизнесті қаржыландырудың тактикалық негіздері.

А даммен қабы лдаулар мен м інез-қүлы қтары  
қорш аған ақпараттарм ен жиі ауы сы п отырады. 
Ж арнамалы қ ортада адамның м іңез-қүлқы ны ң 
процесіне ішкі факторлар мен сыртқы факторлар әсер 
етеді.

Сыртқы факторлар -  уақы тты н дәл қазірғі кездегі 
айналам ы зда болып ж атқан барлы қ нерселер. Бүл 
қасы нда түрған адам болуы да м үмкін, ауа райы 
жағдайы жэне т.б. болуы мүмкін.

87



Іш кі ф акторлар -  сол сәттегі б іздің  іш ім ізде болып 
ж атқан барлы қ нерселер. М ысалы: сіздің  түрлі 
заттарға қатнасыңы з; денсаулы қ күйіңіз; көз -  
қарасы ңы з; өткен тәж ірибе нанымы жэне т.б.

Осындай ф акторларды  түсіну, олардың әрекеттер і, 
ж арнам алы қ-ақпаратты қ қы зметте өте маңызды. Бүл 
деген ж арнаманың әрекет м ақсатты лы қ проңесінде 
адам психикасын басқаруға м үмкіндік береді.

Бэсекеге қаб ілеттірек  болып көріну үш ін басқа да 
қорш аған қалқандарға қарағанда ол ж арнамалы қ 
қалқан ж арқын, кетіп  бара ж атқандарды ң көңілін  
аударарлы қ болуы тиіс.

Тауарды тиім ді өткізу үшін ерекш е тарты м ды лы қ. 
Адамды сол тауарды  сатып алуға итерм елейтін  тауар 
имиджі болуы тиіс. М ысалы, “М альбро” шылымын жай 
ғана шылым емес, нағыз еркектерге арналған шылым 
деп көрсету. П лакаттары нда қолы нда татуировкасы  
бар ковбой суреттелген. Ал, “М ерседес” автокөлігі -  
жай ғана автокөлік емес, “үлкен табы сқа ие болған” 
адам дарға арналған ж эне т.б. ж арнам алы қ бизнесте 
ерекш е таңбаларды  қүру тапсы рмасы  пайда болған, 
олар тауар “ им идж ін” бейнелейді. А Қ Ш -та имидж ді 
қүру ж арнам алы қ-ақпаратты қ бизнестің  м індетті бөлігі 
болып қалған. Ол тек тауарлар үшін емес, сондай-ақ 
саяси қы зм еткерлерді насихаттау үш ін де арналады. 
А ҚШ -та автомобиль ж арнамасы нда негізгі көңіл 
техникалы қ қүры лы мы на емес, оның им идж іне, яғни, 
түсіне, ф ормасына, салоны на, ж айлы лы ғы на бөлінеді.

Ж арнамалық үндеу мазмүны -  ж арнаманы ң негізгі 
проблем асы , не болмаса әсер ету процессінде ол 
адамның ой-п ік ір іне жэне м інез-қүлқы на эсер етеді, 
сонымен қатар онымен қабы лданады  немесе 
қабы лданбайды . С ондай-ақ ж арнаманы ң эсер ету 
ти ім діл ігі көбіне адамны ң психологиялы қ процесстер 
ерекш еліктерін ің  қанш алы қты  екендігіне байланы сты. 
Сөз иланды ру жэне көзін ж еткізу эд істер ін  қолдану 
туралы болып түр.

Иландыру -  бүл әсер ету әдісі. И ландыру 
адамдарды ң ақпарат қабы лдау қаб ілеттіл ігін  үйғарады ,
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негізгіс і дәлелдікте емес, қайнар пристнж інде. 
Алғаш қы (психом оторлы ) иланды ру, яғни дайын 
ақпаратты  келісім інде негізгі критнкалы қ емес әсер 
етуде ж асалы нады  және престиж ді иланды ру -  
ақпараттарды ң п ікірлердің  әсерінен өзгертілуі жэне 
ж оғарғы  беделді қайнар көзінен алынады.

Бірінш і ж агдайға мысал -  ж арнамалы қ лозунг “Біз 
ж ем іс-ж идек емес, денсаулы қ сатып алам ы з” , екінш і -  
“С ейф гард” сабы нының сапа кеп ілдігі Эрисман 
аты ндағы  гигиена институты м ен м ақұлданган.

Көпш ілік ком муникаңия каналы бойынш а қоғамды қ 
ой-п ікірдің  қалы птасуы ны ң ең объективті эдісі болып 
табы латы н эдіс -  көзін ж еткізу.

Көзін ж еткізу -  бұл адамның ойлауының 
рационалды  сәттеріне апеляция, яғни адамның көз- 
қарсын, қаты насы н өзгерту немесе жаңасын 
қалы птасты ру м ақсаты нда қолданы лады . Осылайш а, 
көзін ж еткізу -  логикалы қ қабы лдауға арналған.

Ж арнама м ақсаты  ереж еге сай потенциалды  сатып 
алуш ыларды тауарды ң тиім ді екендігіне сендіруге 
экеліп тіреледі жэне ол тауарды  сатып алу қаж еттілігі 
туралы ой туы ндатты рады . О сы лай ж арнамалы қ 
хабарлама мынадай ф ормулаға келіп тіреледі: “Егер сіз 
осыны сатып алсаңы з қандай да бір пайда көресіз” .

Ж арнаманы қабы лдау жэне әсер ету процессі.
Тұтынуш ының м інез-құлқы на нақты  әсер ету үшін 

ең алдымен оның назары н аудару қаж ет. Назар аудару
-  ж арнаманы ң психологиялы қ әсер ету м еханизім і 
ш ынж ырындағы  б ірінш і бөлім і. Назар мынадай 
психикалы қ процесстерді, яғни ж арнамалық 
ақпараттарды  реципентпен қабы лдауды  алып ж үреді. 
Сонымен қатар назар керек емес хабарларды  елем ейтін  
өзбетінш е фильтр қы зметін атқарады .

Ж арнаманы ң түты нуш ы ға психологиялы қ әсер 
ету м еханизм ін  схема түрінде көрсетуге болады:
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Тұтынуш ылы қты құруға ж арнаманы ң
психологиялы қ эсер етуін ің  эрбір этапы көбірек 
психологиялы қ эфф екті қам тамасы з ете алатын 
ж арнам алы қ әсер етудің  нақты эдіс тэсілдер ін
қолдануды  талап етеді.

Ж арнамалы қ құралдарды ң тек кейбіреулері 
нейтральды  субъектін ің  назары н өз беттерінш е аудара 
алады. О ларға, мысалы үш ін, саты лы м да бар
тауарларды ң ассортим ентім ен  таны сты ры п тұратын 
дүкен витринасы н ж атқы зуға болады.

Ж арнаманы қабы лдау проңесінде назар көлемі 
маңызды болып табы лады . Үлкен кісі бір уақы тта 
төрт-алты  объектін і назары на ала алады. О бъект саны 
азайған сайын назар конңентрирленген бола бастайды , 
ол оны тереңірек қабы лдауы на әд істеледі. 
К өрерм ендердің  ж арнам алы қ хабарларға назарының 
тереңірек болғаны бүл ж арнаманың тиім ділік
ш арттары ны ң бірі.

Жарнамасыз нарықтық қатынастардың дамуы ойға 
келмейді. Жарнама біздің мемлекетте кәсіпорындардың эр 
түрлі меншіктердің қызмет етуіне керекті жағдай. Ол 
миллиондаған адамдардың мүқтаждықтарына эсер етуі және

і
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олардың өмірінің бөлінбес бөлігі болып саналады. Ресейлік 
бизнес барлық нарықтық кұрамдар қатарындағылардан аз 
уақыт ішінде жарнаманы кеңінен қолдана бастайды. Жарнама 
маркетингтік байланыстар жүйесіндегі сатуды 
ынталандыратын әдістердің ең тнімдісі болып 
сипатталатындыгына байланысты.

Біздің жарнамада сиқырдагыдай, отандық экономиканың 
кемшіліктері мен қиыншылықтары жинақталады. Жарнама 
жетілмеген деңгейде, кейде жалган болады, мазмүны мен 
талдауы қарапайым этикалық нормаларға сай келмейді. 
Жарнамалық жеткізулердің басым бөлігінің кэсіби деңгейі 
төмен болып қалуда. Бүл жарнамамен айналысушылардың 
көпшілігі өздерінің мамандығымен емес жүмыс істеуі тікелей 
себеп болып отыр.

Бақы лау сүрақтары:
1. Жарнама сыртқы фактор?
2. Патогенді факторлар?
3.Ж арнаманы ң түты нуш ы ға психологиялы қ әсер ету 

механизмі?

13 тақырып. Тамақтандыру кәсіпоры ны нда қызмет 
көрсету процесін басқару

1.Қызмет көрсету орталы қтары ндағы  персоналды  
басқару н егізі, приңиптерім ен  эд істер і.

2 .П ерсоналды  басқаруды ң ж аңа теориялы қ аспектілері 
мен таж ірибелер і.

3 .Б әсекеге қаб ілетт іл ікті артты рудағы  сервнстік  
қы змет персоналдары н басқару ж үйесін 
м одернизациялаудағы  мэні

Шағын кэсіпорындар аталған бағытта аз дамиды. 
¥сынылатын тауарлар мен қызметтің түрмыстық нарықта 
перспективалылығын анықтау қажеттілігі шағын
кэсіпорын иелері
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Үлгілі мысал ретінде телеарналарда жарнама 
роликтерінің дайындалу барысы мен олардың бағамы, 
өндірістік сипаты т.б ақпараттық маңызы бар 
көрсеткіштерді зерттесек, жарнаманың көп тараған түрі ол -  
сауда жарнамасы. Оған тауарлар, сауда кәсіпкерліктері және 
осы кәсіпкерліктердің атынан көрсетілетін қызметтер жатады. 
Жарнама мағынасы бүл -  белгілі бір ақпаратты таратуға 
мақсат қойып, соны қарай өткізу керек екендігі, оны қалай 
атақты ету, түтынушылар назарын қалай аудару, сүранысты 
қалай көбейту, қызметтер мен тауарды өткізуді көбейтуді 
айтамыз.

Жарнамалық хабарламалар қарапайым ақпараттарға 
қарағанда, олар белгілі бір затқа немесе қызметке адамдар 
арасында қажеттіліктерді тудырады. Сондықтан да, 
жарнаманың қызметі -  белгілі бір затқа талғам түдыруды, 
яғни затты немесе қызметті саналы таңдай білуғе 
үйретеді.Жарнама маркетннгтің бір бөлігін қүрайды, ол 
тоқтаусыз өндіріліп жатқан затты өткізуге көмектеседі. 
Жарнама түтынушыға заттың немесе қызметтің сапасын, 
ерекшеліктерін, көптүрлілігн, қолдану эдісін жәнэ тағы 
басқаларды шынайы жеткізу керек. Жарнаманы үйымдастыру 
қазіргі заманғы эстетикалық қажеттіліктерге жауап беру 
қажет. Оның бағасы рационалды өлшеммен аспау керек.

Әлемдік тэжірибеде жарнаманың ролі мен күші белгілі. 
Ол барынша қысқартылған формада болады жэне 
түтынушының санасына түсінікті етіп жететіндей 
жасалынады.

Жарнама дегеніміз -  ақпарат, ал ақпарат жарнамабола 
алмайтындығын біз білуіміз керек.

Бір жағынан жарнама түтынушыға затты түтынушымен 
сатып алу жөнінде ақпарат береді. Ал басқа жағынан ол өзінің 
ақпаратымен адамға эмоционалды -  психологиялық әсер етеді. 
Міне осыдан барып, жарнаманы бір жағынан жүмыс деп те, ал 
бір жағынан өнер деп те түсінуімізге болады.

Айтып өткеніміздеу сауда жарнамасы барлық 
жарнамалардың ішінен жетекші орын алады. Алайда, 
жарнаманың басқа да түрлері адам өмірінде аз роль 
ойнамайды. Бүрын қалыптасып кеткендей, әлемде саяси 
жарнама да қолданылуда. Ол белгілі бір саясаткерлер үшін
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агитациялар, саяси бағдарламалар, идеялар мен көзқарастар. 
Тағы біздің қоғамымызда діни жарнама да дамуда. Бізкөріп 
отырғандай, жарнаманың қай түрі болмасын, оның мақсаты 
бір, яғни адамдарды белгілі бір затты алу, белгілі бір 
кандидатты таңдау немесе белгілі бір діни акцияға қатысуды 
айтамыз.

Сауда жарнамасы сауда қызметенің сапасын көтеру қажет. 
Жарнама арқылы сатып алушылар белгілі тауарды аз уақыт 
ішінде сатып алуға мүмкіншілігі бар. Осының арқасында 
тауар сатылуы тез жүреді, еңбек етуші персоналдың еңбек ету 
тиімділігі жоғарылайды және шығындар азаяды.

Сауда жарнамасына мынадай қасиеттер қажет: 
шынайылық, нақтылдық, мақсатталған, гуманды жэне 
компетентті.

Ш ынайлық  -  бұл белгілі бір тауардың сапасына сай оның 
сапалығын, ерекшеліктері мен қасиеттерін көрсету.

Нақтылық  -  бүл жарнама текстіндегі сандар мен 
аргументтердің нақты айтылуын айтамыз.

Мақсатталган -  оның негізгі шығу пункті жарнамаланып 
жатқан тауарлар мен нарық конъюктурасы болып табылады. 
Оның негізгі объектісі -  түтынушы. Жарнамада мақсатталған 
принципті үстану жарнамаланып жатқан тауардың 
рационалды емес шығындарды болдырмайды жэне белгілі бір 
қүралдарды тиімдіпайдалануды түсіндіреді.

Гуманды  жарнама - белгілі түлғаның гармоналді дамуына 
көмектеседі. Яғни адамның рухани дамуы, оның 
көзқарасының ашылуы, денсаулығының жақсаруы жэне т.б.

Компетенттілік. Жарнаманың компетенттілігі дегеніміз
-  ол түрлі ғылым саласы мен техникалық прогресстегі 
жетістіктер көмегімен дамиды. Мысалыға айтар болсақ ол 
мәдениет, элеуметтану, психология, медиңина, эргономика, 
дизайн жэне т.б.

Сонымен, қорыта айтатын болсақ, жарнаманы қүрудың 
бүкіл процесі осы сияқты ғылым салаларымен байланысып 
қүрылады және ол қазіргі қоғамымыздың эстетикасымен, 
экономикасымен жэне элеуметтілігімен байланыста болады.

Кез-келген жарнаманы көрермен назарына ұсынар 
алдын, үлкен талқылау мен дайындық үрдісінен өтеді. 
Мүнда өзіндік құжаттар даярлау, екі жақты келісім шарт
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аясы, уақыт бағамы көрсетілген негізгі тетіктер болады. 
Олардың бірқатарына бірегей тоқаталып өтер болсақ:

Прайс-лист: мұнда аталмыш телеарнаның көрсететін 
қызмет түрлері мен уақыты, сэйкесінше бағамы көрсетіледі. 
Жарнама роликтеріне төленетін төлемақы да, тиісінше түрлі 
болып келеді. Мэселен, бірі демеушілер тарапынан болса, 
енді бірі тікелей тапсырыс, мемлекеттік тапсырыспен 
жасалынатын жарнама типтес көрсетілімдер т.б;

Мүнан басқа, аңдатпа ретінде даярланатын 
видеороликтер болады. Олардың қатарына жоғарыда
аталып өтілген кампьютерік дизайн, графика сынды түрлері 
енеді. Бағасы -  30 000 -  50 0000 аралығында.

Енді, жарнамалардың қаржыландыру көздеріне 
тоқталып өтсек:

1)Жергілікті басқару органдарының тапсырысымен
әзірленетін жарнамалар үшін, арнайы тендер жарияланады. 
Оган регион көлеміндегі барлық Бүқаралық Ақпарат 
Күралдарының өкілдері қатысады. Тапсырыс беруші өз
мандаты мен бейнесіне лайық деп тапқан БАҚ түрін
таңдаған соң, тендерге қарастырылған қаражат Аймақтық 
Қазынашылық басқармасынан - келісім-шарт негізінде
телеарна шотына аударылады.Көрсетілген реквизиттердің 
дүрыстығы, басшылық тарапынан бақылауда болады. Мүнда 
жарнама роликтерінің көрсетілімі бірнеше айға немесе, 
жылға созылатынын ескере кеткен жөн. (Аймақтық ішкі 
саясат тапсырысымен, экімшілік тарапынан жасалынатын 
түрлі видеороликтер)

2) Демеушілік пакет- өз өнімін немесе басқа да қызмет 
түрлерін жарнамалауды қажет деп тапқан кез-келген мекеме, 
өндіріс орны телеарнадан бағдарламаны, спорттық 
ақпаратты, ауа-райын сатып ала алады. Мүнда жогарыда 
аталып өтілген бағдарлама барысында, немесе спорттық 
ақпараттың түрақты демеушісі ретінде сол бағдарлама жүріп 
жатқанда, соңы мен басында жарнама ролигі жүріп отырады. 
Аталмыш жағдай жүйесі де, бірнеше мезгілдік уақытты 
алуы мүмкін. 3) Тікелей тапсырыс беруші жеке секторлар- 
телеарнаға келіп, осында көрсетілген талаптарға сэйкес, 
жарнама роликтерін бірігіп жасайды. Қаражат көзі келісім- 
шарт аясында екі жақты бастамамен толыққанды
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қанағаттанарлықтай деп тапқан жағдайда жүргізіледі. Барлық 
процеес барысы аяқталып болған соң, банк есеп шоты 
немесе қолма-қол төлем жүргізу арқылы қаражат 
аударылады.

Бақылау сүрақтары:
1. Жарнамалардың қаржыландыру көздеріне?
2. Қаржылық ресурстар?
3. Тауарды ң днф ф еренциясы ?

14 тақырып. Туризмде басқару қүрылымы

1.Басқару қүрылымының түсінігі.
2.Басқарудың вертикальды жэне горизонтальды 

үйымдастырушылық қүрылымы.
3.Туризмде басқару жүйесі. Басқару жүйесі, жүйелердің 

негізгі үғымы.

Қызмет көрсету сферасындағы динамикалық өсудің негізгі 
кілті -  гылыми-техникалық немесе технологиялық прогресс 
болып табылады. Соның нәтижесінде қосымша капитал мен 
жүмыс күші ағынын қамтамасыз еткен жаңадан сервис 
орталықтары қүрылған болатын.

Жаңа технологиялар түтынушыларға қызмет көрсететін 
үйымдардағы бизнес жүргізудің эдістерін радикалды өзгертіп 
отырады. Мүның ішіндегі қуатты импульстардың бірі бүгінгі 
таңда компьютерлік техниканың интеграциясы жэне 
телекоммуникациялық қүралдар болып табылады. 
Технологиялық прогресс қызмет көрсетудің түрлі тэсілдеріне 
ықпалын тигізе алады. Мәселен, эуелік тасымалдаудан жеке 
саудаға дейін. Жаңа және жетілген жүйелерді қүру -  
тапсырыстарды, төлемдерді қабылдау деген сияқты 
оиераңияларды өзгерте алады; бірсарындық жүмысты 
машиналармен алмастыру жэне түтынушыларды компания 
саласына тарту.

Бүған мысал ретінде салымдарды қабылдау, несиелерді 
өтеу жэне колма-қол ақша төлеу сияқты банктік
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операцияларды жатқызуға болады. Банктік автоматтарды 
енгізу -  клиенттерге тэулік бойы қызмет көрсетуді 
қамтамасыз етеді жэне олар персоналдардың көмектеріне іс- 
жүзінде арқа сүйемейді. Қазіргі кезде АҚШ-та банкоматтар 
саны 70 мың бірліктен асты. Несие картасының қолданылуы 
қазірде қағаз ақша ретінде төлем орнын алмастырып отыр 
жэне сатып алушылар онымен электронды терминал арқылы 
ірі сауда ортылықтарында жэне шағын маркеттерде 
төлемдерді жүргізе алады.

Технологиялық үрдістер базасындағы экономиканың 
дамуы сервистік қызметтердің өсуіне себепші болады. Ол 
дэстүрлі тауарлардың техникалық орындалуындағы 
қиындықтармен жэне өтемдермен байланысты болып келеді.

Расында кез келген физикалық тауар, эсіресе, жоғары 
технологиялық жэне үзақ мерзім қолдануға жарайтындар 
қызметтердегі қажеттіліктерді тудырады. Бүйымдардың 
мінездемелеріне байланысты қызмет көрсетудегі 
қажеттіліктер өзіне мыналарды қоса алады:

— транспорттау жэне складтау;
— орнату жэне монтаж;
— жөндеу жүмыстары;
— техникалық қызмет көрсету жэне жөндеу;
— тазалау жэне қалпына келтіру;
— экологиялық утилизация;
Мүндай қызмет көрсетулер тек қосымша табыс әкеліп қана 

қоймай, компанияның түтынушыларға жақын болуға жэне 
олармен үзақ мерзімді қарымқатынас қүруына септігін 
тигізеді. Өздерінің бэсекелестік үсыныстарымен қызықтыра 
отырып, көптеген тауар шығырушы фирмалар өздерінің 
шығарылатын тауарларының жөндеуге мүмкіндігі бар 
екендігін сызып көрсетеді, жэне де жердің кез келген 
нүктесінде техникалық қызмет көрсетулерді жэне пайда 
болған мэселелерді шешу үшін өздерінің күштерін жүмсайды. 
Коммерциялық сервистік орталықтар ІВМ, Не\¥І1еІ-РаскагсІ, 
Оепегаі Моіогз деген аса эйгілі компаниялардың табыстарына 
өз үлестерін тигізіп отыр.

Қызмет көрсету нарығындағы спецификасы
Қызмет көрсету сферасының табиғаты, оларды 

материалды тауардан айыратын ерекшеліктері, қызмет



көрсету нарығының спецификаеымен шартты байланысы 
болады. Олар нарық тауарларының түрлерінің ішіндегі бірі 
ретінде қарастырылады жэне олар нарықтық экономиканың 
жалпы заңына бағынады. Олар мыналарды сызып көрсетеді:

— жоғарғы динамизм;
— территориалдық сегментация жэне жергілікті мінездеме;
— өндірілген циклдың қысқаша салдарындағы капиталдың 

жоғарғы жылдамдықтағы айналымы;
— шағын жэне орта мекемелерінің басымдылыгы, жэне де 

олардың нарық конъюктурасына деген жоғары сезімталдығы;
— өндіруші мен түтынушының жеке компактісімен 

байланысты қызмет көрсету үрдісінің спецификасы;
— коптеген салалардағы технологиялар мен қызмет 

көрсетудің жекелігі мен стандартсыздығы;
— бірдей салалардағы өнімдердің жоғары 

дифференйиациясы;
— қызмет көрсетудің көптеген жағдайларындағы 

анықталмаған нәтижелер;
— өндіруші мен түтынушыдағы қолдағы ақпараттың 

ассиметриясы;
Алайда қызмет көрсету нарығының тауарлар нарыгымен 

жалпы байланысы болғанымен, нарық координациясының 
қызмет көрсету табиғатының спецификасымен шарттасқан 
кейбір ерекшеліктері бар. Олардың қатарына қызмет 
көрсетудің кейбір түрақсыздықтары, тауарлардың 
сақталынуы мен транспорттаудың мүмкінсіздігі, қызметтерді 
өндіру мен түтынудың бір уақыттылығы, өндіруші мен 
түтынушылардың жеке компактілерінің қажеттілігі, 
қызметтердегі сүраныстың стандартсыздығы жэне 
индивидуалдылықтың жоғарғы дэрежесі.

Қызмет көрсету нарығының ерекшеліктерін қарастырып 
өтейік.

Біріншіден, қызмет көрсету нарығы негізінен еркін 
нарықтың талаптарына жауап береді, ол аз мөлшерде 
монополизацияға беріледі. Қызметтеді өндіретін үйымның ең 
таралған формасы -  ол жеке жэне үжымдық меншікке 
негізделген шағын мекемелер болып табылады. Өндіріс 
рентабельділігі өндіріс масштабындағы үнемділікті ғана емес,
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сонымен қатар үнемділіктегі эр түрлілік пен қызмет көрсету 
сапасын қамтамасыз етеді.

Дамудың бастапқы сатыларында тауар нарығы мен қызмет 
көрсету нарығының бір-бірінен айыратын белгісі аз болған. 
Ал өндіріс күшін дамыту жағынан олардың 
дифференциаңиясы пайда бола бастайды. Бүл үрдіс бір 
мағынамен жүрмейді және мүнда екі тенденцияны белгілеп 
көрсетуге болады: толықтыру тенденциясы жэне қызмет 
көрсетудегі өзара алмасушылық тенденциясы.

Толықтыру тенденциясы оның негізінде материалдық 
қажеттіліктер жатқан қажеттілік пирамидасының бар 
болуымен сипатталады жэне де қажеттіліктің жоғары 
деңгейіндегі элеуметтік жэне рухани базисті қүрады. Бүл 
қажеттіліктердіц эрқайсысы бірінбірі толықтыра отырып, 
социобиологиялық зат ретінде адами табиғаттың қиындығын 
мінездейді. Техника мен технологияның қиындығы олардың 
жөндеу жүмыстары жэне техникалық қызмет бойынша 
қызметтердің түріне сэйкес қажеттіліктерді тудырады.

Тауар неғүрлым сапалы жэне үнемді болса, соғүрлым 
түтынушылар оларды қолданғанда жөндеу қызметін аз қажет 
етеді.

Екіншіден, қызмет көрсету нарығын тауарлар нарығымен 
салыстырғанда үлкен конъюктурлығымен ерекшеленеді. 
Батыс фирмаларындағы қызмет көрсету сферасында үлкен 
банкротқа үшырау кездейсоқ емес. Бүл жерде шаруашылық 
жасап жатқан субъектінің өткір іс-эрекеттері туралы 
айтылады.

Үшіншіден, қызмет көрсету нарығы тауарлар нарығынан 
мағыналы сегментаңиясымен ерекшеленеді, яғни анық сатып 
алушылар тобының үлкен ориентациясымен. Сонымен бірге 
қызмет көрсету сферасында толықтыру принципі жүзеге 
асады. Сонымен, демалу үйымдарымен іспеттес қызметтерді 
сауда қызметтерімен байланыстырады, туризмдегі қызмет 
көрсетуді қонақ үй шаруашылығымен, кинодағы қызмет 
көрсетулерді телекөрсетілім жэне жарнамамен 
байланыстырады жэне т. б.

Төртіншіден, қызмет көрсету нарығын тауарлар 
нарығымен салыстырғанда үлкен жергілікті кезең мен оның 
орналасқан орнына тартымдылығымен мінезеледі. Бүл
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транспорттау қызметтерінің спецификалық эдісімен 
байланысты, дегенмен оларды жүзеге асыру өндірушілер мен 
түтынушылардың жеке контактілерін қажет етеді. Ол, не 
қызметті өндірушінің түтынушы орналасқан жеріне орын 
ауысуымен немесе түтынушының өндіруші орналасқан 
жеріне орын ауыстырумен қамтамасыз етіледі. Алайда 
телекоммуникация мен компьютерлерді дамыту қызметтерін 
жүзеге асырғанда жеке контактілердің қажеттілігін 
қысқартады. Технологиялық үрдістер арқылы локальдылыққа 
жол табылады, нарықтың халықаралық бағытқа жолы 
ашылады, яғни интернационалды болады.

Бесіншіден, қызмет көрсету нарығы тауарлар нарығынан 
ерекшелене отырып, үлкен динамизмімен жэне иілгіштігімен 
ерекшеленеді. Бүл қызмет көрсету сферасындағы 
капиталайналымының жылдамдығы өндірістік салаларға 
қарағанда жоғарырақ болады және қызметтер бизнесін 
үйымдастыру үшін индустриалды жэне аграрлық секторға 
қарағанда алғашқы капитал аз мөлшерде талап етіледі. 
Қызмет көрсету сферасындағы шағын бизнес кәсіпкерлік 
кадрларды өсіру үшін олардың қоршаған ортасына жағымды 
әсерді қалыптастырады.

Қызмет көрсету нарығы мекеменің инкубаторы ретінде 
қызмет етеді, дегенмен осында бизнес үшін капитал 
айналымының жоғары жылдамдыгына жағымды шарттар 
қалыптасады. Қызмет көрсету нарығында кэсіпкерлік 
банкроттардың өсімі фатальды емес, диверсификациялық 
туыстық салалардағы шаруашылық іс-әрекеттерді 
жаңартудың мүмкіндіктері эрқашан да болады. Қызмет 
көрсету нарығы көптеген үлкен емес немесе шағын 
мекемелерге негізделген, ол есенді жақтардың үлкен 
экономикалық санына себепші болады, жэне де 
экономикалық, элеуметтік, саясаттық және басқа 
қысымдарды тоқтатудың жолын іске асырады.

Қызметтер нарығын қалыптастыратын факторлар 
арасында мыналарды бөліп көрсетуге болады: техника мен 
технологияның даму деңгейлерін, шикізет потенциалын, 
түрмыстық қызметтердегі сүраныс потенциалын, нарық 
бағасының деңгейлерін, салықтық режим жэне дотация 
деңгейлерін.
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Батыс елдерінің тәжірибесі көрсеткендей, эр түрлі 
салалардағы қызмет көрсету нарығы берілген сферада бірдей 
дамымаған өндірістік жэне іскерлік ортада, саудада жэне 
қоғамдық тамақтандыруда, тұрмыстық қызмет көрсетудегі 
жэне жеке қызметтерде, көңіл көтеру жэне туризм 
индустриясындағы нарық қоғамдық қажеттіліктердің 
тиімділігін қанагаттандыратын жоғары дамыған инструмент 
болып табылады. Алайда халыққа білім беру, денсаулық 
сақтау, мэдениет жэне өнер сияқты салалардағы нарықтық 
қатынастардың жоғары көрсетілген қызмет көрсету 
нарығымен байланысты өзінің спеңификасы болып қана 
қоймай, сонымен қатар мемлекеттік ұйымдар мен 
мекемелердің маңызды өлшемдері бойынша секторы бар. Бұл, 
алдымен, әлеуметтік-мәдени қызмет көрсету сферасындағы 
тиімсіз нарықтың объективтік себептеріне негізделген, жэне 
бұлар берілген қызметтердегі өндірісті қамтамасыз етуге 
мемлекеттік араласуды қажет етуге әкеліп соқтырады.

Сервис сферасының ерекшеліктері
Сервистік саланы қоғамдық, топтық жэне индивидуалдық 

игіліктерді жүзеге асыруы бойынша адами қарым- 
қатынастардың облысы ретінде анықтайық. Бүл қарым- 
қатынастардағы бірінші өзінің эр түрлі қажеттіліктерімен 
анықталған игіліктерді алуға тілек білдіреді, ал басқа жақ 
нақты қызметтерді ұсына отырып, мұндай игіліктерге ие 
болуға мүмкіндіктері бар екендігін көрсетеді.

Дамыған мемлекеттерде қызмет көрсету сферасындағы 
еңбекке жарамды халықтың жартысынан көбінің күші 
жүмсалып жатқандығына қарамастан, оның орны қоғамдық 
өндірістік жүйеде кейбір бағынышьылығы материалдық 
өндіріске қатынасы бойынша анықталады. Бүл жерде 
парадокс жоқ, нақ өндірістік күштердің даму деңгейлері, 
материалдық өндіріс потенңиалы қызмет көрсетудің даму 
салаларының мүмкін болатын шекараларын анықтайды, 
әлеуметтік кеңістіктегі шыншылдықтың экономикалық жэне 
материалдық ориентирін орнықтырады. Материалдық өндіріс 
эрі қажетті қызметтер салаларын қалыптастыратын 
материалды ресурстарды құрады, еңбек ресурстарын сервис 
сферасына қолдануға жол береді. Материалдық өндіріс адам 
мен қоғам қажеттіліктерінің сапасы мен деңгейін
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қалыптастырады, эрі олардың тартымдылығын
қанағаттандыруды қамтамасыз етеді.

Басқа жағынан қарағанда, сервис сферасы материалдық 
өндірістің дамуына үлкен әсер береді, жэне де барлық 
қоғамдық өмірдің сапасы мен деңгейіне.

Қоғамдық қатынастармен қалыптасқан сервис:
— материалдық өндірістің қоғамдық жэне жеке 

тиімділігінің көтерілуіне себепші болады, ол ең алдымен 
еңбек өндірісі жэне еңьек үрдісінің шарттары арқылы 
көтеріледі;

— қоғамдық қажетті масштабта спецификалық салалар 
түрінің есеп-қисаптары ретінде белсенді халықтың 
экономикалық қайта өндірісті қолдауын қамтамасыз етеді;

— экономикалық белсенді халықтың жүмыс уақытынан 
тыс қүрылымын оптимизациялайды;

— жүмыстың сапасы мен деңгейін көтереді, нақты қоғамға 
қажетті қүрылымдарды қалыптастырады жэне олардың 
қанағаттандырылуына себепші болады;

— еңбекке жарамсыз белсенді емес халыққа (балалар, 
мүгедектер, қариялар жэне т.б.) салалардың спецификалық 
түрі есебінде салауатты өмір шартын қалыптастыру;

— белсенді емес халықтың экономикалық түсімдері мен 
шығындарының теңгеріліміне себепші болады;

— ғылыми білім, ақша табудың материалдық емес 
формасы, ақпараттық технологиялар деген сияқты өзінің 
қүрылымдарында материалдық өсімдердің басты факторын 
қалыптастырады;

— мемлекет пен қоғамға үлттық қауіпсіздікті қамтамасыз 
етуге өз ықпалын тигізеді;

Осылайша, сервисті қоғамдық өмірдің өндірісіндегі рөлін 
қарастырганда, мыналарды байқауға болады, ол қоғамдық 
өндірістің барлық сферасында жэне олардң барлық 
деңгейіндегі сервис институты эр кезеңдерде өзінің ықпалы 
мен орнын табады.

Сервистің негізгі функңиялары мыналар болып табылады:
а) сәйкес қызметтерді үсына отырып, материалдық жэне 
материалдық емес игіліктерді жеке сүраныстарға байланысты 
жеткізу; б) оларды түтынудағы қызмет көрсетулердің үрдісі; 
в) салауатты өмірге, демалысқа басты шарттарды қүру; г) бос
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уақыттың артық болуына жэне оның рационалды
қолданылуына себепші болу. Бұл жерде сервистің ерекше 
жеке мағыналығы ашып көрсетіледі: ол халық өмірінің 
деңгейін, образын жэне шартын қалыптастырады, яғни 
экономиканың әлеуметтік компоненттерін, әсіресе нарық 
шарттарын жүзеге асырады.

Сервис мемлекеттің әлеуметтік тапсырысы ретінде, әрі 
қоғамның әлеуметтік тапсырысы ретінде орындалады. 
Әлемдік мемлекеттер қоғамдастыгының дамыған тәжірибесі 
мыналарды анықтап көрсеткен: сервис сферасы өзінің даму 
деңгейі бойынша күмәнсіз сол саяси үйымға, саяси режимге 
тэуелді болады, жэне оның нақты қоғамда орны болады. 
Ережеге сәйкес, демократиялық режимдер өздерінің 
мүмкіндіктерін үсынып, өзінің қатысуымен элеуметтік 
өндірістің барлық деңгейіндегі дамуды қамтамасыз етеді. 
Тоталитарлық қоғамда мемлекет экономикалық жэне 
әлеуметтік ойлардан гөрі, идеологиялық ойларды қолдана 
отырып, сервистің шекараларын өзі анықтайды.

Әлемдік қоғамдастықта сервис институтының рөлі мен 
мағыналығы тынымсыз өсуде. Сонымен, 90-шы жылдардың 
аяғында шетелдік мемлекеттер жүргізіп жатқан қоғамдық 
өндірістің суммалық үлесі 62 -  72% қүрады, ол капитал 
салудың көлемі жалпы инвестиция суммасының 50% қүрады.

Халықаралық салалар классификациясы сектордың 3 түрін 
бөліп көрсетеді:

а) Бірінші (ауыл шаруашылығы, балық, аңшылық, орман 
шаруашылықтары). Бүл жерде жүмысшы қоғамға қажетті 
биошикізат, азықтүлік сияқты биотабиғи ресурстарды 
өндіреді.

б) Екінші (индустриалдық салалар - өңдеу, азық-түлік 
жэне жеңіл өнеркәсіп, қүрылыс индустриясы, транспорттау, 
электр, су жэне газ ресурстары). Берілген жағдайда бүл жерде 
жүмысшы халықа қажетті табиғи байлықты өндіріп 
шығарады.

в) Үшінші (қызмет көрсету сферасы -  экономикалық 
қызметтер). Бүл жерде жүмысшы адамдармен жэне өндіріс 
үжымдарымен қатынас орнатып, олардың спецификалық 
қажеттіліктерін қанағаттандырады.
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Экономиканың үшінші секторы бір жағынан өзінің тарихи 
мағынасымен ерекшеленеді (шаштараз, монша, қонақ үйлер). 
Ал басқа жағынан қарағанда, бүл сектор алғашқы 2 
сектордың тиімділігі жоғарылағаннан кейін интенсивті дами 
бастады (қызмет көрсету сферасынан адамды уақытша 
босатып, оларға бос уақытты қүру қажет). Осылай демалысқа, 
санаториялық емделуге қажеттілік пайда бола бастады.

Қазіргі заманғы сервис институты дамуының мінездемесі 
өзінің НИОКР деп аталатын жеке базисінің тез 
қалыптасуымен тоқталады. Компьютерлік бизнеспен, 
банкпен, медиңина, телекоммуникаңия жүйесімен бірге жеке 
базалардың ғылыми-зерттеулік жэне тэжіриби- 
конструкторлық жүмыстары қызмет көрсету өндірісінің 
дэстүрлі түрлерімен байланысты фирмаларды дамытып 
отырады. НИОКР сферасында бизнестің жалпы 
шығындарының үлесі 1981 -  1993 жылдар ағынында АҚШ-та 
4,2%-дан 26,1%-ға дейін өсті, ¥лыбританияда 1,3-тен 18,2%, 
Канадада 9,2%-дан 30,6% жэне ОЭСР -ге  кіретін барлық 
мемлекеттер бойынша 1/3 қүрады.

Сервис рөлінің өзгеруі туралы, қазіргі заманғы 
экономикадағы қызмет көрсету сферасы (үшінші сектор) ішкі 
сауданың, сыртқы сауда көлемінің нэтижелеріне, үшінші 
сектордағы жүмысшылар санының өсуі тарапынан қүрылым 
өзгеруіне куэгер болады.

Дэстүрлі қызмет көрсету түрлері дамудың төменгі 
қарқыны салдарынан қазіргі экономикада екінші дэрежелі 
позицияға түсті. Осылайша, АҚШ-та 90-шы жылдардың 
ортасында дәстүрлі қызмет көрсету сферасында 7,5 млн адам 
жүмыс істеген, ал іскерлік қызметтер сферасында 11 млн 
жуық, денсаулық сақтау бөлімінде 11 млн артық, білім беруде 
10,5 млн, қаржы жэне сақтандыру сферасында 5,6 млн, 
саудада 26,5 млн адам жүмыс істеген. Соңғы онжылдықтарда 
сервис сферасында жаңа жеңіл қызметтер өндірісі пайда 
болды. Бүл қызметтер түрі «экстернализация» деп аталады. 
Бүл қызметтер ертеде өндірістің немесе үй шаруашылығының 
қүрамдас бөлігі болатын. Қызметтердің экстернализациясы 
бір сферадан басқасына көше алмайды. Бүл қүбылыс сапалық 
реттілікті, қызметтер ассортиментінің кеңеюін қамтамасыз
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етіп, өндірістегі экономикалық шығындарды азайтады және 
олардың сапасын көтереді.

Жоғары дамыған мемлекеттердің экономикасының 
әлеуметтік ориентаңиясы, қоғам өндірісінің адам факторына 
тэуелділігі осы мемлекеттердің өздерінің көптеген қызметтер 
қатарын дамытуға деғен шығындарының көтерілуіне себепші 
болды, бірінші кезекте - әлеуметтік. 1985 -  1995 жылдар 
ағынында мемлекеттік бюджетте денсаулық сақтауға бөлінғен 
салымдар үлесі АҚШ-та4,3%-тен 6,6%-ға дейін өсті, 
Германияда 6,6%-дан 8,2%-ге дейін, Францияда 6,5-тен 7,7%- 
ға дейін, ¥лыбританияда 5%-дан 5,9%-ға дейін,Жапонияда 
4,7%-дан 5,7%-ға дейін. Бүл елдердің әрқайсысының
қызметке деген ішкі сүранысы сыртқы сұраныстармен 
толықтырылып отырды. Соңғы 15-ші жылдарда дамыған 
мемлекеттердегі экспорт қызметі тауарларға қарағанда 2 есе 
жылдам көтерілді жэне олардың экспорт кұнының үлесі 1995 
жылы 23% көтерілді.

Сервистік үйымдар элеуметтік-тұтынушылық жэне дэмдік 
дифференциация үрдістерін ескеріп, халықтың эр түрлі 
топтарына бағдарланған кең қызметтер диапозонын өңдеп 
шығарады. Дегенмен, сервистің өткір элеуметтік мэселелерді 
шешуге кабілеті бола бермейді. Осылайша, сервис саласының 
субъектілері элеуметтік тецсіздік үрдістерін бейтараптандыра 
алмайды. Нарық алмасу үрдісінде ресурстар шектеулі болады, 
сондықтан олар эрқашан да халық сұранысының гаммасын 
қанағаттандыра бермейді. Мэселен, сервис бизнесінің өкілі 
көптеген жағдайларда кедейлік жіктерге қызмет көрсете 
бермейді; қызметтердің көптеген түрін урбандалған 
орталықтан тысқары көрсету тиімді емес. Берілген қарсы 
пікірлер мемлекеттердің элеуметтік саясаты, жергілікті билік 
саясаты жэне еңбек ұжымдары эрекетінен шешіле алады.

Алайда әлеуметтік билік саясаты жэне ұжым ішіндегі 
элеуметтік жүмыс әлеумеггік қарым-қатынастармен жэне 
күнделікті адамдардың тәжірибесімен сипатталатын барлық 
қарсы пікірлерді толық реттеуге жағдайы бола бермейді, жэне 
қызмет көрсету сферасында үйымның кемшіліктері болады. 
Бүл кемшіліктерді шешуге азаматтардың өздері де күштерін 
жүмсауға бағыт алады. Халықтың өзіне-өзі қызмет көрсетуі
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жэне зіндік ұйымдасуы халық өмірін қамтамасыз ететін бөлім 
арқылы орындалады.

Әр мемлекеттердегі халық өмірін қамтамасыз ету 
қоғамдық жэне индивидуалдық күштер кешендерімен 
түсіндіріледі. Берілген кешендерге өндірістік сала, үй 
шаруашылығы, адамдар арасындағы еңбек жэне әлеуметтік 
кооперация, орналастыру дәстүрі, түрлі элеуметтік жіктер 
мен материалдық игіліктерді түтыну, адамның энергетнкалық 
шыгындарын қалпына келтіру нормалары жэне өзінің 
денсаулығын сақтау кіреді.

Бақылау сүрақтары:
1.Басқару қүрылымының түсінігі.
2.Басқарудың вертикальды жэне горизонтальды 

үйымдастырушылық қүрылымы.
3.Туризмде басқару жүйесі. Басқару жүйесі, жүйелердің 

негізгі үғымы.

15 тақырып. Туризмде басқарудың әдістері

1. Әлеуметтік-психологиялық басқару эдісі.
2.¥йымдық - экімшілік басқару әдісі.
З.Экономикалық басқару әдісі. Өзін-өзі басқару эдісі

Қызмет көрсетуде тапсырысты орындау эдетте үш этапта 
жүргізіледі. Бірінші этап -  клиенттің сервис үйымына (ателье, 
мастерской) алғашқы келуі. Ол оның қажеттілігінен 
туындаган болуы мүмкін, жэне де ол адамның сервис 
үйымына келуіне оятушы мотив болды. Мотивте тапсырыс 
беруші сервис үйымына не үшін келгені көрсетіліп түр.

Сонымен, бір адам қажетті қызметтің көрсетілуіне келсе, 
басқасы жаңа қызмет түрі көрсетіледі ме жоқ па соны білуге 
келеді жэне с.с. Сервис үйымына келген клиенттің жүріс- 
түрыс, өзін үстау ерекшелігіне қарап оның келуіне ықпал 
еткен мотивін эрқашан анықтауға болады.

Клиент эдетте сервис үйымына не үшін бара жатқанын 
аңғарады. Ол адамда қандай да бір қызметті пайдалана
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алатынына белгілі бір орнатпа бар. Орнатпа үғымы қажет 
қызметті пайдалануға ішкі жағдайдың әрқашанда дайындығын 
білдіреді. Шартты түрде бүл орнатпаны «қызмет көрсету 
жайында елестету» деп атасақ та болады. Берілген елестету 
нақты (белгілі бір костюм фасонына тапсырыс беру) немесе 
түрақсыз (жаздың көйлектен бірнәрсе, бүл кезде тапсырыс 
беруші фасоны, түсі, материалы жайында ойламауы да 
мүмкін) болуы мүмкін.

Екінші этап -  тапсырыс беруге не одан бас тартуға шешім 
қабылдау. Соңғы шешімді әдетте клиент көрсетілетін қызмет 
(бүйым) жайында қайтадан (кейде көп рет) жақсылап 
ойланып оны «иемденуді елестеткеннен» кейін қабылдайды. 
Шешімді қабылдау әрқашанда көбіне көрсетілетін қызмет 
(бүйым) жайында елестетудің нақтылығына, сондай-ақ оны 
иемденуді елестетуге де тэуелді.

Үшінші этап -  тапсырыс беру не одан бас тарту. Егер 
клиент тапсырыс беріп қойса көрсетілетін қызметті (бүйым) 
иемденуін елестету арқылы. Бірақ ары қарай, адам ол 
бүйымды қолдана бастағанда ол оны бүрынғысынша елеспен 
емес, нағыз сапасымен бағалайтын болады.

Клиенттің орындалған тапсырысына деген соңғы нақты 
реакциясы оның қойған талаптарына қаншалықты жауап бере 
алатындығында. Егер орындалған тапсырыс адамды толық 
қанағаттандыратын болса, онда ол адамда сол үйымға деген 
жағымды қарым-қатынас қалыптасады жэне ол кейінгі 
уақытта да түрақты клиентке айналуы мүмкін.

Ал түтынушы сол үйымнан қалағанындай қызметін 
пайдалана алмаған жағдайда оның реакциясы қандай 
болатынын бөлек айтқан жөн. Тапсырыс берушінің өзін 
үстауы оның ательеге келе жатқандағы ауа-райымен де 
байланысты, мысалы, тапсырыс беруге мүмкіндік бола ма 
болмай ма, жэне көрсетілетін қызмет жайындағы нақты елесі.

Тапсырыс берудегі этаптарды білу арқылы контактік 
зонадағы жүмысшылар эр этапта қызмет көрсету 
психологиясының жақсы тактикасын қолдануларына 
мүмкіндік береді.

Тапсырысты беру этаптарындағы қызмет көрсету 
тактикасы.
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Бірінші этапта клиенттің көңілін жаулап алу қажет, 
ұсынып жатқан бұйымның (қызметтің) мысалына 
қызығушылығын тудырып, оны иемденуіне қалау туғызу.

Ол үшін әдетте жарнамалық проспектілер, витриналардың 
эсемдеп жасалуы, модельдердің демонстрациясы, жергілікті 
радиодан хабарлау жэне т.б. қолданылады. ¥сынып жатқан 
қызмет жайындағы мағлүматтарды клиенттің кызыға тыңдап 
жатқанын жүмысшы байқаса, онда ол клиенттің көңілін дәл 
соған аударту қажет.

Келғен клиенттермен жүмысшының байланыс орната білуі 
оның индивидуалды-психолоғиялық ерекшелігімен, кэсіби 
білімділігімен анықталады. Мысалга, тэжірибелі сатушы 
клиенттің сыртқы көрінісіне қарап оның мүқтаждығы мен 
ойын дәлдікпен біле алады. Сонымен, бір келушіні ең 
алдымен костюмнің фасоны қызықтырады, екіншісін -  
бүйымның бағасы . Керек десеңіз бір бүйымнан түрлі 
клиенттерге оның түрлі мінездемелері (матаның сапасы, 
жүмыстың сапасы не сыртқы көрінісі) қызықтыруы мүмкін.

Бүйымның мысал бейнесін көрсету барысында келесілерді 
орындау қажет:

>  оның қадірін сызып көрсетіп, дэл мінездемесін беру;
>  образецке барлық жағынан қол жетімділікті 

қамтамасыз ету;
>  көрсетілімді барынша жылдам темпте өткізу (сәл ғана 

жайбырахаттық клиентті жалықтырады), бірақ асықпай 
(клиенттің түсінігі бойынша асығыс сөйлеу жүмысшының 
оған жеткілікті көңіл бөлгісі келмейтіндігі деп түсінуі).

Екінші этапта байланыс орнатушы жүмысшыньщ міндеті -  
клиенттің тапсырыс беруіне шешім қабылдауын стимулдау. 
Жүмысшы бүйымның бағасын нақты түсіндіріп, оның сапасын 
айқындатып, сэн талаптарына сай келетінін жэне т.с.с. 
жақсылап айтып өтуі тиіс. Клиентпен эңгімесін монолог 
ретінде емес, диалог ретінде жүргізу қажет.

Клиент тапсырыс беру шешімінде көбіне бір ғана мотвке 
емес, бірнеше мотивке сүйенеді, соның ішінде біреуі қарама- 
қайшы болуы мүмкін. Мүндай жағдайда нақты шешімге 
мотивтер күресі әсер етеді. Түрлі клиенттерде шешім 
қабылдау түрлі болады: біреулері өздігінше тапсырыс берсе, 
басқалары сервис үйымының персоналның кеңесіне сүйенеді.
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Бұйымды клиентке жабыстыруға жұмыс жасамаңыз. 
Тапсырыс жасаудағы соңғы сөз клиенттіңкі болуы тиіс. Тек 
оның шешімін жақсы шешім деп құптау қажет.

Егер кейінгі уақытта адам тапсырыс беруге бел буса, ол 
тапсырысты дэл осы сервис ұйымында береді, себебі оған 
осында жақсы қызмет көрсетілді. Сонымен қоса, ол осы дүкен 
жайында басқа да достарына айтуы мүмкін. Басқа сөзбен 
айтқанда, келушімен жағымды қарым-қатынас орната отырып, 
ол тапсырыс бермесе де, оны жэне оның достарын 
потенңиалды клиентке айналдыруға болады.

Үшінші этап -  қызмет көрсету процесін тәмамдау. 
Қүжаттарды ақырғы рәсімдеу барысында клиентті үзақ 
үстамау қажет. Орындалған тапсырыс ақырын жэне әдемі 
қорапшада беріледі.

Клиент өзін жақсы сезінеді егер қызметкер оның шешімін 
қолдаса. Осындаймен мақсатпен былай деуге болады: «Бүл 
костюм сізге өте жарасымды». Қызмет көрсетуді аяқтау 
барысында клиентке дәл осы үйымның қызметін 
пайдаланғанына рахметін айтып, жэне кейінгі уақытта да 
оның түрақты клиент болатынына үмітін білдірту керек

Бақылау сүрақтары:
1. Әлеуметтік-психологиялық басқару әдісі.
2. Үйымдық - экімшілік басқару эдісі.
З.Экономикалық басқару эдісі. Өзін-өзі басқару эдісі
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ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ:

1. 1940 ж. КСРО де канша конақүй болды
A) 793
B) 650
C) 299
В) 35 
Е) 215

2. II -  дүниежүзілік соғыеқа дейін КСРО ң қанша қаласында 
қонақүйлер болды
A) 669
B) 793
C) 326 
Б ) 900 
Е) 721

3. Қонақүйдің қай түрі кең тараған
A) Топтық туризмге арналған эконом. класстағы қонақүй
B) Фешенебельді «люкс» класстағы қонақүй
C) Ротель
О) Барлық жауап дүрыс 
Е) Барлық жауап дүрыс емес

4. Фешенебельді қонақүй дегеніміз
A) «Люкс» разрядгы қонақүй жэне конгрессті
B) Эконом. класстағы қонақүй
C) Флайтель
О) 2 жауабы дұрыс 
Е) Барлық жауап дүрыс емес

5. Жол отельдерінің жаңа түрі
A) Мотель
B) «Люкс» разрядты қонақүй
C) Ротель 
Б ) Ботель 
Е) Флотель

6. Мотель дегеніміз бұл:
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A) Жолдағы отель машина қоятын орнымен бірге;
B) Аэро қонақүй
C) Судағы қонақүй 
Б ) Судағы курорт 
Е) Ротель

7. Ротель дегеніміз -  бұл:
A) Жататын орны мен бірге жылжымалы қонақүй; асхана мен 
дәретхана орындары бар
B) «¥шатын» отель
C) Жолдагы отель 
О) Судагы курорт
Е) Барлық жауап дүрыс

8. Асхана, дәретхана, демалу бөлмесі бар жылжымалы 
қонақүй
A) Ротель
B) Аэро қонақүй
C) Судағы қонақүй
О) Судағы курорт 
Е) Флотель

9. Кемпинг дегеніміз бүл:
A) Туристер лагері
B) Жылжымалы қонақүй
C) «¥шатын» отель
В) «Люкс» кластағы отель 
Е) 2 жауабы дұрыс

10. Көрікті жерлерде немесе үлкен орталық жанында 
орналасқан, туристерге арналған лагерлер қалай аталады
A)Кемпинг
B) Отель
C)Ротель 
!>) Флайгель 
Е) Флотель

11. Судағы кішігірім жаңа қонақүйлер түрі
А) Ботель
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B) Ротель
C) Флайтель 
Б ) Флотель
Е) Интерконтиненталь

12. Ботель дегеніміз бүл:
A) Судағы кішігірім жаңа қонақүй
B) «¥шатын» отель
C) «Люкс» кластағы отель 
Б ) Судағы курорт
Е) 2 жауабы дұрыс

13. Ф лотель-бұл:
A) Судағы курорт
B) «¥шатын» отель
C) «Люкс» кластағы отель 
Э) Ротель
Е) Ботель

14. Қандай отельде демалушыларға су шаңғысы, қайықтар, 
балық аулайтын қүралдар жэне дайвинг үсынылады
A) Флотель
B) Кемпинг
C) Отель 
І>) Ротель 
Е) Флайтель

15. Флайтель бұл:
A) Аэроқонақүй
B) Судағы курорт
C) Ротель
О) Ботель
Е) Барлық жауап дұрыс

16. ¥ш ақ қонатын алаңы жэне сымтетік байланысы 
метеостанцнясы бар қонақүй
A) Флайтель
B) Ротель
C) Ботель
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Б) Флотель 
Е) Мотель

17. АҚШ ғы ең ірі қонақүй корпорациясы
A) Интерконтиненталь
B) Сотер
C) Эр Франс
0 ) Интурист
Е) Дүрыс жауабы дүрыс жоқ

18. Қандай әуекомпаниясы Интерконтиненталь қонақүй 
корпорациясының иесі болып табылады
A) Пан Американ
B) ТВА
C) Эр Франс
Э) Узбекстан Хаво Иулари 
Е) Пулково

19. Қандай АҚШ әуекомпаниясы шетелде «Хилтон» 
корпорациясының 53 қонақүйін алды
A) ТВА
B) Эр Франс
C) Узбекстан Хаво Иулари
1)) Пулково 
Е) Аюфтганза

20. «Хилтон» корпорациясын ТВА әуекомпаниясы сатып 
алғаннан кейін қалай аталды
A) «Хилтон интернейшнл»
B) «Хилтон корпорейтид»
C) «Хилтон интеркорпорейтид»
Б ) «Хилтон интерконтиненталь»
Е) «ХТВА»

21. Англиядағы басты орын алатын компания
A) «Траст Хаузес Лимитед»
B) «Интерконтиненталь»
C) «Холидей Инз Интеркорпорейтид»
П) «Хилтон Интернейшнл»
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Е) 2 жауабы дұрыс
22. «Сотер» қонақүйі мен туристік корпорациясын 
Францияның қандай әуекомпаниясы негіздеді
A) Эр Франс
B) Пан Американ
C) Люфтганза 
Б ) ТВА
Е) Дұрыс жауабы жоқ

23. Эр Франс компаниясы қандай қонақүй туристік 
корпорацияны негіздеді
A) «Сотер»
B) «Меридиен»
C) «Хилтон»
])) Пан Американ 
Е) Дұрыс жауабы жоқ

24. Француздық қонақүй корпорациясын ата
A) «Меридиен»
B) «Хилтон интернейшнл»
C) «Супранасьонал»
I)) «Интерконтиненталь»
Е) Дұрыс жауабы жоқ

25. Испанияда 22 отелі 13 мың орны бар қонақүй тобы қайсы
A) «Румаса»
B) «Шале»
C) «Меридиен»
0 )  3 жауабы дүрыс
Е) Дұрыс жауабы жоқ

26. Европадағы туризімі дамыған ең ескі мемлекеттердің бірін 
көрсет
A) Швейцария
B) Венгрия
C) Великобритания
1)) Норвегия 
Е) Финляндия
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27. Швейцариядағы қонақүйдің қандай түрлері үлкен 
дәрежеде қолданылады
A) Бунгало
B) Ротели
C) Флайтели 
П) Флотели 
Е) Ботели

28. Батыс Берлилдегі бірінші жүзетін отельді ата
A) «Шпрее Берлин»
B) «Сюнер»
C) «Берлин Мериднен»
Б ) 2 жауабы дұрыс
Е) 3 жауабы дұрыс

29. Батыс Берлиндегі бірінші жүзетін «Шпрее Берлин» 
отелінде қанша орын бар
A) 262
B) 260
C) 312 
Б ) 159 
Е) 362

30. 320 орынды Батыс Берлиндегі отельді ата
A) «Берлин Экссельсиор»
B) «Берлин Меридиен»
C) «Шпрее Берлин»
О) Нет верного ответа 
Е) «Сюнер»

31. Жерорта теңізінің жағалауында бірқатар отельдер ашқан 
Белгиялық туроператорды көрсет
A) «Сюнер»
B) «Эр Франс»
C) «Сотер»
Ә) «Холидей Инн»
Е) «Хилтон»
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32. Қандай теңіздің жағалауында Белгиялық туроператор 
«Сюнер» бірқатар отельдер ашқан
A) Жерорта
B) Қара
C) Қызыл 
0) Солтүетік 
Е) Ақ

33. Жазғы уақытта 55 мың орналастыруға орны бар 
Европалық мемлекетті ата
A) Финляндия
B) Испания
C) Греңия 
Б ) Египет 
Е) Россия

34. Азияның көне экзотикалық мемлекетін, туристерді 
тартатын орталық болып келген елді ата
A) Үндістан
B) Бангладеш
C) Непал 
О) Пакистан 
Е) Лаос

35. Азияның қай мемлекеті туристерді өзінің өзіндік көне 
мәдениеті, табиғаты жэне сэулетті қалаларымен қызықтырады
A) Жапония
B) Индия
C) Непал 
П)Бирма 
Е) Вьетнам

36. Өзгеше кішкене Азияның аралдық мемлекеті топтык 
туристер барады ол:
A) Шри Ланка
B) Тайланд
C) Жапония
□) Оңтүстік Корея 
Е) Дүрыс жауабы жоқ
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37. Карлов Варахтағы (Чехия) интуристік ұйымыны11 
қонақүйлері қалай аталады
A) «Интеротель»
B) «Интерконтиненталь»
C) «Интеринкорпорейтид»
[)) «Карловы Вары Лимитед»
Е) Дұрыс жауабы жоқ

38. Чехияда қандай үйым қонақүй мекемелерін біріктіреді
A) «Чедок»
B) «Интеротель»
C) «Карловы Вары Лимитед»
Б) «Интерконтиненталь»
Е) Дұрыс жауабы жоқ

39. Әлемге танымал «Карловы вары» курорты қай жерде
A) Чехия
B) Словения
C) Венгрия 
Э) Польша 
Е) Болгария

40. 456 орны бар, эр номерде ванна телефон, радио түсті 
теледидар, будильдик, мини бар жабдықталған Балгариядағы 
отель қандай корпорациямен ашылған
A) «Интерконтиненталь»
B) «Сюнер»
C) «Сотер»
[)) «Хилтон»
Е) «Меридиен»

41. Люкс номерінің бір орындық бөлменің ауданы қандай
A) 14 кв. м
B) 30 кв. м
C) 25 кв. м 
Б ) 10 кв. м 
Е) 12 кв. м
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42. Люкс номерінің екі орындық екі бөлменің ауданы қандай
A) 30 кв. м
B) 35 кв. м
C) 20 кв. м 
Ә) 25 кв. м 
Е) 10 кв. м

43. Люкс номерінің екі орынды үш бөлменің ауданы қандай
A) 55 кв. м
B) 60 кв. м
C) 40 кв. м 
О) 45 кв. м
Е) Барлық жауабы дүрыс

44. Люкс номерінің екі орынды бір бөлменің ауданы қандай
A) 16 20 кв. м
B) 20 30 кв. м
C) 10 15 кв. м
□) Барлық жауабы дүрыс 
Е) Барлық жауабы дүрыс емес

45. «Жоғары А» разрядты 1 2 орынды номерлер қонақүймен 
мотелдерде қанша % құрау керек
A) 90%
B) 10%
C) 25%
Б ) 36%
Е) 100%

46. «Жоғары А» разрядты көпбөлмелі номерлер қонақүймен 
мотельдерде қанша % құрау керек
A) 5%
B) 10%
C) 35%
О) 55%
Е) 20%
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47. «Жоғары А» разрядты көпбөлмелі номерлер қонақүймен 
мотельдерде қанша % құрау керек
A) 5%
B) 90%
C) 20%
Б ) 50%
Е) 30%

48. Жоғары «А» разрдты бір орынды бөлмелі номерлер қонақ 
үйлерде ауданы қандай болуы керек
A)10 12 кв. м
B)5 6 кв. м
C)25 кв. м 
Б)15 20 кв. м 
Е) 18 22 кв. м

49.Жоғары «А» разядты бір бөлмелі 2 орынды номерлер 
ауданы қандай?
A) 14 16 кв.м
B) 20 25 кв.м
C) 20 22 кв.м 
Э) 18 22 км.в 
Е) 16 22 км.в

50.Жоғары « А разрядты 2 бөлмелі қонақ үйде ауданы қанша?
A) 22 кв.м аз емес
B) 20 кв.м аз емес
C) 30 кв.м аз емес 
О) 25 кв.м аз емес
Е) Барлық жауабы дұрыс

51. Жоғары «А» разрдты 3 бөлмелі номерлер қонақ үйлерде 
ауданы қандай
A) 40 кв.м аз емес
B) 50 кв.м аз емес
C) 30 кв.м аз емес 
О) 60 кв.м аз емес 
Е) 3 жауабы дұрыс
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52. «Люкс» кластағы қонақүйлерде:
A) 3 жауабы дұрыс
B) жоғары дәрежедегі сәулеттік шешіммен орналасқан 
қонақүй
C) жеке жобамен соғылған
Э) арнайы эмбблемасы жэне түсті жарнама атымен 
Е) I жауабы дүрыс

53. «Люкс» кластағы қонақүйлерде болу керек
A) 3 жауабы дұрыс
B) кіру жолы
C) қонақүй кіреберісі
[)) жайлы көкжиек жэне жақын территориясы 
Е) 2 жауабы дүрыс

54. Тұратын бөлмелерде жэне қонақүй холлдарында болу 
керек
A) 3 жауабы дүрыс
B) интерьері көркем безендірілген
C) жоғары сапалы жиһаз 
Э) өсетін гүлдер
Е) компьютерлер

55. Қонақүйдің иненерлік -  техникада элемдік жетістіктер 
дэрежесінде не орындалуы керек
A) барлық жауабы дүрыс
B) тэулік бойы ыстық су жүйесі
C) орталық кондиционер 
Э) орталық жылу
Е) тэулік бойы жарықтандыру

56. Қандай көпшілік орындар жоғары дыбыс изоляциялауды 
қажет етеді
A)3 жауабы дүрыс
B) қабылдайтын вестибюль
C) қабатаралық холлдар
В)дәретхана
Е) 2 жауабы дұрыс



57. Қонақүй мекемелерінде лифттердің жүмыс істеу уақыты
A) тэулік бойы
B) жыл бойы
C) сағат сайын
Г)) дұрыс жауабы жоқ 
Е) секунд сайын

58. «Люкс» кластағы қонақүйлерде қызмет көрсету үшін не 
болу керек
A)барлық жауабы дүрыс
B) байланыс бөлімі, халықаралық жэне қалааралық 
телефондық байланыс
C) барлық номерлерде қызмет көрсету бөлімімен қоса 
телефондық байланыстың болуы 
['))і(омерлерде ішкі дабыл жүйесі
Е) туристік қызмет көрсету бюросы

59. «Люкс» кластағы қонақүйлерде сауда жэне түрмыстық 
қызмет көрсету үшін не болу керек
A)Барлық жауабы дүрыс
B) Сақтау камерасы жэне тағамды номерлерге жеткізу
C)Порфюмерияны сувенеерлер жэне т.б. тауарлар сататын 
дүкендер
Б)Әсемдік салоны
Е) Түрмыстық қызметтер бөлімі, тазалау, үтіктеу, аяқ киімді 
жөндеу жэне т.б.

60. «Люкс» кластағы қонақүйлерде:
A)3 жауабы дұрыс
B) банктік қызметпен қамтамасыз ету
C) валюта айырбастау бөлімі
0)компьютерлік қызмет
Е) 2 жауабы дұрыс

61. «Люкс» кластағы қонақүйлерде спорттық сауықтыру 
қызмет көрсету комплексінде:
A)Барлық жауабы дұрыс
B) 4 тілде синхронды аударылатын киноконцертті зал
C) Аттракцион залы
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І))Теннис корты, кегельбан, бнльярд, жабық спортзалдар, 
сауна жэне бар
Е) Пляж, жузу бассейні, қайықтар станциясы
62. Қанша қабатты ғимараттарда лифт болу керек
A)2 жэне оданда көп
B) Бірқабатты
C)Бес жэне оданда көп
В)Жиырма бес жэне одан да аз 
Е) Дұрыс жауабы жоқ

63. Жоғары «А» кластағы қонақ үйлер мен мотольдерде 
міндетті түрде не болу керек
A) Екі жаубы дұрыс
B) Медбике
C) Дәріхана
□) Дұрыс жауабы жоқ 
Е) Үш жаубы жоқ

64. Жоғары «А» кластғы қонақүйлерде мідетті қызметтер.
A)2 жауабы дұрыс
B)Нөмірлерге таңертеңгі, түскі жэне жеткізу
C)Театр жэне киноға билеттер сату
В) Қонакүй жэне мотельдерде экскурсиялық бағдарлама 
Е) 3 жауабы дұрыс

65. Жоғары «А» разрядты қонақүйлерден люкстік 
қонақүйлердін айырмашылығы неде
A)2 жауабы дұрыс
B)Жабық автотұрақ
C)Бар горилі
0)3  жауабы дұрыс 
Е) Бір бөлмелі номер

66. Туристік қонақүйлер мен мотельдерде міндетті түрде не 
болу керек
A)3 жауабы дүрыс
B)Туркабинет
C) Оқырман залы бар кітапхана
В)Аттракцион зал



Е) Компьтерлік зал

67. Қанша қабатты бірінші разрядты қонақүйлерде лифтер 
тэулік бойы жүмыс істеу керек
A)3 этаждан жоғары
B) 5 қабаттан оғары
C)10қабатты 
Э)2 жэне жоғары
Е) Дұрыс жауабы жоқ

68. 2 ші разрядты қонақүй комуналды жабдықтарын ата
A)3 жауабы дұрыс
B)Суқұбыры
C) Канализация 
0)0рталы к жылу 
Е) Компьютер

69. 2 —ші разрядты қонақүйлер мен мотельдерде қанша 
номерлер санузелмен қамтылған болу керек
A)10 кем емес
B) 5 аз емес
C)20 
Б)90 
Е) 15

70. 3 ші разрядты қонақүйлер мен мотельдерде телефон қайда 
орналасу керек
A)2 жауабы дүрыс
B) Барлық номерде
C) 1 телефон 2 номерге 
0)Бас администратора 
Е) Барменде

71. 4 -  ші разряддты қонақүйлер 3 ші разрядты қонақүйлерден 
айырмашылығы неде
A)2 жауабы дұрыс
B)суқұбырының болмауы
C) канализациянң жоқтығы 
0)номерлерде краваттың болмауы
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Е) дұрыс жауабы жоқ

72. Жабдықтармен жабдықталуына және инвентарьіне 
байланысты номерлер қанша категориге бөлінеді
A)5
B)10
C)6 
Б )4 
Е) 2

73. 2 адамға арналған 2 немесе одан да көп тұратын бөлмелері 
бар номерлер қандай категорияға жатады
A)Жоғары
B) Үшінші
C)Бірінші
В)Екінші 
Е) Оныншы

74. Жоғары категориялы номерлер қанша бөлмелері болу 
керек
A)2 және оданда көп
B) 1 жэне оданда көп
C) 1,5 жэне оданда көп 
Б )5 жэне оданда көп 
Е) Барлык жауап дұрыс

75. 1 ші категорияға қандай номерлер жатады
A)Бір бөлмелі 1,2 жэне 3 адамға
B) 3 бөлмелі бір адамға
C)2,5 бөлмелі 5 адамға 
П)2 жауабы дұрыс
Е) 3 жауабы дұрыс

76. «Толық емес санузел» II -  ші категориялы қонақүйлерде 
нені білдіреді
A)Унитаз + қол жуғыш
B)Унитаз -  биде
C)Қолжуғыш -  биде 
Б)Биде + душ бөлмесі
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Е) Қолжуғыш + биде + ванна

77. III -  ші категориялы номерлерде қандай санузел бірлігі бар
A) Қолжуғыш
B) Унитаз
C) Биде
Б ) Душ бөлмесі 
Е) Ванна

78. IV категориялы қонақүй нөмері немен сипатталады
A) Номерде санузелдің жоқтығы
B) Столдың жоқтығы
C) 3 бағдарламаның жоқтығы 
О) 2 жауабы дүрыс
Е) 3 жауабы дұрыс

79. Бір бөлмелі номерлер 4 немесе одаида көп адамға арналған 
разрядқа қатыссыз түрғын бөлмелер қандай типке жатады
A) Жатахана
B) «Люкс»
C) Аз жанүялық 
О) Коммуналды
Е) Дүрыс жауабы жоқ

80. Соғылған қонақүй аттестаңиядан қашан өтеді
A) Эксплуатаңиядан өткізгенге дейін
B) Эксплуатациядан өткеннен кейін
C) Қүрылыс басында 
Б ) 3 жауабы дұрыс
Е) Дұрыс жауабы жоқ

81. Қонақүйлер мен бөлмелер аттестациясы кезінде 
толтыратын анкеталар кімнің жауапкершілігіне жатады
6) 2 жауабы дүрыс
7) Директор
8) Бас бухалтер
9) Қонақүй менеджері
10) Ресторан басаспазшысы
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82. Мотор орнапасқан бөлмелерге жақын номерлер бағасы 
қанша % ке төмендейді
A) 5 %
B) 10%
C) 50 %
Б) 20 %
Е) 35 %

83. Жартылай подвалды, қараңғы мекемелерде немесе 
санузелге жақын орналасқан номерлер бағасы қанша % 
төмендейді
A) 10%
B) 5 %
C) 20 %
Б ) 30 %
Е) 50 %

84. Лифті жоқ 3 қабаттан асатын қонақүйлер номері бағасы 
қанша % төмендейді
A) 5 %
B) 15 %
C) 10 %
О) 25 %
Е) 20 %

85. Франциядағы бір жүлдызды қонақүйде қанша номері болу 
керек
A) 7 аз емес
B) 10 аз емес
C) 2 жауабы дұрыс емес 
О) 20 аз емес
Е) 3 жауабы дұрыс

86. 2 жұлдызды категориялы қонақүй қызметкерлері қанша 
шетел тілін меңгеруі керек
A) 1
B) 3
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С) 2
Э) 4 
Е) 5

87. Дамушы мемлекеттерде кең тараған классификациялық 
жүйе
A) Үнділік
B) Қытайлық
C) Туркиялық
□) Австралиялық 
Е) Въетнамдық

88. Қонақүй мекемесінің Уставына қандай пункт кірмейді
A) Қонақүй мекемесінің номерлер саны
B) Мекеменің аты жэне адресі
C) Мекеменің қызмет түрі жэне аты 
□) Қүқықтық дэрежесі
Е) Мекемеге бағынышты үйым

89. Қонақүй табысы экономикалық стимулдау фонды қонақ 
үй табысы неге қатысты ?
A) 3 жауап дүрыс
B) материялыдық бағалау
C) әлеументік мэдени шаралар
В) өндірісті дамыту үшін
Е) 2 жауап дүрыс

90. Әрқашан қозғалыста болатын ақша суммасы және 
материалдық бағалы заттар?
A) Айналымдағы заттар
B) Негізгі фонд
C) Нарматив
В) Қонақ үй мекемесінің балансы 
Е) Дүрыс жауап жоқ

91. Қонақ үйдің айналым заттары дегеніміз не?
A) 2 жауап дүрыс
B) ақша суммасы
C) материалдық бағалы заттар
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])) 3 жауап дұрыс 
Е) негізгі фонд

92. Қонақ үй мекемесінің негізгі сумма жэне айналымындагы 
заттар нені құрайды?
A) Уставты қор
B) Материалды заттар
C) Ақша суммасы
])) Қонақ үй рентабелдігі 
Е) Негізгі қор

93. Қонақ үй мекемесінің финанстық жоспары нені қүрайды?
A) Кіріс жэне шығыс балансы
B) Уставты қор
C) Рентабельдік
П) Айналым заттары 
Е) Дұрыс жауап жоқ

94. Қонақ үй мекемесінің табысын кім бөледі.
A) Финанстық жоспар
B) Оң сальдо байланыс
C) Айналым заттар 
Г)) Устав қоры
Е) Барлық жауап дұрыс

95. Қонақ үй мекемесінің суммасы материалдық бағалы 
заттарды сатудан аклынған неге тең бағытталады.
5. Айналым заттары
6. Устав қоры
7. Негізгіқоы
8. 3 жауап дүрыс
9. 2 жауап дұрыс

96. Қонақ үйдің инжинерлік -  теникалық кұралдар қандай 
топтардан тұрады.
A) Барлық жауап дұрыс
B) Санитарлы техиикалық
C) Энергоснабжение
В)Лифт шаруашылығы
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97. Қонақ үй жайлылығы немен анықталады.
A) 3 жауап дүрыс
B) Санитарық техникалық қүралдар
C) Жеке санузилдің болуы
І'))Су және ыстық су эр номерде жүргізілуі 
Е) 2 жауап дүрыс

98. Толық санузел нені қарайды?
A) 3 жауап дүрыс
B) ванна душ бөлмесінен
C) қолжуғыш
В)унитаз
Е) 2 жауап дұрыс

99. Толық емес санузел бүл
A)3 жауап дүрыс
B) қолжуғыш
C)унитаз
Б)Душ  поддонмен 
Е) 2 жауап дұрыс

100. Кіші санузел бұл:
A)2 жауап дұрыс
B)қолжуғыш
C)унитаз 
0)ванна
Е) 3 жауап дұрыс

Е) Автаматика
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