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Кіріспе  3

КІРІСІІЕ

Соңгы онжьидықта дүниежүзілік туризмнің царкынды дамуы 
туризм саласындагы цызметкерлер санының екі есе және туристік 
сапар шыгындарының бір жарым есе өсуіне экелді.

Қазіргі таңда туризмге және Қазақстан Республикасына (ҚР) 
деген қызыгушылық үлкен туристік потенциалга ие, бүл елдегі 
туристік қызметті реттеу және халықтың тарихи-мәдени мүрасын 
қайта жаңгыртудың негізін қалайтын мүддені айқындауда. Зама- 
науи туриндустрия нарыгында ҚТБ-ің көптеген үйымдары (атақты 
әлемдік қонақжайчыц жүйелер және кішігірім туристік фирма- 
лар) олармен көрсетілетін қызметтің сақталып қалатын бейнесін, 
түтынушылармен тез қабылданатын, қогамдагы санамен сай 
келетін қызметтерді жасауга тырысады. Іскерлік белсенділіктің осы 
аспектісіне жататын компаниялар еиібір кедергісіз сирек қүбылысқа 
айнала бастайды.

Бірақ мойындауга тура. келетін бір жагдай, көптеген компания- 
ларга көрсетілген үмтылыстарга, қызметтер багдарламасына 
жету жэне оны тәжірибеде сәтті орындап шыгу бәрінің қолынан 
келе бермейді. Бүл багдарламалардың басты мақсаты -  үсынылатын 
қызметтің үтысқа сай келетін имиджін қалыптастыру.

Сервистік өнімнің қызметі — бүл оның жалпы қабылдануының 
жогары формасы, ол мақсатты түтынушыларды түрақты және 
әлеуметтік-психологиялық түргыдагы көріністі беру үшін қызмет етеді.

1993 жылы туризм индустриясын дамытудың Үлттық 
багдарламасы қабылданды, ал 1998 жьілы -  «Жібек жолы бойындагы 
тарихи орталықтардың жаңгыруы, түркі тілдес мемлекеттердің 
мәдени мүрасын сақтау және мирасқорлықты дамыту» атты 
ҚР-ның Мемлекеттік багдарламасы, 1997-2003 жылдар аралыгындагы 
туризм инфрақүрылымының қалыптасуы», 2030 жылга дейінгі 
Қазақстан Республикасыныц туризмін дамыту стратегиясы, сонымен 
бірге 2003-2005 жылдар аралыгындагы туризмді дамыту багдарлама- 
лары жасалды. Бүл багдарламалардың басты мақсаты республикадагы 
аса тиімді заманауи және бәсекеге қабілетті туристік кешенді қүру 
және экономиканың жапсарлас секторларын дамыту болып табыла- 
ды. Сонымен бірге, Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру 
мен дамытуга багытталган. Қазақстан аймақтарындагы мэдени- 
тарихи және рекреациялық ресурстарын дамытуга, сақтауга, сондай- 
ақ туристік саланың гылыми-әдістемелік көздермен қамтамасыз
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етіпуіне, кадрларды әзір/іеуге жэне қайта даярлауга учкен мән берілді. 
Туризм сачасындагы маркетинг — бул туристік тауарлар жэне 
қызметтерді жоспарлау және өңдеу, сату, тауарды жылжыту және 
қызметтер бойынша суранысты ынталандыру және бага белгілеу 
қызметтері.

Алгашқы жүйелік әрекет, принциптері жзне маркетингке терми- 
нология 1971 жылы Криппендорфомда жасачынды.

Қазіргі уақытта қонақжайлық-туристік кәсіпорын индустри- 
ясы нарықта түтыны.чуына максималды беііімделген болуы ке- 
рек. Бүл түтынушының қажеттілігін қанагаттандыру гана емес, 
түтынуиіының қажеттілігіне мақсатты багыттстуы қажет. 
Туристік үйымдарга, сонымен қатар әлеуметтік және экологиялық 
ортага деген қарым-қатынас та мацызды.

Сонымен, 70-жылдардың ортасынадейін туристікмаркетингаста- 
рында ҚТБ үйымының түжырымдамасы түсіндірілді. Маркетингте 
80-90 жылдары туризм басқа магыначы багыттарын алады: негізгі ек- 
пін туристік қызметтердіц ҚТБ үйымыныц барлық саясаты клиент- 
тердіц жаңа қажеттіліктерін анықтау және багыттау болды.

Туризм индустриясын үйымдастыруда қызметкерлердің білік- 
тілікке жогары жауапкершілікпен қарауы, клиенттердің қажеттілік- 
терін қанагаттандыруда өз имиджін қүруга ерекиіе көціл аударуы даму 
болашагымен тыгыз байланысты.

Туризм сачасындагы мамандарды әзірлеу барысы нақтылы 
қиындықтармен байланысты, олардың қатарына жеткіпіксіз гылыми 
жетекіиі-жауаптылар санының, туризм инфрақүрылымыиа қатысты 
жүйелі оқулықтардың жеткічіксіздігі, туристік қызмет үйымдарының 
экономикачық көзқарастары жатады.

Үсынылып отырган оқу қүрачында Қазақстандагы қонақ үй 
бизнесі саласындагы кәсіпкерлікті дамытуга негіз болатын туризм 
инфрақүрылымына және оның мәнін қарап іиыгуга әрекет жасачган.
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1.1

ТУРИЗМ ЖӘНЕ ҚОНАҚ ҮЙ БИЗНЕСІ 
САЛАСЫНДАҒЫ МАРКЕТИНГТІК  

БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

«М аркетингтік қызметтің» 
мазмұны мен ерекшеліктері

Әлемдік өркениеттің қазіргі заманға сай дамуының объек- 
тивті зандылығы әлеуметтік салада пайда болатын әлеуметтік 
аспектілер, құбылыстардың, даму бағыттарының, тепе-теңдіктер 
жиынтығының басымдылығы болып табылады.

Ондаған жылдар бойы отандық жэне шегелдік басқару 
жүйелерінде басымдылыққа ие болған экономикалық парадиғма' 
назарды қоғамдық дамудың басымдылық жағына көңіл аударып, 
мәселенің материалды-заттай аспектілеріне шоғырландырды. 
Өсіп келе жатқан адам қажеттіліктерін қамтамасыз етудің кепілі 
экономикалық өсу мен даму болыгі табылады деғен ой осыдан 
қалыптасты. Дәлел ретінде экономикалық тұрғыда белсенді дамып 
келе жатқан бірнеше қоғамдық жүйелердеғі әл-ауқат деңғейінің 
өсуі қарастырылады.

Бірақ қазіргі заманғы даму сатысында, ғылым басқару мәселесінің 
жаңа шешімін күруда. Адамның, элеуметтік топтардың жэне бүкіл 
қоғамньщ тіршілік етуін алдыңгы қатарга қоя отырып, ол мақсатты 
бағыт ретінде жаңарудың барлық кешенін анықтайтын, экономикалық, 
злеумеітік жэне экологиялық аспектілердің өзара байланысын 
қамтитын элеуметгік-экономикалық даму багьгггарыи алға қояды.

Өндірістік емес саланың даму деңгейі кез келген елдің 
элеуметтік-экономикалық даму көрсеткішінің маңыздысы болып 
табылады. Күрделі элеуметтік проңестердің эсерінен қүрастырыла 
отырып, ол әлеуметтік-экономикалық мэселелердің барлық 
жиынтығын, олардың динамикасын, даму болашағын көрсетеді.

Өндірістік емес сала ондірістік салаға қараганда қазіргі
замангы сатыда қарқынды дамуда. Қызмет корсету саласының
1 Парадигма- парадигма (зерттеу есептерінің улгілері ретінде кабылданған 
теория)
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динамикалық өсуі қазіргі заманғы экономика саласында жаһан- 
дық бағыттардың бірі болып табылады.

М емлекеттік статистикалық органдардың мэліметтері бойын- 
ша қызмет көрсетудің үлесі индустриалды дамыған елдерде жал- 
пы ұлттық өнімнің 2/3, 3/4 үлесін алуда. Мысалы, Батыс Еуропа 
елдерінде жұмысбастылардың 70%-дан жогарысы қызмет көрсету 
саласында жұмыс істесе, АҚШ -та бұл көрсеткіш 79%-ға жеткен 
жэне 2010 жылға дейінгі болжамдар бойынша бос жұмыс орында- 
рын тек осы сала ғана қамтамасыз етеді.

Қызмет көрсету индустриясы алуан түрлілігімен ерекше- 
ленеді. Қазіргі заманғы әлеуметтік-экономикалық әдебиеттерде 
қызмет көрсету саласын сипаттауда салалардың көптеген түрлері 
қолданылады.

Өндірістік емес саланы толық сипаттауға мына түсініктер кіреді:
-  тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жэне халыққа 

тұрмыстық қызмет көрсету;
-  өндірістік емес сала ұйымдарына көрсетілетін көлік жэне 

байланыс қызметі;
-  геология жэне кенді зерттеу (мұнай мен табиғи газды терең 

бұрғылаудан басқа);
-  денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыздандыру;
-  дене шынықтыру, туризм жэне спорт;
-  ағартушылық-мәдени қызмет жэне өнер;
-  ғылым жэне ғылыми қызмет көрсету;
-  қаржы-несиелік қызмет көрсету жэне сақтандыру;
-  басқару;
-  қоғамдықұйымдар.
Барлық осы экономикалық тенденңиялар үлкен рөл атқарады 

деп түсіндіреді, олар ғалымдар мен заманауи «маркетингтік 
қызмет» практикасында басқару функциясын ерекшелейді.

Маркетинг теориясындағы қызмет категориясының тарихи 
идентификациялары, яғни физикалық тауарлары мен маркетинг 
қызметінің пайда болуы жэне қалыптасуы, оның ғылыми пэн 
(дисциплина) болуымен тығыз байланысты.

Әлемдік практикада маркетинг түсінігі бірден пайда болған 
жоқ. Ол өндірушілердің қызметі мен нарықтағы көпжылдық 
эволюциялық нэтижелі көзқарасы болып табылады, сонымен
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қатар қамтамасыз ететін ғылыми-техникалық революциясы. бір 
жагынан тауарлардыд кең түрі, ал екінші жағынан -  олардың 
жаңаруындағы жоғары жылдамдығы.

Экономистер тарихи даму түсінігі мен маркетинг бағытының 
төрт негізгі конңепциясын (түжырымдамасын) өңдеп шыгарды 
(1-кесте):

-  тауарлық бағдары;
-  өткізу бағдары;
-  нарықтық бағдар;
-  маркетингтік басқару.
Қазіргі кезде маркетингтік басқару саясатының үйымдас- 

тырылуы өнімді өткізу мүмкіндігіндегі жарнаманы қолданудың бар- 
лық этаптарынан өтті. Маркетингтік саясаттың басты мақсатгары 
сүранысты қалыптастырудың кешенді әдістемелерін қүру жэне 
өндірісті ынталандыру, мақсатты түтынушылардың бағыты мен 
үсынылып отырған қызметінің жағымды имиджін қалыптастыру 
жэне сапа жүйесінің барлық үйымының бет-бейнесінің және 
түрақты мақсатының саясатын енгізу болып табылады .

1-кесте -  Маркетинг концепциясынын тарихи дамуы мен кезендері

Ж ы л д ар К онцепцияларды ң
атауы М ақсатты  багы ты

1860-1930 «Тауарлык багыт»
Тауар сапасынын жақсаруы тұтынушылар 
сұранысынсыз жаксаруға ұмтылуы.

1930-1950 «Өткізу бағыты»

Мақсатты сатып апу әсерінен тағы баска әдістер. яғни 
сатуларды барынша көбейтуді қамтамасыз етудегі 
жарнама арқылы сатып алуды жүзеге асыру. Нарык 
ұсынатын өнімнің өткізілуі ерекше мэселе болып та- 
былады

1950-1960 «Нарықтық бағыт»
Жоғары сапаның үлкен сұраныспен қолданылатын 
тауарлардың ерекшеленуі жэне сол тауарлар сатуларын 
барынша көбейтуді камтамасыз етуі.

1960 -с о н ы ң  
ішінде қазіргі 
уақытқа дейін

«М аркетингтік багыт»

«Нарыктық жаңашылдық», потенциалды сатып 
алушылар талаптарына мұқият назар аудара оты- 
рып, сол тауарларга сүранысты қапыптастыру жэне 
өткізуде тұтынушыны ынталандыру, сатып алушылар 
қолданысының кешенді әдістерін нарықтық зерттеу, 
болашақты жоспарлау және болжау.

80-90-ыншы
жылдар

М аркетингтің басқа магынада бағы.ттала алуы: 
клиенттердің жаңа қажеттіліктерін аныктау, болжау 
жэне кәсіпорынның барлы қ саясатының нарыққа 
багыты.
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Сала жэне қызмет түрі, нарықтың даму дәрежесіне байланыс- 
ты ғылымда жэне тәжірибеде маркетингтің бірнеше түрлері таны- 
лып білінеді.

Маркетинг турлерінің классификаңиясы (жіктелім) келесі 
авторлардың жүмыстары негізінде түңгыш рет қүрастырылған: 
1-белгі (мерзімдік қызметі) жэне 4-(қызмет түрі) белгілері бойынша
-  Р.А. Фатхутдинов; 2-белгі (қызмет көрсету облысы) -  Е.Н. Голуб- 
кова; 3-(қызмет ортасы) жэне 6-(нарықтың даму дәрежесі) -  Ж.Ж. 
Ламбена; 5-белгі (қызмет эсері) -  Ф. Котлер; 7-белгі (маркетингтің 
даму дэрежесі) -  А.И. Ковалева жэне В.В. Войленко.

Қазіргі әдебиет көздерінде маркетинг үғымының түрлі 
анықтамалары берілген. Философия жэне нарықтагы қызметтің 
бүл түрі басқарудың «қызмет түрі» және үйымдастырудың «ойлау 
түрі» 1-суретте көрсетілген.

1 -сурет -  Маркетинг — заманауи кәсіпкерліктің 
философиясы жэне әдістемесі ретінде

Қызметтік сектордағы елдердің экономикасына қарамастан 
1940-жылдарда қызмет көрсету саласы басым бола бастады, марке- 
тологтар бүл саланы талқылауға жэне маркетингтік қызметтер сек- 
торымен жэне табиғаттың зерттеулерімен шүгылдануды талап етті.

Көрсетілетін қызметтер саласы ғалым-маркетологгарға 
бүл пэннің дербес білім аясы ретінде тануына тура келді, та- 
ластар барысында баспасөзде жэне ғылыми симпозиумдардың 
ортақ маркетинг түжырымдамасынан заңдылық жэне қызметтер 
маркетингін ерекшелеудің орындылығы туралы өз көзқарастарын 
қорғады.
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Сол кезде есімдері танымал Л. Берра жэне А. Парасуман 
айтқандай, күмәндануға жол бермейтін маркетинг, физикалык 
тауарлардың маркетингін білдіреді.

Әйтсе де, (1953-1980 жылдары) қызмет маркетингінің пайда 
болу кезеңінде 100-ден артық жүмыстар жарияланған: Дж. Бейт- 
сон, Дж. Чепиель, Г1. Эгле, У. Джордж, К. Гренрос, Ю. Джонсон,
Э. Ланжар, К. Лавлок, Л. Ш остак және т.б. Осы жүмыстардың ба- 
сым бөлігі 1970-жылдары басылымда пайда болды.

Ресейлік галымдар осы салада 1990-жылдарда ғана бар 
күштерін салды. Атап айту керек, осы саладағы отандық зертгеу 
жүмыстарының саны көп емес. Бүл Ресейде енді пайда болған 
пэндер қатарында шынайы болып көрінеді.

Бүл кезқарастарды Ф. Котлер былай деп бөлді, қызметті 
анықтауға үсынатын «кез келген әсері немесе қызметтің орындал- 
уы бір тараптар негізінде басқаға үсына алатын маркетингтік 
қызметті орындау жэне жеке меншікке алып келмеу».

«Қ ы зм ет-тауар ретінде» деген үғымды талдай отырып, ғалым- 
дар оның маңызын анықтайды, «маркетингтік қызмет» түсінігі, 
сонымен бірге осы түсініктің маңызды белгілерін анықтай оты- 
рып, осы сөздің басты мағынасының сипаттамасын анықтайды 
(2-кесте ).

2-кесте -  Ғалымдар еңбегінде «маркетингтік қызмет» түсінігін аныктау

Маркетнштік қызметтің 
аныктамасы

Оныц бас магынасына 
түсініктеме және мінездеме 

жолдарының манызды 
белгілері

Анықтама авторы және 
әдебиет көзі

1 2 3
1. Бүл шаруашыпык жұмысын 
баскарудагы тұжырымдамалардың 
өндірісі, жаппай өткізу, нарыкка немесе 
тұтынушы нарык күйі және басқарудың 
коммерциялык максаттарына байланысты 
багдарланған кэсіпорындардагы тауарлар 
және кызметтер.
2, Кэсіпорынның барлық қызметіндегі 
басқару және үйымдастыру жүйесі.
3 Бұл өңдеулер нактылы тауарлар 
(қызметгер) немесетауарлық жүйелердін 
таңдаулы нарыксегментгерін жасау, 
өндірістің үйымы және іске асырудың 
комплексті профаммаларының 
кәсіпорындары деңгейінде

«М аркетинг» жэне «М аркетингтік 
қызмет» магыналары арасында накты 
айырмаш ылық жоқ.
Басты тагайындау:
- бұл тауарлар (қызметтер) өндірісінің  
нары қты қтүж ы ры м дам алары  ж эне 
нары қ сегменті түсінігі талқы лауга 
алынып, багдарланған басқарулар;
- нарықты қ жаңалықтагы нақты 
тауарларды ң (кы зм еітер) 
багдарламасы жэне өткізімділігі

A.И Ковалев
B.В В ойленко
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Кестеніц соңы
1 2 3

Баскарылаты н әлеумсттік процесс жеке 
жэне топты қ адамдар басқа да пайда 
болган өнім дер ж энс багалы заттармен 
өз каж еттіліктерін қанагаттанды ру 
үшін пайдаланады

Кэсіпоры ндарды н пайдасы на алып 
келетін клненттердің макснмалды 
қажеттіліктерін канагаттанды ру 
Басты  тагайы ндау -  
тұты нуш ы га деген багыт

Ф. Котлер, 
Дж. Боуэн, 

Дж. М ейкенз

Қ ызм еттср нарыгындагы кешенді. 
лрограм м алы  қызмет, тауар-кы зметті 
күрып және оны өндіретін  қызметтер, 
сонымен бірге ары  карай оларды нақты 
кызм етгер нарыгында туты нуш ы га өз 
каж еттілігіне пайдалануга жеткізу.

Қ осбірлік максаты -  
тұты нуш ы ларды н сұранысын 
канагаттанды ру максатында 
кәсіпоры нны ң пайдасын макси- 
м алды ету. Е рекш ел ік -элеум еттік  
кажеттілікті қанагаттанды ру.

Е.В. Песоцкая

Н арық қажеттілігін  қанагаттандыруға 
багы тгалу ж әне бэсекелестер шартында 
панда алу максатындагы кәсіпорын 
қызметі.

Бұл нарык кызм етінін фило- 
софиясы ж эне эдістемесі «ойла\- 
бейнесін» ж эне «кы зм ет бейнесін» 
қалыптастыру. Тсрмнн әлеуметтік 
элемдік корпоративті, басқару 
процесі, кэсіпорын функциясын, 
өндірістік-ком м ерциялы к кызметін, 
бизнес ортасы н, ғылыми пэнді 
білдіреді.

Б А. Соловьев

Қ аж еттіліктерін болжау жэне 
кез келген тауарды ң алга басу- 
ын ұйы мдасты руды ң негізінде 
баскаруларды ң нарық цикліндсгі 
кез келген кезеңіндегі кез келген 
кы зм еттіңтұты нуш ы лары на багыттың 
тұж ы ры мдамасы

«М аркетинг» жэне «кы зм ет 
маркетингі» магыналары арасында 
нақты айы рмаш ы лы қ жоқ.
Басты  тагайы ндау -  тұты нуш ы га 
багы тты ң тұж ырымдамасы

Р.А Ф атхутдинов

Қ ы зм ет көмегімен тұты нуш ыга дейін 
болатын ш араларды ң (жұмыстар) 
жиы нты гы

К өрсетілетін  қызметтер жайлы 
тұты нуш ы га толы к ақпарат Қысқа 
уақы т іш інде тұты нуш ы га ыңгайлы 
қызмет көрсету

В Г Ф сдцов

Құрастырылған анықтамалардан бөлек, маркетинг -  өндіруші 
мең тұтынушы арасындағы қарым-қатынас. Демек нарықтағы 
жағдайды білетін өндіруші жағдайды анықтап жэне өнімді 
(қызметті) тұтынушы сүранысына қарай дайындайды, демек ол 
перспективаға жүмыс жасайды.

Маркетинғтік қызмет принципті түрде коммерциялық жүмыстан 
айырықшаланады, коммерциялық жүмыс шығарылған қызметтері 
іске асыру үшін барлық қүралдар жэне қызықгыруларды қолдануда 
болады, ал маркетингтік қызмет -  бүл қызмет түтынушы сүраны- 
сымен сэйкес, қызметтердің іске асыру өндірісінің кешенді жүйесі.

М аркетинг қызметінде, негізінен басқару қызметтері 
нарығында да бірқатар ерекшеліктер бар. Осы негізгі ерекшелік- 
терге төмендегілер жатады:
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-  нарықтық процестердің жоғары динамикасы;
-  территориялық сегмент;
-  жергілікті сипат;
-  капитал айналымының жоғары жылдамдығы;
-  нарықтық конъюнктурасыньщ өзгеруінің жоғары сезім- 

талдығы;
-  қызмет өндіруші ұйымының өзіндік ерекшелігі;
-  қызмет көрсету процесінің өзіндік ерекшелігі;
-  қызметтер дифференциациясының жоғары дэрежесі.
Сайып келгенде, «қызмет» ұғымын талдау негізінде маркетинг

қызметінііі процесінде есепке алуды керек ететін, қызметке тән негізгі 
айырмашылық мінездемелерінің қатары ерекшеленеді (3-кесте).

Көрсетілетін қызметтер саласы дэл қазір кәсіпкерлікті 
жургізудің дэстүрлі эдістеріндегі ауысымға селқос қарамайды. 
Барлық мүлтіксіз технологиялардан астам және түтынушылардың 
талғағыштыгына сәйкес келетін сервистердің мүқият игерілген 
жүйелерінің қызмет көрсету процесіне енгізу жаңа салалыққа 
жэне қызметтердің аймақтық нарықтары рүқсатнамаларға, 
серіктестіктерге қызмет көрсетеді.

3-к есте- Қызметтердін ерекшелігі, олардың айырмашылық 
сипаттамалары және сипаттама басқарудағы ерекшеліктері

Е рекш елейтін
касиеті С и п аттам а Б асқ ар у  ерекш елігі

1 2 3
Қызметтердің
сезілмейтіндігі

Тұтынушы, нақты дәлелі 
болмаганында емес, меншікті 
жеке ұсыныстарға байланысты 
бағаға сатып алынуы жэне 
тұтынудан кейін арқа сүйей 
алганында.

Тұтынушылардың жеке ұсыныстарына 
олардың сәйкестігінің көп мүмкіндігі 
үшін қызметтегі сұраныстың 
дифференциациясының процесіне және 
сапалық сипаттамалар

Өндірушіден 
оның қызметінің 
ажырамайтындығы

Қызметті тұтыну ережесі бой- 
ынша, өндіруші жоқ жерде 
жүзеге асады. Тауарға қарағанда 
ондірушіден тәуелсіз - нақты 
форма қазіргі қызмет жатсыну 
үшін мүмкіндікпен жинағы орна- 
ластырмайды.

Сауда қызметін дамытудағы кейбір шекте- 
улер. Сауда бөлімшелерінің функциялары, 
қызметтерді өткізуде ынталандыра білу 
жэне жарнаманы насихаттау арқылы көп 
жагдайда шектеледі. Үлкен рөлді кызмет 
көрсетуші атқарады.
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Кестеніц соңы
1 2 3

Қызметтің
сақталмайтындыгы

Қызметті сактау мүмкін емес. 
Сондыктан түтынушы ез 
қажеттілігін қанагаттандыруға 
баға алу үшін өз кызметін алдын 
ала төлеп қояды.

«Түгынушы өндірісі» деген ерекше форма 
қолданылады. Түгьінушыңың сенімін арт- 
тыру үшін олар жарнама жагын күшейтеді. 
Үлкен ықылас дифференциалдалған багалы 
саясаттың мүмкіндіктеріне білдіреді.

Ж илау жэне 
кызмеітерді тасы- 
малдау мумкін емес

Қасиет өндірушіден қызметтердің 
сақталмайтындыгы жэне 
олардың ажырамайтындыгымен 
шартталган.

Дифференциациаланған багалы саясаттың 
қолданылуы маркетингіне маусымдық 
жэне багыттың тегістеуге бағдарланған 
мүмкіндіктері.

Қызмет сапасының 
тұрақсыздыгы

Қызмет сапасы дербес сапалар тагы 
басқалар (мэдениеттің төңірегідегі 
жэне онер эсіресе) өндірушілердің 
еңбек сапасы. олардың 
күзыреттілік. тіл тапқыштық, 
тілектестік. эдептіліпнен кеңінен 
толқып тәуелді болады, сонымен 
бірге орын жэне қызмет түрлерін 
үсынагын уақыт.

Сапалы тұтынушыга қызмет көрсетуге 
бақылаудың меншікті саясатының 
кызмет көрсетуі жэне өңдеуі, казіргі 
стандарттарга бағыт Үлкен рөлді кызмет 
корсеткен пёрсонал жұмысы алады.

Ерекше мэнді алдын ала тапсырыстардың жүйесі және сақтау 
арқылы бағаны анықтауга негізделетін орындар жэне ұсынылатын 
қызметті беру уақыты, коммуникациялық күштермен сүранысты 
басқару, сонымен бірге мақсаттық клиентгердің сегменті және 
қызмет көрсетуді реттеулердің маркетингтік технологиясы болады.

Қызметтер өндірісін білу сервистің қазіргі индустриясында- 
гы орнықты бәсекелестік артықшылықтарын қүрастыруға, барлық 
сапаға, жаңалыққа жэне имидждің басқа нарықтың аналогтерінде- 
гі2 детерминантасын’ табатын айырмашылық белгі болатын 
ұсыныстарды күруға кобінесе тэуелді болады.

а  о  Туристік маркетингтің 
' ‘ ерекшеліктері мен сипаттамасы

Туризм саласындағы маркетинг -  бүл туристік тауарлар және 
қызметтерді жоспарлау жэне өңдеу, сату, тауарды жьшжыту жэне 
қызметтер бойынша сүранысты ынталандыру және баға белгілеу 
қызметтері.

2 Аналог -  аналог, ұксас
3 Детерминанта -  детерминанта (накты фактор)
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Турисгік маркетингтік тарихи дамуы жалпы мақсатты 
маркетингтік бағыттың дамуымен тығыз байланысты, Алғашқы 
«тауарлық бағыт» туристік маркетинғте тұтынушылардың 
ешқандай шынайы тіркеуінсіз болган. Өткен ғасырдың 30-50 
жылдары туроперагорлар турпакет қызметін өндіріп оны ұсынды, 
сол уақытта олар гек ішкі туризмді ұсынды, дегенмен шетелге 
де турлар пайда болған еді. Мамандар маркетингтік қажеті жоқ 
деп айтты. 1950-1960 жылдары саны көп турларды жасау үшін, 
капиталдың көптігі талап етілді. Сол кезде маркетингтің бірінші 
болімдері пайда болды. Ол ҚТБ-те құрылды, арнайы туристік 
қызметгің нарыққа қатысын жэне сұранысты оқып-білу.

Алғашқы жүйелік әрекет, принциптері жэне маркетингке 
терминология 1971 жылы Криппендорфомда жасалынды.

Қазіргі уақытта қонақжайлық-туристік кэсіпорын индустри- 
ясы нарықта тұтынылуына макеималды бейімделген болуы ке- 
рек. Бұл тұтынушының қажеттілігін қанағаттандыру ғана емес, 
тұтынушының қажеттілігіне мақсатты бағытталуы қажет. Турис- 
тік ұйымдарға, сонымен қатар элеуметтік жэне экологиялық 
ортаға деген қарым-қатынас та маңызды.

Сонымен, 70-жылдардың ортасына дейін туристік маркетинг 
астарында ҚТБ ұйымының концепциясы түсіндірілді. Маркетинг- 
те 80-90 жылдары туризм басқа мағыналы бағыттарын алады: 
негізгі екпін туристік қызметтердің ҚТБ үйымының барлық сая- 
саты клиенттердің жаңа қажеттіліктерін анықтау жэне бағыттау 
болды.

Туризм индустриясын үйымдастыруда қызметкерлердің 
біліктілікке жоғары жауапкершілікпен қарауы, клиенттердің 
қажеттіліктерін қанағаттандыруда өз имиджін құруға ерекше 
көңіл аударуы даму болашағымен тығыз байланысты.

Туристік маркетинг тек қана соңгы тұтынушыларға арна- 
лумен шектелмеген. Туризмдегі маркетингтің ерекше сипат- 
тамасы туристік енімнің ерекше жэне айрықша құрылымымен 
анықталады (басқа тауарлар мен қызметтермен салыстырғанда), 
сонымен қатар тұтынушылар жэне туристік тауар мен қызметті 
өндірушілер ерекшеліктерімен де анықталады.



Көп жағдайда туристік өнімді -  заттық (физикалық тауар) 
жэне заттық емес (қызмет түріндегі) туристердің саяхат кезіндегі 
қажеттіліктерін қанағатгандыратын түтынушылардың ақысы деп 
түсінеді. Басқа сөзбен айтқанда туристік жолдаманы қүраушылар 
немесе соған қатысты (мысалы, туристік жабдықтар, бүл да 
турөнім, тауар) тауарлар жэне қызметтер кешені.

Турөнім үш бөліктен түрады: тур (дайындалған маршрут бой- 
ынша туриетік жолдама); туристік экскурсиялық қызметтер (орна- 
ластыру, тамақтандыру, тасымалдау, экскурсиялық бағдарламалар 
және де саяхат мақсатына байланысты маршруттағы басқа да 
қызметтер) жэие тауарлар -  түтыну заттары .

Туристік енімнің келесідей ерекшеліктері бар («қызмет» деген 
нарықтық тауардың жалпы мінездемесінің ерекшелігіне сэйкес 
келеді -  3-кесте):

1. Тауарлар жэне қызмеггер кешені (материалды жэне мате- 
риалды емес), өзінің қүрылысындағы күрделі жүйелі байланысқа 
ие.

2. Туристік өнімді сақтауға болмайды, тауар түрінде де 
көрсетілмейді. 'Гурөнімді бағалауда өлшем бірлік қолданбайды 
(салмағы, көлемі жэне т.б.), тек қана қызметгің жеке компонент- 
тері үшін баға беріледі.

3. Түтынушы, ережеге сай, турөнімді түтынбай түрып көре 
алмайды. Турөнімді тұтыну туристік қызмет өндіретін жерде 
жүзеге асырылады.

4. Сатып алушы турөнім мен турөнімді өндіру орны 
арасындағы арақашықтыққа жету.

5. Турөнім уақыт және кеңістікке байланысты. Маусымды- 
лық факторы үлкен мағына береді (туристік кэсіпорынның 
маркетингтік салтанаті’ары маусымның қайнаған кезінде жэне 
маусымаралықта ерекше болады). М аусымаралық кезінде 
сұранысты ынталандыруда қосымша шаралар қолданады: төмен 
бағалар, қосымша қызметтер.

6. Турөнімнің сапасына форс мажорлық ішкі факторлар 
маңызды әсер береді, яғни сатушы жэне сатып алушы еркіне бай- 
ланысты емес: ауа райы, табиғи жағдайлар, саясат, халықаралық 
оқиғалар жэне г.б.

14 Қонақ үй бизнесі__________________________________________ ___________ ___________________
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Зерттеушілердің айтуы бойынша, тұгынушылармен туристік 
қызметті өндірушілердің өзгеше бір ерекшеліктері бар. Туристік 
кызрсіеттсрге сұраныс икемділігі табыс, ынталандыру, білім деңгейі, 
жарнама, бага арқылы анықталады. ҚТБ нарыгын сегменттеуде 
(сұраныс және ұсыныстың негізін құрайтындар) маркетингтік зерт- 
теулер багытын анықтау үшін жэне ҚТБ ұйымының нарыгында өз 
саясатын қүруында маңызды рөл атқарады.

Әр түрлі авторлардың ұсынысы бойынша. нарықты сегмент- 
теу критерийлері едәуір деңгейде бір-бірімен ұқсас болып келеді. 
Сонымен қатар, Қонақ үй-турнстік қызметтерін сегменгтеуде4 
бірыңгай тәсіл жоқ деп айта кетсе болады. Нарықтагы сұраныс 
жэне ұсыныс құрылымын ескере отырып, эр түрлі өзгермелі пара- 
метрлер сегментациясын қолдану қажет. Қалыптасқан сұранысты 
талдау кезінде нарықтың сегменттерін бөліп, тұтынушылар ара- 
сында ҚТБ-ке қатысты қажеттіліктерімен ерекшеленетін жэне де 
туристік өнім мен тауарды сатып алудагы эр түрлі модельдері бар 
түтынушылар тобын айқындау керек.

Негізгі үш критерий тобын (географнялық, элеуметгтік-демо- 
графиялық және психологиялық) анықтауды негіздей отырып бас- 
ты туристік сүраныс сегменттеріне талдау жасаймыз (4-кесте).

Толық айтылған сегменттелуге қарағанда, бүл эрине тек 
қана негізгі туристік сұраныстагы сегменттерді қамтиды. Мо- 
тивация арқылы жеке сегменттер арасындағы айырмашылықты 
жүргізу қиындау, себебі іскерлік туризм танымдық, спорттық 
жэне рекреациялық5 туризммен сэйкес келуі мүмкін. Туристік 
сүраныстың күрделенуі сұраныста жаңа сегменттердің пайда бо- 
луына ғана емес, аралас туризм формасына да байланысты.

Тәжірибеде туристік қызметтердің барлық қажеттіліктерін 
жэне ерекшеліктерін жалпы түрде айтып, саяхатшылардың 
типтерін мақсаты бойынша топтарга бөледі. Мысалы, көптеген 
қонақ үйлер келесідей мақсатты топтарды бөліп қарастырады: 
жеке, топтық, жеке іскерлік, топтық іскерлік нарық сегменті (осы 
сегментация негізінде келу мақсаты жатыр).

4 Сегмент -  саралау
5 Рекреация -  рекреация (тыныктыру, адамның күшін калпына келтіру, оңалту)
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4-кесте — Негізгі туристік сүраныстың сегменттерінін сипаттамасы

Т алдау
парам етрл ер і

К ритерин С үран ы с сегменті

1 2 3

Гсографиялык 1 Турист келетін ел - кіру туризмі
- шыгу туризмі 1
- ішкі туризмі

2.Турдыц географиялық - мемлекет бойынша туризм
максаты - аумақтық туризм

- арнайы турисгік орталыктардагы туризм

Әлеуметтік- 1 Жасы - жастар туризмі
демографиялық - сенңорлар туризмі
туризм - балалар туризмі

- жас тобы бойынша туризм
2.Жынысы - әйелдер туризмі 

- аралас туризм
З.Турист мамандыгы Кәсіби белгісі бойынша көптеген сегменттер: 

экономика, саясат, қогамдық омір салаларының 
қызметкерлеріне ариалган арнайы турлар.

4.0тагасы ны ң мамандыгы Қогамдагы әлеуметтік сатының біреуіне сәйкес 
келу сегменті: жогары менеджмент, орта деңгейдегі 
кызметкер, жүмысшылар және т.б.

5. Түрғылыкты жерінің - ірі, орташа, кіші қалалардагы туристер
көлемдік өлшемі - ауы лдық ж ердеп туристер
6. Ж анұя типі - жалғызбастылар туризмі

- баласыз отбасы туризмі
- балалы отбасылар туризмі
- көпотбасылы туризм

7. Ұлты Этникалық туризм
8. Діни сенімділіктері Діни туризм

9. Отбасы табысы - әлеуметтік туризм
- лю кс туризм
- арзаи тулар
- эксклюзив турлар

Психология- 1. Оаяхат мотиві - рекреациалық туризм
лық- әрекегтік - іскерлік туризм
туризмі - спорттық туфизм

- таны мдық туризм
2. М аусымдылық - негізгі маусым

- маусымаралық |
- жыл айлары бойынша |

3. Саяхат ұйымдастырулары Өз бетінш е немесе туристік фирма аркылы

4.'Саяхат түрі - топтық
- жеке

5.. Қолданатын көлік Авто, әуе, велоіуризм, автобустық, теңіздік, өзендік, 
круиздік және т.б. туризм түрлері бойынша.

6.. Орналастыру орындары - қонақ үй
- мотель
- кемпинг
- жеке үйлер
- ж эне т.б.
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Кестенін соны
1 2 3

7. Саяхат ұзақтығы - ұзақ (21 сағаттан ұзак)
- орташа (7 -14  күн)
- қысқа мерзімді ( 2-4 күн)

8. Турмақсаттың 
алшақгығы

Сегменггеудін әр түрлі критерийлері

9. Қаржыландыру көздері - әлеуметтік гуризм (халыктың әлеумегпк 
сактандыру арқылы камтамасыздандырылған саяхат 
демалысы)
- интенсив турлар (фирма жүмыскерлерінің 
марапаттауда иеленген фирма каржыландыратын 
саяхаттары)
- жанұялык бюджет

10. Турсаяхат жасағанда 
шешім қабылдаған 
кеңесшілер мен делдалдар

- туроператорлар
- турагенттер
- туристік бюро
- бұқаралық ақпарат кұралдары; таныстар және т.б.

Әрине, жоғарыдағы типология шарты болады, бірак ҚТБ 
ұйымының нарықты сегмеш теу кезіндегі маркетингтік саясатын- 
да жэне мақсатты топтарды анықтаганда, оны персонал дайындау- 
да, компания жарнамасының бағытын таңдағанда, маркетингтік 
мақеаітарды анықтағанда қолданады. Ең бастысы осындай крите- 
рийлер кешенінде негізделіп құрылған типология ҚТБ ұйымына 
пайда алып келетін және болашак дамуына қажет мақсатгы топ- 
тарды бөліп көрсетеді.

Жалпы туристік сұраныс сегменттелуі шексіздік тенденңи- 
ясына ие, яғни ол адам қажеттіліктерінің күрделену факторына 
жэне қоғам өміріндегі туризм орны маңыздылығына байланысты 
болады.

Туристік сүраныс сегменттеудегі критерийлерін анықтаумен 
қатар, галдау үшін туристік нарықта көпшілік сұранысын 
көрсететін экономикалық көрсеткіштерін айқындау маңызды бо- 
лып келеді. Туристік сұраныс көлемі сандықпен қатар құндық 
керсеткіштерінде көрінеді.
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2-сурет -Туристік сұраныстағы негізгі көрссткіштер

Бұл барлық факторлардың жиынтығы туристік қызмет 
тұтынушыларының ерекшеліктерінен туындайды жэне эрекетін 
анықтайды. Олар келесідей көрсеткіштермен көрсетіледі:

-  туризмнің жиілігі;
-  туристік орталық жэне іуризм географиясын таңдау 

қалауында;
-  турды ұйымдастырудың, қонақ үй категориясының 

қалайтын формасы;
-  туристің қонақ үй жэне турбағасын көру;
-  қонақ үй немесе турфирма сауда маркасымен танысу;
-  туристің коммуникативтік эрекеті;
-  турды сатып алу немесе қонақ үй таңдаудағы ішкі ынталан- 

дырушылар рөлі және т.б.
Негізғі маңыздылық туристік сұраныс құрылымына 

жалпыэкономикалық жэне элеуметтік демографиялық фактор- 
мен қатар жаңа тұтынушының мэдени жэне психологиялық 
факторының әсері де маңызды. Себебі осы факторлар туристік 
қызмет мотивацияларын жэне әрекеттерін түсіндіреді.

Туризм нарығының даму болжамы жаңа туристік қызмеітер 
тобының ерекшеліктерін айқындайды:

1 I а і Д Р ^ І і  іі I и р "Р "~ — г ”
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З-сурет-Туристік өнімге сұранысты аныктайтын факторлар

-  ақпараттандырылған, білімділіктің жоғары деңгейі;
-  қызмет сапасы мен ыңғайлылығына үлкен талаптылық;
-  жекелік;
-  экологиялық жағдай;
-  аяқ асты шешім қабылдау;
-  мобильділік;
-  физикалық жэне ақыл-ой белсенділік демалысы;
-  өмірден жақсы эсер алуға үмтылу.
Соңғы жылдары туристік саяхатгар мотивациясында белсен- 

ді демалыс формасы күшейді. Мемлекет ішіндегі турларға сүраныс 
қысқарып, сыртқы туризмге сүраныс көбейді, туристерді экология- 
лық ойлау мен гедонизациялық демалыс қызықтырып жатыр.
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Американдык туризм саласындағы мамандар Годфри Харрис 
пен Кеннег Кац 10 жоспарлау этабын жасап шығарды, халықаралық 
гуристік маркетинг іс-эрекеттің дамуы мен тұрақгылығына көмек 
береді (4-сурет). Бұл кезеңдер халықаралық туристік нарық деңгейіне 
негізделіп ҚТБ маркетингінің саясатының толық кешенін қамтиды. 
Бірақ ҚТБ ұйымының іс-әрекеттерін ескере отырып, маркетологтар 
маркетингтік стратегиялардың ішінен бәсекеге қабілетті жэне табыс- 
ты тартатын мақсаттагы негізгі мәселелерді қарастыру керек.

Туризм индустриясы үлкен және орташа кәсіпорындардың көп 
санын қамтиды. Ноу-хау, тәжірибесі жоқ, табысы да аз, персонал 
жалдауға қаражаты жетпейтін, жаңа технологияларды қажет ететін 
көптеген кэсіпорындар маркетингтік жарнамалары да, нарық- 
ты зерттеуі де нашар болып келеді. Салт-дэстүрлер мен эдеп- 
гұрыптар сервис саласының когттеген индустриясында маңызды, 
туризмде осының қатарына кіреді. Көптеген маркетингтік иннова- 
циялар туризмде соңғы онжылдықта индустриялдылықпен сэйкес 
келе бермейді, сырттан келген болып келеді. Бұлар туристік па- 
кеттер, демалыс күндер клубы, жаңа сатылулардың ашылуы жэне 
т.б. Индустрияда өндірушілердің жоғары бэсекелестік деңгейдегі 
қазіргі жэне жаңа маркетинітік тәсілдер алғаш рет енгізілген.

Соғыстан кейінгі онжылдықта туристік қызметге сапалық 
жэне сандық өзгерістер болды. Жалпы алганда осы өзгеріс 
сұраныстың колемін кеңейтетін туризм экспансиясы кезеңі деп 
сипаттаса болады.

Алайда берілген кезеңнің эр түрлі уақыт бөліктеріндегі даму 
динамикасы біркелкі емес. Берілген процестің дамуының 3 болігін 
ажыратады:

-  50-60 жж. -  туристік қызметгерге сұраныс көлемінің өсуі- 
нің жоғары деңгейлері;

-  70 ж. -  өсу деңгейінің ақырындап төмендеуі;
-  80-90 жж. -  сұраныс көлемінің тұрақтауы жэне оның жо- 

ғары деңгейде болуы.
70-жылдардың ортасында туризмнің өсу деңгейінің бірталай 

төмендеуі жэне 80-90 жылдары оның жоғары деңгейдегі стагнаци- 
ясы нарық деңгейінің айтарлықтай көтерілгенін айтады, туристік 
өнімді пайдалану гереңге кетпей көрсеткенде, яғни сұраныста
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бар жаңа топтардың немесе сегменттердің шығуы, сәйкесінше 
турқызмет нарығында ҚТБ ұйымының маркетингтік саясатының 
өзгеруін талап етеді.

Туриндустрияның өсуі үшін жаңа резервтер дэстүрлі туристік 
нарықтарда ашыла бастады. Дэл осы жаңа мумкіндіктердің жүзеге 
асырылуы ҚТБ үйымының іскерлігінің белсенділігінің катализа- 
торы жэне олардың арасындағы, әсіресе «ересек» өнімдер, туризм, 
авиа тасымалдаулар секілділер де іскерлік бәсекелестік күрестің 
қүрылуының көзі болып саналады.

4-сурет -  ҚТБ ұйымының халықаралык туристік нарықта 
даму максатымен маркетингтік саясатты жосгіарлау кезеңдері
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ҚТБ нарығында бәсекелестіктің сипаттамасы да өзгереді. 
Бүгінгі таңдағы жылдамдатылған нарықөзгерістеріне үшырайтын, 
мысалы, қонақжай қызметтері, үйымдастырушы-көшбасшылар 
түтынушыларга аз қызмет үсынады, олар бір-бірінен өздерінің 
сапасы бойынша айырмаш ылық жасайды. Сонымен қатар, 
меиеджерлердің туристік өнімдердің қүндылыгын және мазмүнын 
идентификаңиялауы6 жоғары бағаланады, олардың ерекшеліктерін 
анықтау жэне оларды өндірудің жүйесін жасау, пайдалану 
мен үсыну, ол бәсекеге қабілетті түрақты жэне үзақ мерзімді 
жоспардағы мүліктерді алуға мүмкіндік береді.

Туристік өнімдерді маркетингтік басқару бэсекелестікке 
қабілеттілікті жоғарылату қабылдаулары мен өнеркэсіп салалары- 
нан мықты және арнайы толық кешенді қамтиды, атап айтсақ:

-  қызметтердің гетерогенділігін жэне кері қайтпастығын 
догару;

-  уақыт бойынша қызмет етудің стандартын орнату;
-  қызметтердің сақталмау күшіне байланысты сүранысты бір 

деңгейлі жасау.
ҚТБ үйымының менеджерлеріне өздерінің назарын 

бәсекелестік түрақтылық мүліктерін қүрайтын стратегиялық 
компоненттерге аудару өте маңызды. Мүндай жағдай туристік 
өнімдердің ерекше қасиетте болуына, жаңалығымен және 
имиджімен ерекшеленуіне алып келеді.

Барлық көрсетілген қүраушылар бэсекеге қабілетті мүліктерге 
жету үшін маңызды мэнге ие, бірақ олардың жүзеге асырылуы 
туристік онімдерді мақсатгы түтынушылармен, күгілетін нэтиже- 
лерге сай тек қана адекватты түрде қабылдаудың нәтижесінде болуы 
мүмкін. Нәтижесінде бүл күтілген жағдайлар толық шегіне жетігі, 
түгынушының қажеттіліктерін қанағаттандыратын жағдайға жетуі ке- 
рек. Осы идеалға менеджерлер әздерініңтүрақты жүмысына үмтылуы 
керек, осыған компанияның қызметкерлерін де бағыттауы керек.

Туронімдердің сэтті дифференңиациясы ҚТБ үйымдарына 
түтынушылардың тез өзгеретін сүраныстарына сәйкес эрекет 
жасауға, осындай қызметтердің жабдықтаушыларына икемделуін 
жоғарылатуға мүмкіндік береді.

6 Идентификация -  ұқсастыру, сэйкестендіру
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Турөнімнің эр гүрлі сипаттамасына түтынушылардың 
қызыгушылыгы күшейген сайын жэне ҚТБ үйымының өзінің 
нарықтықүсыныстарын дифференңиаңиялауда қызметгерін үлкен 
емес шығындармен көшіріп алған сайын ол үшін бүл стратегия 
тартымды көрінеді.

Нэтижесінде бэсекелестік мүліктерді ҚТБ-ің тұтынушылар- 
дың қызметті қабылдаудың барлық ерекшеліктерін ескеретін жэне 
осы проңеске әсер ететін маркетингтік технологияларды барынша 
ескеретін ұйымдар алады.

А  О Туристік имиджді 
қалыптастырудың ерекшеліктері

Заманауи туриндустрия нарығында ҚТБ-ің коптеген 
ұйымдары (атақты әлемдік қонақжайлық жүйелер жэне кішігірім 
туристік фирмалар) олармен көрсетілетін қызметтің сақталып 
қалатын бейнесін, тұтынушылармен тез қабылданатын, қоғамдағы 
санамен сай келетін қызметтерді жасауға тырысады. Іскерлік 
белсенділіктің осы аспектісіне жататын компаниялар ешбір 
кедергісіз сирек қүбылысқа айнала бастайды.

Бірақ мойындауға тура келетін бір жагдай, көптеген ком- 
панияларға көрсетілген ұмтылыстарға, қызметтер бағдарламасына 
жету жэне оны тәжірибеде сэтті орындап шығу бәрінің қолынан 
келе бермейді. Бұл бағдарламалардың басты мақсаты-ұсыны латы н 
қызметтің ұтысқа сай келетін имиджін қалыптастыру.

Сервистік өнімнің қызметі -  бұл оның жалпы қабылдануының 
жоғары формасы, ол мақсатты тұтынушыларды тұрақты жэне 
әлеуметтік-психологиялық тұрғыдағы көріністі беру үшін қызмет 
етеді.

Қызмет саласындағы бастапқы мэні, әсіресе қонақжайлық- 
туристік қызметтер саласында келесі салаларда шешім табады:

-  тандау және түтынушылардың мақсатты тобына эсер ету;
-  тұтынушының турөнімге деген сұранысын қанағаттандыру;
-  қатынас маркетингінің ұйымы;
-  ҚТБ ұйымының имиджін жэне оның өнімін қалыптастыру;
-  бұқаралық ақпарагтағы шолулар.
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Мақсатты топты таңдау (немесе бірнеше мақсатгы топ) жэне 
ынталандыру мәселелерін анықтау негізінен нақты кезеңдерде 
нөмірлерді сату (Қонақ үйлер үшін) санының немесе турларды 
(турфирмалар үшін) көбейту қажеттілігімен байланысты (мысалы, 
түтынудың жиі болуы, турларды сатудағы маусымдық өзгерулер, 
ҚТБ нарығына жаңа өнімдерді шығару, турагенттіктерді тарту 
жэне т.б.).

Имидждің қалыптасуын түтынушылық тауарлардың жылжу 
қасиеттерімен байланыстыру жегкіліксіз. Имиджді қалыптастыру 
арқылы түтынушыларға ҚТБ үйымының коммерңиялық мақсаты 
түтынушылардың қажеттіліктерін қанагаттандыру екендігі туралы 
ой келеді. Негізінен имидж корпоративтік жарнаманың көмегімен 
қалыптасады.

Алдын ала айтылған қызметтер саласы мен туристік 
қызметтерде көбіне негізгілердің бірі ретінде -  көрсетілетін 
қызметтердің бірікпеуі. Көбіне сатып алушылар сатып алу кезінде 
«қаптағы мысықты» сатып алғанның кебін киеді, себебі оларды 
көріп алу, түртіп көру, татып көру, заттың қүрамын білу сияқты 
мүмкіндіктері жоқ. Бүл жерде оларға қолға алғалы отырған қызмет 
өнімінің сапасын анықгау қиынға түседі (бүл қонақжайлық қызмет 
пе, мейрамханадағы ас па, тур ма маңызды емес), бұл таңдау 
кезіндегі өзіне сенімсіздікті тудыруы мүмкін.

Осымен байланысгы туристік қызметтерді түтынушылар 
көрсетілетін қызметтердің түрақты сапасын багалау үшін барлық 
элементтерінің болуына барынша үқыптылықпен қарайды. Бүл 
элементтерге келесілерді жатқызуға болады:

1. Компания офисінің сыртқы келбеті.
2. Интерьердің безендірілуі (эсіресе қонақжай мекемелері 

үшін өте маңызды).
3. Технологиялық қүралдардың болуы жэне олардыңтүрлері.
4. Пайдаланылатын оргтехникалардың деңгейі мен 

материалдардың шығындары.
5. Байланыс жүйелері.
6. Компания жетекшілері мен оның қызметкерлерінің сыртқы 

келбеті.
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7. Берілген ұйымның қызметтерін пайдаланушы тұтыну- 
шылар контингенті (немесе компаниялар-қонақжай желілері 
үшін ерекше орындар).

8. Мүмкін жеңілдіктер мен бонустар.
Осы жэне басқа да туристік, қонақ үй қызметтерінің маңызды 

элементтері жаңа тұрақты тұтынушылар үшін жагымды әсер 
қалдыруы мүмкін, сонымен қатар бэсекеге қабілегті қосымша 
мүліктерді алуға бағытталған маркетингтік технологияларды құру 
мүмкіндігі болады.

Туристік және қонақжайлық қызметтің сезілмеуімен байла- 
нысты мэселелерін шешуде қонақ үй жэне туристік үйымдардың 
қабілеттіліктерін көрсететін, мақсатты нарыққа психологиялық 
эсер ететін психологиялық құралдардың маңыздылығы аз емес:

-  өзіңнің компанияңның қайталанбас имиджін жэне ұсыны- 
латын қызметтер мен қызметгік өнімдердің қайталанбас 
түрін жасау;

-  фирманың іскерлік беделін жэне қонақ үйлік қызметпен 
немесе туристік оніммен ұсынылатын сауда маркасының 
беделін жоғары деңгейде ұстап отыру;

-  тұтынушылардың «ауыздан ауызға» сұраныстарының 
қанағаттануы туралы жэне қоғамдық пікір мен тағы басқа 
ойлар туралы ақпараттардың жағымды түрде таралуын 
қалыптастыру.

Бүл екі топты да пайдалану қорытынды есебінде туризм индус- 
триясын ұйымдастыруға жэне оның өкілдеріне тұтынушылардың 
сенімділігін жоғары деңгейге арттыруға бағытталған.

Қызметгердің өзге маманданған ерекшелігі олардың өндірі- 
луінің, ұсынылуының жэне қолданылуының бір кезеңділігі 
(бір уақыттылығы). Бұл Қонақ үй-туристік сала қызметтерінің 
маманданған қасиеттерінің нэтижесінде, бұл қызметтердің сапасы 
ешбір себепсіз тәуелсіз:

1. Туристік индустрия бизнесінің тұтынушыларына персо- 
налдың, сондай-ақ қызметтес эр түрлі топтардың өзара қарым- 
қатынасының деңгейі мен оның сипаттамасына.

2. Қызмет көрсету процесіне белсенді араласқан немесе оны 
пассивті бақылаушы өзге тұлғаларға.
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3. Бекітілген уақытта персоналдың қабілеттілігіне, сондай-ақ 
тұтынушыларга қызмет көрсетуде олардың сұранысына жылдам 
қызмет көрсетуіне, ал қажет болган жағдайда осы процеске түзету 
жасауға.

Түтынушының адал ниетін басқару шаралары ҚТБ үйымының 
деңгейінде көп уақыттан бері оң көзбен қаралуда, бірақоларқазір- 
ше олардың әсерін негіздік бағалайтын жэне болжам жасайтын 
маңызды ғылыми зерттеулердің қүралына айналған жоқ. Осыған 
үқсас жүмыстар әдістемелік көзқарас тарапынан, біріншіден, осын- 
дай шаралардың табысын багалау үшін жалпы белгілерді жасауға, 
екіншіден, тұтынушылардың «бақылаушы тобы» зерттемесіне 
қосьімшалар қосуға, яғни шаралардың өтілмеуіне байланысты, 
олардыңтиімділігі туралы талқылаулардың шынайылығын сенімді 
түрде дәлелдеу үшін. Қарастырылган 26 зерттеулердің ішінде тек 
қана үшеуі ғана толыгымен адал ниетті қалыптастыру шараларын 
нақты бағалаумен айналысты.

Жалпы эмпирикалық зертгеулер қарастырылып жатқан 
шаралардың қызмет етуінің сенімді сараптамасының болмау- 
ымен сипатталады. Ғылыми эдебиеттен жеке сөз сөйлеулерді, 
жабдықтаушы-мекеме мақсатты бағытталған шаралардың 
көмегімен, тұтынушыны қанағаттандыру мен оның адал 
ниеттілігінің арасындағы байланысты күшейте алуы арқасында 
таба алады. ҚТБ ұйымының тәжірибесінде қазірше осы саладағы 
шығындар жаңа түсілімдермен орны толтырылуы мүмкін де- 
ген үмітпен ғана сипатталады. Осы бағыттағы күшті белсенді 
ету саласындағы ҚТБ ұйымдарының өзекті міндеті туринду- 
стрия нарығында пайдалы сегмент боііып табылагын мақсатты 
тұтынушылардың барлық қалаулары мен мүмкіндіктерінің жауап- 
ты сарапталуын талап етеді.

Ы нталандырудың жаңа багыты ретінде туристік индустрияда- 
ғы клиенттермен, тұіынуш ылармен байланыс маркетингінің 
дамуын есептеуге болады. ҚТБ үйымындағы байланысгар 
маркетингінің мақсатты бағыттылығын анықтайтын негізгі 
міндеттер 5-суретте көрсетілген. Қарым-қатынас маркетингі 
қысқа мерзімді эсерге ғана емес, ҚТБ кэсіпорындарының
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тұтынушылармен, жабдықтаушылармен жэне делдалдармен ұзақ 
мерзімді және құрылымдық байланыстар орнатуға бағытталған. 
Олармен жағымды ресми және ресми емес байланысгарды қолдау 
өте маңызды. Нәтижесінде бұл ҚТБ ұйымының қызметтерінің 
сатылуының өсуіне, туристік нарықта оның беделін кұшейтуге 
алып келеді.

Туриндустрияның жандануы келеміне сәйкес олардың 
қызметтік құндылығының басым рөлі темендейді. Алдыңғы 
жоспарға кебіне көтерілу баспалдақтарында тұтынушыларға 
жеткілікті немесе жеткіліксіз түрде езіңің жағдайын теңестіруге 
мүмкіндік беретін, негізгі алып жүретіні туристік өнім неме- 
се қонақ үй қызметінің имиджі болатын туристік қызметтерді 
элеуметтік-психологиялық құндылықтарды компоненттерге бөлу 
қойылады.

5-сурет — Қонақ үй, туристік ұйымдардагы 
қарым-қатынас маркетингін ұйымдастыру

Қызметтер имиджін олардың сезілмеу күшіне және басқа 
белгілеріне сәйкес, тек қана оларға тән ерекше қасиеттерді 
қалыптастыру анық белгіленген ерекшелікке ие.

Бұл ерекшелік кобіне ережеге сэйкес турбизнес индустриясының 
ұйымында тұтынушыға белсенді түрде эсер ететін процестің жүру 
барысында эсер етуді құрайтын кезде байқалады. Ал басталғанға
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дейін усынылатын қонак үйлік жэне туристік өнімдердің НіМиджі 
тұтынушылардың сезінуімен, қосымша куәгер материалдардың 
(мысалы, сонда жүмыс жасайтын туристік фирмалар мен конақ 
үйлердегі жүмысшылардың кеңсесінің сыртқы көрінісі), сондай-ақ 
үсынылатын қызметпгер туралы ақпараттардың қатысуымен байла- 
нысты.

Бүл белімде қонақ үй және туристік өнімдердің имиджі нақты 
бар нэрсенің негізінде жатқан олардың ерекпіеліктерін көреетеді. 
Қауымдастықты қабылдаудың барысында керемет деп танылған 
өнімнің түрлерімен, бэсекелес нүсқаларымен, алдыңғы тәжірибеден 
алған эсерлерімен салыстырылады. Нэтижесінде осы салыстырулар- 
дан кейін қызмет өнімінің имиджімен, түтынушылық қажеттіліктер 
жэне күтілген нәтижелер арасында байланыс орнайды.

Заманауи қонақ үй жэне туристік бизнесте жүлделі имидждің 
қалыптасуына мақсатты бағыт осы ұсыныстардың фирмалық 
маркаларды жасау мен жылжыту стратегиясына аударылады. 
Сондықтан түтынушылық қабылдауларда туристік өнімдердің 
нүсқалары олардың сауда маркалары ретінде көріне алады.

Осылайша, тартымды халықаралықтуристік өнімнің ашылула- 
ры мен орындалу мәселелері сарапталуда. Дүниежүзілік туристік 
үйым берілген елдің тұрақты келушілерінде бар жетістіктер 
мен олардың арасындағы байланыс бірегей ерекшелікке сэйкес 
келетінін ерекше атап өтеді. Сонымен қатар мемлекеттің имиджі 
мемлекетгің барлық қаеиеттерін салыстырудан келіп шығатын, 
нақты бейнені жасап шығу үшін әсер ететін, жеке тәжірибеге 
сэйкес келетін эмоционалдық жэне рационалдық көріністердің 
жиынтығы ретінде қарастырылады. Барлық аталған факторлар 
лезде сол мемлекетке қатысты толық ассоциация желісін жасауға 
мүмкіндік береді.

Туристік қызмет саласында үеынылатын өнімнің имиджі үлкен 
көлемде ҚТБ ұйымының өзіне тэуелді. Корпоративті имидж еркін 
баға саяеатында, фирмалық атауда, символдарда, униформа мен 
қызметкерлердің кэсіби мүмкіндіктерінде жэне т.б. орын алады.

Бәсекелес нұсқалардан туристік және қонақ үйлік өнімді 
ерекшелейтіндей элемент ретінде имиджді қалыптастырудың
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маркетингтік технологиялардың маңызды кұралы маркетингтік 
байланыстардың кешені т.б.турбизнес индустриясындагы тиімді 
маркегингтік коммуникациялар тұтынушыларга ұсынылатын 
қызмегтерді сезінуіне мүмкіндік береді; қалауы болган жағдайда 
көрінбейтін қызметтерді пайдалану; тапсырушыларға ҚТБ 
үйымымен серіктестіктуралы мэліметтермен таныстыру жэне осы 
не өзге туристік енімді алуда таңдау жасауына көмектесу.

Бүл контексте туристік әнім имиджі ҚТБ ұйымымен 
қалыптасатын жэне маркетингтік байланыстардың жеке жэне 
жеке емес каналдарының себебінен мақсатты тұтынушылармен 
қабылданатын оның сыртқы керінісі ретінде шығады.

Жеке байланыс каналдары ҚТБ ұсынатын қызметтер ерекше 
элеуметтік беделге ие болғанда айрықша мәнге ие болады, бағасы 
қымбаттайды, сирек кездесетін болады, үлкен тәуекелде болады. 
Ережеге сэйкес барлық аталған жағдайда эңгіме жоғары сапалы 
қызмет туралы болады.

Қызмет маркетингінде байланыс персоналы мен тұтынушы 
арасында маңызды орынды тұтынушының қажеттілігін 
қанагаттандыра алады. Байланыс персоналын ынталандыру өзге 
мәселелермен қатар туристік компанияның оның қызметкерлері 
санасындагы ішкі имиджді қалыптастыруды қамтамасыз ететін 
фирмаішілік кешеннің құрамдас бөлігі ретінде қарастырылады. 
Ақшалай сыйлықтары, марапаттаулар, түскі астар, «қызметтерін 
мойындау» багдарламасы және т.б., бір жағынан қызметтегі 
жетістіктері үшін жұмысшыларды ынталандыру жэне фирма- 
ішілік тартымды имидж құралдарын қалыптастыруға негіз 
болады. Фирмаішілік маркетинг пен имидж саласы ҚТБ-ң 
байланысын ғана емес барлық езге персоналын қамтиды. 
Сол себепті корсетілген тақырып кәп жоспарлы жэне жеке 
қарауға лайық.

Ғылыми әдебиетте ұйым имиджі мен туристік өнімнің 
имиджін бөліп қарастырады.

¥йы м  имиджі -  тұтынушыларда, серіктестерде, қоғамда 
қалыптасатын ұйымның бейнесі. Оның негізін іскерлік жэне 
персоналдағы тұлғааралық мақсатты бағытталган жэне қолдаушы 
стилі мен арнайы атрибутика құрайды.
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Өнім имиджі -  өнімді оның ұқсас өнімдерден бөліп көрсететін 
жэне өнімнің оган жеке өзгешелік беруде ерекшелейтін немесе 
өзгеше сипаты жайлы тұрақты түсінік.

Өзінің имиджін қалыптастыруга багытталган туристік ин- 
дустрияны ұйымдастырудың маркетингтік саясаты бірқатар 
мэселелерді шешуге қолданылуы мүмкін:

1. Туристік тауардың қай жерде сатылганына қарамастан 
туристік тауардың немесе қонақ үй қызметтерінің танымалды бо- 
луына ықпал ету және оларға деген сенімді нығайту.

2. Серіктестермен, бөлшек саудагерлермен жэне делдалдар- 
мен ұсынылып жатқан қызметті тұтынушылардың жағымды (түзу 
ниетті) қабылдауын қамтамасыз ету жэне осылайша бөліп тарату- 
ды жөнге келтіру.

3. Белгілі бір қызмет гтакетіне сұранысты дамыту.
4. Басқа бәсекелес фирмалардың қызмет пакеттерімен бақгалас 

болу.
5. Сұраныстың маусымдылығымен бэсекелес.
6. Ж аңа туристік тауарды (қызметті) нарыққа шығарудьщ 

мерзімін қысқарту.
7. Мүлдем жаңа маршрутты немесе саяхаттау түрін өндеу.
8. Тауар өтімділігінің және онымен байланысты кеңірек не- 

месе жаппай таратудың артықшылықтарының өсуін қамтамасыз 
ету.

9. Делдал сатушылардың тұтынушылардың қызметті 
бағалаудағы нәтижесіне сенімділігін нығайту.

10. Үсынылып жатқан жеңілдікті келісімдерге немесе 
үсыныстарға қызығушылықты қалыптастыру.

П .Ж аңадан  ұсынылып жатқан туристік тауарға (қызметке) 
серіктестер мен тұтынушылардың сенімін қамтамасыз ету.

12. Көпшілік алдындагы ҚТБ ұйымының іс-эрекеті тура- 
лы жалпы түсінікті немесе оның атағын өзгерту немесе эбден 
жетілдіру.

1990-жылдары тұтынушының адалдығы туралы тақырып 
ғылым және тәжірибе тарапынан жоғары назарға ие болды. Ерек- 
ше қызығушылықты ҚТБ ұйымының қызметтеріне (кең мағынада, 
яғни турөнімді, жұмысты жэне материалдық емес қызметтерді
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есепке алғанда) тұтынушының іштей тілектестігін қаркындату 
мүмкіндігі, сонымен қатар, олардың қайталап сатып алуды жүзеге 
асыруының ықтималдыгын жоғарылату жолдарын туғызды.

Қонақ үй -  гуристік қызмет түтынушыларының адалдық 
феноменініңзерттеулерініңэмпирикалықанализі күрделі, жекелеп 
айтқанда, себебі берілген түсініктің мағынасына қатысты толық 
айқындық жоқ. Осыған байланысты белгілі бір пайданы берілген 
қүбылыстың мазмүндық акңенттерінің жаңа жүйелендіруін 
алып келуі мүмкін. Сонымен қатар, ҚТБ қызметтерінің 
түтынушыларының адалдығына тікелей қатысы бар басқару мен 
маркетингтің бірқатар мүмкін болатын қүралдарын қарастырамыз.

Түтынушының адалдық феноменін таза түрінде «кіру» 
(іприі) түрғысынан, яғни алғышарттан сондай-ақ «шыгу» (оиіриі) 
түрғысынан, яғни нәтижеден (6-сурет) қарастыруға болады.

6-сурет-«Тұтынушының адалдығы» түсінігінің мазмұны

«Кіруге» бағдарланған көзқарас үсыныс түрғысынан жэне 
түтынушы түрғысынан қарастырылады. Ұсыныс түрғысынан істің 
мүндай іыңғайлы кезінде сөз жүйелендірілген таңдау жэне ҚТБ 
кэсіпкерлігімен үйымдастырылатын шаралар (маркетингтіктерді 
қоса есептегенде) жайлы болады, бүл шаралар қонақ үй жэне 
туристік қызметтер түтынушыларына, олар үйымның өнімін
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бірінші рет алған соң ұзақ мерзім барысында құқықтық 
мәжбүрлеусіз қайта-қайта өнімді сатып ала беруіне, жэне осы- 
лайша бәсекелестердің үқсас өніміне сұранысты төмендетуіне 
эсер етеді. Демек, «кіру» деген мағына астарында түтынушының 
ҚТБ қызметгерінің бір жабдықтаушысына орнығып алуына 
көмектесетін жэне «тұтынушының адалдығымен басқару» деген 
жалпы түсінікпен біріктірілетін ҚТБ үйымының алғышарттары.

Тауардың сату көлемін бастапқы сатып алу шегінде көбейтуге 
немесе түтынушылардың бірден өзіне ҚТБ-ның белгілі бір 
мерзімге немесе кезең аралығында алғаш рет тапсырыс берілген 
қайталап сатып алулар қатынасындағы құқықтық міндеттемелерді 
қабылдауы тұтынушының адалдығын қалыптастыру бойынша 
шаралар қатарына жатпайды. Ж эне керісінше, тұтынушының 
немесе ҚТБ ұйымының тәжірибедегі серіктесінің адалдығымен 
басқарудың нұсқасы болып техникалық жэне экономикалық ша- 
ралар табылады, олар мобильділік деп аталатын кедергілердің 
(мысалы, серіктесті ауыстырған жағдайда өнімді қайта пайдалану 
мүмкіндігінің жоқ болуы) арқасында тұтынушыларды өздерінің 
алғашқы жабдықтаушыларымен құқықтық мэжбүрлеусіз жэне 
оң эмоңиялардың эсерінсіз іскерлік катынастарын сақтауына 
итермелейді.

Тұтынушының адалдығына «шығу» тұрғысынан көзқарас 
жэне тұтынушыға бейімделу концепциясы біраз ерекшеленеді 
және бірдей болмайды. Тұтынушыға бейімделу ҚТБ ұйымының 
принципті тұрғысын білдіреді, бұл позиция ұйымның барлық 
бөлімшелері мен жұмысшыларының нақты және әлеуетті 
тұтынушыларының сұраныстары мен талаптарын жылдам жэне 
иілгіш анықтауға жэне қанағаттандыруға үмтылуында көрінеді.

Туриндустрия қызметтері түтынушысының тұрғысы жайлы 
айтсақ, әрине егер бүл бағыт алғашқы сатып алу кезінде құқықтық 
міндеттемелермен жүзеге асырылмаған болса, қарастырылып 
жатқан көзқарас шегінде тұтынушының белгілі бір мерзім 
ішінде бір жабдықтаушыдан қызметтерді қайта сатып алу ниеті 
талқыланады. Сонымен қатар, тұтынушының қайта сатып алуы 
ниетін көрсету кезіндегі мінез-құлқы жэне нақты мінез-құлқы
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толығымен өзара байланыса бермейтінін ескеру қажет, өйткені 
нақты мінез-құлық кажегіі қы зм епің  болуына, бәсекелестер 
ұсынысының тартымдылығы мен мүмкіндігіне, түтынушының 
нақты бір сатып алу жағдайына өткір қажеттілікке тәуелді болады.

Қызметпен қанагаттандырылғандық түтынушының талабы- 
мен бірдей емес. Түтынушының канағаітандырьшғандығы деп 
қызметгердің жеке сипатгамалар жиынтыгы (олар позитивгі 
жэне негативті болуы мүмкін) деп гүсіну қажет, сонымен бірге 
мүндай бағаға жеке қабылдагыштық жэне күгілетін сапалы 
мінездемелер кіреді. Қызметті позитивгі бағалау (түгынушының 
қанағаттандырылгандығы) қайта сатып алу ниетін жоғарылатады, 
бірақ толыгымен аныктамайды, өйгкені ол, сонымен қатар, 
түтынушының өнеркәсіптің техника-физикалық және экономикалық 
байланысынан, бәсекелестердің қызметінің жалпы тартымдылығына, 
жеке бизнесінің жалпы бағасына байланысты болады.

Мүндай түрғыдан, яғни «шығуға» бағытталған (6-сурет) 
түрғыдан қарағанда, ҚТБ үйымының шынымен де өзінің жеткен 
түтынушыларының адалдығының дәрежесін көрсететін, мінез- 
қүлықтың нақты моделін шығару жайлы мэселе көрсетіледі. Қайта 
сатып алу объектісі ретінде ҚТБ үйымының ерекше бөлек қызметі 
немесе онымен ұсынылатын әр түрлі қызметтер болуы мүмкін.

Түтынушы байланып қалған объекті, жайында сэйкесінше, 
тауарға, маркаға және ҚТБ үйымының өзіне деген сенімділігін 
ажыратады, ал ерекше жағдайлар ретінде көбінесе сатушыга 
жэне сатып алу орнына сенімділікті айтады. Осыған байла- 
нысты, түтынушының бөлек қызметгерге немесе оның түр 
өзгешеліктеріне адалдығын қарастыру лайықты, өйткені осы кез- 
де адалдық менеджері түтынушының жалпы ҚТБ ұйымына тым 
жырмаланган адалдығы кезіндегі жағдаймен салыстырганда, 
тілектестік қарқындылығына тура және мақсатты түрде ықпал 
етуге көбірек мүмкіндігі бар.

Түтынушының адалдығын сенімсіздікпен қараған қызметкердің 
біліктілігінің артуы мүмкін емес. Оны түрғынның жэне түгынушы 
мінез-кұлқының нэтижесі деп қатаң түрде қарастыруга болмайды, 
өйткені уақыт өте жүмысқа деген белсенділігі қатты өзгеруі мүмкін.
3 -  3/97-12
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ҚТБ ұйымының мақсатты жүйесінде түтынушы адалдығын 
тәрбиелеуғе көбірек көңіл бөліну керек, себебі, нақ осы нэрсе са- 
тылымды жоғарылатуға және бағаны көтеруғе, сонымен қатар, 
табыстылыққа оң эсерін тиғізе отырып, өтімділік шығысын 
төмендетуғе көмектеседі деген болжам бар.

М үның барлыгы, түтынушы адалдыгын қамтамасыз ету 
мақсатымен имиджді қалыптастыру саясаты жэне қарым-қатынас 
маркетингінің көп функңиялары бар екенін көрсетеді, бірақ оны 
қайсы формада пайдалану туралы шешім қабылдамас бүрын, 
басшылық мүмкіндігінше максималды нақтылықпен өзі жағынан 
осы сияқты іс-әрекет жасау үшін негізгі себептерді анықгау ке- 
рек жэне оның қандай нәтижеге қол жеткізгісі келетінін анық 
елестету керек. Әрине, сөз нақты бағыттылық туралы, мысалы 
түтынушылардың бөлінген мақсатты топтарына бағытталу.

ТЕСТ СҮРЛҚТЛРЫ

1. Халықаралық қонақ уй желісінің көп бөлігі қай мемлекетке
тиесілі?

А. +АҚШ.
В. Бразилия.
С. Испания.
£>. Францня.
Е. Сауд Арабиясы.

2. АҚШ-тың «Ноіійау Согрогаііоп» деген қонақ уй желісінің
номірлік қоры қанша?

А. +337000.
В. 245000.
С. 134455.
0. 67000.
Е. 96101.

3. Туризм индустриясында қанша пайыз жумыс куші жумыл-
дырылган?

А. 37%.
В. 40%.
С. 46%.



1. Туризм ж эне қонақ үй бизнесі саласындагы маркетингтік:.. 35

£>. +60%.
Е. 15%.

4. Қогамдық тамақтандыру қызметі, бүл:
A. Үсынылган қызмет сапасы.
B. Техникапық жабдықтапу.
C. Қүрал-жабдық, гимарат қүрамы, архитеюпуралық жоспарлау 

иіешшдері.
О. Персонал біліктілігі.
Е. + Түтынушылардың тамақтану және эңгімелесу қажет- 

тіліктерін қанагаттандыру мақсатында қызмет ететін 
кэсіпкерлер мен кэсіпорындардың жүмыстарының нэтижесі.

5. Кызмет көрсету үрдісі...
A. Персонаі біліктілігі.
B. Техникалық жабдықталу.
C. Құрал-жабдық, гимарат қүрамы, архитектуралық жоспарлау 

шешімдері.
О. Үсынылган қызмет сапасы;
Е. +Қызметті түтынуиіымен міндетті түрде байланыста болу 

кезіндегі, сол сияқты кулинарлық өнімді жэне эңгімелесуді 
үйымдастыруды жасау кезінде атқарушымен жүзеге асырыла- 
тын операциялар жиынтыгы.

6. Қай халықаралық корпорация әлемдегі ең жақсы қонақ үйді 
анықтаумен айналысады?

A. +Әлемнің жетекші қонақ үйлері «Тһе Ьеасііп^ Ноіеіа о/іһе ШогМ»;
B. «Ніһоп НоІеЬ».
C. «Ноіійау Іпт».
О. «Ве$1 ІУехІет».
Е. «Ғгіепсізһір Іпт».

7. Ассортиментіне байланысты кәсіпорындар қалай ажыраты- 
лады?

A. +Кешенді, эмбебап, мамандандырылган кәсіпорын;
B. Мейрамхана, кафе, бар.
C. Жапга ачынган, меншік.
О. Люкс, жогары деңгейлі.
Е. Аетономды.
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8. Контингентке қызмет корсетуіне байланысты кясіпорындар 
қалай болінеді?

A. Мейрамхана, кафе.
B. +Күнделікті контингент, ауыспюы контингент.
C. Люкс, жогары деңгейлі.
О. Жалга алынган, мениіік.
Е. Автоно.мды.

9. Қьпмет корсету тасілдері бойынша кэсіпорындар қалай ажы- 
ратылады?

A. Люкс, жогары жзне орташа.
B. Кафе, бар.
C. Жалга алынган және жеке.
Б. +Даяршылар кызмет көрсететін, аралас қызмет көрсететін, 

өзіие-өзі қызмет көрсететін кэсіпорындар.
Е. Автономды.

10. Жүмысшылардың еңбекке деген белсенділігін арттыру 
мақсатында қолданылатын мотиеациялар жиыны қалай 
аталады?

A. + Ынтапандыру;
B. Бақылау.
C. Жоспарлау.
О. Үйымдастыру.
Е. Талдау.

ккк-к
1. Қонақжайлылық деген не?
2. Қонақ үй деген не?
3. Орын (койка) деген не?
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Ғ К
2  ҚОНАҚ ҮЙ ҚЫ ЗМ ЕТІНІҢ М АРКЕТИНГІ

2 . 1 .  Қонақ үйдің бағыты мен функциясы

Қонақжайлылық индустрияның бірден-бір қүраушысы қонақ 
үйде орналастыру қүралы болып табылады.

Қонақ үй -  ол жиһаздалған үй, қонақтарды қабылдау мен 
олардың қонуына арналған, келесі мақсаті'ардың біреуіне байла- 
нысты баруға болады: іскерлік, конгрестік, демалыс, ойын-сауық, 
тану, саудалық миссия, этникалық, діни-таным, емделу және 
спорттық мақсаттар.

Қонақ үйдің негізгі белгілері нөмірлердің болуы мен қосымша 
қызметтермен бірге жүретін қызметтер болып табылады.

Қонақ үйдің негізгі функңиялары:
1. Қонақтарды жатын орындармен қамтамасыз ету.
2. Қонақтарды тамақтандырумен қамтамасыз ету.
3. Толыққанды демалу үшін жағдайлар жасау.
4. Клиенттің түруына байланысты қосымша қызметтер 

көрсету.
Қонақ үйлерде қосымша қызметтерге спорттық залдар мен 

қүралдар, сауықтыру комплекстері, шаштараздық қызметтер, 
химиялықтазалау қызметтері, түрмыстық, ойын-сауық қызметтері 
жатады.

Қонақ үй келесі қағидаларға сәйкес болу қажет:
-  эргономиялық, яғни, жайлылық пен ыңғайлылық, қызмет- 

тің адам қажеттілігіне психикалық және психологиялық 
сэйкес келуі;

-  эстетикалығы, яғни, ғимарат сәнді безендірілуі керек, 
қазіргі заманғы сән мен түтынушылардың талаптарын 
ескеруі;
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-  қонақ үй қала мен мекенжайдың жалпы ансамблін сақтай 
отырып, қоршаған ортамен үйлесімді болуы керек;

-  қонак үй мәртебесін ерекшелейтін безендірілген қонақ 
үйдің алды, жарнаманың орналасуы, қонақ үйлік сауда 
орталықтарының көрмелері, жарықтандыруды қамтама- 
сыздандыру арқылы жарнама жасау;

-  қонақ үй ғимараты техникалық, санитарлы-гигиеналық, 
экологиялық нормативтер мен ұсыныстарға сэйкес болу;

-  қонақ үй персоналы қонақжайлы, білікті жэне дәлелді болу 
керек.

Қонақ үй гимаратын көптеген белгіге байланыста айырады: 
конақ үй түрі, сыйымдылыгы, қабагтығы, бағыттылығы, пайдала- 
нымдылыгы.

Функционалды бағытына қарай қонақ үйде вестибюльдің ор- 
наласу тобын; қонақтардың тамақтану орны, сауда-тұрмыстық 
қызмет көрсету орындары, спортпен шұғылдану орны, ойын- 
сауық, қонақтардың қызметі; қызметтік және түрмыстық орындар; 
техникалық орындармен бөліп көрсетеді.

Вестибюль орындарының тобы -  ол қонақ үйдің ең маңызды 
орындарының бірі. Вестибюль қонақтардың кездесулеріне 
бағытталған, ол жерде кейбір жұмыстарды бөлу жэне қайтадан 
бөлу функциялары жүзеге асады.

Қонақ үйдің түрғын бөлігі келушілердің қонатын орнын 
құрайды, яғни бұл нөмірлер жайлы жэне ыңғайлы түруға және 
тазалықты ұстануга арналған.

М ейрамханаларда, барларда, кафелерде жэне басқа тамақта- 
натын орындарда тамақтанумен қоса қонақтар думандата жэне 
әңгімелесе алады.

Ойын-сауық орындарына келесілер кіруі мүмкін: 
киноконцерттік залдар, банкетті жэне билейтін залдар, дискоте- 
калар, бассейндер, спорт залдары, теннистік корттар, кегельбан, 
сонымен қатар ойын бизнесінің кэсіпорындары, жэне казино, 
ойнау автоматтары, одан басқа іскерлік кездесулерге арналған 
орындар, оларға конференц-залдар кіреді, іскерлік жэне банктік 
операцияларға арналған бөлмелер, көрмелік залдар.
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Саудалық-тұрмыстық қызмет көрсету орындар тобына жата- 
тындар: клиенттерге саудалық қызметте көрсететін кәсіпорындар, 
шаштараз, сэн салоны, химиялық тазалау, суретке түсіру, ателье 
қызметтері.

Іскерлік-түрмыстық қызмет көрсету орындары жұмыстық, 
тұрмыстық, персоналдың тамақтануы, ш аруаш ылықжәне қосалқы 
қажеттіліктерін қамтамасыз етеді.

Техникалық орналасуларда кондиционердің техникалық 
жагдайын бақылайтын, қоқысты орталықтандырып шыгару, 
телефон, сигнализация жэне басқа да өмірді қамтамасыз ететін 
жүйелер қызметі орналасады.

Жалпы қонақ үйдің функциясын қажеттілік жэне маңыздылық 
деңгейіне қарай үш деңгейге бөледі.

Берілген сызбадан қонақ үйдегі ең маңызды функциясы болып 
қону, тамақтану, тұру функциялары жататынын көруге болады, 
қалган функциялары маңыздылық деңгейіне қарай екінші жэне 
үшінші деңгейлі болып дифференцияланған.

Қонақ үйдің функционалды аумағына қонақ үйлік ғимаратқа 
жалғасатын территория жатады. Ол клиенттер мен персонал- 
ды сыртқы ортамен байланысын азайтады, келетіндер үшін 
қолжетімділікке жағдай жасалған. Бүл жағынан алып қарағанда 
транспорттық торапқа қатысты орналасуы да маңызды, ғимаратқа 
сәйкес жарнамалық безендірілуі де қажет.

Қонақ үйдің жанында қонақтардың демалу орындары, 
тарнспорттық түрақ қарастырылған.

Қонақ үйлік шаруашылықтың негізгі сипаты -  өзінің талап- 
тарын клиенттік қатынастар арқылы кеңейту, оны анықтаушы 
қонақжайлылықтың функционалдық сапасы болып табыла- 
ды. Ол субъекті мен объектінің сервистік құрылымын дамыту- 
да, адамдардың әлеуметтік-мәдени көңіл-күйін түрақтандыруда 
корінеді.

Қонақ үйлік шаруашалықтың субъектісі -  сервистік 
бағыттылған құрылымды жүзеге асыратын кәсіби ұйымдас- 
тырушы.

Қонақ үйлік шаруашылықтың объектісі -  қонақ үйдің 
нөмірінде уақытша тұратын келіп-кетуші.
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Қонак үйлік шаруашылықтың субъектілері қызметтің 
сервистік қызметін пайдалану, адамдардың уақытша тұруын 
жалығуды жеңетін сенімді жэне тиімді өлшемге айналдыра- 
ды. Қонақ үйде пайда болатын жағдай мәдени-психологиялық 
түрақтылыққа айналады, ол индивидтің өмірге бейімделу саласын 
беріктеуге бағытталған.

2-деңгей

3-денгей

7-сурет -  Қонақ үй функциясы

Қонақ үйдің қосымша кызметгері

Паспорт пен 
визаны 

пәсімлеү

Экскурсияларға
жазылу

Автокөлікті жалға 
алү

Авиа жэне темір 
жол билеттерін 

сату

М узей, театр, 
концерттерге, 

стадионга билеттер 
сатып алу

Экскурсияларға
жазылү

Вшнотаны
айырбастау

Пошталық
қызметтер

8-сурет -  Қонақ үйдің косымша кызметтері
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Қонак уйдің қосымша қызметтер спектрі эр қилы жэне ол 
қажеттіліктер пайда болу жағдайына қарап жаңаруы мүмкін.

Қонақ үйде орналастыру қызметін орындаудың негізгі 
жүмыстары:

-  қүжаттар негізінде қонақтарды қабылдау;
-  қонақтардың түруын рәсімдеу;
-  түру орнын анықтау;
-  түру мерзімін анықтау;
-  түруға қажетті қаражатты алу;
-  қонаққа карта мен кілтті беру;
-  шығуды рәсімдеген кезде көрсетілген қызмет үшін ақша 

алу, клиенттің кілт пен картаны қайтаруы;
-  өтінімді жинау, қонақ үйде орынды сақтап қою.
«Қонақжайлылықтың индустриясы» көптеген және әр түрлі

кэсіпкерлік формалар үшін жинақылық мэнде болады, олар 
қонақтарға қызмет көрсету және оларды күтумен байланысты 
нарық қызметіне маманданған. Осы облыстағы барлық қызмет- 
терді қамтитын қызмет тізімі жоқ. Онымен қоса келесі негізгі 
бағытты көрсетуге болады: қоғамдық тамақтану, орналастыру, та- 
сымалдау жэне демалыс (рекреация).

Қонақ үй қонақжайлылық индустрияның қосалқы бөлшегі бо- 
лып табылады, ол өз кезегінде аса ірі туризм индустриясына жа- 
тады. Қонақ үйдің ең негізгі функциясы мерзімді түрғын үймен 
қамтамасыз ету болып табылады.

Қызмет көрсетудің осы төрт бағыты Қазақстан Ресгіублика- 
сының қонақжайлық индустриясының бейнесін көрсетеді. Тағы, 
«қонақжайлық» қағидасы сол төрт сфераны бір бүтінге біріктіреді, 
жэне оның жалпы детерминанты болып табылады.

Кәсіпкерлік қызметке орналастыру саласы эр қилы. Жыл сайын 
бұқаралық ақпараттар құралы, бұл қызмет көрсету сферасындағы 
(аясындағы) қызметтің формасы жайлы жаңа хабарлар береді. 
Мысалы, жүз жыл бұрын орналастыру кәсіпорындарының тек екі 
түрі болған: қоғамның жоғары жігіндегі өкілдеріне арналған сал- 
танатты отельдер және кэдімгі аулалар басқалардың барлығына 
арналған.
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Қазіргі танда, саяхатшы орналастыру кәсіпорындарының эр 
түрлі формалары жэне олардың сан алуан түрлерімен кездеседі, 
(жоғары кластағы отель мен экономиялық кластағы қонақ үйлер 
жэне мотельдер мен кемпингтерге дейін).

Отельдерді сонымен қатар олар анықтайтын орналасу жеріне, 
бағасы мен қызмет көрсету іүріне қарай классификациялауға болады.

Бағасына қарай отель нөмірлері бюджеттік ($25-$35), 
экономиялық ($35 - $55), орташа ($55 - $95), бірінші кластық 
($95-$ 195), апартаментті ($65-$ 125), фешенебальды ($125-$425).

Орналасу жеріне қарай олар орталықтанған (қаланың 
орталығында орналасқан), курортты (курортты мекенжайда), ка- 
зино (ойын-сауық бизнес орталығының бірінде), аэровокзалды (аэ- 
ропорт маңында), автодаңғылдық (автодаңғылда) болып бөлінеді.

Классификацияның басқа да критерийлері бар, мысалы, пайда- 
лану шарты: таймшер, кондоминиум, үзақ мерзімге түрақтану, кон- 
ференцияларды жүргізу үшін. Орталыктандырылған қонақ үйлер 
өзінің орналасу жеріне байланысты қызметпен келгендерге де, 
ойын-сауық үшін келгендерге де ыңғайлы. Олар фешенебальды, ор- 
таша, экономиялық, апартаментті де болуы мүмкін, үзақ мерзімді 
тұрақтану үшін де, қысқа мерзімді түрақтану үшін де ыңгайлы. Олар 
тұрактану мен қызмет көрсетудің эр түрлі шартгарын үсынады. Фе- 
шенебальды қонақ үйлер тек өзінің әдемі интерьері ғана емес, со- 
нымен қатар жоғары класты қызмет корсетуімен ерекшеленеді: ве- 
стибюльде жэне қабатгарда меңгерушінің болуы, сэн салоны, спорт 
залы, жүзу бассейні, теннистік корт, билет кассасы, автокөлікті жалға 
беретін агенттік. Нөмірлерге қызмет корсетуде тек даяшының қызмет 
көрсетуі ғана емес, сонымен қатар секретарьдің, медбикенің қызмет 
көрсетуі үсынылады, нөмірлерде компьютерді, факсты пайдалануға 
рүқсат беріледі. Әдетте отельде фйрмалық мейрамхана, кафе, 
бар, демалуға арналған холлдар, конференц-зал, билейтін зал, кей 
жағдайда түнгі сауыктарға арналған бөлмелер де болады.

Лэззаітануға арналаған саяхат не мүхитгық жағажайға, бейнелі 
тау аймақгарына жатты. Алғашында бүл курорттар белгілі бір 
аралығында ғана жүмыс істеді. Бірақ, автокөлікгер мен үшақтар 
бөлек аудандарға қолжетімді болатындай жағдай жасаған соң, 
көптеген курорттар жыл бойы қызмет етті.
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Аэровокзалды қонақ үйлерде, әдетте 200-300 нөмір болды, олар 
толық қызмет көрсету түріне жатты. Басқа уақыт кезеңіне бірден 
бейімделе қоймайтын қонақгар үшін, мейрамхананың жүмыс істеу 
мерзімі мен нөмірге қызмет көрсету уақытын үзартуға мәжбүр бо- 
лады, көбінесе тэулік бойы жүмыс істейді. Аса арзанырақ қонақ 
үйлерде бүл функциялар саудалық автоматпен қамтылған. Аэровок- 
зал аймақтарында орналасқан қонақ үйлер арасында бәсекелестіктің 
күшеюіне байланысты, олардың кейбіреулері кеңесуге арналған 
конференц-зал орнын жабдықтады. Ол аэропорт аймағынан 
алыстамай өз жүмысын қалаға барып келуге кететін уақытын 
үнемдеп шешетін іскер адамдарга арналған. 50-60 жылдардың 
автодаңғылдагы отель мен мотельдер айрықша бөлшегі болды. Мо- 
тельде кобінесе үлкен жэне кішкентай қалалар мен олардың шет 
жолывда орналасады. Әдетте ол қүрылыстар модульді конструк- 
ция, қызмет көрсететін персонал: 100 нөмірге 11 адам.

Сервис түрі бойынша отельдің классификациялау эдісі де 
белгілі: толық қызмет көрсету, экономиялық, үзақ түрақтанатын 
отельдер, апартаменттер. Толық қызмет көрсететін отельдер 
қызмет көрсетудің толық ассортиментін үсынады, оған жайлылық 
пен ыңғайлылық, фешенебальды отельдерді сипаттағанда еске 
түседі: ресми жэне бейресми кездесулерге қызмет көрсететін 
көптеген сауда нүктелері (мейрамханалар, кафе, барлар, демалу 
бөлмелері), банкет залдары, конференц-залдары, интернет.

Экономиялық жэне бюджеттік қонақ үйлер таза, жиһаздалған 
және кең бөлмелерді үсынады -  толық қызмет көрсететін 
отельдердің фурнитуралық артық ештеңесі жоқ. Көп уақытқа 
бөлмеге резерв жасайтын қонақгар уақыт мерзіміне қарай 
жеңілдіктер алады. Клиенттердің қүрамы негізінен, түрақтану ор- 
нын ауыстыратын бизнесмендер мен техникалық интеллигенция 
немесежанүя. Бүл қонақ үйлердегі қонақтарға плита мен асханалық 
қажеттілікпен қамтылған ас үйі беріледі. Тегін континенттік таңғы 
ас пен кешкі коктеиль холлда беріледі. Осындай түрдегі кейбір 
қонақ үйлерде бизнес-орталық пен дем алуга арналған бөлмелер бар.

Апартаментті отельдерде эдетті сондай бағалық диапазондағы 
отельдерге қарағанда түрғын ауданы 25% -ға басымырақ болады. 
Қосалқы ауданы әдетте жайлы креслосы, диваны жэне тағамға
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арналған қоймасы мен асханасы бар қонақ бөлме түрінде болады. 
Бүл қонақ үйлер өздерінің клиенттеріне үйдегідей жағдайлармен 
қамтамасыз етеді.

Жолаушы немесе кемеге отырып саяхат жасайтын кеме- 
лер туристер арасында «Жүзетін курорт» ретінде белгілі. Олар 
курорттық отельдегідей кең ауқымды қызмет көрсетеді, элемнің 
эр жеріне баруға мүмкіншілігі болагын қосымша артықшылығы 
бар. Емдеу-профилактикалық үйымдар, төсекпен қамтылған және 
ауру адамдарға белгілі мерзімғе реабилитаңиялық емдеу қызметін 
көрсетеді. Басты сипатта габиғи шипалы факторлардың емдік 
қасиетін пайдаланады (климатты, минералды суларды, емдік 
қасиеті бар лайды жэне т.б.). Олардың іс жүзінде курорт пен емдік 
сауықтыру орындарда барлығы бір немесе коп профильді болуы 
мүмкін.

Қонақ үй қызметін үйымдастыру ерекшеліктері. Қонақ 
үй қызметін үйымдастыруда, кәсіпорынның үйымдастырушылық 
қүрылымын дүрыс қүру өте маңызды -  ол менеджментгің 
әкімшілік-иерархиялық жүйесі (9-сурет).

Ол келесілерді қамтиды: қонақ үй иеленушісі, Бас директор, 
кабылдау қызметінің менеджері, маркетинг бөлімі, экімшілік- 
шаруашылық бөлімінің менеджері, коммерциялық болімінің ди- 
ректоры, тамақтану қызметінің директоры, қаржылық директор, 
бас инженер, сатып алу бөлімінің директоры, персонал жөніндеғі 
менеджер жэне ІТ-бөлімінің менеджері.

Қонақжайлылық индустриясы компанияларында қойылған 
мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін жүмысшылардың 
басты функцияларының тиімді өзгеруін қамтамасыз ететін, олар- 
дың есеп беру бағыныштылығын анықтайтын үйымдастырушылық 
қүрылым жасап шығарылуы қажет.

Менеджерлер компания қызметкерлерінің қызметі мен 
мінез-қүлқына деген жүмысты үйымдастыру эдістері жэне 
үйымдастырушылық қүрылымның әсерін анықтау қажет. Соны- 
мен қатар, қүрылым тиімді корпоративтік стратегияның басты 
компоненті болып табылады.

Бас директор Отельдің бірінші түлғасы болыи табыла- 
ды жэне оның өз функцияларын орындау үшін талап етілетін
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барлық құзыреттері болады. Ол отельдің стилін анықтайды. Бас 
директордың алдында екі ауқымды міндеттер тұр:

9-сурет -  Қонак үйдің ұйымдык кұрылымының үлгісі

1. Қонақтардың барлық сұраныстарын толығымен қанағат- 
тандыруға жэне осылайша оларды олардың қонақ үйге қайта 
келуін қарастыруға бағытталған отельді басқару.

2. Отельдің пайдалылыгын қамтамасыз ете отырып, оның 
иемденушілері (акционерлері) алдында міндеттерін орындау.

Бас директор мен қонақ үйдің персоналын жедел басқару, 
езіне бағыныштылардың жұмысын бақылау және проблема- 
ларды шешу жүзеге асырылады. Сонымен қатар, ол басқарудың 
стратегиялық міндеттерінің қамтамасыз етілуіне -  бюджетті қонақ 
үй иемденушілеріне ұсыну жэне осы бюджетті ары қарай атқаруға, 
жоспарларға қол жеткізу стратегияларын көрсете отырып, қонақ 
үйдің дамуының қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді жоспарларын 
жасап шығаруға жауап береді.

Бас директор жазалау мен мадақтау шараларын жасап шығаруға 
жэне оның орындалуын бақылауға жауап береді, сонымен қатар 
ол персоналдың еңбек пен демалысының қалыпты жагдайларын 
қамтамасыз етуі қажет.

Қаржы директоры. Үлкен қонақ үйлерде қаржы директоры- 
ның функциялары ағымдық басқарудан бөлек болады.
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Қаржы директорының қарамағына бухгалтерия кіреді, оның 
функцияларына қаржылық жоспарды жасап шығару, бухгалте- 
рия бөлімінің жұмысын бақылау, отельдің барлық қаржылық есеп 
айырысулары кіреді.

Қаржы департаменті келесідей операцияларды жүргізеді:
-  қонақтарды саны бойынша есептеу;
-  эрбір табысты бөлімше бойынша күнделікті табыстарды 

есептеу;
-  бас директорга күнделікті есепті құрастыру, ол есепте 

бөлімшелер бойынша табыстар, отельдің жүктемесі және 
қонақ үй қызметінің басқа да корсеткіштері керсетіледі;

-  отельдің шығындары бойынша есеп айырысулар;
-  жалақыны аудару және төлеу;
-  қаржылық (сыртқы пайдаланушылар үшін) жэне бас- 

қарушылық (ішкі пайдаланушылар үшін) есепті жүргізу;
Қабылдау және орналастыру қызметі (Ғгопі ОГйсе). Бүл

бөлімге консьерждер, швейцарлар, жүкті жеткізушілер, паждар, 
телефон операторлары, администрагорлар, қабылдау бойынша 
агент сияқты қызметкерлер кіреді. Бүл бөлімді Ғгопі оШсе шапа§ег 
басқарады.

«Ғгопі: ОіТісе» -  бүл қонақ үйдің басты пункті, қонақты 
қабылдау және онымен қоштасу орны. Қонақ үшін «Ғгопі: ОШсе»
-  бүл отельдің көрінісі жэне тіпті көбінесе қонақтың отельмен 
байланысы «Ғгопі ОШсе» бағанында персоналмен эңгімелесумен 
шектеледі. Бүл белімнің қызметкерлері отель туралы, қаланың 
көрнекті жерлері мен қала бойынша қозғалыс туралы, театрлардың, 
музейлердің, концерт залдарының күнтізбектері туралы барлық 
ақпаратты білулері қажет.

Қабылдау және орналастыру (Кесерііоп) бөлімінің негізгі 
функциялары болып қонақтарды тіркеу, нөмірлерді үлестіру, 
қонақтарды орналастыру мен шығарып салу жэне оларға көптеген 
қосымша қызметтер корсету табьшады. Қабылдау қызметі огельдің 
холында орналасады.

Қабылдау жэне орналастыру белімінің администраторы 
тікелей қонақтарды орналастырумен, оларды тіркеумен айналыса- 
ды. Қонақтардың сұраныстары мен арыздарын қабылдайды жэне
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сәйкес қызметтерді сол мэліметтер туралы ақпараттандырады. 
Бұл қызметкерлер отельдегі қонақтардың ыңгайлы жүріс-тұрысы 
үшін жауапты болатын отельдің барлық қызметкерлерінің 
жүмысын бақылайды.

Консьерж -  театрлар мен музейлерге билеттерге тапсы- 
рыс берумен, таксиге тапсырыс берумен жэне басқа да сол 
сияқты жүмыстармен айналысады. Консьерж, сонымен қатар 
келесідей қонақ үй лоббиінің барлық кызметкерлерінің жүмысын 
қадагалайды: швейңарлар, жүкті жеткізушілер, паждар мен лиф- 
терлар.

Ш вейцар (ёооппап) қонақты күтеді, есікті ашады, так- 
си шақырады, машиналардың орналасуын басқарады, қонаққа 
жүгін түсіруге көмектеседі, жүкті күзетеді жэне оны жүкті 
жеткізушілерге береді, олар ол жүкті қонақ үйге кіргізіп нөмірлер 
бойынша үлестіреді.

Паж (ЬеІІЬоу) қонақты нөмірге дейін ертіп барады, оның қол 
жүгін алып жүреді, нөмірді ашады, оның дайындығын тексереді, 
қонаққа нөмірдің қүралдарын қолдану ережелерін түсіндіреді, со- 
нымен қатар нөмірлер бойынша корреспонденцияны жеткізеді 
жэне жеткізушінің басқа да функцияларын атқарады.

Телефон операторы кіріс жэне шығыс қоңырауларын 
үлестірумен айналысады, сонымен қатар келіссөздердің өз 
уақытылы төленуін қадағалайды. Ол сонымен қатар, қонақтарды 
оятады жэне де қонақ үй қонақтарының сүрақтарына жауап береді.

Тапсырыс беру бөлімі нөмірлерді резервілеумен айналысады. 
Тапсырыстар эр түрлі каналдар бойынша келеді: телефон арқылы, 
факс арқылы, электронды пошта арқылы.

Ш аруашылық қызмет (Нои8екееріп§). Бүл бөлімшенің 
менеджері барлық отель мен оның нөмірлерінің тазалығы үшін 
жауап береді. Сонымен қатар менеджер кір жууды басқарады. Бүл 
бөлімге күтушілер, үмытылып қалып кеткен заттар бөлімі және 
кір жуу қызметкерлері кіреді.

Күтушілер отельді жэне нөмірлерді жинастыру үшін жауап- 
ты. Әрбір күтушіге өз ауысымында сәйкес территория бекітіледі, 
ол соның тазалығын қадағалайды. Ж эне де күтушілер тек қана 
нөмірлерді ғана жинастырмайды, сонымен қатар қызмет орында- 
рын, мейрамханаларды жэне т.б. да жинастырады.
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Ұмытылып қалып кеткен заттар бөлімі отель конақтарының 
барлық ұмытылып қалып кеткен затгары үшін жауапты, олар жур- 
налдарда тіркеледі де қоймада сақталады.

Кір жуу қызметі қонақтармен берілген затгардың тазалыгы үшін 
жауапты. Сонымен қатар бұл бөлім қызметкерлері отельдің барлық 
бөлімшелерінің униформаларының тазалыгы үшін жауап береді.

Коммерциялық бөлім (8а1е« & Магке4іп§ сіерагітепі). 
Бұлардың қызметінің негізгі мақсаты отель жүктемесінің 
коэффицентінің артуында. Отельдің көлемі мен жұлдызшасына 
байланысты бүл қызметте шамамен 3-10 қызметкер жұмыс 
істейді. Бұл бөлімшенің міндеттеріне қонақ үйдіңтабы сы  аргатын 
сегментті анықтау, клиенттің профилін құрастыру кіреді. Бөлім 
жарнамалық компанияларды ұйымдастыруга, «Ғгопі ОШсе» бөлімі 
үшін отель жұктемесінің күнделікті болжамдарын дайындауға жа- 
уап береді, отель қонақтарының қанагаттану дәрежесіне талдау 
жүргізеді. Берілгендер қонақтарды сұрастыру мен анкеталау жо- 
лымен алынады.

Бұл бөлімнің маңызды міндеттерінің бірі отельдің бага саяса- 
тын анықтау болып табылады. Қонақтар үшін ынталандыру сая- 
сатын анықтайды. Отельдің барлық қызметтерінен жинақталатын 
берілгендер негізінде, коммерциялықбөлім менеджерлері отельдің 
жагдайын анықтайды.

Тамақтану бөлімі (Ғ&В сіерагішепі). Бұл бөлім отельдегі 
тамақтануды ұйымдастыру үшін жауап береді. Бұл бөлім 
менеджеріне көмекшілері -  супервайзерлер багынады. Бұл 
бөлімге мейрамханалардың даяшылары, бармендер, мейрамха- 
налар хостестері, банкеттік қызмет, нөмірлерге қызмет көрсету 
қызметі кіреді.

Банкеттік қызмет банкеттерді, конференциялар мен семинар- 
ларды әткізуге тапсырыстарды қабылдау үшін, шыгу банкеттеріне 
қызмет көрсету үшін жауап береді.

Нөмірлерге қызмет көрсету бәлімі қонақтарга немірлеріне, 
мини-барларына тамақ пен сусындарды жеткізу үшін жауап береді.

Инженерлік-техникалық бөлім. Қазіргі отельдер күрделі 
инженерлік құрал-жабдықтармен, кабельді теледидармен жэне 
асхана құрал-жабдықтарымен жабдықталган. Бәлімді бас инже-
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нер басқарады, оның қарамағында сантехникалық жэне электрлік 
құрал-жабдықтардың курделі емес бұзылуларын жөндеуге кабіле- 
ті бірқатар универсалды қызметкерлері болады. Құрал-жабдықты 
күрделі жөндеу үшін отельмен құрал-жабдықтаушының тікелей 
жабдықтаушысымен сервистік қызмет көрсетуге келісімдер 
жасалады.

Бөлім су, электр, газ шығындарының есебін жүргізеді, өрт 
қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

Сатып алу бөлімі. Болімді сатып алу бөлімінің менеджері 
басқарады. Бөлімнің негізгі функциясы отельдің үздіксіз жұмысын 
қамтамасыз ету үшін қажетті тауарларды сатып алу болып табы- 
лады.

Бөлімнің жұмысы жабдықтаушылармен ұзақ мерзімді негізде 
жүргізіледі. Қандай да бір жабдықтаушыда қажет тауар болмаған 
жағдайда басқа жабдықтаушылар қолданылады, яғни келісімшарт 
жасалмай бір реттік сатып алу жүргізіледі.

Сатып алу болімі отель бухгалтериясымен тығыз қарыі\і- 
қатынастарда жұмыс істейді, олар ягни бухгалтерия бағалардың 
сэйкестігін тексере отырып, бөліммен жұмсалатын қаражаттарды 
қадағалайды. Болім менеджері отель үшін максималды тиімді баға 
бойынша сапалы тауарды сатып алу үшін жауап береді.

Бұл болімге сонымен қатар коймалаушылар да кіреді, олар 
тауарлардың дұрыс сақталуы, берілуі және тапсырысы үшін 
жауапты.

Персонал бойынша болім (НК В ер агітеп і).
Бөлімді НК. тапа§ег басқарады. Бөлім қонақ үй персоналын 

таңдаумен, оқытумен, ынталандырумен айналысады.
Бұл болімнің негізгі функциялары:
— Қызметкерлерді таңдау. Персонал бойынша бөліммен 

отельдегі эрбір қызмет үшін бірқатар талаптар жа- 
сап шығарылады. Мап ро\\'ег ріап бар, онда маусымды 
ерекшеліктер (қыс, жаз), алдыңғы жылдар бойынша персо- 
нал қозғалысының статистикасы жэне т.б. ескеріледі.

-  Қызметкерлерді оқыту. Қайта келгендерді оқыту, сонымен 
қатар жұмыс істеп келе жатқан қызметкерлердің біліктілігін 
арттыру.

4 - 3 /97-12
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-  Отельдің ынталандырушы бағдарламасын жасап шығару 
мен жүзеге асыру. Ынталандыру жүйесі жазалау жүйесі 
мен мадақтау жүйесінен түрады. Бұл жүйенің бар болуы 
отельдің жүмысын біршама жақсартады.

-  Қонақ үй қызметкерлерінің жеке істерін жүргізу. Жеке 
істерінде жұмысқа қабылданатын кездегі міндеттілердің 
басқа мансапты саты бойынша қызметкердің қозғалысы ту- 
ралы ақпараттар, өткізілген аттестациялардың нэтижелері 
жинақталады.

Қызмет функциясына, сонымен қатар қызметкерлерді 
жұмыстан босату функциясы, конфликтерді шешу ж әнет.б. кіреді.

ІТ-белім. Отельді басқарудың автоматгандырылған жүйесінің 
жұмысы бойынша жауап беретін бөлім. Бұл бөлімнің қызметкерлері 
қонақ үйдегі барлық телефонды жэне компьютерлік техниканың 
жұмыс қабілеттілігі үшін, интернеттің сапалы байланысы үшін, 
барлық бөлімдер арасында жергілікті байланыстың орнатылуы 
үшін жауап береді, отель қонақтарының компьютерлерінде қандай 
да бір проблемалар пайда болган жагдайда оларға көмек көрсетеді.

Қауіпсіздік қызметі («ҚҚ»). Бұл қызмет отель қонақтарын, 
олардың мүліктерін, отель қызметкерлерін, қандай да бір зи- 
яндардан отель мүліктерін қорғау үшін жауап береді. Бөлім 
қызметкерлерінің жауапқа тартуға, тексеруге жэне басқа да 
іздеушілік іс-әрекеттерді жүргізуге кұқықтары жоқ.

Отельде видеокамералардың болуы отельдің маңызды 
участоктарын үздіксіз бақылауға мүмкіндік береді. Бөлім 
қызметкерлері міндетті түрде отель территориясына жэне оның 
ғимаратына патруль жүргізеді, басты жэне қызметкерлердің кіру 
есіктеріне бақылау жасайды.

«ҚҚ» өрт, террористік акт, стихиялы апаттар болган жағдайда 
отель қонақтары мен қызметкерлерінің қауіпсіз эвакуациясын 
қамтамасыз етеді.

Қонақ үйлердің жіктелуі. Қонақ үйлерді олардың алуан 
түрлілігіне байланысты оларды жіктеу қиын. Қонақ үйлердің 
негізгі жіктеу белгілері:

1. Көлемі бойынша қонақ үйлер келесідей топтарға бөлінеді:
-  150 нөмірге дейінгілер;
-  150-ден 300 нөмірге дейінгілер;
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-  300-ден 600 нөмірге дейінгілер;
-  600 нөмірден астамдары.
2. Мақсатты нарықгары бойынша қонақ үйлер былайша 

жіктеледі:
-  коммерциялық қонақ үйлер;
-  әуежайлар маңындағы отельдер;
-  люкс-отельдер;
-  курорт-отельдер;
-  жол бойындағы қонақ үй;
-  казино-отель;
-  түрақтану орны.
3. Үсынылатын қызметтердің деңгейі мен саны бойынша:
-  қызмет көрсетудің жогарғы деңгейі -  отельдер жоғары са- 

яси жэне басқарушылық ортаның түлғаларын сипаттайтын 
қонақтарды қабылдауға арналған;

-  қызмет көрсетудің орташа деңгейі -  демалушылардың ең 
үлкен сегментіне арналған отельдер (150-200 нөмірлер).

-  қызмет керсетудің шектеулі деңгейі -  табысы онша жоғары 
емес түлғаларға арналған.

4. Ғимарат нысаны мен ұсьшылатын қызметтердің түрлері 
бойынша қонақ үйлер келесідей түрлерге белінеді:

-  флайтель -  эуе қонақ үйі, үлкен колемімен, жоғары сапалы 
қызметтерді көрсетумен ерекшеленеді, самолетке арналған 
миниәуежайы немесе отырғызу алаңы бар;

-  ботель -  бұл шағын гана суда орналасқан қонақ үй, шағын 
келемді кеме және қонақ үй қызметтерінің минималды 
мөлшерін ұсынады;

-  флотель -  кемедегі үлкен қонақ үйді сипаттайды жэне бо- 
тельден ерекшелігі мұнда қосымша кеңейтілген қызметтер 
көрсетіледі, көбінесе бұл спорт және демалыс қызметтері;

-  мотель — ең қажетті ғана қызметтерді көрсететін жол 
бойындағы шагын гана қонақ үй;

-  кемпинг -  палатка немесе шағын коттедж сипатындағы қонақ 
үй, онда қызметгердің минималды саны ғана көрсетіледі;

-  ротель -  екі немесе үш отсегі бар вагон тэрізді қонақ үй.
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Әлемдік саяхаттау ұйымымен қолданылуға ұсынылған 
қонак үйлердің стандартты жіктемесі 5-кестеде көрсетілген.

5-кесте -  Қонақ уйлердің стандартты жіктемесі

Катсгориялар Разрядтар Топтар

1 Орналасудың 
ұжымдык орындары

11. Қонак уйлер 
мен соган ұксас ор- 

наласу орындары

1.1.1. Қонак уйлер
1.1.2. Соған ұқсас орындар

1.2. Арнайы орын- 
дар

1.2.1. Сауыктыру орындары
1,2.2.Ецбек пен демалыс лағерьлері
1.2.3.Қоғамдык көлік орындары

1.2.3. Конғресс-орталыктар

1.3. Баскада ұжым- 
дык орындар

1.3.1. Демалуға арналған орындар
1.3.2. Кемпинғке арналған алаңдар
1.3.3. Баска да ужымдық орындар

2. Орналасудын жеке 
дара орындары

2.1 Орналасудын 
жеке дара орын- 

дары

2.1.1. Өзініц менціікті орындары
2,1.2. Жанұялык үйлердеғі жалға алынатын 
бөлмелер
2.1.3. Жеке тұлгалардан немесе 
ағенттіктерден жалға ачынатын орындар

2.1.4. Таныстармен немесе туысқандарымен 
теғін ұсынылатын орындар.
2.1.5. Жеке дара неғіздеғі басқа да орындар

Қонақ үйлерді, сонымен қатар бағыныштылық белгісіне 
қарай тэуелсіз коммерциялық кәсіпорындар немесе белгілі бір 
артықшылыктарды ұсынатын қонақ үй кейпіндегілерге кіретіндер 
деп бөлуге болады.

Қонақ үйлер қызметінің тәжірибесінде, сонымен қатар шартгы 
жіктемені қолданады, оған сэйкес қонақ үйлерді екі түрге бөледі:

-  құны 25 АҚШ  долларына дейін баратын бір адамдық;
-  құны 25 АҚШ долларынан асатын бір адамдық.
Жаңа дизайнды, спутникті теледидармен, телефонмен 

жабдықталған екі орынды, орта деңгейлі қазақстандық қонақ 
үйлердің құны 90-120 АҚШ  долларына дейін жетеді.

Әр түрлі елдерде қонақ үйлерді жіктеудің әр түрлі жүйелері 
қолданылады, бірақ та кеңінен таралганы француздық бес 
жұлдызды жіктеме болып табылады. Бесжұлдызды жіктемеге
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бағыттала отырып, Қазақстанда қонак үйлер «бес жұлдыз», «терт 
жүлдыз», «үш жүлдыз» сияқты категорияларга жіктелген.

1998 жылы қонақ үйлер мен мейрамханалардың Қазақстандық 
ассоциациясы (КАГиР) қүрылды. Оның басты міндеті -  елімізде 
қонақ үйлердің дамыган нарыгын құру. Ол Қазақстандықтуристік 
ассоциациясының, Қазақстандық қызмет көрсету институтының 
қүрылтайшысы болып табылады жэне Қазақстанның ірі қонақ үй 
компанияларын біріктіреді.

Бизнес нысанына байланысты қонақ үйлер тәуелсіз, 
франчайзингтік, сонымен қатар басқаруға деген контрактілерді 
қолданып, қонақ үйлержүйесінебірігуі мүмкін. Қонақүйтізбектері
-  бұл келісімшарт бойынша басқаруға негізделіп, жұмыс істейтің 
қонақ үйлердің бірлестігі.

АҚШ-та 25 негізгі қонақ үйлік тізбектерді шамамен нөмірлер- 
дің барлық қорларының 50%-дан астамы біріктіреді. Негізгі жетекші 
компаниялары «Холидей Корпорейшн», «Бесг Уэстинг».

Қонақ үй тізбектерінің пайда болуы, ең алдымен басымды 
бәсекемен жэне төмен баға бойынша тапсырыс беру қажеттілігімен 
байланысты. Бұл тізбектер өздерінің мақсаттарына жету үшін 
компьютерлік жэне ақпараттық қамтамасыздандырудың әр түрлі 
типтерін қолданады.

Тәуелсіз кэсіпорындардың келесідей белгілі бір артық- 
шылықтары бар:

-  қайталанбайтындығы жэне уникалдылығы;
-  нарықтық саясатты жүргізген кездегі тұрақтылық;
-  нарыққа қол жеткізу мүмкіндігі;
-  қонақ үй тізбектеріне қарағанда қайталанбастыгы 

арқасында табыстылыққа жету мүмкіндіктері.
Тэуелсіз қонақ үйлердің кемшіліктері:
-  уникалды сипаттамалардың үлкен нарықтық сегменттің 

мүдделерімен сэйкес келмеуіне байланысты олардың кең 
спектрін құру мүмкіндігінің болмауы;

-  өнімдерді стандарттау, қызмет көрсету жэне басқарушылык 
саясат үрдістерінің қиыншылығы;

-  мамандарды дайындау мен жалдау біршама қымбат;
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-  клиенттерге қызмет көрсету гуралы ақпараттың шектеу- 
лілігі;

-  бәсеке жагдайына түсуіне тәуекелділігі және қызмет 
түрақтылыгының аз болуы.

Тәуелсіз қонақ үйдің жылдық айналымы әдетте 5 млн. АҚШ  
долларынан төмен болады жэне оның сыйымдылығы 300 нөмір- 
ден төмен. Тәуелсіз мейрамхана үшін 200 орынның болуы және 
оның жылдық айналымының 1,5 млн. АҚШ  долларына дейін 
жетуі мүмкін.

Туристік бизнесте ірі капиталды франчайзинг (кәсіпкерлік 
әдісі, оның арқасында кәсіпкер үлкен тізбекке косыла алады) 
түрінде қолданады. Франчайзинг беруші жұмыс әдістерінің неме- 
се кэсіпорынның толық конңепңиясын құрастырады, ал франчай- 
зинг алушы колда барды қолдану мүмкіндігіне ие болады.

Кішкентай ұйымдар немесе фирма -  франчайзинг алушы 
франчайзингтік келісімшарт арқасында тэуекел факторларының 
әсерін төмендетеді, франчайзинг берушінің фирмалық маркасын 
қолданады, одан коммерңиялық ақпарат, кеңес алады.

Франчайзинг беруші нарыққа тереңінен кіре алады, ол 
келешекті (перспективаны) жоспарлау мен нарықгық стратегияны 
жүзеге асырады. Франчайзингті алушы, ресми түрде тәуелсіз түр- 
де қала отырып, үлкен бизнеске багынышты болып қалады жэне 
де ол аз гана тәуекелмен өзінің кәсіпкерлік бизнесін алға жылжыта 
алады.

Туризм индустриясында франчайзингтік қатынастар әдетте 
қонақ үй салаларында, мейрамханаларда, курорттық зоналарда 
жэне т.б. жинақталған. 2011 жылы АҚШ -та 8393 франчайзингтік 
қонақ үйлер, мотельдер болды. 2009 жылдан 2011 жылға дейінгі 
көбеюі 20,2%-ды құрады. Қонақ үй индустриясындағы айналым 
17,9%-ға көбейді жэне абсолюттік шамада 5 млрд. АҚШ  долларын 
құрады. Және де мұнда франчайзинг берушілер -  1187 қонақ үйін, 
ал франчайзинг алушылар 7206 кәсіпорындарын иеленді.

Франчайзинг екі тарапқа, франчайзинг алушыға да, франчай- 
зинг берушіге де артықшылықтар береді. Олар біреуінің бизнесін 
кеңейтеді, ал екіншісіне кэсіпкерлік қызметті жүргізу мүмкіндігін 
береді.
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АҚШ-та кеңінен қолданылатын басқару нысандарының бірі 
басқаруға алынған келісімшарт болып табылады. Келісімшарт арқы- 
лы басқарудың мәні -  туристік кәсіпорындардың, мейрамханалар- 
дыңжәне басқа да кәсіпорындардың иеленушілері кәсіпорын типіне 
сэйкес келетін басқарушы компаниясымен келісімшартқа отырады.

Басқарушы компаниялар операторлар деп аталады. Опера- 
тор толығымен басқару мәселелерімен айналысады жэне «қатаң 
бұзушылық» нәтижесінде жасалғандардан басқа жағдайда кез кел- 
ген әрекет үшін жауапкершіліктен қоргалған. Туристік кәсіпорын- 
ның немесе мейрамханалар иемденушілеріне барлық операция- 
лық шығындар, сонымен қатар оның меншік қүқыгынан шыга- 
тын барлық қаржылық жэне жедел шығындар жатқызылады, 
бірақ та олар басқару үрдісіне араласу қүқығынан айырылады. 
Келісімшарт операторға сыйақыны кепілдендіреді. Басқаруға де- 
ген келісімшарт қүқығына ие болуда бәсекенің артуы нэтижесін- 
де операторлардың көбісі келісімшартқа қол қою қүқығына ие 
болу үшін басқарылатын кэсіпорынның мүлкіне өз мүлкіндей 
қатысуға мәжбүр. Келісімшарт басқару мэселелеріндегі жетекші 
сарапшылардың бірі -  Джеймс Истер басқарушылық шешімдерге 
қатысу үрдісіне иемденушілерд ің араласу ынан болған операторлар- 
дың қанағаттанбауы нәтижесінде басқаруга деген келісімшарт- 
тар саны болашақта біртіндеп қысқарады, ал ол серіктестіктің 
франчайзингтік қызметтің түрі сақталған жағдайда кәсіпорындар- 
ды иемденушілерінің дәстүрлі басқаруына алып келуі мүмкін деп 
санайды.

Отельдердің халықаралық жіктемесі:
1. Американдық. АҚШ-та ресми түрде үкіметпен бекітілген 

қонақ үйлердің жіктемесі жоқ. Бірақ та тэжірибеде мүндай жіктеме 
бар. Осылайша, Американың Автомобильдік Ассоциацясы қонақ 
үйлерді «бриллианттарға» бөледі, ал іс сапарларды үйымдастыратын 
бизнес түрлерінің Ассоциациясы «жүлдыздар» жүйесі бойынша 
беске дейін бөледі. АҚШ, Канада, Мексика территорияларында 
орналасқан 41000 қонақ үйінің ішінде «5 бриллиант» сапасының 
жоғары бағасын 2%-дан астамы иеленеді (6-кесте).
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6-кесте -  Америкадағы конак үйлердің жіктелуі

д

Пегізгі жол жагыиан гимаратгы карапайым рэсімдеу. Отель 
айналасындагы участокты карапайым рэсімдеу. Негізгі холлдып 
көлемі жеткілікті: резервілеу орны. гіркеу бағанасы. Холлда дема- 
лыс орындарынын саны шектеулі, кабырғадағы картиналар саны аз. 
Қонаетардың нөмірлері салаиыц казіргі стандарттарына толығымен 
сэйкес келмеуі де мумкін. Қызмет көрсету -  ба:іалык.

АД

Негізгі жол жагынан гймараггы рэсімдеу сапасы орташа, огель 
айналасындағы участок біршама рэсімделген. Негізгі холлдын көлемі 
орташа: нөмірлерді резервілеу орны, тіркеу бағанасы. Холлдагы дема- 
лыс орындары шектелген, еденде кілем төселген, үстелдерде қаранайым 
көркем заттары, біршама өсімдіктер бар. Нәмірлер жалпы саланың 
қазіргі етандарттарына сэйкес келеді. Қызмет көрсету біршама жаксы.

ддд

Негізгі жол жағынан ғимаратты рэсімдеу оте жаксы. Отель 
айнаіасындағы ғимарат жаксы рэсімделген. Негізгі холлдың көлемі 
үлкен: номірлерді резсрвілеу орны, тіркеу бағанасы. Бірнеше орындарға 
топтастырылған демалысқа арналған орындар саны жеткілікті, еденде 
кілем тоселген, жаксы рамкадағы жэне жаксы сападағы коркем заттары, 
тірі есімдіктер. жүкті тасымалдау үшін арбалар, коридорныйлар үшін 
жеке орын бар. Қонактардың номірлері саладағы казіргі талаптарға 
толыгымен сай Отельде көрсетілетін қызметтүрі жоғары.

дддд

Негізгі жол жагынан ғимарат өте жаксы рэсімделген, отель 
айналасындағы участок кәсіби іүрде дайындалған. Негізгі холлдын 
келемі үлкен, онда тарихи күндылықіары бар атрибуттар бар: 
нөмірлерді резервілеу орны мен тіркеу баганалары үлкен колемді жэне 
мрамордан немесе ағаштың кұнды түрлерінен жасалған. Кен участок- 
та бірнеше орындарда топтастырылған демалыска арналған орын- 
дар саны жеткілікті, агаштан жасалған немесе кілем тоселген еден, 
қымбат шамдар, жоғары сапалы көркем суретгер, тірі өсімдіктер саны 
көп, жаксы фондық музыка, келушілерге жэне кеіушілерге арналган 
жеке орындар, коридорныйларға арналған жеке орындар. Қонақгарға 
арналған нөмірлер осы саладағы казіргі стандарттарға толығымен сай 
жэне бірнеше косалкы ыңғайлылыктар. Қызмег көрсету жогары сапада 
жүргізіледі.

лддлл

Негізгі жол жағынан ғимарат оте жақсы рэсімделген. от- 
ель айналасындагы участок кэсіби түрде рэсімделген, ағаштар мен 
архитект\'рапық көріністер оте көн. Негізгі холлдың көлемі үлкен 
жэне онда тарихи қүндылықгы атрибуттары бар, номірлерді резервілеу 
орны жэне үлкен колемді тіркеу баганы, олар ағаштың кымбат 
түрлерінен немесе мрамордан жасалған, кен участокта бірнеше орын- 
дарда топтастырылған демалушыларға арналған орындар орны коп. 
Қымбат шамдар. жоғары сапалы коркем суреттер, тірі осімдіктер мен 
жана гүлдер саны кеп, ыңғайлы фондық музы ка келушілерге жэне 
кетушілерге арналган жеке орындар, коридорныйларга арналган жеке 
орындар. коридорныйларға арналған жеке орындар, олар консьержді 
қызметке. консьержді бағанаға ұйымдастырылып орналаеады.
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2. Еуропалық («жұлдызды») -  бүл бүкіл әлемде кездееетін 
отельдер рейтингінің стандартты жүйесі (7-кесте).

7-кесте -  Еуропалык жұлдызды жіктеме

1 2

*

Әдетте, бұл иеленушінін очі баскаратын шағын гана конак үй. 
Көбінесе бүл 2, 3 немесе 4 кабапы  ыңгайлы гимарат. Жиһач бен гимарат 
газа, бірақтек кана базалык талаптарга сай келеді. Көбінесе мүндай орын- 
дарда мейрамхана болмайды. бірак та арзан багамен тамак ішуге болатын 
асханапар болады. Қонактардын келуі уакыгпен шекіелчі мүмкін. Бүл 
кызмепер саны минималды болатын арзан конакүй (нөмірлерді күнделікті 
тазалау бұларда жүргізілмеуі де мүмкін). Барлык номірлер бір типті.

**

Әдетте, бүл түрақты сапалы кызметтер корсегетін репутациясы бар 
тәуелсіз жэне фирмалық конак үй кұрылымдарынын өкілдері. Нөмірде те- 
лефон мен телевизор болады. Мүндай типтегі кейбір конак үйлер шектеулі 
мейрамханалык қызмет көрсетеді, бірак та номірлерде тамактану мен 
коридорныйдіц қызметтері эдетге карастырылмайды, аз бюджетті конак 
үй. мұнда кызметтер саны минималды. бірақ га номірлер күнделікті таза- 
ланыгі іұрады. Номірлер бір-екі типті.

1 ***

Бұл қонак үйлердің орындары кен, нөмірлері ыңгайлы жэне холлда- 
ры жаксы декорирленген. Коридорныйлардың кызметтері жүргізілмейді. 
Қонак үйде орташа колемді мейрамхана бар. Номірге тамакка тапсырыс 
беру мүмкіндігі эртүрлі болуы мүмкін, Қызметкерлер мен автомобильдерді 
орналастыру бойынша кызметтер жиі үсынылады, фитнес-орталыктары 
мен бассейндері бар Бүл қызмеітер түрі стандартты, орташа класты 
қонак үй номірлерінде күнделікті жинастыру, нөмірлерде интернетке 
шыгу мүмкіндігі бар, теледидар, тоназыткыш, өтек. конак үй территория- 
сындатұргындар үшін кір жуу қызмсті көрсетіледі, бизнес-орталыгы бар. 
Бұл кызмет түрлерінің кейбір түрлері көрсетілмеуі де мүмкін, сонымен 
қатар баскақызметтүрлері де болуы мүмкін(мысалы.трансферткызметі). 
Номірлердің типтері эр түрлі (бір орындык, екі бөлмелік, темекі тартатын- 
дар үшін, темекі тартиайтындар үіпін жэне т.б ).

****

Негізінен бұл тіркеу орындары кен болатын ірі конақ үйлер, мүнда 
тіркеу жэне коридорныйлар кызметі жүргізіледі. Мүнда қызмет көрсету 
децгейі орташадан жогары, нөмірлер жаксы рэсімделген жэне жақсы 
жиһаздары бар. Қонак үй мейрамханасында тамак түрі бір түрмен гана 
шектелмейді. Кейбір мұндай орыіщар континентальды танертенгі ас не- 
месе «бакытгы сагатта» тамақтануды ұсынады. Біршама тәуліктер бой- 
ын мүнда номірге аска тапсырыс беруге болады. Гараж қызметгері не- 
месе қызметкерлермен автокеліктерді орналастыру бойынша қызметгер 
ұсынылады. Мүндай конак үйлерде консьерж қызметі, фитнес-орталыктар 
немесе бір немесе бірнсше бассейндер бар. Арнайы кызметтерді (ЗРА 
тэрізді. массаж, бірнеше барлар мен мейрамханалардын болуы, конференц 
залдардың болуы) үсынатын жоғары юіасты конақ үйлер. Нөмірлерге деген 
багалар мүндай конақ үйлерде орташадан жогарырак.
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Кестенің соңы
1 2

* + * *

Бұл кызмеггер мен орналастырудын, сонымен катар жеке-дара 
қычметтерді көрсетегін жогары денгейлі конак үй. М ұндай децгейдегі 
конак үйлердіц баскаларга караганда көлемі үлкен, олар бизнестін мас- 
штабтары кеңейген кезде оте кажетті ынгайлылыкты үсынады. Қонак 
үйлердің холлдары өте кең, нөмірлердегі жиһаз жаңа, олардың сапаеы да 
жогары, Нөмірлерде видеокүралдар. джакузи, кітапхана, ваннажэне баска 
да ыңгайлы күрылгылар орналастырылган. Мү.ндай конак үйлерде үш 
алуан түрлі мейрамханаларга дейін болады. Нөмірлерде қызмет көрсету 
тэулік бойы жүргізіледі. Автокөліктер кызметкерлермен орналастыры- 
лады, гараждары бар. Қонак үйлердің кластары люкс. Қызметтердің кең 
турімен ерекшеленеді, эсіресе эксклюзивті қызмет түрлерімен (мысалы, 
жеке гольф клубтың болуы, көгі бөлмслі апартаменттер мен күт\'шілер- 
дін болуы). Клиентке жеке-дара іүрде көңіл бөлінеді, нөмірлерге де- 
ген багалар мұндай конақ үйлерде біршама жогары. бідетте, мұндай 
категорияга барлык эйгілі элемдік калалық жэне курорттық отельдер 
жатқызылады.

3. Бағалық жіктеме. Қонақ үйлер нөмірлердің қүнына байла- 
ныеты бөлінеді. Аталған жіктеме бойынша қонақ үйлер алты түрге 
бөлінеді (8-кесте).

Қонақ үй бизнесі жыл сайын элемнің көптеген елдерінің эконо- 
микасында өз позиңиясын күшейтуде. Тайланд, Сингапур, Малай- 
зия, Гонконг сияқты оңтүстік-шығыс Азия елдері кіру туризмінің 
дамуына біршама назар аударуда.

Әлемдік қонақ үй шаруашылығы -  бүл жаһандық, яғни, 
өзінің ауқымы бойынша бірегей, интегралданған және қызмет 
көрсету ортасының бүтіндей нарық экономикасының қағидасына 
негізделген, объективті заң жүзіндегі халықаралық еңбек бөлінісі, 
өндіріс интернационалдандырудағы динамикалық саласы.

8-кесте -  Қонақ үйлердін бағалық жіктемесі

Бюджетік 
(30-40 $)

Үнемді
(40-60$)

Орташа (60-100$)
Бірініпі 
класты 

(і 00-200)

Люкс (140- 
450)

Апартаментті
(65-150$)

I 2 3 4 5 6
Ноіісіау Іпп 

Ехргез^
Ноіідау Іпп Ноіійау Іпп С г о \ ү п  Ріага

Ғаігйеісі Іпп СоиПуагіІ Іпп МаггіоД
МаггіоП
Магциів

Маггіоіі Зиііез
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Кестенің соңы
1 2 3 4 5 6

КасіІ850п Іпп КасІІ550п К асіІ550п  $и і1е5

Зһегаіоп Іпп 8һегаІоп Іпп Зһегаіоп
8Іісга(оп
Огапсіе

Кһегаіоп 8иііе5

Ніііоп Іпп Ніііоп
НШоП
То\үег5

НІІІоп $иі(е5

Нуаіі
НуаП 

Кеёепсу 
Н\'аи Рагк

НуаП Зиііез

Каліасіа
Ьітігесі

Катасіа Іпп К атасіа Катасіа Катасіа Яиііез

XX г. соңында қызмет көрсету саласының аса қарқынды даму- 
ымен мінезделеді, негізінен ол әлемдік қонақ үй индустриясында 
көшбасшы болып табылады жэне басқа елдерде осы саланың да- 
муына үстемділік ықпалын көрсететін постиндустриалды елдерде 
дамыды.

Маркетингтің дамуы жаңа нарықтың дамуына алып келді, 
онда басты мақсат пайда табу емес, түтынушы тілегін 
қанағаттандыру болып табылады. Осының салдарынан қонақ 
үй индустриясында, сонымен қатар барлық қызмет көрсету са- 
лаларында жіктелу үрдістері қарқынды дамуда жэне қызметтің 
жекеленуі, оның сапасын көтеру, қызметке деген икемді баға 
жүйесі, барлық мүмкін жеңілдіктер жүйесі дамуда. Әлем бойын- 
ша кең көлемдегі қонақ үй желісінің пайда болуы жэне нарықтың 
барлық мүмкіндіктерін пайдалану өзара бәсекелестікті тудыра- 
ды, кебінесе жарнамаға коп көңіл болінеді, түтынушылардың 
түрақтануына коптеген жаңа жолдар іздестіріледі. Қазіргі кезде кез 
келген қонақ үй жайлы ақпаратгы кез келген жерде шығарылатын 
жүйелік каталогтардан, пресс-релиздерден және «Интернет» 
желісі арқылы алуға болады.

Орналастыру қүралдарымен жабдықтауда қол жеткізген 
техникалық жетістіктер -  брондаудың компьютерлік бағдарлама- 
сы, әр жеке болмеге есеп жүргізу жэне қонақ үйдің барлық пай- 
дасын есептеп отыру, барлық қонақтар жайлы ақпаратты сақтау, 
қызмет корсету деңгейін жоғарылату үшін жасалады, сонымен 
қатар пайда деңгейін көтеру үшін де жасалады; саяхаттанушыга
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«жолдағы кеңсе» аіты  қызметтегі техникамен жабдықтау; 
басқару үрдісін және қонақ үй шаруашылығында есеп жүргізуді 
жеңілдету.

Қауіпсіздік шарасын жақсарту мақсатымен көптеген қонақ 
үйлерде электромагнитті қүлып негізіндегі пластикалық карточ- 
ка жүйесі енгізілген, ол эрбір бөлме қонағына беріледі. Бүнда 
қызмет түріне қарағанда компью терлік қоңыраулар, электронды 
дыбысты хабарлама, электронды дыбыс арқылы тапсырыс беру 
қызметінің жүйесі жай болып қалады.

Ғылыми-техникалық прогресс басқару ғылымына да эсерін 
тигізді, мысалы, дамудың «кері байланыс» жүйесі.

Қонақ үй шаруашылыгының қазіргі заманғы даму тенденция- 
сына экологиялык қауіпсіз өндіріске үмтылады. Табиғи балансты 
сақтау, экологиялық таза өнімдерді жэне материалдарды қолдану, 
қалдықтарды пайдалы затқаайналдыру өндірісі, яғни, түйықталған 
өндіріс циклы технологиясын іс-тэжірибеде пайдалану, бүл қонақ 
үй индустриясында кәсіпорындарға өте пайдалы, ойткені бүны 
түтынушы қалайды.

Қонақ үй шаруашылығындағы еңбек ресурсының қүрылы- 
мында өзгерістер болуда. Бастысы, б.үл мамандықты жоғарылату 
тенденциясы. Қазіргі заманғы элемде қонақ үй шаруашылығының 
артықшылығы осы секторлың монополизациясы болып табыла- 
ды. Ол қонақ үй желісін немесе ассоциацияланған мүшелер түрінде 
көрсетіледі.

Қазіргі заманғы қонақ үй шаруашылығындағы негізгі рөлді 
атқаратын үрдіс өндіріс интернационалдандырылуы жэне оған 
кері үрдіс -  егемендікке үмтылу болып табылады.

Қонақ үй шаруашылығының әлемдік дамудың басты тен- 
денциясы қонақ үй шаруашылығында қызмет көрсетудің бірегей 
нарығын орнагуға үмтылу немесе ғаламдану болып табылады.

Жалпы қонақ үй бизнесі кешенді жүйеде болады, бұнда 
жіктеуге жэне өз қызметін бағалауға эр түрлі эдіс-амалдар 
қолданылады.
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2 .2 . Қонақ үй бнзнесіндегі маркетинг

Қонақ үй индустриясы -  қонақжайлылық жүйесінің негізі. Ол 
адамзат тарихында ежелгі дәстүрмен қалыптасқан қонақты сый- 
лау, қарсы алу және күту. Отель қонағы бірнеше қызмет кешенінен 
түратын күрделі өнімді түтынады.

Іс-әрекет ету барысындағы сызба бойынша: түрақты клиентке 
отельдің ұсыныстарымен таныстырып, оны түтыну элде түтынбау 
жайлы шешім қабылдауына мүмкіндік беріледі. Қонақ үйдің 
мүмкіндіктерімен танысу кезінде бірнеше нүсқалар болады жэне 
қонақ үй қызметімен жоғарылаған сайын өте үзақ жэне көп еңбек 
сіңіруді керек қылатын үрдіс.

Кеп жағдайда бүндай қонақжайлылық индустриясында 
қызметті көрсетегін де және қызметті түтынатын да қатысуын та- 
лап етеді. Қызмет көрсетушілер клиентпен байланыс орнатқан кез- 
де сатылатын тауардың бір бөлігін сатуды іске асырады. Бүл үғым 
аспектісі «ажырағысыз» үғымында, яғни тек қана қызметкерлер 
емес, сонымен қатар, клиент міндетті шарттарды білуі тиіс, сол 
кезде ғана қызмег көрсетіледі. Басқаша айтқанда менеджер тек 
қана қызметкерлерді ғана басқарып қоймай, сонымен қатар 
клиенттерді де басқара алуы керек.

Қонақ үй қызметі ауысып түруымен ерекшеленеді, яғни, 
оның сапасы қандай жагдайда көрсетілгеніне және кім қызмет 
көрсеткеніне байланысты. Бүндай түрдегі қызмет бір уақытта 
көрсетіледі жэне бір уақытта қабылданады жэне бүл жағдайда са- 
паны бақылау мүмкін емес. Сұраныстың уақытша тұрақсыздығы 
сүраныстың көбейген жағдайында қызмет көрсету сапасьгаың 
сақталуын төмендетеді. Қызмет көрсету сапасының ауытқуы, 
өзгеруі -  клиенттердің қонақжайлылық индустриясына көңіл 
толмаушылығының басты себебі болып табылады.

Қонақ үй қызметіндегі өзгеше артықшылығы -  оның 
сезілмейтіндігі. Қызметтің сезілмейтіндігі «Материалды тауарға 
қарағанда қызметті тұтынғанша көре алмайсың, дэмін тата 
алмайсың, сезіне алмайсың, ести де алмайсың немесе ұстай да
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алмайсың». Қызметбұл б іруәде беру сияқты, яғни оны көрсетушіге 
үлкен сенім артылады. Қонақжайлылық индустриясының 
маңызды бір мәселесі -  үлкен сенім тудыру.

Сакталмау Тура байланыс

10-сурет -  Қонак үй кызметіне мазмұндама

Қонақ үйдің маркетинг бөлімінің маманы сатылым кезінде 
қонақ үй бөлмелерін өзімен бірге жарнамалауга алып жүре ал- 
майды. Олар тек бөлмелердің суреті бар кітапшаларды ғана 
көрсете алады немесе қонақ үй жайлы презентаңияны корсете 
алады.

Маркетинг міндетіне сондай материалдарды дайындау жэне 
олармен клиенттерді қамтамасыз ету кіреді. Ж арнама материалда- 
ры (8а1ез Кіі) тек қана бөлме фото суретінен ғана түрмай, сонымен 
қатар лобби, мейрамхана, фитнес-орталықтары, конференц-зал
-  сыйымдылыгы, стилі, жиһаздарының орналасуымен көрсетілуі 
тиіс, ягни клиентбілугетиісті ақпараттар болуытиіс. 8а1е§ Кіі ішіне 
кіретіндер: бөлмелерге тарифтік парағы, фитнес-орталығының 
қызмет түрлері, мейрамхана ас мәзірі, эр түрлі түрдегі брошюра- 
лар, жеңілдіктер, бонусты бағдарламалар.

Көп нәрсе маркетинг маманына байланысты: оның сырт 
келбеті, әңгімелесу кезінде өзін үстауы, сүрақтарға қалай жауап 
беруі -  бұның барлығы мекеменің имиджін қалыптастыруға үлесін 
қосады.
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Сезілмейтін қызмет көрсету көгітеген фактор бойынша ма- 
териалдандырылады. Қонак үй кызметін түтынбас бүрын біз са- 
пасына кепіл беретін материалга жүгінеміз. Клиенттің сол конақ 
үйден алган жагымды эсерін материалдауга болады. Мысалы, 
егер клиент қайтар кезде фирмалық қаламсапты немесе конвертке 
салынган открытка алса, сонымен ол қонақ үйден кеткенде алган 
жагымды әсерді ү.зақ сақтай алады, сол заттарды коргенде есінде 
қалган жагымды эсерді есіне түсіреді. Қонақ үйдің эдемі келбетіне 
суретке түсу де жагымды сэттерді еске салыгі отырады.

Айта кететін тагы да бір жайт -  ол қызметтің сақталмауы. 
Қызмет сақталынбайды, ол материалданбаудың салдарынан. 
Сатылмаган тауарды сақтауга болады және кейін оны сатып 
жібере аласыз. Ал сатылмай қалган қонақ үйдегі болмелер не- 
месе мейрамханадагы бос үстелдер меншік иесіне шыгын болып 
табылады. Сол себепті брондалган нөмірге немесе резервтелген 
үстелге клиенттен кепілдеме алынады. Егер клиент келмей қалган 
жагдайда отемақы (компенсаңия) түрінде түрінде одан ақы алы- 
нады. 9-кестеде қонақ үйдің түтынушыларының сұранысы мен 
ұсынысын көрсететін қолайлы стратегиясы корсетілген.

9-кесте-С үраны с пен ұсыныс арасындагы тиімді аракатынас

Сүраныс стратегиясы Үсыныс стратегиясы
Дифференциялданған баға қарбалас 
кезеңдегі сұранысты гөмендетуге мүмкіндік 
береді (фитнесс-клубқа күндізп уақытта 
бару).

Клиенгтердің агылуы кезінде қызмет көрсететін 
уакытша қызметкерлерді жалдау, қонак үйлер керек 
жағдайда үлкен банкет, кездесулер болган жагдайда 
сол күні ғана жұмыс істейтін қызметкерлерді жал- 
дайды.

Ж ай күндерге сүранысты кебейту (көптеген 
конақ үйлер жай кезеңде немесе демалыс 
күндері клиенттерді тартуды көздейді).

Ж үмыс көбейіп кеткен кезде қызметкерлер 
артықшылығы бар тапсырмаларды орындайды 
(тіркелуге қонақтар саны көбейіп кеткенде, тіркеу 
қызметкерлеріне менеджерлер көмектеседі).

Клиенттердің ағылуы кезінде қосымша 
альтернативті қызметтер көрсету 
(қонақтарға тіркелуді, бөлмені жинау 
кезінде, топпен орналастыру кезінде тегін 
сусындар, жеңіл тағамдар ұсынылады).

Қызмет көрсету кезінде күш қайратты біріктіру 
(бірнеше қонақ үй бірігіп аэропортта чартерлік 
қызмет немесе бірігіп конференция өткізеді).

Сұраныс деңгейін басқаруга мүмкіндік 
беретін, барлық отельде кеңінен 
қолданылатын алдын ала тапсырыс беру 
жүйесін (брондау) енгізу.

Болашақта қызмет көрсет>'ді кеңейтуге дайынДық 
жүргізу (мысалы, қонақ үй жаздық кафе ашу үшін 
соган арнайы жер сатып алады)
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«Қызмет көрсету кызмет көрсетіліп жатқан жақпен тікелей 
қагынасқа түседі. Осы кезде міндетті түрде негізгі қызмет, 
көрінетін жэне көрінбейтін физикалық демеуден іұраіын жүйе, 
түтынушылармен тікелей байланысқа түсетін қызметкерлер жэне 
клиентке қызмет көрсетуде қатысатын әдістерді ажырата алу керек».

Мысалы, егер қонақ жеке есепшотын ашуда көп күткен 
жагдайда немесе оның электронды кілті істемей қалса, осының 
кесірінен қайта-қайта төменге түсіп оны қайтадан багдарламалаудан, 
қонақ үй қаншалықты жайлы, керемет болганымен қонақтың 
қонақ үй жайлы теріс ойы қалыптасады. Клиент сонымен қатар 
үсыньшатын қызметтің бір бөлігі болып табылады. Егер сіз қонақ 
болсаңыз жэне сізге ертерек үйықтау керек болса жэне ол туралы 
қонақ үй экімшілігіне ақпарат берілген болса, онда міндетті түрде 
сізді тыныш бөлмеге орналастыруы тиіс. Осындай элементтердің 
жиынтыгынан галамдық қызмет көрсету жайлы клиенттің ойын 
қалыптастырады. Сонымен, маркетинг конңепңиясы қонақ үй 
индустриясынын барлық қызметкерлерін сөз қылады.

Қонақ үй бизнесінің қызметі ауыспалылыгымен ерекшелене- 
ді. Оның сапасы кім жэне қандай жагдайда қызмет көрсегілгеніне 
байланысты. Бэрінен бүрын адам факторы едәуір эсерін тигізеді. 
Қызмет көрсетушінің жагдайы қызмет көрсету кезінде оның са- 
пасына тікелей эсер етеді. Бір адам сізге бүгін тамаша қызмет 
көрсеткен болса, келесі күні сол бір адам айтарлықтай нашар 
қызмет көрсетуі мүмкін.

Қызмет сапасының ауыспалылығы жэне қүбылып түруының 
басты себебі клиенттердің қонақжайлылық индустриясына 
көңіл толмаушылығы болып табылады. Нашар қызмет көрсету 
клиенттердің наразылығын тудырады. Зерттеулер көрсеткендей, 
егер адамға жақсылап қызмет көрсетілген болса, ол адам сол жай- 
лы кем дегенде бес адамға айтады. Егер сол адам нашар қызметті 
түтынған болса, ол он шақты адамға сол жайлы айтады.

Американдық өнімділік жэне сапа орталығының мәліметіне 
қарасақ сапаның көңілден шықпауы мен бағаның қымбаттылы- 
гына қарағанда қызмет көрсетудің нашарлағанынан кәсіпорыннан 
бес есе клиент кетеді екен. Жағымды, оң іс-тэжірибелерді тарту өте
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қиынға соғады, себебі көбісі оны тиісті деп қабылдайды. Бірнеше 
қолайсыз, теріс жағдайлар жағымды әсерлерді жойып жіберуі 
мүмкін, ақыры жағымсыз ой қалыптасып кетуі мүмкін.

Қонақжайлылық индустриясында көрсетілетін қызмет сапа- 
сын жэне имиджді ұетап отыру үшін компанияда жанасу нүктелері 
қолданылады, яғни, клиентпен жэне кызметкерлермен арасындағы 
байланысты орнатады.

-  Бірінші жанасу нүктесі -  телефон түтқасындағы дауыстың 
естілуі. Еғер клиент компанияға қоңырау шалса, ал 
қызметкерлер әңғімелесу барысында жиі сөзді болетін 
болса, жэне де көп күттіріп қойса, сонымен қатар басқа 
біреулермен эңғімесі естіліп тұрса немесе телефон опера- 
торы дөрекі жэне жылы қабақ танытпаса, онда клиенттің 
көңіл-күйі болмай қалады. Жэне де еғер ол қонақ үйді 
таңдау барысында элі нақты шешім қабылдамаған бол- 
са, онда бүндай жағдайдан кейін шешім қабылдап, бүл 
қонақ үйғе жолай қоюы екіталай. Хаятт және Интер- 
континенталь сияқты халықаралық желісінде телефон 
қоңырауына қалай жауап беру керектіғіне қагаң ережелер 
қалыптасқан, сондықтан қызметкерлер барынша сыпайы 
түрде қоңырауды қабылдауға жэне барынша жылдам басқа 
бөліммен желіғе қоеуға тырысады.

-  Екінші жанасу нүктесі -  клиентті қонақ үйге жеткізетін ма- 
шина жүргізушісі. Егер де ол қонақгы аэропорттан күтіп 
алу кезінде кешіккен болса немесе машина жеткілікті түрде 
таза болмаса, клиент келесі жолы қонақ үй транспортын 
пайдалануы екіталай.

-  Үшінші жанасу нүктесі -  жүк тасушы. Егер сіздің 
қалауыңыз бойынша жүк тасушы заттарыңызды апарысуға 
көмектеспесе немесе керісінше шектен тыс тықпалап 
озінің комегін үсына беретін болса, онда келесіде қонақ үй 
таңдау кезі түскенде өзіңіздің тізіміңізден осы отельді сы- 
зып тастайсыз немесе осы отель желісінің брендін сызып 
тастауыңыз мүмкін.

-  Төртінші жанасу нүктесі -  КЕСЕРТЮМ. Сіз шаршап, үзақ
5 - 3 / 97-12
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уақыт ұшып қонақ үйге келгенде күту кезіндегі эрбір се- 
кунд ұзақ болып көрінеді. Осы кезде конақты орналас- 
тыру бөлімі қызметкерінің кэсібилігі бәрін шешеді -  
жылылықпен қызмет көрсету, жагымды жымиысы жэне 
эдепті сұрақ қоюы -  бұның бэрі клиентке қажет.

Қызмет көрсетудің мэдениеттілігі қонақ үй бизнесінде үлкен 
орын алады. Ұйымдық мэдениет -  ұйым мүшелеріне оның міндеті 
жэне ондагы өзін ұстау ережелерімен қамтамасыз ететін құндылық 
жэне сендіру жүйесі болып табылады.

Әрбір ұйымның әзінің мэдениеті бар. Жақсы басқарылатын 
компанияда эрбір қызметкер сол жердің мәдениетін алып жүреді. 
Жогаргы мәдениет ұйымында түрлі жагдайда өз қызметкерлерінің 
тэртібін анықтауга кәмектеседі, сонымен қатар қызметкердің өз 
компаниясы үшін мактаныш сезімде болуына мүмкіндік береді.

Жогары қызмет керсету мәдениетімен иемденетін ком- 
панияда бірінші орында клиент, ал экімшілік жэне басшылық 
ұйымдық құрылымның ең соңында бұндай типтегі ұйымдагы 
эрбір қызметкердің жұмысы клиентке барынша жақсы қызмет 
көрсетуге багытталады. Мысалы, Хаятг қонақ үй желісінде белгілі 
бір анықталган клиенттерге қызмет корсету кодексі қалыптасқан. 
Қонақты күлімсіреп, сәлемдесіп қарсы алады; телефон қоңыруына 
үшінші қоңыраудан кешіктірмей жауап қатады; клиентті аты- 
мен атап, қандай көмек көрсете алатынын сұрайды. Былайша 
қараганда бұл ұсақ-түйек сияқты, бірақ ол жалгіы қонақ үй жайлы 
жақсы ойды қалыптастырады.

Қалай клиентті қонақ үй бизнесінде ұсынылатын қызмет сапа- 
сымен қанагаттандыруга болады?

Бұл нарықта аягынан тұрып кету үшін және табысқа 
жету үшін маркетинг конңепциясын жүзеге асыру керек, ягни 
клиентіің қажеттілігі мұқтаждыгын зерттеп, оны қанагаттандыру 
мақсатымен жұмысты жақсарту болып табылады. Тұтынушы 
мақсаттылық тобының тілегін орындау жогары құндылық болып 
саналуы тиіс. Гарвард бизнес-мектебінің зерттеу мэліметтері бой- 
ынша клиенттермен жұмыс істеу багдарламасы аймагын қарайтын 
болсақ, компанияның ең жақсы клиенттерінің 10%-ы нашар 
клиенттің 10%-нан 5-10 есе көп табыс экелді.
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Көптеген компанияларда клиенттерді тарту -  ол марке- 
гинг бөлімінің немесе сатылым бөлімінің жұмысы деп біледі. 
Бірақ, алгы шептегі компаниялар маркетинг белімі бір өзі бұл 
жұмыспен айналыса алмайды деген шешімге келді. Егер де қонақ 
үйдің қызмет көрсетуші қызметкерлері дөрекі немесе көрсетілген 
қызметінің сапасы төмен болса, клиенттерді тартумен айналыса- 
тын маркетинг бөлімінің жүмысында кандай мэн болмақ. Тіпті 
ең жақсы маркетинг бөлімі бүндай міндетті орындай алмайды, ал 
қонақтар болса бэрібір кетіп қалады жэне қайта келмейді. Мар- 
кетинг бөлімін клиентттерді тарту және үстап қалу мақсатында 
бірге жүретін серіктес ретінде қарастыру керек. Оның қызметі 
тек компанияның барлық бөлімінің қызметкерлері бірігіп, жогары 
бәсекелестікті қалыптастыру мақсатымен жүмыс істегенде тиімді 
болмақ.

Клиенттер компанияның қызметін сатып алу кезінде оларга 
түтынушылық құндылықтың жогары өнімін ұсынатынына 
үміттенеді. Олар маркетингтік үсыныстардың салыстырмалы 
бағасына қарап, оны түтынуга шешім қабылдайды.

Клиенттің сатып алған қанағаты оның күткенін қаншалықты 
ойдан шыгуына байланысты. Тұтынушы әр түрлі дәрежеде 
қанағаттана алады. Егер қызмет сапасы тұтынушы көңілінен 
шықпаса, тұтынушы қанағаттанбайды. Ал егер оның күткені 
орындалса, онда түтынушы аса қанағаттанады немесе қатты таң 
қалуы мүмкін.

Сонымен, мысалға, Хуахин аралындағы «Напа Иі» қонақ 
үйіне келіп қоныстанған саяхатшылар сол жерден көргендеріне 
таңғалады. Бұл қонақ үйдің бөлмелері «жартасқа асылыптұр және 
агаш бұтақтарына жабыстырылған». Екі адамға арналған лашық 
бірінші қабатта, жатын бөлме екінші қабатта, джакузи үшінші 
қабатта -  ол теңіздің астындағы гранитті жартасқа орналасқан. 
Бөлмелері тегістелген тастардан қаланган баспалдақпен жалгасқан. 
Ашық аланда эйнектелген жылжымалы қабырғасы бар жэне ра- 
кушкадан орнатылған қолжуғышы бар ванна бөлмесі орналасқан. 
Дәретхана бамбук бұтағынан тоқылған жергілікті көсемнің крес- 
лосына ұқсайды. Бұндай табиғатты көрген туристер таңғалады. 
Олар бұган бейжай қарай алмайды.
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Немесе тағы да бір мысал, Таити аралындағы «Вога-Вога
І.аенп Иезогі» қонақ үйінде қоиақтар бунгало бөлмелерінде 
тамақтанады, ол бөлменің едені эйнектелген жэне сол әйнектің 
ар жагынан тағы да сондай түрлі экзотикалық тағамдармен 
орнатылган үстелдер орналасқан.

Түтынушы компания имиджіндегі жэне қызмет көрсету 
жүйесіндегі негізгі қызметген үлкен қүндылықтар алады. Бүл кли- 
ент үшін толық қүндылықтың компонентін қүрайды. Түтынушы 
шығыны ақша, уақыт, физикалық күш салуы психологиялық 
шығынды қүрайды. Қызметті түтынған соң клиент оған жүмсаған 
шығынын салыстырады. Корсетілген қызметке қанағаттану неме- 
се қанагаттанбауы.

Қызмет сапасына қатысты түтынушылардың күтімі келе- 
сідей деректердің эсерінен қалыптасады: бүрын қолданған іс- 
тәжірибеден, басқа адамдардың пікірлерінен, жарнамадан. Кли- 
енттер өзіне қажетті қызметті жабдықтаушыны тандайды, оның 
ұсынылуын, оның күткені мен алған әсерін салыстырады. Егер 
сервисті қабылдау алдын ала ұсынылған қызметке сәйкес кел- 
месе, клиент қызметгі жабдықтаушыға деген қызығушьшығы 
жоғалады. Егер оның күткені жоғары деңгейде қанағап анған бол- 
са, ол келесі жолы сол сапалы қызмет көрсеткен жабдықтаушының 
қызметін тұтынатын болады. Жетістікке жеткен компаниялардың 
ұсьшыстарына қосымша пайда көздері кіреді, олар клиентті тек 
қанағаттандырып қана қоймай, сонымен қатар таңғалдырады.

М аркетинг мамандарына клиенттің күту деңгейін белгілеу 
кезінде өте абай болғаны жөн. Егер олар күтудің ең төмен деңгейін 
белгілеген болса, онда тек сол жердің тұтынушыларының 
қажеттілігін қанағаттандырады, ал басқа клиентгердің наза- 
рын аудара алмайды. Егер де компания берген сөзін орындай 
алмаған жағдайда күту деңгейін өте жоғары көтеріп жіберсе, онда 
тұтынушылардың көңілі қалуы мүмкін.

Қазіргі заманға сэйкес компаниялар тек клиенттің қажеттілі- 
гін қанағаттандырып қана қоймай, оларды ұстап қалу жэне олар- 
мен тығыз байланыста, ынтымақтастықта болу жолдарын ойлас- 
тыру керек. Қызмет көрсету саласында сапа бойынша жеткен 
жетістіктері маңызды іс болып табылады.



2. Қонақ үіі қызметінің маркетингі 69

Қонажайлылық саласындагы қызмет клиентпен жэне тың- 
даушылар арасындагы үйлестіру жэне олармен байланысудың 
жогары деңгейін болжайды. Бірақ нақты сапага жету мүмкін емес. 
Сапалылыққа үмтылу -  қонақ үй-бизнесін алып жүретін барлық 
компаниялар қатысуы тиіс үздіксіз үрдіс. Сапаны талқылаудың 
түрлі әдістері бар:

-  Сапа тауардың артықшылығына байланысты жэне 
оның күрамы болып түсіндіріледі. Сапа түтынушының 
қанағаттану сезімін үлгайтады. Бүл сапа типі шығынды 
кобейтеді. Клиенттер үлғайған шығын көлемін төлеуге 
келісуі керек немесе бүл артыкшылықтар үшін клиенттің 
соған адал болуы. Мысалы, клуб орналасқан қабаттагы 
бөлмелердің артықшылығы көп, жай бөлмеге қарағанда 
жэне де соған сәйкес багасы да жоғары болады.

-  Техникалық жэне функционалды сапа. Техникалық сапа, ол 
клиенттің қызметкермен байланысқаннан кейінгі алғаны. 
Мысалы, қонақ үйден бөлме немесе мейрамханадан тағам 
алуы. Функционалды с а п а -б ү л  қызмет көрсету үрдісі. Мы- 
салы, клиент бөлмеге тапсырыс береді, оны швейцар есік 
алдында қарсы алады. Функционалды сапа қонаққа бөлме 
көңілінен шықпаған жағдайда алған эсерді жақсартуы 
мүмкін. Бірақ, егер функционалды сапа нашар болса, онда 
клиенттің қанагаттанбағандығын еш нәрсе орнына келтіре 
алмайды.

-  Этикалық сапа. Бүл сендіру сапасы. М үнда клиент түтыну 
алдында еш бағалай алмайды, түтынғаннан кейін де 
бағалай алмайды.

Мысалы, қонақ үй қызметкерінің өртке қарсы ережесін білмеуі 
клиенттің қанагаттануына еш әсер етпейді. Бірақ, өрт болған 
жағдайда қонақтардың қауіпсіздігіне эсер етуі мүмкін. Компа- 
ния осындай мэселелерді алдын ала қарастырып, клиент оміріне, 
денсаулығына зиян келмеуі үшін қауіптің алдын алуы тиіс.

Клиенттің сапаны қабылдауына, сондай-ақ компания имиджі 
эсер етеді. Сонымен жақсы имиджі бар қонақ үйдің назар аударуға 
түрғысыз, болмашы кемшіліктеріне клиент назар аудармайды.
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Сапа техникалық, функционалдық жэне этикалық компоненттер- 
ден құралады. Қонақ ұй менеджменті клиентке ұсынылған сапа -  
ең негізгі болып табылатынын естен шығармауы тиіс.

Қандай болмасын бизнестің мақсаты -  клиенттерді тарту 
және ұстап қалу болып табылады. Клиент мұқтаждыгын қана- 
гаттандыру, кәсіпорын пайдасын ұлғайтады жэне де қонақ- 
жайлылық индустриясындағы маркетингтің басты мақсаты болып 
табылады.

Қонақ үй қызметінің коммерциялық пайдасы үшін тек қана 
өнімділікке жэне маркетингке көңіл бөлу керек.

Қонақ үй бизнесіндегі маркетинг қонақтардың қажеттілігі 
мен тілегін анықтауға, қорытындысында пайда көру үшін 
бағытталған.

М аркетинг басты мақсатты көрсетуден басталады, сол 
үшін корпорация ойлап табылган, оның міндеті -  корпоративті 
философияның туындауы болып табылады.

М аркегингті түтынушы бағдары деп атау арқылы 11 тезисті 
ерекше атап кетуге болады:

1. Клиент қажеттіліктері -  нөмір бірінші артықшылық:
-  көбірек қажеттіліктерді қанағаттандырсаң, соғұрлым ол 

сіздің клиентіңіз болады дегенге мүмкіндік көп;
-  клиенттің қажеттілігін қанағаттандыру -  барлық бөлімнің 

менеджерлерінің жэне жұмыс ұжымының басты, жалғыз 
мақсаты болып табылады.

2. Клиент қажеттіліктері -  үнемі қамқорлық объектісі жэне 
ғылыми зерттеу пәні болып табылады. Клиенттің білімі оның 
қажеттілігін қанағаттандыру мүмкіндігін ұлғайтады.

3. М аркетингтік зерттеулер үнемі жүргізіліп отырады және 
оның артықшылықтары оте жогары:

-  клиент қажеттілігіндегі барлық өзгерістер міндетті түрде 
тіркелуі керек.

-  жаңа өнімдердің пайда болу мүмкіндігі жэне жаңа қызмет 
түрі өз уақытылы байқалуы керек.

4. Кәсіпорынның әлсіз жэне күшті жақтарына салыстырмалы 
талдауы мезгілімен жүргізіліп тұруы тиіс:

-  күшті жақтарын белгілеп, әлсіз жақтарын жоюға үмтылу.
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5. Болашағы бар жоспарлау құндылыгын қадагалау мүмкін 
емес:

-  клиенттің қажеттіліктеріндегі өзгерістерді бақылап, соған 
сәйкес маркетингтік мүмкіндіктерді қолдану керек.

6. Клиент кәсіпорынды бағалау кезінде оның танымал 
болғаны дүрыс:

-  өнімдер, қызмет лсэне жарнама оған тәуелді түрде дами 
береді.

7. Бөлімдер арасындагы ынтымақтастық эрқашан баға- 
ланады және қолдау табады.

-  қызметкерлер көп болған сайын, соғүрлым клиент разы бо- 
лады.

8. Өзара жақын, үқсас кәсіпорындар бір-бірімен ынтымақ- 
тастықта болганы дүрыс:

-  ынтымақтастык көбірек болса, соғүрлым қызмет көрсету 
жақсы болады жэне клиентте разы болады.

9. Өтіп кеткен өзгерістер шарасыз іс, яғни одан қашып 
қүтыла алмайсың, бірақ босқа істелген іс емес:

-  өзгерістерге қарсы түрмайды, оған бейімделу керек.
10. Бизнес диапазоны барынша кең болуы керек:
-  клиентке жақсы қызмет көрсетуге апаратын мүмкіндіктер 

немесе өзара жақын қызметтер капиталға айналуы тиіс.
11. М аркетинг қызметін өлшеу жэне бағалау эрқашан 

жүргізіліп түрады:
-  маркетингтік бағдарламалар жэне стратегиялар қайта- 

ланып жэне дамып түрады;
-  маркетингке жүмсалған шығын, еңбек ресурсына 

жүмсалған сияқты тиімді қолданылуы тиіс.
Коптеген қонақ үйдегідей маркетинг стратегиясы негізінде, 

еондай-ақ егемен кіші отельдерде, олар нарықта өз бөлігін 
үлғайтқысы келгенде жаңа маркетингтік мүмкіндіктерді іздейді. 
Бүл жерде де іздеу жэне шешім қабылдау механизмі.

Қандай да бір маркетингтік шешім қабылдамас бүрын, өзің 
үшін қандай жалпы экономикалық жағдай керектігін тавдап алуға 
кеңес беріледі. Бүнда қонақ үй-бизнесіне әсер ететін экономикалық, 
элеуметтік, саяси жэне технологиялық факторлар қарастырылады.
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Қонак үй басшылығы міндетгі түрде келесілерден түратын 
маркетингтік үрдіске аяқ баспай түрып, маркетинг орталығын 
бағааауды жүргізу керек:

-  нарықты бағалау;
-  нарықтағы сұраныс;
-  болуы мүмкін бәсекелестерге талдау;
-  ұстаным;
-  маркетингтік мақсат және міндет;
-  маркетинг-микс (аралас маркетинг);
-  маркетинг-микс негізіндегі іс-эрекет жоспары;
-  жұмыс бағасы;
-  бюджеттік және нақты шығындар;
-  ауытқуларды қарастыру;
-  сараланған шараларды қолдану.
М аркетинг-микс маркетинг кешенінен тұрады: багалық, 

тауарлық, өтімділік саясат және нарықтағы қонақ үй қызметінің 
жылжытылуы.

Өтімділік аумағы өте тар болған жағдайда маркетинғті жос- 
парлау басқа да аймақтағы қонақ үй кәсіпорындарын жоспарлау 
негізінде ұсынады. Маркетингті жоспарлау үрдісі үш логикалық 
жэне хронологиялық фазадан тұрады:

1. Кәсіпорынның жэне ортаның ағымдағы жэне болашақтағы 
жағдайына талдау жасалады.

2. Бұнда оған қол жеткізу негізінде стратегияға жэне мақсатқа 
дағдыланады.

3. Таңдалған стратегияны жүзеге асыру үшін мақсатқа қол 
жеткізу әдісі анықталады.

Жоспарлау үрдісі төрт кезеңнен тұрады: талдау, жоспарлау, 
жүзеге асыру және бақылау.

Ж оспарлау үрдісі талдау ортасынан басталады. Онда жағымды 
мүмкіндіктерді шығару, қауіптің алдын алу, ұйымның әлсіз жэне 
күшті жақтарына талдау жасауда қонақ үйдің функционалдануы 
жүзеге асырылады. Жоспарлау кезеңінде конақ үй әрбір бизнес 
бірлігіне сай шешім қабылдайды.
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Стратегиялық жоспарды жүзеге асыру кезеңінде қонақ үй 
мақсатына қол жеткізуге болады.

Бақылау талдаудан жэне жоспарды орындау қорытындысын 
багалаудан түрады.

11 -сурет -  Маркетинг ортасына талдау жасау үрдісі

Маркетинг жоспары -  бүл қонак үйдің мақсатына, ресурсына, 
үйымына сэйкес барлық маркетинг қызметінің түрін біріктіретін 
үйымдық-басқару қүжаты болып табылады. Оның негізінде нарық 
жагдайын бақылау, қонақ үй қорытындылары жүзеге асырылады 
жэне де маркетинг бюджеті қалыптасады. Жоспарлауға келешек- 
ке бағытталган мақсатталған ойлау образы жэне іс-әрекет, марке- 
тинг аймағында шешім қабылдауды саралайды, қызметкерлерді 
ақпараттандыру, ынталандыру, бақылау қорытындысын жасап, 
оны бағалау кіреді.

Қонақ үйге маркетингтік жоспар таңдалған стратегияға сай 
болу, тауар жэне қызмет ассортиментін жаңалау, жарнаманы 
тиімді түрде күшейту, өтімділік белсенділігін мақсатты түрде да- 
мыту, ягни, сатылым көлемін үлғайту үшін қажет.

Жоспарлау барлық деңгейде жүргізіледі -  жалпы жэне жеке 
түрде:

-  фирманың негізгі саяси жоспарлануы орта жэне ұзак 
мерзімде;

— маркетингтік жоспарлау орта және ұзақ мерзімде;
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-  багдарламаны жетілдіру -  нарықтағы әр қызмет элемент- 
терін қысқа уақытқа жоспарлау (өнім, бага, өтімділік, 
ақпараттың берілуі, сауда қызметкерлері);

-  әрбір жеке іс-әрекетке бағдарлама құрастыру.
Маркетинг қызметінде жоспарлау элементі 12-суретте көр-

сетілген.
Ж агдайдың жағымсыз болуы тек уақытша жетіспеушілікке 

байланысты. Қонақ үй кәсіпорны осы аймақта жетістікке жету үшін 
ішкі күшке ие болуы керек. Сондықтан эрқашан кэсіпорынның 
бэсекелеегік күшінің деңгейін білуі қажет жэне үнемі оның оң 
жэне теріс жақтарын бағалап отыру қажет.

12-сурет- Маркетинг кызметін жоспарлау

Қонақ үйдің түрлі аспектідегі (маркетипгтік, қаржылық, 
өндірістік жэне үйымдық) функңионалдануын компания басшылы- 
ғы немесе шақырылған кеңес беруші бақылау жүргізе алады. Әрбір 
факторлар оның кәсіпорын өміріне маңыздылығын қарастыра- 
ды. Маркетингтің епті үйымында оң жағымды жағы болуы 
тиіс.
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Оң және теріс жақтарын салыстыру, қонақ үй кәсіпорындары 
өзінің артықшылықтарына мақтану үшін емес, тек қазіргі 
жағдайда арақатынасы қанағаттанарлықтай ма екенін, одан әрі ең 
жақсысына үмтылуға мэннің бар-жоғын анықтау үшін жасалады.

Көптеғен мамандар қонақжайлылық индустриясы сала- 
сындағы кәсіпорын, отель, курорт, круиз желілері бэсекелестік 
күресте төтеп бере алатын, қазірғі заманға сай тапсырыс жасау, өз 
ағенттерін әлем бойынша орналастырудың компьютерлік желісіне 
мүқтаж болып табылады. Сондықтан егер компания осы бағытта 
сәйкес жүйесімен жүмыс жасаса, бүны оның факторы түрінде 
қарастыру қажет.

Сонымен, қонақ үй кәсіпорны мақсатын бірізді жүзеге асыру 
керек:

-  жоғары пайда мен нарықгағы кэсіпорынның алатын орны 
арасына;

-  нарыққа ену гереңдігі мен жаңа нарықты дамыту арасында;
-  пайдалы және пайдасыз мақсат арасында;
-  тез өсуге болатын тәуекелді мақсат пен тәуекелсіз, бірақ 

ерекше ештеңеге кепіл бермейтін мақсат арасында.
Қонақ үй озінің негізгі стратегиясын жүзеге асырғаннан 

кейін, осы стратегияны демеп түратын бағдарламаны ойластыруға 
кіріседі. Егер, мысалға, жоғары табыс табатын отель клиенттер- 
ғе қызмет көрсету саласында көшбасшы болуды шешсе, онда ол 
қызметкерлерді жалдаудың лайықты бағдарламасын жетілдіру 
керек, қажет адамдарды тарту үшін қызметкерлерді оқыту 
бағдарламасын үйымдастыру керек, өнім сапасын жақсартып, 
ыңғайлы қылуы керек, өтімділікті қалыптасгыру, компанияны 
жарнамалап, жаңашылдықгы хабардар ету керек жэне т.б.

Қонақ үй өзінің стратеғиясын жүзеге асыруда қоры- 
тындыларды тексеруге мүқтаж. Кейбір ішкі жэне сыртқы фактор- 
лар жылдан-жылға тұрақты болып қалуы мүмкін. Кейбіреулері 
ақырындап өзгеріп отырады. Үшінші біреуі өте тез дамиды. 
Басқаша айтқанда, қоршаған орта өзгереді және қонақ үйге 
онымен санасуға тура келеді. Бұл өзгерістер шынымен болған 
жағдайда компанияға тексерістер жүргізу қажет.
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Қонақ үй нарықтағы орнын өзгерістерге бейімделе ал- 
мауы себебінен жоғалта бастаған кезде, күн сайын өзінің 
көшбасшылығын қайтару қиындай түседі.

Қонақ үйдің негізгі шығынга бату себептері:
-  мейрамхана табысының төмендеуі;
-  отельде үнемі бас бөлмелердің өте көп болуы;
-  қатаң бэсекелестік;
-  түрақты шығындардың өсуі;
-  отельдің нарықтан қарызға алған текшесінің қысқартылуы 

(іскер адамдар санын қысқарту);
-  басшылықтың беделді стилі.
Бүндай кезде қонақ үйдің қызметіне теріс жэне оң жагдайларға 

стратегиялық талдау жасау қажет.
Жүргізілген талдау қорытындысына қарап кейбір қадамдарды 

қысқарту керек. Бірақ жағымды сәттер туған жагдайда да отельді 
тиімді сатып жіберуге болады.

Стратегиялық жоспарлауда қонақ үйлік және курорттық 
индустрияға арнайы мүмкіндіктері бар. Басқа салада, мысалға 
авиажелі, круизді желі және үлкен мейрамхана желісінде 
жоғары дәрежеде орталықтандырылған басшылығы болса да, 
экономиканың бүл өндірістік секторынан айырмашылығы жоқ.

Кез келген кэсіпорын жэне қонақжайлылық ин- 
дустриясындағы басты міндет — ол тез ауысатын нарыққа жэне 
қоршаган ортаға тез бейімделу болып табылады. М енеджерлерге 
арналған эр тоқсан сайын шығатын Айһиг Р . ЬіИІе журналын- 
да фирма кеңесшілерінің берген мақаласында жоғары өндірістік 
қонақ үй кәсіпорынның моделін төрт факторға сүйемелдейді: ак- 
ңия үстаушы, ресурстар жэне үйым жэне де олардың арасындағы 
өзара қатынас.

Үйымдық түрғыдан кез келген компанияның өзінің қүрылы- 
мы, саясаты, мәдениеті болуы керек. Тез дамитын компанияда 
олар түрақты. Қүрылым мен саясатты өзгерту өте қиын. Ол үшін 
компанияның мақсатты бағытталған күші керек.

Қонақ үй индустриясының дамуына халықаралық және 
жергілікті туристік үйымдардың әсері -  Халықаралық үйымды 
қүру XX ғасырдың ортасында басталды.
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Ол кездері көптеген елдер үшін белсенді гуристік аім асу  
экономикалык интеграциялық үрдістің маңыздысы болды, соны- 
мен қатар, халықаралық гуманитарлы ынтымақтастықты дамыту 
соның ажырагысыз бір бөлігі еді.

Халықаралық туризм жэне қонақ үй бизнесінің үлкен 
болашагы бар деуге болады. Қазір де ол әлемдік экономикалық 
табыс үлесі бойынша үшінші орында. Келешекте оның магынасы 
кеңейіп, тек осу үстінде болды. Бүкіл әлемдік туристік үйымның 
статистика комитетінің болжам мәліметтеріне қарасақ, 2007 жылга 
(564 млн.) қараганда халықаралық сапар шегу 2020 жылы 3 есеге 
артпақ және 2007 жылга қараганда 1,6 млрд.-қа көбеймек, ал пайда 
5 есе көбейіп, 2 трлн. долларга дейін жетпек.

XXI ғасырда эксперттердің (сарапшылардың) айтуы бойынша 
халықаралық туризм көптеген мемлекеттің негізгі экономикасына 
айналуы мүмкін жэне де мүнай өндіру, мүнай оңдеу, автомобиль 
қүрастыру сияқты дэстүрлі салалардан асып түсуі мүмкін.

Халықаралық қонақ үй үйымын 1946 жылдың 18 наурызын- 
да Лондон қаласында қонақ үй ассоциациясының 80-ге жуығын 
біріктіреді. Ал халықаралық қонақ үй ассоциациясының жалпы 
саны 145 елдің ішінен 4500-ге жуық.

Ассоциация мақсаты: элемдегі барлықмемлекеттердіңұлттық 
ассоциациялар арасындагы ынтымақтастықты дамыту, оның 
мүшелерінің жеке жэне кэсіби қызығушылығын қорғау, элемдік 
қонақ үй индустриясы жэне халықаралық туризм мэселелерін 
зерттеу, қонақ үй индустриясын дамытуга атсалысу, басқару, 
халықаралық қаржы есебі, сақтандыру, валюта айырбастау, 
қызметкерлер жүмысының жағдайы, мамандандырылған жүйенің 
дамуы, басылым және анықтамалық-ақпараттық алмасу матери- 
алдары, коммерциялық ақпаратпен қамтамасыз ету, туристік фир- 
малар мен қаржылық есепті қалпына келтіруде көмек көрсетудегі 
кэсіби мәселелерді зерттеуге атсалысу болып табылады.

Ассоциация белсенді түрде басылым қызметімен айналы- 
сады: индустриядағы жаңалықтар жайлы газет, анықтамалық 
қүралдар шығарылып түрады: қонақ үй бойынша халықаралық 
анықтама қүралы -  «Іпіегпаііопаі Ноіеі Оиісіе», туристік
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агенттіктердің халықаралык реесгрі -  «Шогісі Оігесіогу оҒ Тгауеі 
А§епсіе8», халықаралық қонақ үй жэне мейрамхана реестрі -  
«Ноіеі апсі Яезіаигапіз Іпіегпаііопаі». Бүл басылым барлық ком- 
пания мен үйымдарға қонақжайлылық индустриясы және туризм 
саласында бағыт-бағдар береді жэне бүнда толық ақпараттар 
беріледі.

Бүкіл әлемдік туристік үйым 1975 жылы негізін салды. Штаб 
пэтері Мадридте орналаскан. Бүкіл элемдік туристік үйымның 
мақсаты мен міндеті туризмді дамытуға жэне адамдар арасында 
бейбітшілік, бір-бірінің ұлтына, тіліне, дініне, жынысына қарамай 
олардың қүқықтары бірдей болуына атсалысады. Бас ассамблея 
оның ең жогарғы органы болып табылады жэне онда эр екі жыл 
сайын сессия өтіп түрады.

Қазақстанда туристік және қонақ үй индустриясы енді дамып 
келе жатыр. Егемен бәсекелестік нарықга көптеген компаниялар 
кәсіби ассоңиацияның қүрылуы керектігін қүптайды.

Көбінесе бүл ассоциацияға кіретін компаниялар ең бас- 
тысы туризм жэне қонақжайлылық индустрия саласындағы 
маркетингтік зерттеулерге қызығушылық танытады.

Қазақстандық туристік ассоциация (ҚТА) 1999 жылы 
қүрылды. Бүл үйым коммерциялық та, үкіметтік те емес.

ҚТА қүрамына: Қазақстандық Қонақ үй және М ейрамха- 
на Ассоциациясы (КАГиР), «АтасЗеиз» компаниясының, туризм 
факультеті және БАҚ-ы бар туристік, сақтандыру компанияла- 
ры, авиакомпания, жогары оқу орындарының өкілдері кіреді. Бүл 
ассоциация 70 мүшелерден түрады. ҚТА Қазақстан Республика- 
сы Үкіметінің туризм бойынша координалды кеңесі, Қазақстан 
кэсіпкерлерінің форумының мүшесі болып табылады.

Қазақстандық Қонақ үй жэне М ейрамхана Ассоциациясы (КА- 
ГиР) 1998 жылы қүрылды. Бүл үйым коммерциялық та, үкіметтік 
те емес. КАГиР: Республиканың қонақ үй кешенін, халықаралық 
қонақ үй желісінің өкілдерін БАҚ-ын біріктіреді. Қазақстандық 
Қонақ үй жэне Мейрамхана Ассоциациясы (КАГиР) келесілердің 
үйымдастырушысы болып табылады: Қазақстандық туристік ас- 
социация (ҚТА), Қазақстандық Франчайзинг Ассоциациясы. 
Қазақстандық Қонақ үй жэне Мейрамхана Ассоциациясы (КАГиР)
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Қазақстандық туристік ассоциация (ҚТА) мүшесі болып табыла- 
ды. Казақстандық туристік ассоциация (ҚТА) жэне Қазақстандық 
Қонақ үй және М ейрамхана Ассоциациясы (КАГиР) өкілдігі: 
Астана, Атырау, Ақтау, Қарағанды, Мәскеу, Петропавл, Тараз, 
Теміртау, Өскемен қалаларында бар.

Бүл ассоциациялардыц қызметінің негізгі бағыты:
-  Бүл қонақ үй бизнесі жэне туризм саласында заң актілерін 

жетілдіруге қатысу;
-  Қазақстандық туристік өнімді халықаралық аренада жыл- 

жыту жэне жарнамалау болып табылады.ҚТА және КАГиР- 
халықаралық және аймақтық туристік жәрмеңкелерінің 
белсенді қатысушылары: \^Т М  (Лондон), ІТВ (Берлин), 
МІТТ (Мэскеу), МТЕ (Стамбул), КІТҒ (Алматы), ТІТҒ 
(Ташкент) жэне т.б. \\^ТО, ІІ8АГО, РКАСМ А, КАТА сияқты 
халықаралық жэне жергілікті туристік ұйымдар, қорлар 
жэне осы ассоциациялармен ынтымақтасып, олармен іс- 
тэжірибе алмасуда.

«  л  Қазақстандағы қонақ үй бизнесінің қазіргі 
заманғы даму деңгейі

Қазақстандағы қонақ үй секторы үзақ уақыт бойы кецсе жэне 
сауда секторының көлеңкесінде қалды. Инвесторларды қонақ үй 
бизнесінің бағдарламасын үзақ уақыт бойы сатып алу ерекшелігі 
қызықтырмады. Бірақ, соңғы жылдары шетел қонақтары лек- 
легімен келіп жатыр. Сондықтан, қазіргі кезде Қазақстанда қонақ 
үй кешені дамуда.

Ш етелдік жэне отандық инвестиция салынуда, яғни 
Қазақстандық қонақ үй бизнесі даму үстінде. Бүл нарық 
халықаралық қонақ үй желісінің дамуына зор мүмкіндік береді. 
90-жылдармен салыстырғанда қазіргі кездегі отельдердің жағдайы 
45%-ға көтерілді. Отельдер үшін еңтиім ді кезеңі. Бүл кезде отель- 
дерден бос бөлме табу қиын. Осыған қарап қонақ үй бизнесі элі де 
болса дамуы керек.
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Қазақстанға келетін туристер категориясы кебінесе іскерлік 
және конгрестік туризмге жатады. Көбінесе келетін туристердің 
82%-ы бизнес-конақтар қатарына кіреді. олар негізінен Астана 
жэне Алматы қаласына келушілер.

Қазақстан Республикасының Статистика агентгігінің мэліметі 
бойынша, 2011 жылдың 4-тоқсанында 485 қонақ үй, соның ішінде 
52-і Алматыда (жалпы санның 12,5%) тіркелген. Бүдан түскен 
пайда 5 млрд. теңге, ал Алматыдан 2,6 млрд. теңге (мемлекет 
бойынша жалпы саннан 52%), 871 кәсіпорын 1980 адамға қызмет 
көрсетті; 29928,1 млн.теңге -  қызметтен, орналастырудан 23782 
бөлме, сыйымдылығы 53834 төсек-орын.

2011 жылы Қазақстан Республикасында қонақ үй саны 
485 бірлікті қүрады, категория бойынша келесідей бөлінді:

-  5* категория -  7
-  4* категория -  27
-  3* категория -  54
-  2* категория -  20
-  1 * категория -  11
-  категориясы жоқ -  366.
Берілген диаграммада көрсетілгендей (13-сурет), Қазақстан 

Республикасы қонақ үйі негізгі бөлігінде жүлдыздық классифика- 
ңия қолданылады жэне элемдік стандартқа сэйкес келмейді.

Іс ке р л ік  ту р изм

Э к о іу р и зм  

С п о р тты к  туризм  

Іш кі туризм

13-сурет -  Қазақстан Республикасындагы туризм 
категориясынын аракатынасы
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14-сурет -  Алматы, Астана жэне Қазакстан Республикасы 
бойынша қонак үй категорияларына салыстырмалы талдау

Қазақстан Республикасында келесідей ұсыныстар мен 
шешімдер қабылдауға рұқсат берілді:

-  қонақ үй бизнесінің қызметі кэсіпорын қызметінің түрі 
сияқты үсыныс және сүраныстың нарықтағы өзгерістеріне 
жақын түр. Қонақ үй қызметін көрсететін жеке кәсіпорын 
үшін нарықтағы сервис бойынша багалау жүйесін 
жеңілдіруге мүмкіндік тудырады;

-  Алматы қаласындағы қонақ үй кешенінде қалыптаскан 
жағдайға талдау жасауда алған қорытынды: қонак үй 
бизнесінің тиімділіғі ең бірінші менеджменттің тиімді 
деңгейінде болуымен байланысты.

Алматы қаласын тиімді дамыту үшін «Алматы қаласының 
мәртебесі жайлы» Қазақстан Республикасының заңы қабылданды. 
Алматы мемлекеттің қаржылық, ғылыми жэне мәдени орталыгы 
болып табылады. Әкімшілік қаланың экономикасын дамыту- 
да туризмнің болашағы зор деп есептейді. 2004-2010 жылдар 
аралығында дамыту бағдарламасын жүзеге асыру барысында ту- 
ристер ағымының түрақты әсуі күтіледі. Алматы қаласының жаңа 
қонақ үй бағдарламалары:

-  Кеіпріпзкі отелі 236 бөлмеден түрады, 2009 жылы ашылу 
салтанаты болды.

-  Касііззоп 8А8 Медео - Алматы, 150 бөлмеден тұрады, 2008 
жылы күзде қүрылысы аяқталды.

6 - 3 / 97-12
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-  Ш ымбұлақ мекеніндегі «Тау кристалы» қонақ үйі.
-  Ноіісіау Іпп 2008 жылы желтоқсанда ашылды.
-  МаггіоИ Отель - Сарііаі Рагіпегз Девелоперлік компани- 

ясы Алматы қаласында отель қүрылысын бастамақ. 36-37 
қабаттан түратын «Есентай» қонақ үй кешені қаланың ең 
биік ғимараты болмақ.

-  Түйықсу сайындагы Ш ымбүлақ курортындағы тау шаңғы 
базасы.

-  Сонымен қатар, қазіргі кезде Ве§1 \Уе$Іегп нарық жүйесіне 
шығу мүмкіндігі қарастырылып жатыр.

2011 жылы Статистика агенттігінің мэліметі бойынша 
Қазақстанда 385 қонақ үй негізделген. Оның 90,9%-ы қалалық ме- 
кенде орналасқан.

Қонақ үй бизнесін дамытуда қонақ үй бөлмелеріне деген 
жоғары бага, сервис сапасының бағасына сай келмеуі, Қазақстан 
территориясы бойынша қонақ үйлердің дұрыс орналаспауы, арзан 
қонақ үй санының аз болуы, қызмет көрсетудің, сервистің төмен 
деңгейі сияқты бірқатар мэселелер бар. Жоғары класты қонақ 
үйлер әлемдік стандарттарға сай келмейді.

Қазақстанның қонақ үй қызметінің мәліметтері 10-кесте- 
де көрсетілген. Нақты статистикалық мәліметтер бойынша 
Қазақстанда 2007-2011 жылдар аралығында қонақ үй саны өсті.

Қазақстанда республикалық орта деңгейде көрсетілген ор- 
наластыру қызметі 53,9 млн. теңгені құрады. Ең көп көлемдегі 
қызмет көрсету Алматы қаласы нда- 230,8 млн. теңге, Манғыстау 
обласында -  113,9 млн. теңге, Астана қаласында 86,9 млн.теңгені 
қүрады. Қонақ үйдегі көрсетілген қызмет көлемі мен қонақ үйді 
толтыру деңгейі арасында тікелей байланыс бар. Мысалы, қонақ 
үйді толтырудың жоғары пайызда болуы қонақ үй көрсетілетін 
қызметтің үлкен көлемде болуын қамтамасыз етеді. Алматы 
қаласындағы орналастыру жэне қонақ үйде көрсетілетін қызмет 
деңгейі 46,7% құраған болса, қонақ үйді толтыру деңгейі 39,7%, 
соған сәйкес Астана қаласында 15% жэне 33% қүрады.
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10-кесте -  2007-2011 жж. қонақ үй қызметінің көрсеткіштері

Көрсеткіш
Жыл 2007 ж . / 

2011ж. %2007 2008 2009 2010 2011
Қонак үй мен мей- 
рамханадан түскен 
пайда, млн. тенге

8912,8 11372,4 14540,1 15326,4 19108,4
214,4

Қонак үй саны, 
барлыгы

165 195 239 273 385
233.3

Есеп беру 
кезеңіндегі 
жүмысшылардын 
саны,адам

17109 19670 23400 24600 28300 165,4

Қонак үйдін толык
болуы ,% - 22,8 24,0 25.3 24.9 -

2007 жылы республикада қонақ үй жэне орналастыру орын- 
дарында 1224,6 мың адамға қызмет көрсетілді. Келушілерге 
қызмет көрсетудің үлес салмағы қонақ үйдің ұсынатын қызметінің 
деңгейінен төмен түсуде, Алматы қаласында (28,7%), Астана 
қаласында (11,8%), Ш ығыс Қазақстан облысында (9,5%), ал ең 
төмені -  Қызылорда облысы (0,6%).

Қазақстан нарығында қонақ үй қызметі 2007 жылдың
1-қаңтарынан бастап 5 -  бес жұлдыздық, 3 - т ө р т  жүлдыздық, 50 -  
үш жұлдыздық отельдер қызмет атқарған.

Барлық бес жұлдызды отельдер халықаралық желіге жата- 
ды -  Алматы қаласындағы Нуай Ке§епсу және Тһе Ке«епІ Апкага 
(2007 жылдың 1-қазанынан бастап «Қазақстандағы -  Интерконти- 
ненталь Алматы-Анкара» деп өзгертілді), Астана қаласындағы -  
ОКАЫ Іпіегсопііпепіаі жэне Кіхоз Азіапа Ргезісіепі Ноіеі, Атырау 
қаласындағы -  Маггіоі: ІШегпаІіопаІ Кепеззапз «Актау» желісінің 
екінші отелі.

Зерттеулер көрсеткендей Қазақстандағы қонақ үй бизнесінің 
дамуындағы негізгі тенденңиялары келесілер болып табылады:

-  ертеректе басқа кэсіпорын салаларына ұсынылган қыз- 
меттер жэне өнімдерге қонақ үй-бизнесінің қызығушылық 
саласын тарату (мысалы, тамақтандыру, көңіл көтеру, 
көрмеге қою қызметінің үйымдары);
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-  тұтынушылардың анықталган сегментіне бағдарлануға 
мүмкіндік берегін қонақ үй бизнесін кэсіби күшейту;

-  қонақ үй бизнесін галамдандыру және шогырландыру. 
Қазақстандық әлемге танымал қонақ үй желісі «Хайят», 
«Риджент Алматы-Анкара», «Мариот» қонақ үй желісінің 
күрылысын бастап кетті;

-  қызмет көрсетуді дербестендіру, клиенттердің қажеттілігі 
мен тапсырысын толық шоғырландыру;

-  коммуникаңияның, ақпараттық технологияның жаңа түрде 
кеңінен енгізу;

-  жаңа технологияларды, қонақ үй кәсіпорнындағы іскерлік 
стратегияны, сонымен қатар қонақ үй өнімі мен қызметін 
жақсарту мақсатымен интернет желісін кеңінен қолдануды 
енгізу.

Қонақ үй бизнесінде негізгі міндет бәсекелестік артық- 
шылықтарды дамыту болып саналады.

Әлемдік тәжірибеде көрсетілген дәлелдерге сүйенсек, 
қонакжайлылық индустриясын инвестиңиялау, мүнай ондіруді 
инвестициялаумен парапар. Қонақ үй секторының экономикалық 
анализі корсеткендей ннвестицияны тек жеке қонақ үй 
шаруашылығына салмай, бүкіл қонақ үй желісіне, ассоциацияға 
салған тиімді болады.

Саяхаттанушыларды орналастырудың түрлі орындары орта- 
ғасырлық Қазақстанның ірі қалаларында да болған, олар керу- 
ен-сарай деп аталған. Оларды бай адамдар үстап түрған. Керу- 
ен-сарайда ас әзірлейтін жеке бөлмелер, қонақтар түрақтайтын 
бөлмелер, заттарды сақтау орындары болган. Керуен-сарайдың 
иемденушілері түнеушілерден анықтап қойылган ақыны алған.

Көшпенді аймақта қонақ үй шаруашылығы дамымады, олар 
дэстүр бойынша келушілерді қүдайы қонак деп ақысыз үйлеріне 
түнеткен.

Қонақ үй шаруашылығының өсуі Қазақстанда оның Ресейге 
қосылуымен басталды. Ол кездері Ресейдегі қалалардатүрғылықты 
қонақтар қоныстанатын жерлер өте төмен сапада салынып жатқан 
болатын. Сол кездері Бостон қаласында 1829 жылдары әлемдегі
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бірінші отель курылган болатын, ал XIX ғасырда конақ үй 
желісі дами бастады.

Қазакстан барлық өзгерістерден шет қалды. Тек Қазан 
көтерілісінен кейін қонақ үй қүрылысы басталды. Бірінші қонақ үй 
1937 жылы Алматы қаласында «Иссык» қонақ үйі салынып бітті. 
50-жылдардың соңы, 60-жылдардың басында Алма-Ата, Жетісу 
ғимараты салынды. 70-80 жылдары жетілдірілген, жогары класты
-  «Алматы», «Қазақстан», «Отырар», «Достық» қонақ уйлері са- 
лынды.

Кеңес өкіметі кезінде қонақ үй саны шектеулі болды жэне 
олардың арасында бәсекелестік болган жоқ. Бір қонақ уйдің 
қаржылық жағдайы жақсы болса, екінші біреуінің қаржылық 
жагынан қиын жағдайларды бастан кешіп жатты.

Қонак үй қызметінің сұранысы мен ұсыныстарына зерттеу 
жүргізілмеді. Сондай-ақ ғылыми түрғыда дамыган жоқ.

Қазіргі кезде қонақ үй кәсіпорнының басты бәсекелестері 
жалға берілетін үй шаруашылығы секторлары болып табылады 
(жиһаздандырылған пәтерлер, коттедждер).

Қонақ үй бөлмелеріне толығымен тапсырыс берілу көрсеткіші 
келесідей: 2008 жылы -  22,8%, 2009 жылы -  24%, 2010 жылы
-  25,3%, 2011 жылы -  24,9%, яғни бұл 15-30% аралығында 
ауытқып тұр. Бұлай төмен деңгейде болуының себебі, қонақ үйдің 
бағасының жоғары болуымен түсіндіріледі.

1999 жылы мәлімет бойынша 1 адамға тэулігіне 773 теңге бол- 
са, 2011 жылы желтоқсанда 913 теңгені қүраған.

Жекешелендіру үрдісі мемлекеттік кәсіпорындар жекеменшігі 
2004 жылы 80% болған, 2007 жылы 58%-ға төмендеді. Ал жеке 
33%-ға көбейді, шетелмен серіктес қонақ үй 2%, шетел серік- 
тесінсіз 7%-ды күрады.

2009 жылы орта тәуліктік пайдасы төмен болып саналған 
жеке заңды түлғаның, мемлекеттің қонақ үйі де болатын. Ал 
2011 жылы мемлекеттік кәсіпорын пайдасы жеке және заңды 
түлга кэсіпорынның пайдасынан 506-530 теңгеге төмен бол- 
ды. Ал шетелмен серіктес кэсіпорындардан 12-15 мың теңгеге 
айырмашылық болады.
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Алматы қаласында қонақ үй бизнесін басқарудың үш багыты 
қарастырылуда:

-  қонақ үй бөлмелеріне толыгымен тапсырыс берілуіне жэне 
тек қонақ үй қызмегін атқаруга багытталған қонақ үйдің 
22%-ын қүрады;

-  менеджменті айқын корінетін, қосымша қызмет көрсете 
алатын (спорттық, көңіл көтеру, анимациялық) қонақ үйлер 
56% қүрады;

-  диверсификацияға (эртараптандыруға) бағытталған қонақ 
үйлер.

Бүл үш басқару бағытын қарастыруда 2004-2005 жылдары 
даму динамикасында диверсификация стратегиясын күшейткен 
қонақ үйлер көлемі 2004 жылы -  46% , 2005 жылы -  56% 
көбейді, ал менеджменті қонақ үй бөлмелерінің толық болуына 
бағытталган қонақ үйлер саны 2004 жылы -  33,8 %, 2005 ж ы лы - 
22% азайды, ал диверсификацияға бағытталған қонақ үй саны
2004 жылы -  20,2% , 2005 жылы -  22% -ға өсті.

Сонымен, диверсификация саясатына багытталған қонақ 
үйдің даму болашағы зор.
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____________ ]_____________________
15-сурет -  Қонак үйлердің және баска да орналастыру 

объектілерінің табыстары мен шығыстарынын курылымы

Қонақ үй бизнесінде ең маңызды аспектісі болып кадрлық са- 
ясат болып табылады, сонымен қатар қызметкерлерді даярлаудың 
икемді багдарлама жүйесі, біркелкі маманданған қызметкерлер 
командасын даярлап шығарды.
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Қазақстандағы қонақ үй пайдасы мен шығыны көрсетілген 
көрсеткіш динамикасына қарасақ, соңгы екі жылда позитивті 
тенденция таңдалган. Онда пайда түрақты түрде кеңейген, ал 
шыгындар төмендеген (15-сурет).

Қонақ үй қызметінің табыстылыгы қонақ үй қызметі 
нарығындағы бәсекелестікті нығайтуына байланысты, бүл теория 
жүзінде керсетілғен.

Қазақстанда қонақ үйлерді пайдаланудан жэне басқа да ор- 
наластыру объектілерінен түскен табыс 2011 жылы 21156 млн. 
теңгені қүрады, 2005 жылмен салыстырғанда табыс 2,5 есе- 
ге өсті. Кемпингтен басқа конақ үйлердің барлық түрлерінен 
табыс есті.

Мейрамханалары бар қонақ үйлерді пайдаланудан алынған 
жалпы табыс көлемі 2011 жылы 90,3%-ды қүрады. Алайда өткен 
жылмен салыстырғанда мейрамханалары бар қонақ үйлерді пайда- 
ланудан түскен табыс үлесінің төмендеу тенденциясы байқалды, 
ал мейрамханалары жоқ қонақ үйлерді пайдаланудан түскен 
табыс артты.

Қазақстандық қонақ үйлердің қызметін жақсартуға әсер 
ететін негізгі факторларға келесілерді жатқызуга болады: 
кәрсетілетін қызметтің сапасын жақсарту, қызметтің баға-сапа 
қатынасын жақсарту бойынша шараларды жүрғізу, көрсетілетін 
қызметтің тізімін кеңейту жэне оларды диверсификациялау. 
Аталған мэселелерді кешенді түрде шешу қонақ үйлердің бэсекеге 
қабілеттілігін артгыра алады.

Қазіргі замандағы Қазақстан үшін қонақ үй шаруашылығы- 
ның интенсивті дамуы тэн. Еғер 1997 жылдың 1 қаңтарында 
мемлекетте 58 қонақ үй қызмет етсе, 2007 жылдың 1 қаңтарында 
олардың саны 485-ке дейін жетті.

2001-2011 жылдары қонақ үйлік кәсіпорындар санының 
8 есеге жэне қызмет көрсетілген түтынушылар санының 3,1 есе- 
ге артуы туризмнің дамуымен, республиканың инвестициялық 
тартымдылығының жоғарылауымен, материалды-техникалық 
базаның жаңаруымен жэне қайта қүрумен байланысты.

М еншік формалары бойынша қонақ үйлік кәсіпорындардың 
қүрылымы біраз әзгеріске үшыраған: басқа мемлекеттердің 
меншік үлесі, олардың заңды түлғалары мен азаматтары
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2005 жылы 4,4%-дан 2011 жылы 6,9%-ға дейін артты, жеке 
меншік 86,8%-дан 87,3%-ға өсіп, ал мемлекеттік меншіктің үлесі 
8,8%-дан 5,8%-ға кысқарды.

16-сурет — 2001-2011 ж ж . к о н ак  үй к әс іп о р ы н д ар ы  
қ ы зм ет  корсеткен  т ұ ты н у ш ы л ар  с ан ы н ы ң  д и н ам и к асы

11-кестедегі мэліметтерден қазақстандық түтынушылардың 
категориялы емес жэне бір-үш жұлдызды рангты қонақ үйлік 
кэсіпорындарда тоқтағанды қалайтындары. ал шетелдік 
қонақтардың жақсы жерде орналасқан жэне қызмет көрсету 
деңгейі жоғары, қымбат фешенебальды қонақ үйлерде тоқтағанды 
қалайтындары көрінеді. 2011 жылы саяхатгаудың мақсатгары 
бойынша жүргізілген зерттеу қонак үй қызметтеріне үлкен 
сүраныс іскерлік жэне кэсіби (79,3%) мақсатта саяхаттайтын 
түтынушылардың үлесіне тиетіндігін көрсетеді (16-сурет).

11-кесте — 2007-2011 жж. Қазақстан Республикасында катсгориялар 
бойынша қонақ үй кәсіпорындарына келушілердін күрылымы (%)

Келуші Жыл Барлығы
Қонак ұй категориясы

«Люкс»
Жүлдыздар саны Катего-

риясыз5 4 3 2 1

Рези- 
дент ту- 
ристер

2007 77.7 39,4 38,1 32,3 65 74,8 77.1 89,3
2008 77,7 - 24,6 33,6 71,9 76,1 69,9 90,2
2009 78,8 - 25,1 40,1 66,2 85,3 79,5 93,3
2010 78,7 - 28,4 47,4 75,4 79,7 87,9 93,4
2011 77,5 - 35 47,1 70,8 93,2 87,6 93,7
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Кестенің соңы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ре:іи- 
дент 

емес ту- 
ристер

2007 22,3 60,6 61,9 67.7 35 25.2 22.9 10.7

2008 22,3 - 75,4 66,4 28,1 23,9 30.1 9,8

2009 21.2 - 74.9 59,9 33,8 14,7 20.5 6.7

2010 21,3 - 71,6 52,6 24.6 20,3 12.1 6.6

2011 22,5 - 65 52,9 29,2 6,8 12.4 6.3

Республикада қонақ үйлердің өсуімен қатар қонақ үйлік 
шаруашылық кэсіпорындар типтерінің өзгерісі жүріп жатыр. 
2011 жылы 485 кәсіпорындардың 177 -  мейрамханасы бар қонақ 
үйлер, 176 -  мейрамханасыз қонақ үйлер, 10 -  жастардың туристік 
лагерьлері, 3 -  кемпингтер, 99 -  түруга арналган басқа да орын- 
дар. Мейрамханасы бар қонақ үйлер үлесінің 2008 жылы 43,1%- 
дан 2011 жылы 38,1%-га дейін төмендеу тенденциясы байқалады.

1 ,8  3 ,9

! □  Іскерлік және кәсіби макратгар ш  Бос уаи п̂г, рекреация және деіиалью1
I □  Таныстар мен туыснэндарды көру □  Басқалар

17-сурет-2011 жылы саяхаттау максаты бойынша Қазакстандағы 
конақ үйлік кәсіпорындарына келушілердің құрылымы (%)

Қонақ үйлік қызмет нарығын талдау қонақ үйлік сектордың 
жэне ішкі туризмнің дамуын тежейтін бағалық дисбаланстың бо- 
луын көрсетті. Осы фактор қонақ үйдің толуына ықпал етеді.

12-кестеде көрсетілгендей 2011 жылы қонақ үйдің толуының 
орташа республикалық коэффициенті 24,3%-ды қүрады, бүл 
2007 жылмен салыстырғанда 1,5%-ға жоғары. Қонақ үйдің толу
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коэффициентінің шамалы өсуіне тиімді бағалар бойынша жалға 
берілетін пәтерлер санының көбеюі әсер етті (бұл қызметтер 
статистикалық мәліметтерде ескерілмейді). Аймақтарда 2006 
жылы толу коэффициенті бойынша Маңғыстау облысы (53,4%), 
Алматы (38,8%), Астана (37%) қалалары, Ж амбыл (36,1%), 
Солтүстік Қазақстан (34,4%) жэне Ақтөбе (32,5%) облыстары 
көшбасшылардың қатарына кіреді. 2009 жылмен салыстырғанда 
М аңғыстау облысындағы толу коэффициентінің 16,9%-ға өсуі 
инвестициялық тартымдылық пен туристік кластердің дамуымен 
байланысты.

Қонақ үй кәсіпорындарының табысы қонақ үй қызметтерінің 
бағаларына жэне бөлме қорының толуына байланысты. Қонақ 
үйлерді пайдаланудан түскен табыс 2000 жылмен салыстырғанда 
2011 жылы 4,6 есеғе өсіп, 32050,2 теңгені қүраған. 2005-2011 жыл- 
дары республиканың облыстары бойынша қонақ үйлерді пайда- 
ланудан түскен табыстың үлес салмағы мен динамикасы 12-кес- 
теде көрсетілген. Табыстың үлес салмағының көп бөлігі Алма- 
ты (44,5%), Астана (14,6%) қалаларына жэне Атырау облысына 
(11,9%) тиеді.

Облыстарды салыстыра келе, төсек-тәулік бағаларының 
бірыңғай еместігі байқалды: ең жоғарғы бага Маңғыстау об- 
лысында -  10042,9 теңге, Алматыда -  8863,2 теңге жэне Аста- 
на қаласында -  8176,7 теңге. Төсек-тәуліктің ең төменгі бағасы 
Солтүстік Қазақстан облысында -  2133,8 теңге. 2010 жылы қонақ 
үйлерде түру бағасы 2005 жылмен салыстырғанда 2,1 есеге өсті. 
Бір қонақ үйлік кәсіпорынға келетін табыс 68,9 млн. теңгені 
қүраған, 2005 жылмен салыстырғанда 34,6%-ға өсті, сондай-ақ бір 
қонақ үйлік бөлмеге келетін табыс 2005 жылы 0,9 млн. теңгеден 
2011 жылы 1,7 млн. теңгеге ості.

1 2 -к ес т е -2007-2011 жж. республиьсаның облыстарындағы  
қонақ үйлік кәсіпорындардын толу динамикасы (%)

Облыс
Жыл

2007 2008 2009 2010 2011
Қазакстан Республикасы 22,8 24,0 25,3 24,9 24,3
Ақмола - - 11,8 13,5 12,9
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Кестенің соңы
1 2 3 4 5 6

Актөбе - - 65,0 52.4 32,5
Алматы - - 26.2 23,6 11,4
Атырау - - 67,6 24.4 22,6
Шыгыс Қазакстан - - 15,2 15.7 15,6
Жамбыл - - 27,2 29.5 36.1
Батыс Қазакстан - - 14,4 20,8 23,5
Қарағанды - - 21,2 24,1 18,5
Қостанай - - 37,6 18,2 27,4
Кызылорда - - 16,1 17,4 14,7
Маңғыстау - - 36,5 39,5 53,4
Павлодар - - 19,1 12.6 19.1
Солтүстік Қазаксган - - 29.5 38.7 34,4
Онтүстік Қазақстан - - 22.2 14.9 21,4
Астана каласы - - 32,0 33.0 37,0
Алматы каласы - - 27.6 39.7 38,8

Жалпы республика бойынша 2011 жылы қонақ үйлік 
кәсіпорындардың көрсеткен қызметтердің көлемі 28388,3 млн. 
теңгені қүрады, 2006 жылмен салыстырғанда 32,3 есеге өсті. Бір 
қонақ үйдің көрсеткен қызметінің орташа республикалық деңгейі 
61,1 млн. теңгені қүраған. Қызмет көлемінің үлкен үлесі Алма- 
ты (47,1%), Астана (16,8%) қалаларына жэне Атырау облысына 
(12,1%) келеді.

Көптеген қонақ үйлік кәсіпорындар маусымдық мезгілдерге 
тәуелділікті төмендету жэне тәуекелді азайту мақсаттарымен қосым- 
ша қызметтерді -  конференциялар өткізу, фитнес, бассейн, бөлмелерді 
жалға беру жэне т.б. қызметтерді үсынады. Республиканың жалпы 
табыс қүрылымындағы қосымша қызметтерден түсетін табыстың 
үлес салмағы 2005 жылы -  17,4%, 2009 жылы 19,4%-ға дейін өсті, 
яғни 2%-ға артты, ал Алматы бойынша 14,8%-ды қүрайды, әлемдік 
тэжірибеде б.үл қызметтер қонақ үйдің табыс қүрылымында 
50%-ды қүрайды. Көрсетілетін қосымша қызметгердің ең жоғарғы 
табыс деңгейі Солтүстік Қазақстан облысына -  68,6%, Қостанай об- 
лы сы на-45,6%  жэне Шығыс Қазақстан облысына 44,3% тиеді.

Қонақ үйлік сектордың дамуын талдау 2010 жылы республи- 
када қонақ үйлердің 71,7% -  кішігірім, 20,8% -  орташа, ал 7,5% 
ірі кәсіпорындар болганын көрсетті.
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Қазақстанның қонақ ұйлік секторының дамуы динамикалы 
жэне тұрақты болуына қарамастан, олардың даму болашагы қонақ 
үй қызметінің сапасына тәуелді. Автордың пікірі бойынша «Қонақ 
үй қызметінің сапасы -  бүл қонақ үй ішінде тұтынушылардың 
қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған белгілі бір 
стандарттарга сай қызметтер қасиеттерінің жиынтыгы». Қонақ үй 
қызметінің қажетті сапасын жасау мен үстап тұру, сапаны басқару 
мэселелеріне жүйелі қарауды талап етеді.

Қызметтің сапасы күтілетін жэне алынган қызметтердің 
қатынасына байланысты. Біріншісі қонақ үй қызметтерін 
көрсету үрдісіне дейін жүреді, ал екіншісі сапаны бағалаудың 
технологиялық жэне функционалдық үрдісінің ықпалында қызмет 
көрсету үрдісінде грансформаланған тұтынушының күтімін 
көрсетеді. Түтынушы алған қызметті өзінің күтімдеріне сәйкес 
келу деңгейі бойынша бағалап, оны жұмсаған шыгындармен 
(ақша, уақыт, күш жэне психологиялық шығындар) салыстырады.

Қонақ үйлік кәсіпорында клиенттің күтімдерінің қана- 
ғаттануымен анықталатын қызмет көрсету сапасының бес саты- 
лы үлгісін қолданады. Күтімдер мен қызмет көрсетудің сэйкес 
келмеуі «сападағы үзіліс» деп аталады. Қонақ үй қызметінің 
сапасын қабылдауға келесі факторлар әсер етеді: қауіпсіздік, 
қоргалғандығы, қызмет көрсету сапасының сенімділігі, қол -  
жетімділігі, беделі, қызмет көрсетуші персоналдың мінез-құлқы, 
қажеттіліктерді түсіну, персоналдың хабардарлыгы жэне барлық 
үсынылган қызметтердің алынған қызметтерге сэйкес келуі.

Қонақ үй қызметінің сапасын басқару концепциясы қонақ 
үй интерьерін, үсынылатын негізгі жэне қосымша қызметтердің 
колемін, клиенттің шағымдарын, ескертулерін, ұсыныстарын 
талдауды жэне клиенттерге үнемі сұрау жүргізуді өзіне қосатын 
техникалық жэне функционалдық сипаттағы сапаға багытталган. 
Қазақстанда 180 9000 сапа менеджментінің жүйесі мен қонақ 
үй қызметінің клиенттердің қажеттіліктеріне сэйкес келуіне 
багытталган сапаны жалпыға бірдей басқару (ТОМ) қабылданған.

Қазақстандық қонақ үй кәсіпорындарда сапаны басқару 
бақылау мен есеп аспектілермен шектеліп, белгілі көлемде жүзеге 
аспайды.
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Қазіргі заман шарттарында кызмет көрсету сапасыныц 
маңыздылыгын білетін көптеген қонақ үй кәсіпорындары 
корпоративтік жэне кәсіби стандарттарды жасап, қабылдайды.

Қонақ үй қызметін категорияға (санатқа) бөлу сапаны басқару 
түргысынан маңызды мәселелердің бірі. Қазіргі таңда қонақ үй 
қызметін категоризаңиялау ресми жүйесі элемнің 64 мемлекетінде 
ғана қабылданган, олардың 11-і өңделу үсгінде, 58 мемлекетте 
қонақ үйлерде бірде-бір категория жоқ.

Қазақстандық сертификаттау жүйесіне сэйкес барлык қонақ 
үйлер бірден бес жүлдызға дейінгі категорияларды (ҚР ГОСТ 
28681.4-95) ала алады. Ж үлдыздылыққа тапсырыстар сертифи- 
каттау бойынша аккредитивті органдарға, ҚР Индустрия жэне 
сауда министрлігінің Техникалық реттеу мен метрология бой- 
ынша комитетінің эксперт-аудиторларга беріледі. Сондай-ақ, 
жүлдызды жүйемен бірге категориясыз (ҚР СТ 1141-2002) қонақ 
үйлер қызмет етеді.

Республикада қонақ үй кэсіпорындарды категориялар бо- 
йынша бөлу динамикасы 13-кестеде керсетілген. Кестеде 
көрсетілгендей, қонақ үйлердің көбі категориясыз қонақ үйлерге 
жатады, жүлдызды көшбасшылардың ішінен үш жүлдызды катего- 
риялы қонақ үйлер болып табылады. 2008 жылмен салыстырғанда 
2011 жылы үш жүлдызды кәсіпорындардың саны 3,2 есеге артты, 
ал категориясыз қонақ үйлер 1,8 есеге өсті.

13-кесте -  2008 - 2011 жж. Қазақстан Республикасында 
қонақ үйлік кәсіпормндарды категориялар бойынша бөлу

Қонак үйлік 
кәсіпорын- 

дардың кате- 
гориясы

Жыл

2008 2009 2010 2011

2009ж. 2011ж.
Саны

Үлес
сал-

мағы,
%

Саны

Үлес
сал-

мағы,
%

Саны
Үлес
сал-

мағы,%
Саны

Үлес
сал-

мағы,
%

Барлығы 239 100,0 273 100,0 385 100,0 465 100,0 1,9 1,2
Соның 
ішінде қонак 
үйлер
5* (5 жүлдыз)

3 1,3 3 1,2 5 1,3 7 1,5 2,3 1,4



94 Қонақ үй бизнесі

Кестенің соңы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4* (4 жұлдыз) 15 6,3 17 6,2 23 6,0 27 5,8 1.8 1,2
3*(3 жұлдыз) 17 7,1 32 11,7 50 13,0 54 11,6 3,2 1,1
2* (2 жұлдыз) 9 3,7 15 5,5 20 5,2 20 4,3 2,2 1
1*(1 жұлдыз) 4 1,6 5 1,8 10 2,6 11 2,4 2,8 1,1
Категориясыз 191 80,0 201 73,6 277 71,9 346 74,4 1,8 1,3

Бәсекеге қабілеттілікті жоғарылату мақсатымен қонақ үй 
кәсіпорындары сәйкестік сертификатымен расталагын қызмет 
көрсету сапасымен камтамасыз етулері қажет. Ол үшін ерікті 
немесе міндетті түрде қонақ үй қызметтерін сертификаттау про- 
цедурасы бар. Қызметтерді сертификаттау -  бүл түтынуш ының 
өмірінің, денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, 
қоршаган ортаны қорғауға, мүліктің сақталуына, қызметтің 
функционалдық багытталуына сәйкес келуіне қызметтің нақты 
жэне уақытш а орындалуына бағытталған заң актілерінде жэне 
нормативтік қүжаттарда белгіленген талаптарға сэйкес келуі.

Сертификаттау -  қызметтің берілген талаптарга сәйкестілігі 
туралы тэуелсіз жақтың жазбаша кепілдік беретін рэсімі.

Туристік-экскурсиялық жэне қонақ үй қызметтерін серти- 
фикаттау 3 кезеңнен өтеді. Бірінші кезенде (1996-1997 жж.) ҚР 
М емстандарт 3.7-96 негізінде туристік-экскурсиялық қызметтерді 
жэне Қазақстан Республикасының мемлекеттік сертификат- 
тау жүйесінде туристердің орналасуына орын үсыну бойынша 
қызметтерді сертификаттау ережелері мен тэртібі бекітілді. 1997 
жылы қонақ үй және туристік қызметтер міндетті түрде сертифи- 
катталатын тауарлар мен қызметтердің тізіміне қосылды.

Екінші кезеңде (1998-2001 жж.) қонақ үй шаруашылығы жэне 
туризм саласы жоғарыдағы тізімнен іііыгарылды. Бүл қонак үйлік 
кэсіпорындар санының динамикасына және олардың үсынатын 
қызметтер сапасына теріс ықпал етті.

Үшінші кезеңде (2002 жылдан қазіргі уақытқа дейін) 
«Қазақстан Республикасында туристік қызмет туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңын қабылдаумен байланысты қонақ үй 
қызметтерін міндетті сертификаттау қайтадан енгізілді. Мүндай 
сертификат халықаралық стандарттармен үштестірілген, республи-
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када қонақ үй бизнесін дамытудың арнайы шарттарын ескеруімен 
жасалған ҚР Мемстандарт 3.7-2002 сәйкес жүргізілуі тиіс.

Нэтижесінде сертификатталған қонақ үй санының 2009 
жылы 20%-дан, 2011 жылы 28,1%-ға өсті. Сертификатталған 
қонақ үй санының аз болуы сәйкестілік сертификатын берумен 
жэне бақылаумен бар болғаны 10 аккредитивтік органдар айна- 
лысады. Олардың алтауы Алматы қаласында орналасқан. Бүл 
алыс аймақтарда орналасқан кәсіпорындарға және бақылауды 
жүргізетін үйымдардың өздеріне біршама қиындықтарды 
туғызады. Әдетте аймақтарда орналасқан қонақ үйлердің 
стандарттан біраз ауытқулары болады: тозған материалдық- 
техникалық база, жоғары бағалар жэие қызмет көрсетудің 
төменгі сапасы.

Ресгіубликада қонақ үй қызметі нарығының дамуы шарттар- 
ы ндахалықаралықозықтәжірибелерді қолдану жэие оның отандық 
шартгарға бейімделуі берілген сектордың түрақты дамуының бір 
бағыты болып табылады. Міне, сондықтан да автор сертифи- 
каттау жүйесі мен сәйкестілік белгілері арасында бэсекелестікті 
дамытуға жағдай жасайтын қонақ үй бизнесін ерікті сертификат- 
тау жүйесіне көшуді үсынады.

Қазақстанның қазіргі заманғы қонақ үй индустриясы 
менеджменттің екі типі бойынша қызмет етеді: отандық жэне 
шетелдік. Екіншісі отандық қонақ үй қызметі нарығының жаңа 
сапалы жүйеге ауысқанын дәлелдейтін шетелдік компаниялар 
басқаратын отельдердің пайда болуымен түсіндіріледі. Қонақ 
үй тізбектері Қазақстанның қонақ үй секторын үйымдастыруға 
жаңа әдісті қалыптастырады жэне қонақ үй қызметінің деңгейін 
жоғарылату үрдісіне үлкен үлесін қосады.

Алматы қаласы бойынша қонақ үй кэсіпорындарының 
қызметін талдау шартты түрде бәсекелестік ортаны үш топқа 
бөлуге болатын 57 қонақ үйден түратынын көрсетті.

Ш етелдік менеджменттің қатысумен қонақ үйлерді басқару 
жүйесіне (4-5 жүлдызды жоғары класты халықаралық отель- 
дер) «Интерконтиненталь Алматы» (АҚ КТ СП «Айт-Отель»), 
«Рахат Палас» (АҚ КА СП «Рахат», «Амбассадор» (ЖШС СП
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«Құрылыстар») және басқалар жатады. Олар жоғары бағаланады. 
казіргі замангы материалдық-техникалық базамен қамтамасыз 
етілген жэне нарықта бэсекеге қабілетті болып табылады.

Мысал ретінде бес жұлдызды «Интерконтиниенталь Алма- 
ты» қонақ үйін келтіруге болады. Ол эйгілі «Интерконтиниен- 
таль» желісімен франчайзингтік келісім орнатқан болатын. Мар- 
кетинг бөлімінің қызметі сапаны басқару бойынша үйлестіру 
мен бақылауға жауап береді. Олар ұсыныла гын қызметтердің са- 
пасын күнделікті бақылап, стандарттарға сай келуін бақылайды.

Жергілікті топ-менеджмент үсынатын жеке меншік қонақ 
үйлердің менеджмент жүйесіне: «Қазақстан». «Айсер», «Астана 
Интеротель», «Азия», «Уют», «Қазжол» жэне т.б. жатады. Бұл 
қонак үйлер бағалардың жоғарылығымен, нөмірлердің ескіруімен, 
қызмет көрсету сапасымен сипатталады. Мұндай типті қонақ 
үйлерге қызмет көрсету сапасын жоғарылату, материалды- 
техникалық базасын жаңарту, қызметтерді дамыту стратегиясын 
эзірлеуді қолға алу қажет.

ТЕСТ СУРАҚТАРЫ

1. Кең көлемдегі дайын тагамдар үсынган таверна алгаіи болып 
қай жерде жяне қай уақытта ашылды?

А. Испания, 1666 жылы.
В Канада, 1975 жы.чы.
С. Мексика, 1935 жыпы.
О. Бразтия, 1734 жылы.
Е. +Бостон, АҚШ 1934 жылы.

2. Қонақ үй қызметкерлеріне қойылатын талаптарга мыналар 
жатпайды, олар:

A. + Бизнес-жоспар әзірлеу.
B. Кәсіби дайындық курстарын өту.
C. Медициналық тексеруден өту.
О. Қайта аттестациялаудан өту.
Е. Біліктілігін көтеру.
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3. Куніне уіи рет тамақтану қандай тамаңтану туріне жат- 
қызылады?

A. Тек пгаңгы ас.
B. Жаріпылай папсион.
C. + Толық пансион.
I). Тек кешкі ас.
Е. Тек тускі ас.

4. Екі реттік тамақтану қандай тамақтану туріне жат- 
қызылады?

A. Тек тускі ас.
B. Толық пансион.
C. Тек таңгы ас.
Ә. +Жартылай пансион.
Е. Тек кешкі ас.

5. Қымбат турдегі қызмет көрсету нусқаларында қандай 
мумкіндіктер қарастырылады ?

A. Тек қана кундіз пгамақтану жзне сусындар ішу.
B. Белгіленген көлемде тамақтану және сусындар ііиу.
C. +Куні бойы. пгуні бойы. кез келген уақытта, кез келген көлемде 

тамақтану және сусындарды ішу, оның ішіне ачкагольді сусын- 
дар да кіреді.

О. Белгіленген уақытта гана тамақтану және сусындар ішу.
Е. Тек кеиікіуақыпгта гана тамақтану және сусындар іиіу.

6. Мейрамханада усынылатын тагамдар арасынан тутынушы 
мәзірден өз еркімен тагамды таңдап алу мумкіндігі 
қарастырылатын қызмет көрсету қалай аталады?

A. Шведтік стол.
B. Табльдот.
C. +«Аля карт».
О. Пансион.
Е. Жартылай пансион.

7. Мәзірдегі тагамдар баршама бірдей, тұтьшушының таңдап 
алу құқыгы болмайды, бул қызмет көрсету қалай агпалады?

А. Шведтік стол.
7 -3 /9 7 -1 2
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B. А.ія карт.
C. Жартылаіі пансион.
£>. +  Табльдот.
Е. Пансион.

8. Қай елде болган туристердің 6()%-ы диареямен зардап іиегеді?
A. Жапония.
B. +Египет және Үндістан.
C. Түркия.
О. Мачьта.
Е. Ресеіі Федерациясы.

9. Қай елдерде қонақ үй классификаңиясында эріптер жүйесі 
қолданылады?

A. АҚШ.
B. Англия.
C. Франция. 
й. +Греция.
Е. Жапония.
10. Қандай отель нөмірлерінде коммутатор арқылы ішкі жэне 

сыртқы байланысқа арналган телефон қүрылган?
A. Екі жүлдызды.
B. Төрт жүлдызды.
C. + Үш жүлдьізды.
0. Бес жүлдызды.
Е. Бір жүлдызды.

•к-к-к-к

1. Қонақ үіаік бизнесті басқару кезінде көрсетілетін қызметтер- 
дің негізгі қүрамы қандай?

2. Категориясына байланыссыз эрбір қонақ үй нөмірлерінде қандаі 
қүрач-жабдықтар болуы керек?

3. Барлық қонақ үйде қызметтің неше тобы бар?
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3 ТУРИЗМ ИНДУСТРИЯСЫ НЫ Ң  
Ж АЛПЫ  СИПАТТАМ АСЫ

3 .1. Қазақстан және шетел туризмінің  
заманауи индустриясыиа шолу

Туризм индустриясы -  перспективалы жэне өте жылдам да- 
митын дүниежүзілік шаруашылықтың саласы, оған дүниежүзілік 
жалпыүлттық табыстың алтыншы бөлігі тиесілі. Экономикалық 
көзқарас түрғысынан алғанда, туризмнің позитивтілігі салынған 
қүралдардың жылдам сатылуы жэне еркін айналыстагы табысты 
алуында болды.

Халықаралық туризмнің еншісіне дүниежүзілік экспорттан 
жетіге жуық пайызы дәл келеді. Бүл абсолютті орнекте тек қана мүнай 
экспорты, мүнай онімі және автокөлік табысына ғана жол береді.

Туристік бизнес шаруашылықтың басқа салаларын дамытуға 
жағдай жасайды: қүрылыс, көлік, сауда, ауыл шаруашылығы, бай- 
ланыс, қонақжайлылық индустриясының кәсіпорындары.

Бүл бизнес кәсіпкерлерді көп себептер бойынша қызық- 
тырады: аздаған старттық инвестициялар, туристік қызметтерге 
деген сүраныс, тиімділіктің жоғары деңгейі жэне қаржының ең 
төменгі қайту мерзіміне кеткен шыгындар.

Ш ет елдерлерде туризм басым салалардың бірі болып табыла- 
ды, оның жалпыүлттық табысының үлесі 15-тен 35 аралығындағы 
пайыздарды қүрайды (Венгрия, Испания, Португалия).

2001 жылы Испанияға 70 миллионнан астам туристер келді, 
бүл елдің өз меншікті түрғындарынан әлдеқайда көбірек, Италия 
туризмнен 25 миллиардтан астам АҚШ  долларын алды, Германия 
азаматтарының шет елдерде туристік сапарлары рекордтық санды 
алды -  65 миллион (АҚШ  -  47 миллион).

Туризм индустриясында берілген қызметтер көлемдерінің 
динамикасының өсуі жүмыс орындары санының басқа салаға
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қарағанда әлдеқайда тез өсуіне алып келеді. Уақытша аралықта 
туристік қызметтер және туристік бизнестегі жаңа жұмыс 
орындарының пайда болуы аралығында сұраныстың өсуі макси- 
малды болды.

Дүниежүзілік туристік үйымның (ДТҮ) мәліметінде бір турист- 
ке кешенді қызмет көрсету баламалы 9 жаңа жүмыс орнының ашы- 
луы болып табылады, бүл жасалу қүны бойынша басқа шаруашылық 
саласына қарағанда бірнеше есе төмен. Қайта жасалынған туристік 
кәсіпорындардың арасында банкроттық пайызының жинағы тіпті 
бір пайызды қүрайтындығы есте қаларлықтай жағдай. Әлемдегі 
бүгін эрбір 16 жүмыс орны туризмге дэл келеді.

1993 жылы Қазақстан Республикасы ДТҮ-ның мүшесі болды. 
Қазіргі кезде Қазақстанда негізгі қызметі туризм саласы болып та- 
былатын 600-ден астам үйым жүмыс істейді.

Біздің елде туристік қызметтің үйлестіруін Қазақстан 
Республикасының Туризм жэне спорт бойынша агенттігі жүзеге 
асырады, ал бүрынғы отандық туризмнің монополистері -  «Инту- 
рист», «Спутник», Туризм жэне экскурсиялар бойынша Орталық 
Кеңес акционерлік қоғам болып өзгертілді.

Жалғасып жатқан туристік дүрлікпеге (бум) қарамастан, ту- 
ризм индустриясының ел экономикасына ықпалы азын-аулақ. 
Ол мемлекеттерді теңбе-тең үлеспен осы саланы дамытады, 
негізінен нақты инвестициялардың жоқтығы, мейманханалық 
сервистің төмен деңгейі, мейманханалық орындардың жеткіліксіз 
саны, білікті кадрлардың жетіспейтіндігі. 2001 жылы «Қазақстан 
Республикасындағы туристік қызмет туралы» заңы қабылданған, 
оған сәйкес туризмнің бүкілэлемдік қолдауы мемлекеттің басты 
мақсаты болып қалыптасты.

Қазақстандағы бүл саланың дамуы туризм түрлерін дамыта- 
тын туризмнің эр түрлі ішкі жэне сыртқы балансында қүрылады. 
Ағынның багытын талдау елдің туристік нарығында шығатын 
туризмнің түбегейлі басымдылығы туралы куэландырады. 
Қазақстанның ішкі туризмі күйзеліс кешуде.

2011 жылы Қазақстан Республикасының Статистика 
агенттіктерінің мәліметтері бойынша шетелге 67 мың Қазақстан 
азаматгары сапар шеккен.
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Сонымен бірге, жогары бағалау келесі елдерге берілген 
(мың адам): Түркия -  20,2, Қытай -  18,8, БАЭ -  16,2, Гер- 
мания -  8,2, Польша -  3,84, ал Қазақстанға келген шетелдік 
туристердің саны 23,8 мың адамды қүрады. 2010 жылмен 
салыстырғанда туризм мақсатында Қазақстанға 1,5 есе көп алыс 
шет елдерінің саяхатшылары, 10,3 есе -  ТМ Д елдерінен жэне 
3,3 есе Балтия елдерінен келді. Негізінен 2011 жылы Қазақстан 
Республикасына 80 елдің туристері келген.

Бүл мәліметтер шыгу туризмін дамытудағы оң үрдіс (тен- 
денция) туралы куэландырады. Түрақты сыртқы шарттар және 
туристік қызмет үйымдары Қазақстан экономикасының саласын 
маңызды үлеспен қамтамасыз ете алады.

Туристік фирма қызметіне жалпы синаттама.Туристік 
фирманың өзінің негізгі кызметінің сипаты жэне мазмүны 
бойынша туристік қызметтерді түтынушымен (турист) жэне 
орындаушының (қонақ үй, көлік, жалпы тамақтану) арасындагы 
делдал болып табылады.

Туризмдегі маман жан-жақты білімді болуы керек: ол би- 
лет жөніндегі агент те, туртопты басқарушы да, аудармашы да, 
туристік бағдарламаларды үйымдастырушы да болуы керек. 
Бүдан басқа, ол мейманханалық жэне мейманхана сервисі, көлік 
жэне экскурсиялық қызмет көрсету, маркетинг жэне психология 
салаларын терең меңгерген болуы керек.

Халықаралық туризмде эдетте түтынуш ылармен жэне 
туристік қызметтерді орындауш ылардың арасында екі туристік 
делдал фирмалар түрады: туристік қызметтерді түтынатын 
түтынуш ылардың фирмалары және туристік қызмеггерді 
орындауш ылардың фирмасы (18-сурет).

Туристік фирмалардың қызметтерінде, олардың мамандан- 
дырылуы, кәлем жэне огіерация сипатының, түтынушылар жэне 
орындаушылардың туристік қызметтер қатынастары арасында 
маңызды айырмашылықтарды бақылауга болады.
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18-сурет- Халыкаралык туристік кьвмет

Жеке алғанда, туристік фирмалар өз елінде шетелдік 
туристерді қабылдауда немесе өз елінің азаматтарының шетел- 
ге туристік сапарлары бойынша маманданады. Фирмаларының 
бірінші тобы қабылдаушы немесе реңептілі' фирмалардың тобы 
деп аталады. Олардың бас ерекшелігі болып өз елінің туристік 
индустриясының кэсіпкерлерімен тығыз байланыстарының бар 
болуы, шетелдік туристер үшін туристік қызметтерді орындау- 
шылар регінде, сонымен бірге шетелдік туристік фирмалар- 
мен, туристік қызмеггі түтынатын шетелдік түтынушылар үшін 
жабдықтаушылардың қызметін атқару болып табылады. Туристік 
фирмалардың екінші тобы бағдарлаушы немесе ынталы фирма 
дегі аталады. Олар үшін өз еліндегі сыртқы туризм нарыгында 
жүмыстың кең мүмкіндіктерінің бар болуы ерекше маңыздылықты 
үсынады, ягни жергілікті түрғындар ішінен туристік қызметтерді 
түтынушыларды шетелге тарту жэне бүл қызметтердің орында- 
луын қамтамасыз ететін шетелдік туристік фирмалармен жақсы 
іскерлік байланыстар орнату.

Туристік фирмалар туристік қызметтерді орындаушылармен 
жэне түтынушыларға қатысты, фирмалар турды үйымдастырушы 
фирмалар және турагенттік фирмалар болып бөлінеді. Осы- 
лайша, турды үйымдастырушы фирманың негізгі қызметтері 
маршруттарды жоспарлау жэне жасау, туристердің шетелге са- 
парлары үшін топтық немесе жеке негізде бағдарламалар жэне 
қызметтердің пакеттерін үйымдастыру болып қалыптасады. Ірі 
турды үйымдастырушылар, жаппай туристік саяхаттар үшін сери- 
ялы турларды жасаушылар туроператорлар деп аталады.

1 Рецептілі — дайын ережеге, нормага сүйеніп жасау
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Турды ұйымдастырушылар жэне туроператордың коммер- 
циялық операциялары әдетте көтерме сияқты есептеледі, өйткені 
олар оны бөлшек сауда нүктелері арқылы қайта сату үшін турөнім- 
ді құрады.

Оларга қараганда турагенттік фирмалар өз меншікті турла- 
рын қүрмайды, турды ұйымдастырушылармен жасалган келісім- 
шарттарының негізінде туристік саяхаттарды сатушы ретінде 
жұмыс атқарады. Олар тұтынушыга бұл турларды тікелей сатады 
жэне сондықтан бөлш ек сатушылар болып есептеледі.

ГІрактикада туристік фирманың бір шеңберінде эр түрлі 
жогарыда айгылган функцияларын қосу нүсқалары, кез келген 
фирмалар қабылдаумен де, іс жүзінде туристерді багыттаумен де 
шұғылдана алады. Ол бөлшек сатушы функциясын өзіне қабылдай 
отырып, өзінің меншікті турларын турагенттік желі арқылы не- 
месе өз алдына сата алады. Турды ұйымдастырушы басқа турды 
ұйымдастырушылармен игерілген турды сатушы бола алады, ал 
турагент нарықта қажетті сұраныс байқалған жағдайда өзінің ту- 
рын жасаудан бас тартпайды.

Сонымен бірге көп турды үйымдастырушылар жэне тура- 
генттер фирмаларының арасында көрсетілуі керек сараланым 
нарықтық нақтылы не басқа бағыты байқалады, атап айтқанда, 
турфирма қабылдауга немесе жеке жэне топ гық туристер, мектеп 
оқушылары, студенттер, орташа жэне егде жастағылар, автотурис- 
тер, кәсіпкерлер, демалыс жэне көңіл көтеру, емделу, спортпен 
шұғылдану, аң аулау немесе балық аулау сияқты мақсаты бар са- 
парлар бағытында мамандана алады.

Туристік фирмалар өз коммерциялық операцияларының 
шеңберінің үлкеюіне үмтылады, демек ол тауар айналымын және 
табыстарды кеңейтуге экеледі. Туристік фирмалар кешенді тур- 
ларды құрастыру жэне сатумен, жеке туристік қызметтердің, жол 
жүру құжаттарын сатумен, туристерді сақтандырумен, шетелдік 
визаларды рәсімдеумен, шетелдік валютаның айырбасымен, жол 
көрсеткіштерді, сувенирлерді сатумен жэне тағы басқаларымен 
шүғылданады.

Кез келген елде туристік фирмаларды жасау жэне оның 
қызметтері ұлттық заңмен реттеледі.
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Туристік фирмалар жұмысының заңға сүйенген негізі 
Қазақстан Республикасының аумағында кәсіпкерлікпен 
шұғылданатын завды түлгалардың қызметі мен қыскартуының 
реті Азаматтық кодекспен жэне басқа да нормативтік қүжаттармен 
анықталады. ҚР-дағы сыртқы туризммен шүгылданатын 
туристік фирма акңионерлік қоғам формасында, шаруашылық 
серіктестіктер ретінде өз қызметімен шүгылдана алады.

Туристік фирмаға өз жарғысын жэне тағы да басқа қүрылтай 
қүжаттарын өңдеуге арналган өз қызметін кеңейту үшін 
болашақтағы туристік кэсіпкерліктің бағыттарындағы барлық 
мүмкіндіктерін ескеруге үсынылады, жеке алғанда, олар отандық 
туристерді шетелге шығару үйымы, Қазақстан аумагындағы 
шетелдік туристерді кабылдау, жол жүру қүжаттарын сату, эр 
түрлі туристік шараларды ұйымдастыратын үйымдар (конңерт- 
тер, фестивальдер, викториналар, лотереялар), сувенирлерді сату 
туристік фирма жарғысының үлгісі, жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі (ЖЦ]С) формасында жүмыс істейді.

Туристік фирмалардың қызмегтерінің керекті шартын 
сақтауы болып ҚР Үкіметінің 14.09.2001 жылдан «Қазақстан 
Республикасындағы лицензиялау, туристікж эне спорт қызметінің 
сертификаттауы туралы» қаулысы, қазақстандық кэсіпкерлер 
мемлекеттік қүрылымдардан лицензияны алуына сэйкес 
шетелдік туристерді қабылдауы немесе қазақстандық туристерді 
шетелге бағыттаумен шұғылдануға құқығы болады. М ұндай 
органдарға ҚР-ның Туризм жэне спорт бойынш а агенттігі, 
туризмді басқарудағы мемлекеттік органдар республиканың 
экімш ілік-аумақтық құрылымдары бірліктеріндегі уэкілі болып 
табылады. Туристік фирмалар жэне лицензия беретін орган- 
дар аймақтан тыс орналастыруларьіна қарамастан лицензияны 
беруде біртұтас тэртіп (құжаттар тізбелері, мэлімдемелердің 
мерзімдерін қарастыру, өлшем жиындары жэне т.б. шарттары) 
орнатылған.

Лицензияны алу үшін мәлімдеуші лицензиялық қызметті 
жүргізуі бойынша органға ұсынады:

а) лицензияны беру туралы өтініш. Өтініштің формасы ҚР- 
нын Туризм жэне спорт агенттігінің нұсқауы бойынша бекітіледі:
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— заңды тұлғалар үшін -  атауы жэне қүкықтык-ұйым- 
дастырушылық форма, заңды мекенжайы, төлем есебінің 
нөмірі жэне тиісті банктің реквизиттері;

-  жеке түлғалар ушін -  тегі, аты, әкесінің аты, төлқұжат 
мәліметтері жэне тұратын жері, қызметтің түрі, лицензия- 
ны қолдану мерзімі;

э) қүрылтай құжаттарының көшірмелері (олар егер нотариус- 
пен кепілденбеген болса -  түпнүсқаны көрсету керек);

б) мемлекеттіктіркеутуралы куәлікқагаздарыныңкөш ірмесі;
в) қүжат, төлемді растайтын өтініштің қарастырылуы;
г) жеке тұлганың кэсіпкер ретінде салық органының дақ- 

пыртымен мемлекеттік тіркеуі туралы есепке алу немесе куәлік 
қагаздың көшірмесіне қойылу туралы салық органының құжаты.

Лицензияны беруге жэне лицензияны беру туралы өтініштерін 
қарастыру ақылы негізде іске асады.

Кэсіпорынның құрылтайшысы халыкаралық туристік 
қызметке лицензияның алуы үшін өтініш беруші, шетел азаматы 
да болуы мүмкін, Қазақстан Республикасында түрақты тұратын не- 
месе шетелдің заңды тұлғасы, не шетел инвестициялары негізінде 
құрылған туристік фирма.

Лицензияны беру немесе лицензияны алудан бас тарту туралы 
шешімі барлық қажетгі құжаттармен етініштің алған күнінен бас- 
тап 30 күннің ішінде қабылданады.

Лицензия 3 жылдық мерзімге беріледі, бірақ мәлімдеушінің 
еркіне сэйкес одан аз мерзімге беріле алады.

Туристік фирмалардың лицензиялауында басты мақсаты -  
олардың тіркеуін жүргізу, олардың жұмыс істеуін қолданыстагы 
заң бойынша қамтамасыз ету, олармен қойылған нормаларды 
сақтау арқылы туристерге қызмет көрсету.

Туристік фирманың қызметтерінің басқа заңдық шар- 
ты 01.02.1998 жылдан бастап Қазақстан Республикасының 
«Тұтынушылардың қүқын қоргау туралы» заңына сәйкес оның 
міндетті сертификаттауы болып табылады және Үкіметтің Қаулы- 
сы «Қазақстан Республикасындағы туристік және спорт қызметінің 
лицензиялануы жэне сертификаттауы туралы», 14.09.2001 жыл-
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дан бастап бұл сертификаттау өмір қауіпсіздігіне, туристер жэне 
экскурсанттар денсаулыгын қамтамасыз ету, олардың дүниесіне 
келетін зияннан сақтап қалу, айналадағы ортаны қорғау жэне бо- 
латын қызметтер сапасын жоғарылатуға бағытталған.

Қонақ үйлер, туристік кэсіпорындар және тағы басқа 
туристік фирмалардың жүмысында қонақ үйлік жэне туристік 
қызмет көрсетудің стандарттарын анықтауында эртүрлілік орын 
алады. Сондықтан лицензиялау лсэне сертификаттауды енгізудегі 
стандарттар, ережелер, шарттар керекті шарт болып табыла- 
ды. Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандартында 
аккредиттелгені анықтаған ретте жэне осы қызмет түрінің аккре- 
диттеу саласында тіркелген, туристік қызметтерді сертификаттау 
жөніндегі органдар жүзеге асырады. М ысалы, Алматының ірі 
туристік орталықтарында, Астанада жэне кейбір басқа қалалар 
және өлкелерде бірнеше тіркелген сертификаттау жөніндегі ор- 
гандар жэне туристік фирма сертификатын алуы үшін олардың 
кез келгендері таңдауга қүқылы болып табылады.

Туристік қызметтердің сертификаттауын өткізу мэлімдемесі- 
нің формасы.

Қазіргі кезде туризмдегі стандарттау бойынша келесі 
нормативтік қүжагтар жасалған:

-  «Туристік-экскурсиялық қызмет көрсету. Туристер жэне 
экскурсанттардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша 
талаптар;

-  «Туристік-экскурсиялық қызмет көрсету. Туристік қыз- 
меттерді жобалау»;

-  «Туристік-экскурсиялық қызмет көрсету. Туристік қыз- 
меттер. Жалпы талаптар».

Туристік фирмамен алынған лицензия жэне сертификаттар, 
оның бас кеңсесінде келушілердің қабылдауы болатын көрнекті 
орында болуы керек. Сонымен бірге фирмада лицензия жэне 
сертификатының бар болуы туралы мэлімет жарнамалық жэне 
тагы да басқа акпараттық-анықтамалық материалдарда болуы ке- 
рек.
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Туристік фирманын 
3 . 2 .  материалдық-техникалық базасы және 

уйымдык кұрылымы

'Гуристік фирманың табысты жұмысы тиісті материалды- 
техникалық базаның бар болуымен бүгін тыгыз байланысты, яғни 
өндірістік қызмет жэне келушілерді қабылдау, технологиялық 
жабдық, қызметтік автокөлік үшін арнайы орындар бар.

Турұйымдастырушы үшін туристік фирмалар жұмысының ше- 
тел тәжірибесі жэне турагент үшін орталықтағы, іскер қаланьщ бір 
бөлігінде келушілерді қабылдауға арналған, бірінші қабатта, тікелей 
кіруге жэне кошеге шығуга ыңгайлы, жарнамалық материалдармен 
әсемделген витриналары (жаймасөрелері) бар бөлме әте маңызды 
болып табылады.

Туристік фирманың қызметкерлері үшін ыңгайлы жұмыс 
орындарымен жабдықталган, өндірістік бөлменің ыңгайлылыгы, 
технологиялық жэне функционалдық талаптардың орындалуы 
маңызды болып табылады. Картотека жэне анықтама материалда- 
ры үшін телефон байланысы, компьютерлік техникамен, секция- 
лармен жүмыс орнын жабдықтауға мүмкіндік беретін модульдік 
кеңсе жиһаздары жиі қолданылуы тиіс.

Туристік фирмалардың қайта ашылуы үшін кеңсені жабдықтау 
жеткіліггі күшті талап ететін бейнетті іске айналып отыр, ол 
қажетті қаржы шығындарын жэне ұйымдастыру қызметтерін талап 
етеді. Туристік фирманың материалдық-техникалық қамтамасыз 
етілуінде келесі шарттардың орындалуы маңызды болып табылады:

1. Тиімді халықаралық және қалааралық байла- 
ныс: телефакс, телефон, интернет. Халықаралық туризммен 
шұгылданатын турис гік фирмалар үшін шетел эріпгестерінінж е- 
дел байланысы үнемі қажет болады. М әліметтермен алмасу, жедел 
брондау, рейстердің өзгерісі туралы, тогітың қатысушыларының 
саны, төлемдердің растаулары жэне тағы да сол сияқты. М үндай 
мэліметтің берілуі үшін ешқандай да пош талық байланыс ке- 
рек емес. Ш етел туристік сапарын қалағандар үшін тиімді 
халықаралық телефон байланысы керек.
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'Гурфирмалармен және авиакомгіаниялардың арасындағы хат 
алысуда, брондауларда, шетел турларын және халықаралық тасы- 
малдауларды ұйымдастыру мәселелері бойынша, әсіресе бірнеше 
латын әріптерінің (2 немесе 3) қолдану кодтарыныңболуы еңбектің 
үнемделуі және турфирмалардың заттық шығындарын азайтуға 
бағытталатын, сондай-ақ берілетін жэне алынатын мәліметтің 
мэтіндерін қысқартып бір ізғе салуға едэуір мүмкіндік беруғе 
белгі қоятын телеграфты код қолданылады.

2. Комньютер гехникасы. Турлардың өңделуі және 
брондалуы, есепке алынуы, оларды іске асыру, төлемдерге 
бақылау жүргізуде өте қажет. Шетел турфирмаларының 
көпшілігі қолданатын компьютер бағдарламаларын қазақстандық 
турфирмаларға орнату. Қажегті бағдарламаны турфирма 
жүмысының тиімділігі үшін таңдау көп факторларға, жекелік 
факторларға, оның мамандандырылуына, орындайтын операция- 
лар көлеміне, дербес компьютер гүріне тәуелді болады.

3. Көбейткіш техннка. Ж арнамалық жэне акпараттық- 
анықтамалық қызмет атқаратын туристік фирмалар жедел 
мөрлерді жиі қолданады, яғни үндеу, ақпараттық хат, баспасөзге 
арналған жазбасы көбейткіш техникада тікелей ондірілетін. Бүдан 
басқа, өндірістік материалдардың болігі: бағдарлама, маршрут- 
тар сипаттамасы көбейткіш техника көмегімен көбейтуге жа- 
тады. Сондықтан қазіргі кобейткіш жабдықтарының бар болуы 
турфирманың тиімді жұмысының міндетті түрдегі шарты болып 
табылады.

4. Турфирмалар жүмысыныц ақпараттық-аныкта- 
малармен қамтамасыз етілуі. Шыгу туризмін немесе ше- 
тел туристерін қабылдауды үйымдастыру мәселелері бойынша 
материалдардың толық жиыны турфирманың табысты ендірістік 
қызметін қамтамасыз етудегі ең маңызды қүралы қызметін 
көрсетеді.

Фирмаға ең оңай турды жоспарлаудың өзі қиын, тур кестелер 
мен тарифтер, халықаралық жэне ішкі рейстер, қызмет көрсету 
бағалары, қонақ үй класын анықтау жэне басқа да туристік 
қызметтерді атқару болып табылады. Туристік фирма қажетті 
мэліметтерді, ақпарагтық-анықтамалық материалдар жинағын өз 
жүмысында қолдана алады.
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Ең алдымен мұндай материалдарға мыналар жатады:
-  халықаралық жэне ішкі рейстер бойынша жолаушылар 

тасымалдауларының кестелері жэне тарифтері;
-  ҚР-дағы туристік қызметтер, қонақ үйлері;
-  туристік агенттіктер, қонақ үйлер, келік кәсіпорындарыиың 

телефондары және мекенжай;
-  т>'ристік көрмелерді, биржаларды өткізуінің күнтізбелері, 

халықаралық жэне ғылыми-техникалық, саудалық, үлттық- 
мэдени және қоғамдық шаралар;

-  туристік қауымдастығы мен үлттық агенттіктер жэне 
халықаралық туристік үйымдардың мекенжайы;

-  кіру жэне ш ы ғутәртібі-  ҚР-дагы шетелдік елшіліктеріндегі 
қазақстандық туристері үшін шығу визалары;

-  жеке елдерде туристердің вакцинациясының қажеттілігі 
туралы ҚР-ның Денсаулық сақтау министрлігінің мэліметі;

-  халықаралық туризмнің мәселелері бойынша 
мамандандырылған газеттер, журналдар жэне тагы 
басқаларын басып шығару.

Турфирмалардың ақпараттық-анықтамалық қамтамасыз 
етілуін үйымдастыруда әзгерістер де болады. Қалың, көп 
беттік анықтама қүжаттамасының (досьесінің) ауысымына 
орталықтандырылган деректер қорынан санды секундке қажетті 
мэліметтерді алуга мүмкіндік берген компьютер ақпараттық 
жүйелері келеді. Турфирмаларгателекоммуникациялықжүйелері- 
нің ары қарай дамытуы өз жүмысының ақпараттық қамтамасыз 
етуін кенет жақсартуга мүмкіндік береді.

5. Кадр мәселелері. Шығу туризмі үшін қазақстандық 
фирмалардың табысты жүмысының маңызды шарты шет гілін 
меңгерген жэне жедел қызметкерлермен иелік болып табыла- 
ды. Тәжірибе шетелдік турфирмалар қазақ жэне орыс тілін білгір 
қызметкерлерді сирек алатынын көрсетеді. Сондықтан хат алысу- 
да, келіссөз жүргізуде еуропалық тілдерді, атап айтсақ ағылшын, 
француз, неміс тілдерін меңгерген де жөн. Лицензиялау жэне тур- 
фирмаларды тіркеу шарттарында кепш ілігінде батыс елдерінде
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халықаралық қарым-қатынастың бірнеше шет тілдерімен жүзеге 
асады жэне олардың қызметкерлеріне тапап етіп енгізілгенін 
көрсетуге болады.

Сонымен бірге халыкаралық туризмнің теңірегіндегі турфир- 
ма жүмысының маңызды сұрағына көңіл аудару керек, мұндай 
қызметкер клиенттің көңілінен шығу, оларға кобірек ықылас бөлу, 
шыдамдылық, әдептілік және ең бастысы ұсынатын турды сатып 
алуға клиентті иілдіру. Мысалы, шетелдегі конак үйлерді жэне 
туристік кэсіпорындарды басқарушылар жаңа жұмысшыларды 
таңдауда бірінші оның адамгершілік болмысына көңіл аударады. 
Бұл адамның туа біткен мінезі.

Қызмегкерлерді стандарпарға жэне жұмыс технологи- 
ясына үйрету үшін қысқа мерзім де жеткілікті болады жэне 
қызметкерлердің адамгершілік болмысын айту мүмкін емес.

6. Турфирманы басқару құрылымы. Турфирма 
жетістіктерге жету үшін дұрыс басқаруды үйымдастыру жэне 
менеджментті қамтамасыз етуі қажет. Операңия сипаты жэне оның 
басқару құрылымының туристік фирмасының мамандандырула- 
рына байланысты тиісті формаға айналады. Тур ұйымдастырушы 
ретінде сөйлеуші халықаралық туризм шұғылданатын 
турфирмадағы басқаруды функционалдық жэне ұйымдастыру схе- 
масы бойынша көреді.

Турфирма ұйымдастырушысы өзінің менеджментін 
коммерңиялық нарықтық делдалдық құрылымға бағыттайды. 
Сондықтан менеджмент озінің маркетингін санау керек, тур 
ұйымдастырушысы фирманың өнделуіне үлкен көңіл бөлуі ке- 
рек. Дұрыс игерілген жэне оған маркетинг жұмысының жүзеге 
асырылған схемасы практикалық тәжірибеде жақсы нэтиже 
шығаруға мүмкіндік береді.

Ф ирмалар үшін шығу туризмінің маркетингінің негізгі 
есебімен -  турұйымдастырушысы отандық нарықта (қонақ 
үйлер, мейрамханалар, транспорт, экскурсиялар) туристік 
қызметтердің шетелдік орындауш ыларының ұсынысының 
түйісуі түтынушыдан сұраныс болуы керек.
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Турұйымдастырушының фирмасының ұйымдастыру жэне 
функңионалдық құрылымы, туризмнің шығуымен жэне кіруімен 
шұғылдануы 19-сурегге көрсетілген.

Фирмалар коммерциялық функцияларға бухгалтерлік есеп, 
кадрлар бөлімі, төлқұжат-визалы рэсімдеулер, шаруашылық 
қамтамасыз етуі сияқты мұндай қажетті қызметтер жату керек.

Туристік өнім және туризм индустриясының технологи- 
ясы: Туристік өнім -  бұл (туристерге) азаматтарға туристік- 
экскурсиялық кәсіпорын ұсынатын қызметтердің кешені. 
Өндірістік кешенді ұйымдастыру жүйесі туризм индустриясы 
деп аталады. Туризмнің индустрия жүйесіне, мамандандырылған 
кэсіпорындар, үйымдар жэне мекемелер кіреді.

Тұтынылатын қызметтердің түбегейлі белгілері болады, 
олардың экономикалық, элеуметтік, гуманитарлық, тэрбиелік 
жэне эстетикалық факторлары өз бойында болады.

Кешенді қызмет көрсетудегі туристік өнімнің құрылымы.
Туристер негізгі, қосымша жэне толық қызметтердің 

тұтынушылары болып табылады. Негізгі туристік қызметтер 
туристік қызмет көрсетуде келісімшарттармен жэне жолдамалар- 
мен реттеледі. М үндай қызметтерге мыналар жатады:

-  орналастыру;
-  тамақтандыру;
-  көлік қызметтері (қонақ үйден эуежайға, әуежайдан қонақ 

үйге туристерді жеткізу);
-  экскурсиялық қызметтер, гид-аудармашылардың қызметін 

қоса.
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Туристік фирманы баскару 
(директор)

Турды
жоспарлау

және
құрастыру

Маршрут-
тарды
өндеу

Кәсіпорын-
дарды

орналастыру
жұмысы

Көлік
кэсіпорындар

ының
жүмысы

Шетел туризмінің Шығу туризмімен
директорының орынбасары айналысатын бөлім

(кіру) директорының
орынбасары

Турларды 
іске асыру 'Гурды жоспарлау 

мен кұрастыру

Шетелдік
желі

турагенттігі

Шетелдік 
| фирмалармен р  
I жүмыс (қабылдаушы) !

Біздің елде 
болатын 
шетелдік 

азаматтарға 
ұсынылатын - 

қызметтер 
(сатылуы, ішкі 
коммерциялық 

кызмет

Экск>'рсиялык
кэсіпорындар-мен

жұмыс

Халықаралык
байланысты

тасымал,ааушылар

Бухгалтерия бөлімі

Кадрлар бөлімі

Турдың отандық емес 
нарықта іске асырылуы

Іздену,оку, нарыкты 
үйрену

Нарыктағы 
жарнамалық жұмыс

Сауда желісін жасау

Т у р д ы ң ж ұ м ы с  
уақы ты н да ш етел 

туристер ім ен

Туристік нысандардың 
орындарын бақылау 

(төлқүжат, кеден, валюта, 
сақгық, бұрыштама)

Клиентпен жұмыс істеу

19-сурет -  Халықаралык туристік кызмет
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14-кесте -  Туризм формалары және классификациясы

Қызметтер 
мақсатгы бой- 
ынша

Мобилділіктің
дэрежелері
бойынша

Қатысу
формасы
бойынша

Жас шама- 
сы бойын- 
ша

Үзактыгы бойынша

Спорт-сауықтыру. 
өз эрекегі, соның 
ішінде орын ауыс- 
тырулар белсенді 
әдістермен; іскер 
және конгресс т \ - 
ризм; курортгык, 
емдік, тау шаңгы; 
фестивапьді; 
аңшылык; 
экологиялық; 
шоп т\'ризм; діни; 
оку жэне тағы 
баскалары.

Жылжымалы, 
тұракты, ара- 
лас

Жеке,
топтық,
отбасылық

Өсімтал,
жастар,
балаііар,
аралас

Бір күндік. кои күндік

Көлік
құралдарының 
қолдануы бой- 
ынша

Маусымдылык
бойынша

География-
лық
багыты
бойынша

Орын ауыстыру әдісі бойынша

Автомобильдік, 
теміржол, авиация, 
су, велосипед, 
атты, күрамалы

Белсенді, 
т>'ристік мау- 
сым, маусым, 
(жартылай 
маусым), мау- 
сымсыз

Халықара-
лық, (өлке-
аралық),
аймактык,
жергілікті,
шекаралык

Жаяу, дәстурлі көлік құралдарының 
колдануымен (арқан жол, фуникулер, 
дирижабль, әуе шары. дельтаплан). 
көліктің ерекше түрлерінің қолдануы

Қосымша қызмет туризмнің дамыған инфракұрылымының 
жанында 50% табыстың ортақ көлемінен артық кең спектрі болып 
табылады.

Мұнда мыналарды жатқызуға болады:
-  негізгі қызметтердің тізімі кірмейтін қосымша экскурсиялар;
-  дене сауықтыру қызметтері;
-  дәрігерлік қызметтер;
-  мәдени, ойын-сауық, ойын шаралары жэне т.б.
Бірге болатын қызметтерге мыналар жатады:
-  сувенирлік өніммен, туристік символикамен қамгамасыз ету;
-  саудалық, валюталық, ақпараттық, конгресс жэне қалган 

қызмет көрсетулері;
-  арнайы байланыс қызмет түрлері, жеке сейфтерді беру.

8 - 3 /97-12
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Аралық қосымша жэне айқын шекара бірге болатын қызмет 
жоқ. Қосымша жэне бірге болатын қызметтер санының дәрежелік 
жогары разрядты отельдер 500-ге жетеді.

Қызмет көрсетудің жіктемесі берілетін (14-кесте) қызметтер- 
дің сапа белгісі үшін қолданылады. Осылай, кешенді қызмет 
көрсету 4 жіктелімге бөлшектенеді: люкс-түргын үй, люкс, 1 -класс, 
туркласс. Бүл классификаңияның негізінде қонақ үй қызметтерінің 
багасы жатады.

Халықаралық туризмде қонақ үй кәсіпорындарының үйлік 
классификаңиясында жүлдыз жүйесін жиірек қолданады.

Туристердің кешенді қызмет көрсетуін пакетке қонақ үй 
қызметтерінің нақтылы жиыны сонымен бірге кіреді. Осылай, 
толық пансион қонақ үйдегі орын плюс (таңертеңгі тамақ, түскі 
тамақ, кешкі ас) 3 -  бір жолгы тамақтану, жарты пансионды белгі 
қояды -  қонақ үйдегі орын плюс (таңертеңгі тамақ плюс түскі 
тамақ немесе кешкі ас) 2 -  бір жолгы тамақтану, туристке қонақ 
үйдегі орын, плюс таңертеңгі тамақ сонымен бірге беріле алады.

М ына барлық дәрежелер басқа туристік қызметтермен 
толықтыра алады: күтіп алу, шыгарып салу (трансфер), экскурсия, 
театрга барулары, не бір сүраныс сәйкестелетін ақыргы түтынушы 
қасиеттерін туристік өнімге есептейді.

Қосымша қызметтердің өндірісі жэне іске асырылуы туристік 
үйымдардың қызметінде үлкен мэнге ие. Олар шетелдік сапарлары 
көп туристік фирмалардың коммерңиялық саясаты, ягни турдың 
сатылымы барысында пакеттегі қызметтердің ең гөменгі сатысы 
ретінде клиенттердің бастапқы назарын аударатындай етіп жасай- 
ды, содан соң уақытында қосымша сияқты сатып, кейін ол эр түрлі 
туристік қызметтердің үлкен массасы болуы мүмкін. Негізгі жэне 
қосымша қызметтердің төленуіне туристердің шыгындарын шетел 
тэжірибесінде 40-тан 60 сияқты арақатынаста болады.

Бүл байланыс туристердің қонысжайларындағы туристік 
қызметтердің өндірісі арқасында, тек қана дамыған инфра- 
қүрылымы бар (дэмхана, бар, таверна, аттракциондар, казино, 
ойын автоматтары) шетелдерде дамыған.

Мүндай инфрақүрылым біздің туристік орталықтарымызда 
даму үстінде, жоғарыда айтылган үйымдастырылған шетелдік



байланыс туризмде элі жегкілікеіз болып, 80-нен 20-ға дейінгі 
пропорцияда қалыптасуда.

Оның нақты сапалы бағасын туристік өнімнің құрастыруында 
үлкен мэні бар. Бүл жайлылық орналастырудағы оралымдылыққа 
гана емес қонақ үйлерде, мейрамханадағы тамақтану жэне 
автокөлік қызметін көрсетуге де байланысты. Сондай-ақ назар- 
ды көрнекті орындардың өздерінің турисгік тартымдылығы бо- 
луы керек, яғни психологияға оң ықпал етуі, яғни бүл туристер 
мүдделерін қанағаттандыра алуы.
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20-сурет — Туристік тауардыи құрылымы
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Маршругтарды өвдеу жэне турларды уйымдастыру Марш- 
рут, тур, экскурсиялық бағдарламатардың құрастырьшуы негізгі, 
қосымша жэне бірге болатын қызметтердің бірігуі туристік қызмет 
көрсетутехнологиясын құрайды,яғнитуристікқызметтегі қажеттілікті 
қанағаггандырудағы нақты туристік өнімнің қүрастырылуы.

Турфирманың жүмыс технологиясының сыртқы жэне ішкі 
нарыгының маңызды айырмашылығы, сапарлар үйымының 
процесінде бірдей дәрежелер және үғым қолданатындығы болып 
табылады.

Маршрут -  бүл алдын ала жоспарланған туристердің белгілі 
бір уақыт ішіндегі, эр түрлі қызмет көрсету мақсатындағы орын ау- 
ыстыру трассасы. Тур -  бүл айқын нақтылы мерзімге бағытталған 
нақтылы туристік маршрут бойынша жеке немесе топтық сапар.

Тур жолдама немесе ваучер түрінде жүзеге асырылатын 
туристік өнімнің тауарлық формасы болып табылады. Турлардың 
екі негізгі түрлері болады:

-  пэкидж-тур, кешенді туристік қызмет, ягни ол өзіне келесі 
қызметтерді қосады: орналастыру, тамақтандыру, экскурсиялық 
қызмет көрсету, көлік, тұрмыстық, спорт-сауықтыру, дэрігерлік 
жэне т.б қызметтер;

-  инклюзив-гур, жеке туристік қызметтер, ол өзіне келесі 
қызметтерді қосады: тамақтандыру, орналастыру, экскурсиялық 
қызмет көрсетулер, көлік (таңдау бойынша).

Іс жүзінде жоғары тұтынушылылықпен туристер ең мини- 
малды жеткілікті қызметті пайдалана отырып, қажетті қосымша 
қызметтерді пайдаланатын инклюзив турды пайдаланады. Бұл 
туристке меншікті уақыттың жоспарлау мүмкіндігін кеңейгеді 
жэне жолдаманы бірқатар жағдайда арзандатады.

Туристік жолдама -  бұл ескерілген қызметтердің төлеуін 
қатал талап ететін расталган құжат. Жолдамада, сонымен қатар 
негізгі қызметтердің маршрутының трассасы, тізімі, маршруттың 
әсер мерзімі, бағасы, сипаттамасы көрсетіледі.

Ваучер — бұл халықаралық туризмнің қызмет көрсетуі және 
қатысушы фирмалардың апыс-берістері негізде өндіріп алатын 
қүжат.



3. Туризм индусіприясының ж алпы сипаттамасы  I ! 7

Туристке кызмет көрсетуші туристік фирма екі жақты 
келісімшарт бойынша өзара катынаста болады. Туристік қорлар
-  адам арқылы жасалған жасанды жэне табиғи объектілердің 
жиынтығы, ол туристік өнімнің негізғі құраушысы.

Турлардың жоспарлануы -  туристік фирмның тұіынупіы нары- 
ғын іске асыру үшін қолданылатын, тартымды жэне бәсекеге түсе 
алатын, туристік өнімнің жасауына жэне нарықгық потенциапдың 
алдын ала багасында тұрақтануына бағытталған қызмегі.

Ең бірінші кезеңде күтілетін нарықтық сұраныстың негізгі 
параметрлерін анықтау керек, атап айтқанда (ел, қала, облыс, 
өлке) нарықтың аймақтық шекаралары, клиентураның әлеуметтік 
құрамы (жастар, орташа немесе жогары табыстары бар адам- 
дар, зейнеткерлер, үй иесі), туризмнің түрлері және саяхаттың 
мақсаттары, мүмкін болатын көлемдік және маусымдық сапарлар.

Екінші кезеңінде фирматуристік енімнің нарықтықсұранысқа 
мұқият үйлескенін жэне болжаудың негізінде мазмұнын анықтауы 
керек.

Турды құрастыру кезеңі әзіне «жинақ» деп аталатын 
реттегі қызметтер кешенін біріктіреді, ол тур деп аталады. 
Мұндай жиынтық механикалық құрастырудан басқа, турдың 
құрастырылуын ескереді жэне дэлелдейді, ойткені төменгі тиімді 
тур ең ақырындағы шамасыз жиынтық болып табылады. Бүдан әрі 
туристік жолдама түрінде қүрастырылған туристік өнім туристпен 
жэне қызмет көрсететін кэсіпорындардың арасындағы арашасы 
болып табылатын сауда желісі арқылы жүзеге асырылады.

Турдың құрастырылуы кезінде, жабдықталған бағдарламамен 
қамтамасыз етілген дербес компьютер қолданылады. Тур диалог 
уақытында олардың жарнамалық-ақпараттық материалдарының 
клиентті зерттеуінен кейін, клиенттің қатысуымен нақты уақыт 
тэртібінде қалыптасады.

Мұндай жагдайда турагенттің типтік сұрақтары төмендегідей 
болуы мүмкін:

■ Сіз жылдың қай уақытында саяхатта болғыңыз келер еді?
■ Сіз жалғыз өзіңіз саяхаттағыңыз келе ме немесе 

жанұяңызбен бе?
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■ Сіздің балаларыңыздың жас шамасы қандай?
■ Біз бұл маусымда саяхаттың бірнеше нұсқаларын сізге 

ұсына аламыз (нұсқалар ұсынылады).
• Сіз қандай көліктің түрін пайдалангыңыз келер еді?
■ Сіз қандай қонақ үйде тоқтағыңыз келеді?
■ Таңдаулы орындағы сіздің демалысыңыздың уақытында 

көптеген қызықты шаралар жүргізіледі (көрме, 
халықаралық турнир, белгілі эншінің гастролі), сіз бұл 
шаралардың қайсысын тамашалагыңыз келеді?

* Сіздің қонақ үйіңіз спорт-сауықтыру кешенімен 
жабдықталған, сіз қандай қызмет кешенін пайдаланасыз?

■ Сіздің қалаулы тағамыңыз қандай? Сіз нөмірде таңертеңгі 
ас ішуді қалайсыз ба?

■ Сіз трансфером пайдаланғыңыз келе ме?
■ Сіз жалға машина алғыңыз келе ме?
Оператордың бұл диалогі кезінде компьютерге клиенттің 

тиісті тілектерін ендіреді жэне турдың бірнеше нұсқаларын 
ұсынады. Егер ұсынған нұсқалардың біреуін клиент таңдап 
ақысын төлеуге дайын болса (немесе борышақы), онда оператор 
(барлық бар жеңілдіктерді есепке ала отырып) жолдаманы турист- 
ке бірден басып шығарады және онымен келісімшарт жасайды. 
Егер осы бюро билеттердің брондалу жүйесімен байланыста бол- 
са жэне билеттерді басыгі шығаруға лицензиясы болса, онда осы 
жерде клиентке көліктің барлық түрлеріне брондауга жэне қайтуға 
жүргізіледі де, билет басып шығаратын машина билетті басып 
шығарады.

Осының барлығы клиентке осы бюроның қызметтерін 
пайдаланғаны үшін әдемі, ризашылық білдірілген (маршруттың 
толық сипаттамасымен қоса) аш ық хатта ұсынылады. Сонымен 
қатар клиентке біраз арзанырақ болатын олардың қызметтерін 
гағы да пайдалануға үсыныс жасайды.
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о  о  Туристік фирма жэне клиент 
арасындағы қызметтер

ҚР-ның заңына сәйкес «Тұтынушылар жэне сертификат- 
тау» ережесінде ескерілгендей, туристік қызметті тұтынушы 
сол турфирманың енгізілген реттерін жэне сатылым шарттарын 
алдын ала білуі қажет. Бұл заң жеке алғанда тұтынушының са- 
тушыдан тауарлар жэне қызметтерді жасап шығарушы неме- 
се орындаушысы туралы, сол тауар немесе қызметтер туралы, 
дүкеншінің жүмыс тэртібі туралы мәліметтерді алу құқықтарын 
үйлестіреді. Сонымен қатар, бұл заң моральдық зиянның орнын 
толтыруы жэне сатушының міндеті, тауарлар немесе қызметтердің 
кемшіліктері салдарынан келтірілген зиянға сатушының мүліктік 
жауапкершілігін, сонымен бірге заң қызметтердің жүмыс жасау 
немесе қызмет көрсетуіне шарт жасауды ескереді.

Заң бұзу клиентпен жэне турфирманың аралығында даулы 
жағдайларға алып келеді. Нақты мысалдарды қарап шығатын 
болсақ, мысалы: турфирманың клиенті ҚХР-на экскурсиялық 
сапарды төледі және демалысты алды. Ш екарада қазақстандық 
туристік топтың құрамына шоп тур бағдарламасы бар Бішкектен 
топ қосылды. Саяхат жүргізуші сатушылардан көлік түрін тандап 
алды. М үдделердің ұштаспау әсерінен саяхат кезінде топта 
тұрақты даулар болды. Клиент ақшасын қайтарып ала ала ма?

КлиенттерДе демалыс бұзылды. Мұражайларды аралау 
жүгіріспен шала жасап алмастырылды. Сондықтан ақшаны 
қайтару туралы талапты дұрыс деп санауға болады. Клиент 
турфирмаға сол кезде көрсетілген қызметтердің кемшіліктері 
(саяхат бағдарламасының орындалмауы) немесе дұрыс ақпарат 
бермегені жайлы (саяхатты үйымдастырушы турдың шопинг- 
пен біріктірілгені жайлы хабар бермеді) шағым жасай алады. Ол 
ең бірінші жагдайда жолдамалық шартты бүзады және ақшаны 
қайтаруды талап ете алады, өйткені фирманың қызметтерінен 
бірден бас тартуға болады. Сонымен бірге клиент моральдық 
зиянның үшырауына байланысты өтемді талап етуге қүқылы.
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¥қсас талаптар шетел турфирмаларының жұмыстарында 
көрсетіледі. Мысалы, Еуропалық одақ 1999 жылдарда пэ- 
кидж турлардың нұсқауын бекітті, олардың негізгі мақсаты ту- 
ризм саласындагы тұтынушыларды қоргау болып табылган. 
Осы нұсқауга сәйкес турұйымдастырушы немесе турагент 
тұтынушыларга жазбаша немесе баскаша тиісті форма негізінде 
және визалы, паспорттық, медициналық құжатгары негізінде 
көлік, орналастыру құралдары, тамақгандыру формалары, марш- 
рут, турдың багасы жэне оның төлеуі мерзімдері туралы мәліметі 
бар келісімшартқа қол қоюга тиісті.

Мұндай жағдайда, турұйымдастырушы заңдық құжаттармен 
бекітіп, езінің клиентпен құқықтык қарым-катынасын ресімдейді 
жэне туристік сапардағы барлық ережелер мен шарттарды 
түсіндіреді. Негізгі ықылас сонымен бірге келесі сұрақтарга ауда- 
рылады:

-  брондау ережелері, өзгеріс жэне турлардың жойылу 
ережелері;

-  туристік фирмамен жэне сатып алушының арасындағы 
келісім-қатынастарының ресімделуін реттеу;

-  саяхат кезіндегі туристерді сақтандыру шарттары;
-  саяхат кезеңіндегі туристермен жұмыс;
-  қабылдау реті жэне шағымдар мен жарнамаларды 

қарастыру.
Төлқұжат-визалы формалдылықтар жәие шекаралық

бақы лау.Туристік сапарларды ұйымдастыруда фирмалардың 
шарттары бойынша турұйымдастыру клиенттерге төлқұжат- 
визаны дайындап беруге міндетгі. Бұл төңіректе маңызды 
өзгерістер болады. Фирманың туристік сапарларды ұйымдастыру 
шартына сэйкес - турұйымдастырушы ез клиенттерінің төлқұжат- 
визалы ресімдеуі бойынша жағдайды ойлауды әз жауапкершілігіне 
алуы керек. Бұндай жағдайда түбегейлі өзгерістер де болады. 
Сондықтан, бүл жұмыста қандай болса да тұрақты стандарттар 
корсетілмейді, турфирмалар ұнемі ережелердің жүзеге асуын 
қадағалап, сэйкесінше өз жүмысын оған бейімдеу қажет.

Ш етелдік толқүжат. Қазақстан Республикасының азамат- 
тары қөлданыстағы заңмен сэйкес, шетелдік туристік сапарларға
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қатысуы үшін ш етелдіктөлқүжаталуы қажет, ол ҚР-ның ОВИР-ғы 
Ішкі істер министрлігіндегі түрғылықты жері бойынша беріледі.

Азаматтардың турфирмаға туристік сапарын алулары ушін 
өтінішінде, оны міндетті түрде шетелдік төлқүжатының бар болуы 
жэне нормативтік актіге сэйкестігіне жауапты болатыны туралы 
ескерту керек.

Төлқүжат жүмыс істейтін нормативтік актіге сэйкес болуы ке- 
рек. Төлқүжаттуристің шетелдік сапардан қайту уақытымен сәйкес 
келуі қажет. Техникалықжағынаан мін тағылуы және төлқүжатқа 
қалай болса солай қарауы мүмкін емес: қайта жабыстырылған 
суреттер, сызылған мөр, ажыратылған беттер. Мүндай ақаулар 
төлқүжаттың иесіне шекараггық бақылаудан әтер кезінде үлкен 
қиындықтар туғызады, оған турүйымдастырушы фирмасы жауап 
бермейді.

Туристік топтың шетелге иіыгуы кезінде, әсіресе визасыз ел- 
дерге, қазақстандық шекарашылар үшін сол турфирмага тіркелген 
сапарға қатысушылардың тізімі қажет болады. Турфирмалар 
туристердің шекаралық бақылаудан өту процедурасын жақсы 
білуі жэне қажеті і күжаттармен қамтамасыз етуі керек.

Шет мемлекеттерге шығу жэне кірудегі визаны ресімдеу. 
Туристік айырбастың теңірегіндегі халықаралық серіктестік 
қүжаттар негізінде жүзеге асады, шетелдік туристерге кіру ви- 
заларын беру, процедуралар барысындағы жеңілдік шарттары 
және жеңілдетудің пайдасы шешіледі. Бүгінгі таңдағы тэжірибеде 
туристердің кіру жэне шығу визасы кеп жағдайда сақталады. Со- 
нымен бірге визаны ресімдеу өте күрделі процедура болып табы- 
лады. Шыгару тек қана бірнеше елдер болып табылады: Түркия, 
Кипр, Біріккен Араб Әмірлігі, мүнда туристерге кіру визасы алдын 
ала сүраусыз-ақ жүзеге асырылады. Сол себептен де бүл елдер 
қазақстандық туристер кәп баратын жерге айналды.

Қазақстандық туристердің шетелдік бүрыштамаларының 
дер кезінде және дүрыс ресімдеуі үшін -  турүйымдастырушы 
Қазақстан Республикасының (консулдық қызмет) шетелдік 
елшіліктердің реттілігін жақсы білуі керек. Ш етелдік елшілігіне 
туристік кіру визаларын беру үшін ережелер бекітілген, олардың 
отініш беру мерзімі, эрбір турисгке толтырылған формуляр (са-
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уалнама), фотосуреттердің саны, елшіліктің дербес баруының 
қажеттілігі, елшіліктердегі қабылдауды ретке келтіруі . Турфир- 
малар шетелдік консулдық қызметтерді іскерлік байланыстар- 
ды оздері орната алады жэне сонымен бірге бұрыштамалардың 
ресімделуіне бейімделген делдалдық ұйымдар да қолдана ала- 
ды. Екінші әдіс, дегенмен турдың багасының қымбаттауына 
багытталды, өйткені субъектілер өз қызметтерінде түбегейлі 
ақшалай сомалар белгілейді. Турфирмалар өз клиенттеріне 
кіру визасын беру кезінде елшіліктен бас тартуда мүмкін бола- 
тын олқылыққа жауапкершілік жүктемейтіні туралы ескертуге 
міндетті. Ш етелдік бүрыштама алмагантурист, алып кеткен заттық 
залал бұл жагдайда тек қана сатып алған турдың сақтандыруы 
аркылы орны толтырылады.

Ш етелдік шығу визалары қатал ұйымдастырылатын турдың 
мерзімі бойынша беріледі. Сондықтан турфирма туристерге 
төлқұжатпен қоса шетелдік визаларды беру кезінде, мерзімдерін 
міндетті түрде тексеру қажет. Егер бүл даталар туристердің 
жолга шығуына дейін, бүл мәселені реттеу мүмкін болмаса, ви- 
залы тәртіптің бүзушылығына байланысты (туристерге) турист- 
ке шетелдік эуежайдың өтпелі залында түнеуіне немесе артқа 
қайтарылуға тура келеді. Сонымен бірге туристердің барлық пай- 
да болған қайту шығындары турфирмаға жүктеледі.

Сонымен бірге, турфирма бара жатқан барлық туристерге 
шетелдік визаның аяқталуы жайлы, іссапарының біту күнін ескер- 
туге міндетгі. Егер турист тур аяқталғаннан кейін де сол елде 
туыстарының үйінде қалғысы келсе, таныстарының немесе жай ғана 
қонақ үйде өз қаражатымен қалатын болса, ол алдын ала визаның 
мерзімін ұзарту қажет. Егер мұндай ниет елде болу кезінде-ақ пай- 
да болса, ол өз есебіндегі визаның ұзартуын сол елдің тиісті ресми 
органдарынан сұрауы керек. Мұндай жағдайда визаның ұзартылуы 
техникалық қиыншылықтар тудырады, бұл сол елдегі визалы тэртіп 
заңын бұзушының нақ өзіне айналады. Бүл жағдайда турфирма 
туристің алдында ешқандай жауапкершілікте болмайды.

Ұйымдастырылған туристік жол жүру маршруттары 
Ш енгендік келісімдерді пайдалана алады, олар еуропалық елдер- 
мен келісілген: Испания, Франция, Германия, Португалия, Ав-
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стрия, Белгия, Нидерланды, Люксембург болып табылады. Бұл 
келісімдер бойынша тэртіп белгіленген, яғни туристке берілген 
кіру визалары жогарыда аталған елдердің біреуінде ғана нақты бо- 
лып есептеледі.

Кеден жэне валюталық бақылау халықаралық сапарға 
шығатын тармақтардағы кеден қызметтерімен іске асады. Әр тұрлі 
нормативтік заң шығару өзгерістеріне байланысты бұл салада 
бүгінгі күнде кеден және валюталық нысаншылықтардың тұрақты 
стандарттары туралы айтуға болмайды. Сондықтан турфирма осы 
кезде ережелерді жэне клиенттердің осы жайлы ақпараттануын 
қадағалап отыруы қажет.

Сонымен бірге негізгі ережелерді қатарга көрсету керек. 
Қазақстан Республикасының туристері үшін басқа елдердегі 
сияқты кеден бақылауының қолайлы тэртібі орнатылған. Осы- 
лай, әдеттегідей туристер ережеге сэйкес тексеріске душар бол- 
майды жэне нысаншылық кеден декларацияларының туристерінің 
толтыруларымен шектеледі. Туристердің алып жүрген жүгі 
тексеріске түспейді жэне нысаншылық кеден декларацияларының 
туристерімен толтырулармен шектеледі. Турист ілескен топ- 
тар декларациясын дұрыс толтыруға көмектесуі керек. 
Барлық сұрақтарга «иэ» жэне «жоқ» деп жауап берілуі қажет. 
Деютарацияның сызық графалары туристер үшін рүқсат етілмейді. 
Сонымен бірге туристер кеден нысаншылықтарының өтуін баяу- 
лататын декларацияның толтырылу мерзімін жэне өз қолын жиі 
үмытады.

Қазақстандық туристерге ҚР-ның жүмыс істейтін кеден 
ережелеріне сэйкес кіргізу және шығару тауарлары және саналган 
тауарлар (тыйым салынғаннан басқа), саяхаткезінде жекетүтынуға 
қажетті тауарларды (фотоаппарат, радио жэне видеотехникалар, 
темекі) алуға рұқсат етіледі.

«Ш оп-тур» ұйымы өздеріне тауар әкелу кезінде кеден бажда- 
ры қолданатындығы жайлы туристерге ескерту қажет.

Қазақстандық туристерге нақты теңгелік сомаларды 
шығарып тасуға рұқсат етіледі. Бұгт сомалардың өлшемі озгере 
алады. Сондықтан турфирмалар ережелерді жэне клиенттердің 
қажеттіліктерін бақылап отыруы қажет.
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24.12.1996 жылдағы Қазақстан Республикасының «Валюталык 
реттеу» туралы заңына сәйкес, қазақстандық туристер шетелдік 
валюталарды шетелге шығаруға қуқыгы бар. Туристер ол үшін 
оның сомасына деклараңия жасауы және кедендік бақылауга 
өзінің билетінің қайдан сатып алғандыгы жайлы анықтаманы 
көрсетуі қажет. Бүдан басқа, АҚШ -тың 10 мың долларын дейінгі 
валютаны жөн-жобасыз шығаруға болатындығы жайлы ереже бар.

Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау, эр түрлі елдердегі 
эпидемиологиялық жагдайының пайда болуымен байланыс- 
ты, әсіресе африкалық жэне азиялық олкелерде, қазақстандық 
денсаулық сақтау орғандарында санитарлық-эпидемиологиялық 
бақылау міндетті түрде қабылдануы мүмкін жэне ҚР-дағы кіру 
жэне шығудың халықаралық тармақтарында туристердің вакци- 
нациясы енгізіле алады. Бүл жағдайда эрбір қазақстандық турист 
қазақсгандық медициналық мекемедегі халықаралық сертификат- 
ты алуы керек.

Турфирма -  кетіп бара жатқан қазақстаңдық туристерге ҚР Ден- 
саулық сақтау министрлігінің мәліметіне сэйкес санитарлық- 
эпидемиологиялық қауіпсіздіктің орнатылганы жайлы мэлімет 
беруге міндетті. Турист жоқ болған кезде халықаралық серти- 
фикагтау вакцинациясы арқылы санитарлық-эпидемиологиялық 
бақылау кезінде өте алады. Сондықган турфирма санитарлық- 
эпидемиологиялық қауіпсіздік кезіндегі барлық жағдайларды 
баяндап беруге міндетті.

Туристік фирманың жарнамасы және имиджі. Туристік 
фирмалардың жетістігі, басқа факторлармен қатар оның имиджіне 
тәуелді болады.

Имидж -  оте терең үғым, ол өзіне танымал жарнаманы 
(жарнама мәртебесі), тіркеулі тауарлық таңбаны қосады, яғни 
графикалық бейне, осы фирмаға ғана тән, түрақты клиенттерге де- 
ген қамқорлықты, жоғары сапалы қызметтерді қамтиды.

Ж арнама мәртебеснің кәдімгі жарнамаға қарағанда бірнеше 
басқа формасы болады. Ол атақты түлғалардың қайырымды ша- 
ралары, атақты шақыруы бар жарнамалық турларды, (жүлдызды 
кино, эстрада, шоу-кәсіпкерлік, журналистер), қоршаған орта- 
ны қорғау бойынша демеуші шараларды өзіне қосады. Мүндай
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жарнама біртұтас стильді, біртүгас жарнамалық идеяны жэне 
біртүтас сөздік формуланың базасында фирманың көрермен және 
дыбыстық түрін жасауға мүмкіндік береді.

Мәртебенің жарнамасы эр уақытта дэстүрлі жарнамалық 
серіктестіктерімен туристік қызметтерден ертерек бастауы ке- 
рек, тіпті фирма басқа кәсіпкерлікпен шүғылдана бастаса да 
әрдайым үласа түсуге тиісті. Бүл тауарлық таңбаның тиімді саты- 
луы үшін (қайта жол беру) керек, яғни бағасы оте жоғары бола- 
тын, жиынтық шығынға қарағандағы барлық жарнаманың түрлері 
жэне фирманың имиджінің пайда болуынан түрады. («Сосо-Соіа» 
фирмасының тауарлық таңбасы үш миллиард АҚШ  долларымен 
бағаланады).

Жарнамалық серіктестіктің мақсаты болып (мәртебелік 
жарнамамен коса) туристік өнімнің алға басуын қамтамасыз 
етудегі қызметтер жэне түрақты пайданың алынуы болып табы- 
лады. Жарнамалық серіктестік өз күшімен немесе осы бағытқа 
тартылған мамандандырылған фирманың көмегімен жүргізіледі. 
Кез келген жарнама түбегейлі шығындардан түрады. Шетел 
туристік фирмаларының тэжірибесі бойынша өз қызметінен алы- 
натын табыстарының орташа 5-6%-ын туристік сапарлардың жар- 
намаларына кететіндігін керсетеді. Бүл норматив қазақстандық 
турфирмалардың жарнамалық бюджетін анықтауын бағдарға ала 
алады. Сонымен бірге олардың алдында бүл қүралдарды макси- 
малды қолдануға қиын мақсаттүр. Ол үшін кез келген жарнамалық 
шараға жүйелік жэне кешенді жол қажет.

ТЕСТ СҮРАҚТАРЫ

1. Коммерциялық үйымдардың мақсаты?
A. Қажеттіліктерін цанагаттандыру.
B. +Табыс табу.
C. Несие алу.
Ә. Өнімді жылжыту.
Е. Өндіруші мен түтынушы арасындагы қарым-қатынасты 

жақсарту.
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2. Қонак үйлердің категориясына арналған минималды  
нөмірлер саны:

.4. 5.
B. + 10.
C. 7.
О. 12.
Е. 15.

3. Қонактарды кабылдау ненің негізінде іске асырылады?
A. Зсиюгқа сапумен.
B. Қауіпсіздендіру қагазымен.
C. Кедендік декларациясымен.
О. +Келушілердің қүжаттарымен.
Е Жасыл картамен.

4. Қонак үй интерьері авторлы к өнер туындыларымен әше- 
кейленуі керек:

A. Төрт жүлдызды.
B. Үш жүлдызды.
C. Екі жүлдызды.
£). Барлық қонақ үйлерде.
Е. +Бес жүлдызды.

5. Нөмір белмесінін кеңістігі кандай зоналарға болінеді?
А. Кіассикаіық.
В Регламенпгтелген.
С. + Функционалдық.
Ә. Пайдаланылатын.
Е. Санитарлы.

6. Консьержға тән кызмет:
A. + Мейрамханадагы столды үйымдастыру, авиарейске орынды 

брондау, сауданы үйымдастыру.
B. Қонақтарды ертіп жүру, жүкті бөлмеге зкелу.
C. Ресмилік емес деңгейде қонақтарды қарсы алу.
О. Іскерлік иіешім сөзге алып бару.
Е. ҮІР қонақтарының автокөлігі үшін автотүрақ орнын резерв- 

теу.
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7. Қоғам дамуыныц бірінші сатысы, ол...
A. Мәдениетті цогам.
B. Тауарларды индустриалды өндіру.
C. Постиндустриалды қогам.
О. + Индустриалды қогам.
Е. Әл еум етт ік-мэд ени қогам.

8. Қонақ үйдің кабылдау және орналастыру кызметіне жатады, 
олар:

A. +Орналастыру, қарсы алу, брондау.
B. Нөмірлер тазалыгы, косметикалық жөндеу.
C. Бизнес-жоспар әзірлеу, нарықты зерттеу.
I). Қауіпсіздікпен қамтамасыз ету.
Е. Материалдық-техникалық базаның жүмысын бақылау.

9. Қонакжайлылык саласын калай айтады?
A. «Қиын балалар».
B. «Сауынды сиырлар».
C. + «Аітын жүмыртқа табатын тауық».
0. «Қаймагын қалқып алу».
Е. «Иттер».

10. Сервис дегеніміз?
A. Сату жүмыстары.
B. Жарнама.
C. +Бүл қызмет кәрсету кезіндегі кешені. 
й. Нарықты зерттеу.
Е. Тауарды откізу.

к кк к

1. Туристік қонақ үй деген не?
2. Қазақстанда қоиақ үй бизнесінің дамуы немен баііланысты?
3. Қонақ үйлер тізбегі деген не?



128 Қонақ үй бизиесі

Е Ъ .

4 ХАЛЫ ҚАРАЛЫ Қ ТУРИЗМ ІН  
ҰЙЫ М ДАСТЫ РУДЫ Ң НЕГІЗДЕРІ

4 .1. Қазақстандағы шығу туризмінің 
иарықтық сегментациясм

ІІІетелік туристік саяхаттар элемдегі көптеген елдердің 
бұқара топтарының негізгі агымын құрайды. Оган элеуметтік- 
экономикалық факторлар мүмкіндік тугызады, яғни әл-ауқаттың 
жогарылауы, ақы төленетін үзақ демалыстар, туристік қызметтер 
үсынысының өсуі, мэдениеттің, ғылыми-техниканың, іскерліктің 
жэне тагы да басқа байланыстардың дамуы, атап айтсақ қогамдық 
өмірдің демократиялануы.

Халықаралық туризмнің статистикалық материалдарындагы 
туристердің сапарлары шетелге шыгатын тур деп аталады. 
Туристік қызметтердің дүниелік түтынуындагы ең үлкен еншісі 
еуропалық елдерге дэл келеді, шыгу туризмі әлем елдерінде 
барлыгымен 70%-ын қүрайды. Сондықтан, Қазақстан Республика- 
сында жаңа бастап жүрген шыгу туризмі белсене шүғылдануын 
үсыну үшін. еуропалық елдердің туристік сапарлар үйымының 
тәжірибесі, олардың экономикалық, элеуметтік, заңға сүйенген 
жэне үйымдастыру негіздері қоғамдық жэне кәсіпкерлік 
қүрылымдар үшін үлкен мүдде.

Ш етелдік туристік сапарлар үшін Қазақстан азаматтары тіптен 
әр түрлі маршруттар жэне туризмнің түрлерін қолданады. Соны- 
мен қатар, ертеректе туристердің ең үлкен саны экскурсиялық- 
танымдық турлар бойынша сапар жасады, оның бас мақсаты 
туристік назар аударарлық орындармен танысу болып табылған. 
Әдетте, бүл назар аударарлық орындардың санына табиғи- 
климаттық, этнографиялық жэне мәдениетті-тарихи объектілер 
кіреді. Көпшілігінде турлардың бүл маршруттары батыстық елдер 
бойынша (Италия, Испания, Франңия, Ұлыбритания, Германия,
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Австрия, Финляндия), Америка елдерінде (АҚШ , Канада, Латын 
Америкасы) Азия елдерінде жэне Таяу Ш ығыста (Индия, Таиланд, 
Мысыр, Жапония) өтеді.

Біздің азаматтар демалу мақсатымен, эсіресе қолайлы табиғи- 
ютиматтық шарттары: теңіз, күн, жағажайы бар елдерге бару са- 
парын пайдалана бастады. Мүндай сапарлардың географиясы 
жеткілікті. Бүл турлар ! рецияга. Түркияга, Кипрге жэне Мальтаға, 
Испанияға, Канар аралына және кейбір басқа елдерге баруга бо- 
лады.

Қазақстандық азаматтар үшін Болгария, Чехия, Словакия, 
Австрия, Германия жэне кейбір басқа елдердегі климаттық жэне 
бальнеологиялық курорт орталықтарына емделу сапарына бару 
мүмкіндіктері туындаы.

Спортпен айналысу мақсатымен шетелге шығу мүмкіндіктері 
пайда болды, мысалы: Австрияның, Германияның, Италияның, 
Ш вейцарияның, Словакияның, Францияның тау шаңғы 
орталарындағы тау шаңғысы спорты.

Көп азаматтарды шетелде оқу сапарлары қызықтырады. 
Мысалы, қысқа мерзімді курстар, семинарлар, шет тілін зерттеу 
практикумі, маркетинг, эмбебап банк ісі.

Үлкен сүраныспен эр түрлі мәдени жэне спорттық іс- 
шаралар сапарларын пайдаланады: фестивальдар, жарыстар, 
жәрмеңкелер, кормелер, чемпионаттар. Шетел сапарларында 
эр түрлі халықаралық ғылыми-техникалық конференцияларга, 
симпозиумға, кездесулерге қатысу үшін мүддесі өседі.

Сонымен бірге, саны бір жағынан үлкен болмаса да, саяхат- 
тар, аң аулау жэне балық аулауды да атап өтуі керек.

Соңғы жылдары эр түрлі діни конференциялар үшін діни 
мақсаттары бар діншілдер сапар жүргізе бастады: мүсылмандар, 
православтар, католиктер, кришнаит, протестант, иудейлер.

Қазақстан Республикасының шығу туризмі үшін және ТМД 
елдерінің қатары үшін ерекше «шопинг-тур» болды -  Қазақстанда 
сату мақсаты үшін тауарларды сатып алу болды. Мүндай 
турлардың маршруттары Қытай, Таиланд, Біріккен Араб Әмірлігі, 
Греция, Түркия, Оңтүстік Корея жэне кейбір басқа елдер арқылы 
жүргізіледі.
9 - 3 /97-12
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Сонымен бірге Бенилюксте, Германияда, Финляндияда көне 
(Хэнд секонд) автоколіктерді сатып алуды максаты іске асады.

Теңіз саяхаттарының әуесқойлары үшін туристік фирмалар 
Ж ерорта теңізі, Еуропа айналасы, Жапония бойынша круиздерді 
үсынады.

Біздің өмір үшін жастар, студенттік жэне мектеп туризмі 
үйреншікті болды: университетгердің арасындагы айырбастар, 
мектеп, жазгы халықаралық лагерьлер және слеттердің үйымы, 
жанүяларда түру.

Сайып келгенде, коптеген туристік фирмалар белгілі туризм 
түрі бойынша мамандандыруға бет алуға мүмкіндік беретін үлкен 
сегмент, яғни Қазақстан Республикасындағы шыгу туризмі қазіргі 
нарықта өз тауашасын таба алды.

Қазақстандық азаматтар топтық қана емес, сонымен бірге 
Қазақстан Республикасындагы шығу туризмін үйымдастырушы 
фирмалар ушін қосымша қызықтыруларды қүратын жеке түрлері 
де шетел сапарлары үшін кең мүмкіншілік алды.

Стратегия жэне маркетингті жоспарлау. 'Гурфирмалардың 
коммерциялық жүмысының сыры маркетинг болып табылады. 
М аркетингтің сгратегиясы мен жоспарлауы, сауда-өндірістік 
саясаттың еңделуі мен мақсатқа жетуі және туристік фирманың 
алдына қойылган есебі, бағытталған жоспарының нақтылы шара- 
ларын қосады.

Стратегия -  бүп түбегейлі уақыт орындалуын жэне шығынын 
талап ететін өте маңызды туристік кэсіпорын қызметінің шешуші 
бағыттары. Қойылған мақсаттарға байланысты, есеп жэне мар- 
кетинг стратегияның ішкі туристік нарықтың шарттары эр түрлі 
мерзімдерге бағыттала алады.

Маркетингтік стратегияны қүрайтын шараларға турфирманың 
материалдык-техникалық базасын дамыту және оның маман- 
дандырылуын, қызметкерлердің біліктілігін жоғарылату, сауда 
желісін дамыту, жаңа шетелдік эріптестерді іздестіру жэне байла- 
ныстарды дамытуды жатқызуға болады.

Ж оспарлау туристік енімнің жыл сайын өңдеуін, «паблик 
рилейшенз» жэне жаңа коммерциялық үсынысты, бағалы сая- 
сатты, шетел туристік фирмалары мен жарнамалық қызметтің 
сүрақтарын қоса алады.
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Фирмалар үшін маркетингтің негізгі есебі -  шыгу туризмін 
үйымдастырушылардың (қонақ үйлер, мейрамханалар, көлік 
және экскурсиялық фирмалар) туристік қызметтері шетелдік 
орындаушылардың үсынысымен түйісуі болуы керек.

Сондықтан, тур үйымдастырушы фирмалардың маркетинг 
жүмысының бас багыттары болып табылатындар:

-  нарық жэне түтынушы сұранысының талдауы;
-  мақсаттар мен есептердің қойылуы;
-  өндірістік қызметті жоспарлау (турларды жоспарлау, сату, 

ұйымдастыруды өңдеу, бақылау қызметінің нәтижелері).
Стратегияның өңделуі және жоспарлануы, жоспарланган 

шаралардың іске асыру көмегімен қүралдары есепке алуды талап 
етеді. Мүндай маркетинг тұжырымдамасы құралдарының арасын- 
да келесілер ерекшеленеді:

-  туристік енімді өңдеу;
-  сапардың сатылатын бағасын құрастыру;
-  сауда желісін кұрастыруы;
-  жарнамалық қызмет;
-  сатуды ынталандыру (паблик рилейшенз).
Турларды жоспарлау.
Ш етел турларының жоспарлауы бойынша жұмыс болуы 

мүмкін нарықтық сұранысты мұқият үйрену жэне болжау негізінде 
өз туристік өнімінің мазмүнын анықтаудан бастайды. Сонымен 
бірге келесі параметрлер есепке алынады:

-  саяхаттауеліжэнетуризмніңтүрі. Экскурсиялық-танымдық 
т^рлар үшін өте қызықты, көрнекті орындары бар ел- 
дер таңдалады. Егер фирма демалысқа тур ұсынысымен 
шығуга ниет етсе, тиісті табиғи қор ие болатын елдерді 
таңдау керек: жылы теңіз, жагажай, күн. Егерде «шоп- 
турлар» белгіленіп жатса, онда олар үшін тұтынушы тауар- 
ларына арзан багалары бар елдер таңдалады;

-  сапарлардың маусымы және ұзақтыгы. Экскурсиялық- 
танымдық турлар жаз айларында ауа райы төмен елдер 
үшін (мамыр - қыркүйек), ал ыстық ауа райы бар елдер- 
де, қашан ыстық аптап басылган кезде (Индия, Таиланд, 
Пәкістан), әдетте қараша, ақпан айларында таңдалады.
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Жерорта теңіздік өлкенің еліндегі демалысы тур маусы- 
мы: сәуір-қараша айларында бірнеше өз шекараларын 
кеңейтеді. Өзі ыстық елдерде тіпті «Ш оп-турлар» жыл 
бойы дерлік жүзеге асырылады. Сонымен бірге сапардың 
ұзақтыгы туризмнің түрінен тәуелді болады: демалыска 
экскурсиялық-танымдық турлар және турлар 1-2 аптага 
созылган ұзақтықты алады. ИІоп-тур 3-4 күндермен 
шектеледі. Елдегітуристердіңболуыныңақыргы мерзімдері 
барлық жағдайлардагы халықаралық тасымалдауларды ке- 
стемен, олардың тазалығы жэне бос орындардың бар болу- 
ларымен анықталады;

-  маршрут, қалалар тізімі және тұрғындар пунктілері, турист 
қатысатын саяхатының сапар мақсаттарынан тәуелді бола- 
ды. Мысалы, оз маршруттарында экскурсиялық-танымдық 
турлар осылай оте қызықты корнекті орындарга ие болатын 
бірнеше қалаларды қосады. Демалыс немесе емдеу турла- 
ры, туристердің тек қана оз демалыстарын откізетін неме- 
се курорт емдеулерін алатын орын және елдерге ол қала 
арқылы келетін, олардың ішінен халықаралық коліктермен 
шығатыны қосылады. Кейде бұл турлар бағдарламалары 
жақын арадағы көрнекті орындарға, бірнеше немесе 
біркүндік саяхатты құрайды.« Ш оп-айналымдарда»,эсіресе 
туристер өзінің жол багдарларында бір қаладан ғана сауда 
жасайды.

-  туристік фирмамен нарыққа шығуға ниет еткен эрбір ел, 
топтық жэне жеке турлардың жалпы санын нарықтықтағы 
сұраныс колеміне, маусымдылығына көңіл бөліп жэне ай- 
лар бойынша оларды болу жоспарланады;

-  қызмет пакеті жэне деңгейі: туристік фирманың нарықтық 
сұранысы бағаларына байланысты жоспарлануы ке- 
рек, қызметтер және оның деңгейі пакеттің мазмұны бо- 
лып келеді. Әр түрлі негізгі жэне қосымша қызметтер 
қолданыла алады, бұл саяхат мақсатына және клиенттердің 
төлей алатын сұранысына тікелей байланысты, ақырында 
қызметтік деңгейіне сай жауап беретін қызмет керсету 
кешені кұралады.



4. Халы қаралы қ т урт мін үйымдастырудың негіздері 133

Туристік фирманың барлық жоғарыда айтылған бағалау 
мәліметтері неғізінде нақты турлар жиыны өңделеді.

Ш етелдік әріптестермен жұмыс. Туристік фирманың 
жұмысы қазіргі жағдайда келесі операциялардан тұрады:

-  қабылдаушы туристік фирмалардың ішінен шетелдік 
әріптесті таңдауы;

-■ олардан туристік қызмет көрсетудің шарттарын талқылау 
жэне келісу;

— мэміленің шешімі.
Ш етелдік әріптесті таңдау. Егер қазақстандық турұйым- 

дастырушы өз турларын жоспарлап, өз әріптестері ретінде бір 
немесе бірнеше туристік фирмаларды алып үлгерсе, олар жаңа 
турларды үйымдастыру үшін қолдана алады. Сонымен бірге 
серіктестіктің жалғасы екі әріптестер үшін өзара тиімді, әрдайым 
айғақ бағаланғанын есепке алу керек. Демек, мысалы бұрын 
эрекетгенген немесе жаңа турларды кұрастыру көлемдерінің 
кеңейту жоспарындағы шетелдік фирмасы бар әріптестігі, баға 
жеңілдіктерінің мэмілесі шарттарындағы нақтылы жеңілдіктердің 
үлкеюін, оның қисындасуына қол жеткізуге болар еді.

Егер қазақстандық турұйымдастырушы эріптестіктің ұсы- 
нысы бар шетел фирмаларына тұңғыш рет шықса, онда олардың 
қажетті бағасына мұқият жэне кризистік жолдың алдын алуы шарт. 
Сонымен бірге, келесі пікірлерді негізге алуга үсынылады. Мыса- 
лы, осылай тек қана лицензия берілген туристік фирмалардың ара- 
сында әріптесті іздеуге үсынылады. Кейде әр түрлі құрылымдардан 
(қорлар, клубтар, қауымдастық жэне жай ғана жеке тұлғалар, 
ассоциациялар, қоғамдар ішінен) эріптестік туралы ұсыныстар 
түседі. Тэжірибе эріптестіктің талпынысын біздің ел үшін тиімсіз 
болғанын көрсетеді. Мұндай кэсіпкерлерде туристік кэсіпкерлік 
те, тәжірибе де, техникалық мүмкіндіктер де, іскерлік байланыс- 
тар да жоқ жэне сонымен бірге, олар ұлттық заң мен лицензиялау 
туралы заңды бұзып заңсыздыққа экеледі.

Сонымен бірге, қонақ үй тікелей туристермен қызмет 
көрсетуіне шарт жасасу мүмкіндігі туралы сүрақ пайда болады. Со- 
нымен бірге, қонақ үй визалы қолдауды қамтамасыз ете алмағанын 
да есепке алуы керек. Бұдан басқа, олар туристік фирмалардың
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кешенді қызмет көрсетуге ұсынылган төмен багаларды ұсына ал- 
майды. Туристік фирмалар шетелдік қонақ үйлік кәсіпорындар 
үшін клиенттердің бас жабдықтаушыларымен, олардың жарна- 
ма, маркетинг, коммерциялық аппараг шыгындарынан босатыла- 
ды. Бұл оларға едәуір төменде болшек тарифтердің қонақ үйлік 
қызмет кешенді қызмет корсегуге деп аталатын оңаша бағалармен 
қалыптастыруға мүмкіндік берген кэдімгі мейманханалық 
бағалардың үлкен жеңілдіктерімен пайдаланады.

Демек, шетелдік эріптестердің іздестіруі рецептілі немесе 
рецептілі-ынталы фирмалардың арасында, мысалы туристердің 
бейімделген туристік фирмалары, өйткені тек қана олардың ара- 
сында өткізу керек өз еліндегі шетелдік туристердің қызмет 
көрсету ұйымы жэне туристік индустрияның кэсіпорындары бар 
тығыз байланыстары қажетті тэжірибесі болады.

Ш етелдік туристік фирмалар қазақстандық туристерге қызмет 
кәрсетуге жэне қабылдауға үлкен мүдделіліктерін корсетеді. 
Мысалы, бұп туралы эр түрлі туристік кәрмелер және біздің 
елде өткізілетін семинарларға шетелдік туристік кэсіпкерліктің 
екілдерінің үлкен санының келуіне куэ. Бұл Қазақстаннан 
нарыққа шыгатын туризмінің жолын табу ниетін білдіреді. 
Сондықтан, елде қазақстандық фирмалар ез гурын жоспарлайтын 
эріптестерін іздестіру, олар үшін күрделі емес. Томен багамен, 
жогары сыныппен қамтамасыз ететін қызмет көрсеткіші бар фир- 
маны таңдау маңызды.

Өз мүшелерін әріптестердің ішінен іздестіруге, туристік 
фирмаларымен келіссөздер жасауға, кеңес бере алатын туристік 
фирмалардың ұлттық қауымдастықтарында үндеу беруге болады.

Берілген мақсат бойынша бүкіл әлемдік туризм ұйымдары 
шығаратын туристік фирмалардың анықтамаларын, туризм 
бизнесі туралы қазақстандық, шетелдік газет жэне журналдардағы 
жарнамаларын, шетелдік туризм бизнесін бүкіл әлемдік туризм 
жэрмеңкелеріне, биржаларға, көрмелерге қатысуын қолдануға 
болады. Қазақстанның туристік фирмаларының басшылары 
(туристік жолдама бойынша) шетелдегі жергілікті туристік фир- 
малармен кездесуге жэне келіссөз жүргізуге барса, бұл мәселе 
жемісті болар еді.
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Шетел әріптесін таңдауда туристік фирмалармен бэсекелес- 
тікті барынша күшейту керек. Сондықтан, бірнеше туристік 
фирмаларға алдын ала шетелге туристерді қабылдау ұсынылады. 
Олардан жауап алганнан кейін салыстырмалы талдау жэне бага 
мен тиімді шарттар жүргізіледі. Міндетті түрде қалған фирмалар- 
ды бәсекеге шарттары сай еместігін хабарлау керек.

Турды үйымдастырушыларга сенім артатын жэне іскерлік 
қарым-қатынас жасауға дайын шетелдік туристік фирмалардың 
мекен-жайы болганы ұсынылады. Ол болашақта өз жұмыстарын 
кеңейту үшін керек болады. Жаңа туристік фирмалармен іскер 
қатынастарды бекіту оның іскерлік сапаларын мүқият үйреніп 
алуын талап етеді.

Бізге қүнгты фирмалар туралы кажетгі мэліметтердің бірнеше 
көз жиынын көрсетуге болады: бұл туристік агенттіктердің 
анықтамалары, экспорттық баспасезде болуы мүмкін экспорттық 
бағалар, бэсекелесушілердің пікірлері болуы мүмкін.

Растауды шетелдік туристік фирмадан ол визалы тэртібі бар 
елге кетіп бара жатқан қазақстандық туристерге визалы қолдауды 
қамтамасыз ете алганы өте маңызды .

Үзақ мерзімді серіктестік, екі жағдайлар туралы бір жолғы 
мәміле, немесе фирманың келісім шартының шешімі бар опе- 
раңиялар келемі жэне олардың келешектеріне байланысты іскер 
арақатынастардың барлығы, майда бөлшектерінің өзі болашақта 
өте маңызды ескертулерді қабылдайды.

Фирмамен қызмет көрсету шарттарымен келісу. 
Ш арттық келісім барысында шетелдік фирмалармен багьггтар, 
тур багдарламалары жэне қызмет көрсету пакеті шетелдік саяхат 
кезінде саяхатшыларға берілуі тиіс.

Қазақстандық турұйымдастырушылар алдын ала шетелдік 
эріптеске жоспарланатын тур туралы өз ұсынысын беру міндетті. 
Бірақ оның шетелдік фирмамен барлық бәлшектерді біржолата 
талқьшауын анықгайды: олардың арасындағы келу жэне жолға 
шыгудың күндері (даталары), қалаларға бару тізімі жэне тізбегі, 
көліктің түрі, эрбір қалада сан күндерінің болуы, саяхат тізімі. 
Шетелдік фирма, ез тәжірибесін есепке алумен жэне маршрутгың
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орындауының техникалық шартгарын, маршрут бойынша қала, 
қалаларга бару тізбегін, қонақ үйдің түрлеріне қандай да болма- 
сын қосынды немесе ерекшеліктер енгізе алады. Мұндай шетелдік 
әріптестің үсыныстары сапарга қатысушылар үшін қолайлы шарт- 
тарда себепші болып, өзара тиімді ықыласпен шешім қабылдауга 
үсынылады.

Турдың экскурсиялық багдарламасы туризмнің таңдаулы 
түрін есепке алу негізде шетелдік фирмамен талқыланады. Егер 
экскурсиялық-танымдық тур туралы соз болса, олардың тізімін 
анықтап алу керек. Әдетте мұндай бағдарламалар қала ішіндегі 
экскурсияда туристерді назар аударарлық жерлермен таныс- 
тырудан басталады. Бағдарлама қала бойынша экскурсиялар- 
дан тысқары өте қызықты туристік объектілердің бар екендігін 
ескеру керек: мұражай, суреттік галерея, сэулеттік, тарихи 
ескерткіштер. Олардың тізімі жэне қатысатын қаланың туристік 
қү.ндылықтарының саны толықтығынан тәуелді болады. Туристер 
экскурсия кезінде өте қызықты объектіні таңдап алу керек. Күні 
бойы экскурсиялық шаралар өткізіп, шектеліп қалуға болмайды, 
өйткені экскурсияның саны көп болса турдың қымбаттауына әсер 
етеді жэне туристердің дербес белсенділік танытуына бос уақыт 
қалмайды.

Таңдауы ептеген объектілері бар қалаларда қала бойынша 
тек қана экскурсиямен қанағаттануға болады. Егер демалыста 
тур туралы соз болса, онда оның экскурсиялық бағдарламасында 
кебінесе суға түсу, қыздыру, серуендеу үшін күндер берілуі керек. 
Әйтсе де, демалыстың бұл түрі тым бір қалыпты істемегенінде 
емес, бірнеше экурсиялардың бағдарламасын ескеру үшін, үлкен 
тартымдылықты ойлап табады. Әдетте мұндай экскурсиялар авто- 
бус сапарымен ең жақын туристік назар аударатын жерлер, теңіз 
жағасын бойлау, қандай болмасын аралдарға серуендеу болады.

М аршрут жэне экскурсиялық бағдарламаның шетелдік 
туристік фирмасымен келісу, оның жүзеге асырылуы жэне орын- 
далуы оңай тексеріске, өзгеріске, қандай да болмасын барлық 
турдың айқын нобайларын орнату мақсатында болады. Ақыргы 
түрде мұндай туристік өнім маршрут күндері деп аталады (сіау Ьу 
сіау іііпегагу) (15-кесте ).
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15-кесте -  Күндер бойынша туристік маршрут

Күндер Маршрут багыты Күн уакыты

1 күн

рейспен калага
келу
Қонак үйге орналастыру 
Түскі ас
Қала ішіне саяхат 
Кешкі ас

2 күн

Таңгы ас 
Мұражайга бару 
Түскі ас 
Бос уакыт 
Кешкі ас

3 күн

Таңғы ас
Қала сыртына саяхат 
Жол-жөнекей мейрамханада 
Түскі ас 
Кешкі ас

Мысалы, қызметтердің пакеті мен маршрутты талқылауда 
елдегі туристердің ұзақ болуын міндетті түрде айқын анықтауы 
керек, ягни қонақ үйіндегі турдың 7 түн/8 күндерін, турдың 
13 түн/14 күндеріндегі саны. Фирма мүндай түжырымды турис- 
тер жақтан да, қабылдаушы жақтан да қонақ үйлік нөмірлердің 
болуы қолайсыз жагдайлардан сақтайды. Сонымен бірге барлық 
қонақ үйлерде есепті сагат жүмыс істегенін айгып түруы ке- 
рек, ягни қонақ үйінде өмір сүрілген күндердің санын тиянақты 
бекітіліп отырады. Көпшілік жагдайларда бүл күннің 12 сагаты 
болып табылады. Сондықтан өткелдің аяқталу күнінде немесе 
маршрут бойынша қаладан қалага ауысуында туристер тур күні 
күндізгі сағат 12-де қонақ үйлік нөмірлерді босатуға дэл келеді. 
Басқа жағдайда олардан жарты күндік немесе толык күндік төлем 
ондіріледі. Кейде келісім бойынша қабылдаушы фирмамен немесе 
қонақ үйіндегі туристік тобы, нөмірлердің босауынан кейін немесе 
қонақ үйден жолға шығуына дейін жүгін уақытша сақтау үшін ақы 
төлейді.
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Маршруттьің өңдеуін жэне турдың бағдарламаларын шетел- 
дік фирма пакеттерінің қызметтерімен келісу керек, яғни кешен- 
ді қызмет көрсетудің барлық бөлшектерімен келісу. Толығырақ 
талқыланып жэне бұл шарттар келіскен жағдайда есепке алыну 
керек, сонда шетелдік фирмалар оз міндеттемелерінің орындалу- 
ын тексереді жэне туристердің шағым арыздары аз болады.

Туристік қызмеітердің пакеті қызмет көрсетудің эр түрлі 
түрлерінің үлкен немесе кіші жиынтығын қосады, бірақ 
кепшіліғінде б.үл пакет неғізгі қызметтерді қамтиды.

Орналастыру. Туристердің элеуметтік багытына байланысты 
түрулары үшін турдың мейманханалық гүрдің кәсіпорны немесе 
(жатақхана, лагерь, үй жэне пәтер бөлінділері) орналастырудың 
қосымша қүралдары қолданыла алады. Әдетте қосымша орна- 
ластыру мектеп оқушыларына, студенттерге, кэдімгі туристерге 
жэне кейбір дәрежелі туристерге үсынылады.

Туристерді қонақ үйге орналастыру үшін алдын ала фирмамен 
келісу керек. Егер экскурсиялық-танымдық тур немесе шоп-тур 
туралы сөз болса, онда шетелдік фирмадан орталық қаланың бір 
бөлігіндегі қонақ үйге, жақынырақ сауда орталығына туристердің 
орналастыруын талап ету керек.

Егер турдың демалыс шарттары талқыланса, онда туристерді 
жақын жағажайлық аймағы бар қонақ үйге орналастыру мүмкін 
болу керек. Емдеу турлары үшін осы аймақ санаторий-курорт 
орталық қонақ үйді пайдалануға және курорт объектілері, мине- 
ралды сулар, турлар және тағы басқалар үсынылады.

Қонақ үйдің дәрежесі эдетте жүлдыз жүйесі бойынша 
анықталады. Өте биік қонақ үйдің жіктелуі (4 жэне 5 жүлдыздар) 
қымбат болады. Олар сондықтан жаппай топтық турларга аз енеді. 
Маусымды емес мерзімде мүндай қонақ үйлер оте аз бағалар бой- 
ынша орналастырылады.

Туристер үшін өте қолайлы бағалы 3 жэне 2 жүпдызды қонақ 
үйлер үсынылады. Бүл дэрежелердің қонақ үйлері ақырғы таңдау 
үшін, олардың сапалық сипаттамасы ықыласпен талқылануы керек 
жэне олар шеңберінде жүмыс істейтін классификация маңызды 
айырмашылықтарды иемдене алады.
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Міндетгі түрде нөмірлердің дәрежесімен келісуі керек. 
Топтық туристердің орналастырулары үшін жагдайлардың 
көпшілігінде жеке ваннасы, душ бар бір бөлмелі екі орынды- 
лар қолданылады. Жас топтар үшін 3-4 адамдық нөмірлерді жпі 
қолданады.

Кез келген топта жүп емес ер-эйелдер бола алатындыгына 
байланысты екі, бір орынды нөмірлер төмен багамен үсынылуы 
ескертілуі тиіс. Сонымен бірге қонақ үйде туристерді орналас- 
тыру үшін екі кісілік төсегі бар нөмірді жиі ерекшелейгінін 
ескертуі керек. Мүндай нөмірлерде туристердің түруы үлкен 
кедергі шақырады, ол жүбайлық емес топтар, сондықтан мүндай 
орналастыруды орынсыздық екенін шетелдік фирмага ескерту 
үсынылады.

Әдетте тур үйымдастырушы кызмет көрсетудегі бірінші 
тармақта туристердің шетелге келуі қарсаңында екі орындық 
номірде кім қалайтынын анықтап алады (гоотіп§ іібі), нөмірлер 
бойынша туристерді орналастыру тізімінін факс бойынша өз 
шетелдік әріптесіне багыттайды. Тізім латынша транскрипңияда 
қорытынды жасалады. Бастапқыда жұ.байлық саны -  әйел жүгі 
бойынша жэне соңында еркек керсетіледі. Туристер үшін мүндай 
тізімніңболуы жэне қонақүйлік нөмірлер бойыншаорналастыруга 
олардың тарапынан жылдамдатуга мүмкіндік береді.

Т ам ақтану . Туристердің тамақтануын талқылауындагы 
(«Аля карт», «Табльдот», «Ш ведтік стол») үйымдастыру кезеңіне 
көп ықылас аудару керек. Шетел қонақ үйлерінің көпшілігінде 
тамақтану біздің асханага оте жақын еуропалық асхананың 
негізінде үйымдасады.

Кездесу жэне қоштасу. Фирманың өкілі біріншіден оны 
елге келгенде кездестіруге, шекаралық жэне кеден бақылауынан 
откеннен кейін (фирманың окілдеріне шекаралық жэне кеден 
бақылауының аймақгарына рүқсат берілмейді) оларды күтетін ав- 
тобусына немесе автомашинасын өткізуге міндетті.

Ш екаралық немесе кеден қызметкерлері мен туристер ара- 
сында кейде қандай болса да қателіктер пайда бола алады. Егер 
өздері туристерде гіайда бөлган сүрақтарымен келісе алмаса, 
шешімді фирма өкілінің келіссездерімен сүрату керек.



140 Қонақ үіі бизнесі

Туристер қабылдаушы фирманын өкілін әуежайларында 
(вокзалда) тез табу үшін ол үлкен агауы бар кесте алу керек. Егер 
туристерде жүк көп болса, сирек келетін жағдай, қабылдаушы 
фирмамен жүкті жеткізу қызметінің тасушылары туралы 
келісімшарт болуы керек, өйткені бұл қызметтерінің пакетіне 
кірмейді, сондықтан қосымша қызметтің қымбатгауына экеледі. 
Ж олаушыларға копшілігінде шетел эуежайларының тасушылары 
қызметтердің қажеттілігінен босататын жүктің тасымалдауы үшін 
арба тегін жеткізіліп берілетінін атап оту керек.

Қонақ үйге туристерді тасымалдау (трансфер) және олардың 
жүгі үшін, арнайы тапсырыс берілген автобустар, қабылдаушы 
фирма қызметкерлерінің кейде дербес автокөліктері жэне тіпті 
(сервис немесе такси лимузин) жеңіл автокөліктер қолданылады. 
Трансфер міндетті түрде қызметтер пакетіне қосылуы керек, 
өйткені ол келетін туриетердіңбастапқы айқын қызметін көрсетуін 
қамтамаеыз етеді. Тэжірибе бойынша, автобус кездесуге кешігіп 
немесе тіпті келмейтіндей болса, туристер ауыр жағдайларға тап 
болады, барлық саяхат кезінде олардың көңілі бұзылады. Кейбір 
жағдайларда, төменгі қызмет көрсету кластарында, мысалы, сту- 
денттер мен оқушылар топтары, келісім арқылы отіледі, егер ол 
ыңғайлы жэне әуежайдан қонақ үйге дейін орын алмастырмаса, 
қызмет корсету пакетін теменгі бағамен қалалық көлікте қолдана 
алады.

Көрсету объектілеріне бару және саяхат. Қала бойынша кез 
келген саяхатты немесе объектілерді көрсету қазақ, орыс тілдерін 
меңгерген, тәжірибелі, білікті гидке жүктеледі. Кейде материалды 
жеткіліксіз білетін эмигрант адамдардың ішінен экскурсовод жал- 
дап алынады, мұндай экурсиялар үшін кейде қабылдаушы туристік 
фирмаларға біздің туристер нақтылы наразылықтарын білдіреді. 
Сондықтан осы мәселеге орай оның наразылығын қабылдаушы 
фирмалар арасында келіссөздер болу керек.

Егер ол мүражайдың ережесі бойынша тек қана экскурсияны 
әткізе алса, бүдан басқа төленген экскурсияға кіретін билеттердің 
бағасы және штаттық экскурсоводтың қызметі қосылатын фирма- 
мен міндетті түрде анықтап алу керек.
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Сонымен бірге жолдың ақылы бөлімшелері бойынша автобус 
немесе жүріп өтуді түрақ төлеу қызмегтердің пакетінің қүнына 
кіру жэне туристердің қосымша төлемінің түрінде жиналуы керек.

М аршрут бойынша туристерді тасымалдау. Қабылдаушы 
фирма маршруттагы туристерді тасымалдау үшін көліктің 
түрімен келісу керек. Орындардың брондалуы жэне тасымалдау- 
ды үйымдастыру қабылдаушы фирмага біржола тапсырылады. 
Туристік топтардың тасымалдауы үшін көліктің өте ыңгайлы түрі, 
еуропалық елдердің көпшіліктері үшін автобустар болып табыла- 
ды. М аршрут бойынша көптеген қалалар арасындагы қашықтықтар 
туралы жэне қазіргі арнаулы автомобиль жолдарының тармақты 
желісі автобус тасымалдаулары өту керек.

Туристік топгардың шетелдік сапарларының үйымдас- 
тырылуын туристік фирманың жауапты қызметкері бақылап 
отырады. Бүл туристік фирмалардың арасындагы іскерлік 
қатынастардагы қалыпгасқан тәжірибе немесе салт. Тек қана 
туристердің ең томенгі санымен олар келісуі керек. Норма бойын- 
ша туристер тобында 20 адам болады.

Өте жиі қүрайтын туристердің шетелге саяхаты үшін 
қолданылатын қызметтер пакеттің мазмүны бүл жерде атап 
көрсетілген. Дегенмен, туризмнің таңдаулы түріне байланысты, 
сыныптық қызмет көрсетулер жэне түтынушылардың сұраныстары 
қызметтердің төлеу қабілеті пакетінің басқа нұсқалары қолдана 
алады, мысалы, кемпингтегі тоқтайтын саяхат, туристік лагерь, 
тұргындар үйі, барлық туристік сапарда баганы азайтуга оның 
халықтың әлеуметтік жіктерімен жасалуына кеңірек мүмкіндік 
берген.

Келіссөздерде шетелдік қабылдаушы фирмалар жарнамалық 
материалдарды (даңгылдар, кітапша, буклеттер) топтың эрбір 
мүшесі үшін дайындауга үсынылады. Туристерге үлкен пайдасы, 
оларда маршрут бойынша қатысатын қалалардың жоспарлары бо- 
лады. Ол олар бос уақыттарында қала бойынша серуендеу кезінде 
өз алдына бағдарлауға мүмкіндік береді.

Қызметтер пакетінің бағасы және делдалдық ақының фирма- 
мен келісуі. Делдалдық ақы мен шетелдік фирмалардың қызмет 
пакеті. Қызметтер пакетінің бағасы турұйымдастырушылардың
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нарыққа жариялайтын барлық еңбек бағасының ең маңызды 
құрама бөлігі болып табылады. Сатылатын бағасы қаншалықты 
екендігі оның шамасына тәуелді болады.

Кешенді қызмет көрсетудегі қызметтер жиынының қысқартуы 
турұйымдастырушылардың коммерңиялық жумыстын кэдімгі 
қабылдауы болып табылады. Фирма мұндай әдіспен арзан са- 
парлар туралы бұлдыр ұсыныстың потенңиалды туристерін 
құрады. Бұл нарықтық сұранысты кеңейтіп жэне талғағыш емес 
тұтынушылардың бір бөлігінің арасында турлардың сатуына 
жағдай жасауға мүмкіндік береді.

Қабылдаушы фирма қызметгердің барлық үйлесімді және 
қосылған пакеттеріне қосымша құнды ескере, кешенді бағаны 
тағайындайды. Оның жеке элементтеріне (орнатастыруды құны, 
тамақтандыру, трансфер, экскурсиялар) кешенді бағаның орнығу 
ерекшелігі фирманың дегеніндей бола бермейді.

Фирма келіссөздерін сол елдің турұйымдастырушылармен 
немесе туристік ортапықта туристік қызметтерге баға деңгейін 
ықыласпен талқылануы керек. Ол үшін тарифті анықтамалар 
қолдануға болады. Саудаласпай, қызметтер пакетінің бағасы тура- 
лы шетелдік фирманың ұсынысын ешқашан қабылдамауы керек. 
Оның максимал төмендетуі қызмет көрсету сапасының нашарлауы 
немесе қызметтер жиынның қысқартуынсыз дегеніне жету керек.

Баға — ол оны комиссиялық үстемесі болмайтынын және 
турұйымдастырушы оның шетелдік туристік фирмасына төлеуге 
толық міндетті болатынын білдіреді.

Брутто баға қазақстандықтуристік фирманыңпайдасына өзінің 
комиссиялық үстемесіне болады. Ол есептеулерде, комиссияның 
минусына сомаға шетелдік фирмаға ауыстыра ұетап қалады.

Коммерциялық операцияның өткізулері процесте, енді 
шетелдік туристік фирмаларда алалықтар пайда болмайды, 
түсіндірмені жөндеу үшін үйлесімді баға: «келіссездерді өз 
уақытында анықтау, оған айқынырақ беру үшін «нетто» жэне 
«брутто» керек.

Егер «брутто» бағалары бекітілсе, онда қазақстандық 
турұйымдастырушылар пайдасына делдалдық ақының өлшемі ту- 
ралы сұрақ автоматты түрде пайда болады.
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Барлық туристік фирмалар жэне тур ұйымдастырушылар. 
Олардың табыстарының негізгі көзі, сондықтан қызметтердің 
сатылган пакеттің багасынан комиссиялық бөліп шыгарулары 
қызмет көрсетеді. Делдалдық ақының өлшемі тұрақты болып 
табылмайды. Ол сипат жэне операңиялар келеміне байланыс- 
ты жогарылап немесе азая алады. Турагенттер шетелде әдетте 
5-10% өлшемдегі комиссияны турұйымдастырушылар ала- 
ды, турұйымдастырушы комиссияның шетелдік қабылдаушы 
туристік фирмаларынан 10-15% алады. Турұйымдастырушылар 
багаларды жиі мақұлдайтынын көрсету керек, ягни комиссиялық 
бөліп шыгарулардан бас тартады. Өзі оларға және олардың 
габыстары мен пайдалар көзі болып қалыптасатын (маржа) 
қызметтердің үлкен бағаға үстеме пакетін орнатады. Қазақстандық 
турүйымдастырушылар шетелдік әріптестермен келіссөзде, 
көрсетілген тэжірибесін есепке алуымен бірге, олар делдалдық 
ақы бола ма немесе болмай ма екенін өздері анықтайды.

Ескерілетін мэселе, шет елдердің туристік фирмалары жэне 
басқалары да оны жиі қолданады, яғни комиссияларын алып, 
сонымен бірге қызмет пакетінің келіскен бағасына меншікті 
үстемелерін қосады. Мұндай нұсқа қазақстандық саяхатты 
ұйымдастырушылардың қызметінде бола алады. Бірақ қызмет 
пакетінің бағасына үстемелеуді қоюмен эуестену үсынылмайды, 
өйткені ол нарықтагы еңбек бағаларының өсуіне жэне бәсекеге 
қабілеттілігінің төмендеуіне апарады.

Келісімшарттың орындалуы қабылдаушы фирманың жауап- 
кершілігінде. Бұл сұрақ турды ұйымдастырушылардың кыз- 
меттері үшін ерекше өзекті болып келеді. ҚР-да қабылданған 
«Тұтынушылардың құқығын қоргау туралы» заңында жэне 
туристік фирмалардың сертификаттауының жарияланган шартта- 
рында тұтынушыларының алдында берілетін қызметтерінің сапа- 
сы мен саны, олардың өмірі, денсаулық жэне шетел саяхатгары 
кезіндегі дүниелерінің қауіпсіздігіне жауапкершіліктерін ескереді. 
Туристерге қызмет көрсетуіндегі болуы мүмкін кемшіліктер іс 
жүзінде сирек болады, бірақ саяхаттау кезінде туристерге авто- 
буста болатын апаттардан, мейрамханалардағы сапасыз азықтан, 
қонақ үйлердегі бұзылған жабдықтардан үлкенді-кішілі зиян бо-
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лады, оған көңіл аудару керек. Көптеген мысалдардың көрсетуі 
бойынша, шетелдік туристік фирмалар туристер алдындағы 
жауапкершіліктерін турға дейін жеткізуге ұмтылады. Осыған 
байланысты қазақстандык фирма -  турұйымдастырушылардың 
мақсаты, ол туристің зиян алу жағдайлардағы шетелдік фирманың 
жауапкершілігінің дэрежесі туралы бір сөзге келуі, зияны тура- 
лы келісім, яғни санының кемуі немесе сапасының нашарлауы 
бойынша қызметтердің келісімшарттармен келісуі. Әдетте бұл 
жағдайда фирма келтірілген зиянды ақшалай немесе натурал- 
ды формада міндетті түрде орнын толтыруы керек, келісім бой- 
ынша зиянмен бірге залалды да қоса санау керек, туристке кет- 
кен қателік, сапасыз қызмет көрсетілген кезде, мысалы, сапасыз 
азық, қонақ үйдегі техникалық қауіпсіздіктің сақталмауы, келік 
апатттары және тағы басқалары. Осындай жағдайларда туристік 
қызметтерін ондірушілерімен шарттар жасасқанда олардың 
жауапкершілігін міндетті түрде ескертілгенін корсетуі керек. 
Келісімшартта көрсетілмеген зиян, ягни үшінші жақтың келтірген 
залалы, мысалы қонақ үйдің қабырғаларына жазу жазып, сынын 
келтіруі немесе көшедегі бұзақылықтар, автомашинаның басып 
кетуі, ұрып-соғып тастауы, қалтасының тоналуы, ұрлануы сол 
елдің заңымен реттеледі. Алайда фирманың туристер алдыңда 
моральдық жауапкершілігі тұрады, яғни, дәрігерлік немесе дер 
кезіндегі делдалдық көмек корсету, қолдау.

«Форс-мажорлық қызметтер», яғни жеңілмейтін күштің 
әсері, табиғат апаттары, (тасқын, дауылдар) дүлей апат, (жап- 
пай толқулар, ереуілдер) әлеуметтік даулар, саяси оқиғалар 
(әскери даулар, елде ерекше тэртіптің жүргізілуі, дипломатиялық 
қарым-қатынастардың үзілуі). Ш ет фирмаларымен келісім 
жасасқанда «Форс-мажор» жағдайында әдетте туристердің алдын- 
да жауапкершілік жүктемейді және қабылданған міндеттемелерді 
орындамауға қүқылы. Әйтсе де, олар барлық болуы мүмкін 
шаралардың тигізетін кері әсерлерін минимумға дейін түйістіріп, 
келісім жасайтын туристік фирма пайда болатын шығындардың 
орнын өз ееебінен толтыруға міндетті. ҚР-дағы реформалау 
процестерінің нэтижесіндегі шарттарында, заң шығару немесе 
нормативтік актілердің мемлекеттік кұрылымдармен қабылдануы,
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қазақстандық туристік фирмалары үшін шетелдік әріптесінің ал- 
дында міндеттемелердің орындалуы мүмкін емес ахуал пайда бо- 
латынын қосып айту керек.

Шетел әріптестерімен шартты ресімдеу. Қазакстандық 
туристерді қабылдау жэне оларға қызмет көрсету шетелдік 
туристік фирмамен келісіліп, жазбаша түрде болуы гиіс.

Ол үшін хаттармен ауысу (корреспонденттік форма) немесе 
келісілген шартқа қол қою (келісім формасы) қолданылады.

Корреспонденттік форма -  келісім жасайтын тараптардың 
өз ұсыныстарын баяндайды және бірауыздылықты, колайлы 
жағдайларды өзара растайтын хаттардың айырбасы арқылы 
келісу жолымен жүргізіледі. Мысалы, бұп формалар бір операңи- 
яны немесе шектелген мерзімге бір жолғы шарттар үшін жиірек 
қолданылады. Ш арт мерзімінің аяқталуы келісімнің аяқталуы 
болып табылады. Бүл айырбасталатын хаттарда қазақстандық 
турүйымдастырушылардың коммерңиялық мақсаты, барлық 
мүддесі толық қамтылуы тиіс.

Келісім формасы -  барлық келісім жасайтын тараптармен қол 
қойылуы тиіс (келісімшарты, шарт, келісім). Бүл шарт бір жолғы 
операңияларда да, мерзімі ұзақ уақытгы іскерлік шарттарда да 
қолданыла алады. Қазақстандық фирма -  турүйымдастырушы 
шетелдік қабылдаушы фирмасымен мэміле жасасқанда, 
тараптардың бір-біріне міндеттері, қарым-қатынастарын және 
туристерге қатысты барлық құжаттаманы дұрыс ресімдеуге ба- 
рынша зер салуы керек. Бұл міндеттер ҚР~дағы туристік фирма- 
ларды сертификаттаумен шұғылданатын органдар үшін эрдайым 
маңызды болады.

.  е* Қазақстандық туристерді халықаралық  
тасымалдау ұйымы

Қазақстандық туристерді халыкаралық тасымалдау ұйымы- 
ның қалыптасқан тәжірибесі бойынша Қазақстан Республи- 
касынан шығып, шет елге бару қызметін қазакстандык
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турұйымдастырушылармен қамтамасыз етілуі керек. Сайып кел- 
генде, қазақстандық турұйымдастырушылар туристерге көлік 
құралдарын, халықаралық тасымалдауларды жоспарлауы, орын- 
дарды брондауға (билеттер алуға) тиіс. Халықаралық тасымалдау 
шекаралық бағыттарына байланысты автобус, авиация, теміржол, 
автомобильдік және теңіз жолдарын қолдана алады. Бұл тасымал- 
дау құралдардың негізгі таңдау белгілерне тасымалдау проңесінің 
ұзақтығы жэне жайлылығы, өтпелі бөлімшелерге шекаралық ны- 
сандары, көлік тарифтері жатады.

Қазақстандық туристерді халықаралық тасымалдауда негізгі 
орын авиаңия көлігі алады. Халықаралық эуе жолдарының жүйесі 
айтарлықтай кең желіден турады, ұшу ұзақтыгы (орташа 5-10 
сағат), сервис жэне бэсекеге түсе алатын қанағаттанарлықтай та- 
рифтер үлкен тартымдылықты қамтамасыз етеді.

Халықаралық тасымалдаулардың негізгі орталықтарымен 
біздің елде бұрынғыша, жылда Алматы жэне Астана қалалары 
болып келеді, ал қазақстандық туристердің шетел сапарларының 
көпшілігі тұйық болады.

Турұйымдастырушының эуе тасымалдауын таңдауында 
қазақстандық туристер ұшін келесілерді есепке алу керек:

-  халықаралық рейстердің шетел авиакомпаниясында бар 
болуы, күні мен турист саяхатының басталуы мен аяқталу 
уақыты;

-  рейстердің түрі, саны және топ үшін қажетті бос 
орындарының бар болуы;

-  рейстердің толығуы, тасымалдаудағы жайлылық, авиа- 
компанияның сенімділігі, аппатты рейстердің жоқтығы, 
қанағаттанарлықтай сервис деңгейі;

-  жеңілдікті тарифтердің бар болуы.
Әуе тарифі барлық турды бағаның ең маңызды құрама 

бөлігі болып табылады. Мысалы, 7-10 күндізгі әуе тарифі 
бағасының үлесін еуропалық елдерге саяхаттың 50%-ын құрайды, 
Америкаға саяхаттың бағасы Азия елдеріне саяхаттың 2/3 
құрайды. Сондықтан бәсекеге түсе алатын бағаларға шығу үшін 
Қазақстан турүйымдастырушылары сол үшін қызметтер пакеттің 
бағасының келісуіне ғана емес, халықаралық тасымалдауларға
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ең төменгі эуе тарифтерді алуына да күштерін жұмсауы керек. 
Халықаралык шартгар үшін туристерді тиімді тасымалдау сери- 
ялы марш рупарга тиесілі. Бірақ жаппай туристік саяхаттар үшін 
ұйымдарда кең қолданылатын чартер шарты болып саналады. 
Авиачартер фирмага жалдауды білдіреді -  қажетті санның орын- 
далуы үшін қандай болмасын халықаралық әуе компанияның 
ұшағын турұйымдастырушының үйлесімді маршруттар және 
күндер бойынша жіберуі. Бұл фирма-турұйымдастырушы барлық 
орындардың чартерінде жолаушымен толтыру бойынша тәуекелді 
толы қөзмойны наалды . Б ірж олауш ыныңчартерлікрейстіңбагасы  
жолаушылардың (рейс) ұшақтың арендалық бағасы, ұшақтың са- 
нына жэне болған рейстердің санынан тәуелді болады. Тәжірибе 
корсеткендей тек қана үлкен жэне тұрақты нарықты құрайгын 
қазақстандық турұйымдастырушылар фирманың чартерлік тасы- 
малдауларды қолдана алуын көрсетеді.

Дегенмен, кішігірім жэне орташа туристік фирмалары 
чартерлік рейстерді субжалдау ретінде пайдалана алады. Кейбір 
қазақстандық турұйымдастырушылардың келісімшарты бойынша 
басқа турисгік фирмаларға авиачартерді жалға алған орындардың 
бір бөліктерін алып береді. Субжалдаудың келісімшарты бойын- 
ша тасымалдаудың бағалары бірнеше чартердің бағасы субжалгер 
үшін тартымды бола алады.

Тур енімді сату бағасының қалыптасуы Қазақстан азамат- 
тарының шетелге туристік сапарларына баға белгілеу еркін 
нарықтың заңдарына толық бағынады. Турұйымдастырушы фир- 
ма мен тұтынушыға шығатын туристік сапардың ақырғы бағасын 
белгілеуде келесі негізгі факторларды ерекшелеуге болады:

-  сапардың құны, онымен қоса нормативтік пайдасы;
-  бәсекелес бағалардың деңгейі;
-  нарықтағы ұсыныс жэне сұраныстың байланысы.
Шетел сапарының өзіндік құны туристік фирманың 

ұйымына барлық зат толықтай қамтылып көрсетілуі тиіс. Бұл 
әдетте шығындардың сандарына мыналар кіреді: қызметкердің 
еңбекақысы, бөлмені жалдауы, жабдықтың амортизациясы, 
бөлменің жабдықталуы, коммуналдық қызмет, электр энергия- 
сы, байланыс, кеңсе жабдықтары. Міндетті түрде қызметкердің 
іс-сапар шығындары, көрнекі шаралар, жарнамалар, мейрамдар,
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экімшілік шығындарды (классификация, туристік ұйымдардағы 
жэне қауымдасгықтың жарналарды лицензиялауы, сертификат- 
тау)ескеруі керек.

Фирма откізуден тыс табыстар мен шығындардың арасындағы 
айырмашылықтың пайдасын құрастырады. Табыстардың нормативі 
жэне фирманың пайдасы қызмет пакетінің тек қана бағасына 
пайыздық байланысында жэне оны шетелдік фирмасымен келісіп 
анықтайды. Бұл норматив орташа 25% құрайды. Оның ұлғаюы 
сапардың барлық бағасының өсуіне және оның бәсекеге түсе 
алатындыгының төмендеуіне себеп бола алады. Бәсекелес бағалар- 
дың деңгейі осы нарықга басқа туристік фирма ұсынған ұқсас турис- 
тік сапарларға жиын жэне мәліметтің талдауы жолымен бағаланады. 
Егер фирма ұсынылатын сапардың бағасы басқа турұйымдастырушы- 
ның багасынан қымбат болса, ол үлкен сұранысқа ие болмайтыны 
анық. Бұндай жагдайда туристік фирмаға олардың бағаларының 
төмендетудің жолын іздеуге тура келеді, оны ең алдымен, өндірістік 
шыгындары жэне пайданың нормативті шығынын қысқарту 
есебінен жүргізуі керек. Егер сүраныс гуристік фирманың ұсынысын 
жаппаса, яғни турұйымдастырушының сатуы өте баяу жүреді, сол 
себепті үйым оны зерттеп талдауы керек. Сонымен қатар, элсіз іске 
асырылған маршрут және сапар бағдарламасынан тысқары саяхаттың 
уақыты үлкен бәсекелестік нарыққа ықпал ете алуы, сәтсіз жарнама, 
жеткіліксіз мәлімет те себеп болуы мүмкін. Турұйымдастырушы 
сатудың көп әдістерінің арасында уақьггша бағаны төмендетуді жиі 
қолданады. Бұндай бағалар демпинг деп аталады. Олар нарықгың кеп 
бөлігін жаулап алуды көздеу мақсатында, тұтынушыны ұсынылатын 
тауарларға немесе қызметтерге тарту үшін қолданылады. Фирма 
қажетті сұраныстың деңгейіне жеткен кезде, өз бағаларын көтереді. 
Шетел туристік сапарының сатылатын бағасының есептеуінің үлгісі 
16-кестеде көрсетілген.

16-кесте-Туристік саяхаттың есеп беру үлгісі

Баптар АҚШ-та долл. құны Теңге эквиваленгі
1. Шетел фирмасымен келісілген 
қызметтер пакетінің құны

* *

2. Турды ұйымдастырушы фирманың 
шығындары мен кірістері

* *
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3. Шетел визасы үшін жиналган 
елшілік

* *

4. Туристсрді саетандыру * *

5. Халықаралық тасымал тарифі * *

6. Шыгарып салушының шыгынлары * *

7. Турфирманың ұйымдастыру бой- 
ынша кеткен барлык шыгындары

* *

Егер топпен нақты тұлга шықса, шыгындар ілескенге сол 
жагдайда турдың багаларында есепке алынады. Басқа қабылдаушы 
фирма ілескен адамныц сапарының тегін қабылдауын растаса 
(3,4,5) ұйым тек қана халықаралық тасымалдаумен жэне кейбір 
басқа сабақтас шыгындарды есепке алады. Сапардың багасында 
мұндай фирманың келісімдері жоқ болганда қызмет корсетуі 
мен (Е,3,4,5) саяхаттың бүкіл тасымалдауга қатысты барлық 
шыгындарды ұйым ескеруі керек. Бұл шыгындардың сомасы 
туристік сапардың қатысушыларының санына жіктеледі. Алган 
бөлінді шыгындары сапар багасының (6) ілескенге қосылган сапар 
шыгындары бойынша калькуляцияга алынады.

7-баптагы өз қызметінің ұйымы бойынша шыгындардың 
калькуляциясын сол сияқты жүргізеді. Егер көрсетілген шы- 
гындарды ескермесе жэне сапардың багаларына қосылмаса, 
қызметтің қандай болса да болмасын кезеңіндегі туристік фирма 
өз операцияларының шыгындылыгы көбейіп, оган банкроттыққа 
қарсы шұгыл шара қолдануга тура келеді.

Ж оспарланған сапарды іске асыру бойынша нарықтағы  
жұмыста.Фирма кәсіпкерлігінің жетістігі -  турұйымдас- 
тырушының, оның жагдайы жэне нарыққа шыгатын туризмиің 
жұмысының сапасынан тәуелді болады. Турұйымдастырушы 
жұмыс тәжірибесін талдауда шетелдік туристік эріптестері 
бар келіссөздер, қызмет пакетінің келісілуі жэне дұрыс шешім 
қабылдау аса күрделі мэселе болып табылмайды. Ірі шетел 
туристік фирмалары туристік байланыстарда қазақстандық 
туристерді оз елінде қабылдау жэне қызмет керсетуге тапсыры- 
стардан тиімді ұсыныс алуга ұмтыла жүреді. Іске асыру, ягни шарт- 
тарда шыгатын туризм нарыгының қазақстандық жоспарланған
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турұйымдастырушының сатуы оны ұқсас ұсыныстардың үлкен 
толықтығы, жеткілікті, жылдам ашатын туристік фирмалар жэне 
тағы басқалар істі қиындатып жіберді. Туристік өнімді іске асыруы 
саласында туристік фирманың жүмыстарының негізгі багыттары 
болып табылады: іздестіру, нарықты талдау және игеруі; тиімді 
сауда желісінің жасалуы; нарықтагы жарнамалық жұмыс; клиен- 
турамен жұмыс.

Әрбір турұйымдастырушының қызметтерін кім сатып 
алатынын жэне оның негізгі клиенті болатынын, қандай себептер 
жэне қызықтырулар ұсынатынын, өз қызметінің жоспарлауына 
байланысты нарыққа қандай коммерңиялық ұсыныспен шыгайын 
деп жатыр, сол туралы ойы айқын болуы керек. Бұл сұрақтарға 
жауап беру үшін талдау жэне багалау арқылы нақты сұраныстың 
бағасын анықтай аламыз.

Фирмалар жұмысының көп жылдық тәжірибесі бойын- 
ша турұйымдастырушылар сауда желісін іске асырудың әр 
түрлі формаларын істеп шығарды. Сонымен бірге шетелдерде 
турүйымдастырушылар кобінесе пошта бойынша өз сапарларын 
сатуды жүзеге асырады.

Сатулардың меншікті бюролары -  сол туристік фирмасы- 
на жататын сауда нүктелері арқылы туристік құжаттарды рет- 
теу, ақпаратты қарастыруы арқылы сапарларды сату, шетелдік 
бұрыштаманың ресімдеуі үшін шетелдік төлқұжаттарды са- 
туды, төлеуді алу, қабылдау, бронерлеу, шартқа қол қоюға 
мәлімдемелерінің қабылдауы туралы оларға дерек беру (билеттер, 
ваучерлер, жол билеттері) болып табылады.

Белсене жұмыс істейтін турагент -  сапар ұйымдастырушы- 
ның агенттік желісінің мэні болып табылады. Оның негізгі 
қасиеттеріне: қабілеттілік, тапқырлық, сенімділік, адалдық, таныс 
емес адамдармен тіл табыса алуы жатады. Турұйымдастырушы 
фирма өз турагенттерімен жұмыс істеуі, шетелде туристік 
сапарлардың шарттары бойынша оқу семинарларын үнемі еткізуі, 
істердің қаржылық есебін жүргізуге, заңга сүйенген мәмілелерді 
ресімдеуді, сақтандыруы тиіс. Туристік маусымның соңында 
турұйымдастырушы фирма өз уәкілдерін өздерінің шетел марш- 
руттары бойынша таныстыру сапарларын өз есебінен ақы төлеп 
өткізеді.
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Фирманың әріпгестігі -  турұйымдастырушы мен турагент 
арасындағы қарым-қатынас міндетті турде өзара келісілген шарт- 
тармен, агент ретінде уәкілетті немесе жеке тұлга болуы мүмкін. 
Нарыққа шыгатын туризмнің тиімді жарнамалық-акпараттық 
жұмысы турұйымдастырушының табысты өнімдерді сатуының 
ең маңызды күралы болып табылады. Фирма жарнамасының 
жоспарлануы кезінде жумыстың есебі: нарыққа шыгу және сату- 
ларды, нарықтық сұраныстың сүйемелдеуі, үлкеюі, бәсекелестер- 
ге қарсыласу жагдайлары анықталады. Ж арнамалық үндеуді 
тұтынушылардың көңілін аударту үшін туристік өнімді ерекшелеу, 
онда потенциалдық сатып алушылар ушін ерекше сапарды ұсыну, 
сирек кездесетін сапарларды ұйымдастыруды қызықтыратын- 
дай жүргізу керек. Сонымен қатар, бұқаралық ақпараттар 
құралдарын аудиторияның келемін ұлгайту ушін дұрыс таңдау 
қажет. Нақты есептердің қойылуы жэне жарнамалық бюджетінің 
реттелуін, фирманың тұтынушы нарыгының сипаттамаларының 
талдауларын есепке алуының негізінде жарнамалық үндеулерді 
бұқаралық ақпарат құралдарына мерзімі бойынша үлестіру қажет. 
Ж арнамалық жұмыстың негізгі қаржыландыру көздері тек қана 
сапарды ұйымдастырушы фирманың сатудан түскен табыстары 
бола алады. Сондықтан табыстар калькуляциясында сапардың 
сатылатын багасының жэне жарнамага кеткен барлық шыгыны 
қосылуы міндетті. Туристік фирмалар үшін баспасөзде хабар 
тарату өте ыңгайлы болып табылады. Өте қымбат жэне тиімді 
эдіс -  теледидар жэне радио болып табылады. Шетел туристік 
фирмалары жарнаманы тарату үшін поштаны пайдаланады. 
Үндеу, хат, үлкен адрестілік, деректілік және жарнаманың же- 
дел жеткізілуіне жарнамалық-ақпараттық материалдар пошта 
бойынша болашақ клиенттеріне таратылып, жедел эрі шапшаң 
жетеді. Қазақстандық туроператорлар үшін поштаны негізгі 
құрал ретінде өз түгынушыларына үндеу таратуда қолдануға 
пошталық жарнаманың тиімділігінің мэні зор. Кеңсе шығындары 
сияқты пошталық жарнама бойынша шыгындарына жарнамалық 
салық салынбайды. Фирма үшін ерекше мэн -  ауызша жарнамаға 
бөлінеді, яғни кеңестер жэне бұрын саяхаттаған тұтынушылардың 
кеңестерін бауырластарының естіп келуі, потенциалдық сатып
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алушылар құрайды. Кептеген әлеуметтік зертгеулердің нэтижесі 
көрсеткендей өз шетел сапары үшін туристік фирманы таңдау 
шешімін қабылдауда фирма тұтынушыларының едәуір бөлігі 
жэне адамдардың ұсыныстарына, кеңестеріне жүгінеді. Ауыз- 
ша жарнаманың әсері дәстүрлі БАҚ-дагы жарнамага қарағанда 
көбірек болып келеді.

Туристік фирманың клиенттермен жүмысы -  турфирманың 
қызметтері үшін ең маңызды бағыт клиентурасы бар жүмыс бо- 
лып табылады. Брондау жэне туристік сапардың брондауындагы 
мәлімдеме оның сатып алушысымен жазбаша ресімделуі ке- 
рек. Бірнеше түлғалар үшін туристік сапардың брондалуына 
мәлімдемені сатып алушы бүкіл жауапкершілікті өз мойнына 
алады.

Фирма брондауға мэлімдемелердің қабылдауының мер- 
зімдерін сатылған туристік сапардың нақты шарттарына сүйеніп 
орнатады. Бұл мәлімдемелердің қабылдауы, эдеті'е турфирма са- 
туы туралы жарнамалық хабарлама шыққан кезден басталады. 
Туристік фирманың брондау мәлімдемелердің қабылдану мерзімі 
өзгере алады. Бұл мерзімдер визалы тэртіп орнатылатын елдегі 
сапарлары үшін шегелдік бұрыштамаларды алуы ұшін қажетті 
уақытпен анықталады. Визасыз тәртібі бар елдегі сапарды брон- 
дау мәлімдемелерінің қабылдануының шеткі мерзімі сапардың 
басталу күніне жақын болады, бұл жерде фирмага техникалық 
жұмыс үшін уақыттың қорына қол жеткізу, қүжаттарды ресімдеу, 
халықаралық тасымалдау, шет елдегі фирмага хабар қағазын 
жөнелту керек. Туристік сапардың төленуі. Туристік фирма сатып 
алушылар үшін туристік сапардың құнын толық төлеуге бола- 
тын мерзімін белгілеуге құқылы. Айтылған турдың брондалуын 
төлеу сатып алушыға туристік фирманың сапарды растауын қажет 
етеді. Ф ирма мерзімдерінен ерте сатуларды ынталандыру үшін 
сапарды төлеуін екіге бөлшектей алады: (2-3 ай алдын ала) ерте 
мерзімдерде (50% құнға дейін) жэне 3-4 аптадағы (қалган бөлігін) 
ақырғы төлеуін қажет етеді. Туристік сапардан бас тарту немесе 
оны өзгерту. Туристік сапарлардан тапсырыс берілгеннен кейін 
сатып алушыларының бас тартуы жиі кездеседі. Бұл ақаулар тур- 
фирма үшін нақтылы материалдық зиян болып келеді. Сондықтан
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қорғау шаралары бойынша алдын ала жүйені ұйымдастыру қажет. 
Іс жүзінде сапардан бас тарту дер кезінде және уақытынан тыс бас 
тарту болып бөлінеді.

Дер кезінде бас тарту -  бүл турфирмага материалдық зиян кел- 
мегенге дейінгі тұтынушының сапардан бас тартуы. Бұл жагдайда 
сатып алушыдан туристік фирманың тек қана операциялық 
шыгындарын өтелуін талап етуге болады.

Уақытынан тыс бас тарту -  бүл турфирмага материалдық 
зиян келтірілген жагдайда тұтынушының сапардан бас тартуы. 
Осы жагдайда сатып алушы турфирмага бас тартқан сапары үшін 
залалдың орнын айыппұл түрінде толтыруға міндетті. Клиенттері 
бар келісім қатынастарының ресімделуі сауда-саттықтың тек 
қана екі жақты шарттың бәсекелестік заңга сүйенген туристік 
қызметгердің тұтынушысы сатып алып ендіреді.

Келісімшарт екі данада жасалады, фирманың (жауап- 
ты қызметкерімен) өкілімен қол қойылады, турфирма жэне 
тұтынушының әрқайсыларында бір данасы өздерінде қалады.

Туристік фирмамен және оның клиентінің аралыгында 
шарт жасасудың барлық процестерін келесі операцияларга 
түйістіруге болады: клиент қойылган (басылган бланкіде) фор- 
ма бойынша сапардың брондалуына ақпаратты толтырады және 
(аквизиторга) туристік фирманың қызметкеріне алып беріледі. 
Фирма тұтынушымен жасасқан ақпараты бойынша сапардың 
брондалуын растайды жэне сапардың толық құнының төлеуіне 
есепті тұтынушыдан жаздырып алады. Сапар төленіп, туристік 
фирманың қызметкері растаганнан кейін тараптардың және 
туристік фирманың мөрінің бекітілуі жэне қол қоюынан кейін 
келісім күшіне енген келісімшарт болып табылады.

Туристік қызметтердің сауда-саттықтары келісімшартының 
ажырамас бөлігі болыгі табылады. Сонымен қатар келісімшарт 
дүкенші мен сатып алушының аралыгындагы заңға сүйенген 
қатынастар сияқты ретгеледі.

Фирма «Ортақ немесе жалпы жағдайлардан» басқа турфирма 
ваучер және жаднаманы туристерге қосып береді. Ваучер -  бұл рес- 
ми құжат, ол туристерге олардың құқығының қабылдауының кепілі 
болып табылады. Яғни фирмадан алынган ваучерде көрсетілетін



154 Қонақ уіі бизнесі

қызметтердің еаны (орналастыруы, тамақгануы, трансфері) брон- 
ды жэне төленген туристік қызметтер ескерілген туристік топқа 
(ілескен тогіқа) қолга берілген фирманың багдарлаушы қагазы. 
Ваучерде фирма таңбасы, мекен-жайы, фирманың атауы стандарт- 
ты формада жазылады. Ваучердің толтыруында оған багдарлаушы 
фирма мен қызметтердің аты, маршруттар жэне сапардың мерзімі, 
жиыны, олардың деңгейі жэне бағалары, топтың саны, туристің 
фамилиясы немесе топтың атауы, индекстер енгізіледі. Ваучерде 
бағдарлаушы фирманың жауапты қызметкерінің қолы қойылуы, 
баспасы жэне оның мөрі болуы керек. Туристер келе салысымен 
ваучерді қабылдаушы ұйымға беріп, турфирма корсеткен бүкіл 
қызметгерді үсынуы тиіс.

Ваучер -  заң қүжаты, оның иесі шетелдік туристің мэртебесін 
немесе транзит еліндегі заңнама бойынша барлық қүқықтарға ие 
болуын куәландырады.

Жеке алганда, көп елдерде шетелдік туристер үшін 
шекаралық, кеден бақылауындағы проңедуралар оңайлатылган 
жэне кейбір баж салығы мен алымдар төленуден босатылып, 
қолайлы жағдайды тудырады. Сондықтан қазақстандық тури- 
стерде ваучердің бар болуы эр түрлі кеден проңестерінен өтуін 
жеңілдетеді, бүл эсіресе транзитті елдерге өту үшін қолайлы бо- 
лып келеді. Туристерге берілетін жаднамада келген елдің іүрмі,іс 
салты, тэртіп сақгау туралы кепілдемесі, сапардагы қажетті затта- 
ры, ас-тагам ерекшеліктері туралы қысқаша мәліметтер баяндала- 
ды. Мүндай жаднамалардың туристерде бар болуы жэне берілуі 
турүйымдастырушы фирмалар үшін клиенттердің алдындағы 
жүмыс сапасының жақсы деңгейі мен мэртебесінің жогары 
екендігін көрсетеді.

Туристердің саяхаттау кезіндегі сақтандыру шарттары. 
Көп елдерде туристердің шетелде саяхаттау кезінде міндетті 
сақтандырылуын талап етеді. Мысалы, ҚР-дагы еуропалық және 
американдық елдердің елшіліктері қазақстандық туристерде 
тиісті сақтандырудың болмауынан визаның берілу мәселесін 
қарастыруынан бас тартады. Тэжірибе көрсетулері бойынша, са- 
яхаттау кезінде туристермен күтпеген кездейсоқтар: кенеттен ау- 
рып қалу, қайғылы жағдайлар, дербес мүлкінің жоғалуы немесе
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үрлануы, үйге жедел оралу қажеттілігі жэне тағы басқалары бола 
алады. Зиян шеккен туристерге барлық жагдайларда дәрігерлік 
жэрдем немесе ақшалай өтемақы (компенсация қажет). Туристер- 
дің жеке пайдасы үшін емделу немесе жоғалған қүндылықтары 
өтемақыларының өтелуі сақтандыру жүйесі арқылы жасала алады.

Туристердің шетелдік сапарларын ұйымдастыру кезінде 
келесі сақтандыру түрлері қолданылады:

-  медициналық сақтандыру;
-  қайғылы жағдайдан сақтандыру;
-  туристің немесе қайтыс болған адамның денесін тез арада 

эвакуациясының шыгынын сақтандыру;
-  жеке мүлікті сақгандыруы;
-  туристің ақшалай қазыналарын сақтандыруы;
-  төленген сапардан бас тартқан жағдайдан сақтандыру;
-  «форс-мажор» жағдайларынан сақтандыру;
-  шетелдік визаны бермеу жағдайларынан сақтандыру.
Туристердің сақтандырушысы -  туристік фирмамен оз

клиенттерінің сақтандыруы туралы келісімшартқа отыратын 
сақтандыру компаниясы болып табылады. Соңғы жылдары ҚР-да 
сақтандыру компаниясы жэне турұйымдастырушы-фирмаларды 
таңдау мүмкіндігі пайда болады.

Сақтандыру компаниясының агенті ретінде туристік фир- 
ма олардың әрбір сақтандырылған клиенттерінен белгіленген 
тарифтерінің комиссиялық төлемдерін алады. Келіссоздерде 
сақтандыру компаниясы турүйымдастырушыларға сақтандыру 
бағаларының төлеуінің барынша ыңғайлы шаргтарын жасауы 
керек. Бүл төлеуді қазақстандық туристердің көпшілігі өз еліне 
қайтып оралғаннан кейін сақтандыру компаниялары белгіленген 
мерзім жэне қажетті сақтандыру жағдайларын растағаннан кейін 
жүргізеді. Егер қазақстандық турист кездейсоқ ауырып шетелдегі 
ауруханаға түскен жағдайда және басқа дәрігерлік қызметтерді 
алғанын растайтын құжаттарымен сақтандыру компаниясына 
келіп бүкіл соманы қайтара алады. Бұндай жағдайда шетелде ем- 
делу өте қымбат, сондықтан әрбір қазақстандықтуристке шетелдік 
валютаның сомасын өзімен бірге апаруға тура келеді. Қазіргі шарт- 
тарда туристердің бұндай күрделі мэселелері жеңіл шешім тапқан.
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Кейбір қазақстандық сақтандыру компаниялары сақтандыру 
багасы көлемінде қамсыздандырылган туристің шығындарын 
сақтандыруды өз мойнына алатын шетел сақтандыру компанияла- 
рымен келісім жасайды. Олардыңсақтандыруы туралы өтемақыны 
(компенсацияны) қазақстандық турист қабылдаушы шетелдік 
туристік фирмасынан, сонымен бірге жергілікті сақтандыру фир- 
малары арқылы алуы мүмкін. Сақтандыру бағаларын төлеуініц 
барлық сұрақтары сонда жылдам шешіледі.

Турист саяхаттың бағдарламасы кезінде адасып, жанындағы 
немесе басқа түлғалар кесірінен болжанбаган жағдайда жарақат 
алуға, кенеттен ауыруға, қақгығысып қалып, құжаттарын жоғал- 
тып, меншігі үрлануы мүмкін. Бүндай жағдайда турүйымдастыру- 
шы туристердің алдында моральдық жауапкершілікті алып жүре- 
ді жэне пайда болған мәселенің шешілу шараларын іздестіруі 
қажет. Бүндай проблемадан шығу үшін туристік фирма сол елдің 
заңдары, салты жэне ережелер жүмысын ескере отырып, туристер- 
ге көмек көрсететін қүрылымдар немесе жәрдемдесу көрсетуге 
қабілегті басқа жергілікті үйымдармен қажетті байланысы бо- 
луы керек. Сондықтан турүйымдастырушы шетелдік фирмамен 
келіссөздерде кенеттен мэселелер пайда болғанда көрсетілген 
өзара көмектер туралы талқылап бір сөзге келуі керек.

Егер турист жарақат алыгі немесе ауырыгі қалса, оған 
қабылдаушы фирма дәрігерлік жәрдем беруге міндетті. Егер 
туристің мүлкі үрланса, фирма жергілікті қүқық қорғау орган- 
дарымен байланысуы керек. Егер ол қүжаттар жоғалтса, оған ду- 
бликаттарды алуға көмектесуі керек. Егер топтан адасып кетсе, 
оның іздестіруіне көмектесу керек. Шетелге фирманың жауапты 
қызметкері туристік топтардың сапарларын бақылап отыру үшін 
жіберіледі. Оларды «тур-лидер» немесе «тур-эскорт» деп атайды. 
Оларға келесі есептер тапсырылады: үйлесімді қызмет көрсету 
жағдайлары жэне экскурсиялық бағдарламаның қабылдаушы 
фирмасының орындалуын қадағалау, олардың толық жэне сапалы 
орындалуына коз жеткізу; қабылдаушы фирмамен байланысты 
қолдап, туристік топтың саяхаты уақытында пайда болатын барлық 
мэселелерді олардың шешу мүмкіндіктері; (туристерінің өздерінің 
қалаған қызметтерінің тек қана қосымша толеуіне рүқсат етіледі)
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қызметтердің берілетін пакеттің аса үйлесімді құнының қосымша 
шығындарын жібермеу; бағдарлама туралы туристік өзгерістер 
жэне қосымшаларды орындау реттері туралы, күн сайынғы 
үйымдастыру жүмысы жэне бағдарламаға сәйкестік жэне турдың 
маршруты жэне топ мүшелерінің мінез-қүлықтың қойылған 
ережелерін сақтау деңгейі, топта қолайлы психологиялық ми- 
кроклиматты жасауга көмектесу. Егер топтың мүшелердің 
біреулерінің денсаулық жағдайы, психологиялық күйі, физикалық 
элсіздігі немесе мінез-қүлыгы сапардың өтуіне кедергі болса, 
турүйымдастырушы жетекшінің шешімі бойынша мүндай түлга 
сапардан шеттетіледі.

Қызмет көрсетудегі шағымдар мен рекламация шартын сақтау 
және оны қадағалау тэртібі. Қызмет корсету жағдайларының 
қабылдаушы фирмасының орындалуын бақылау мыналардың 
көмегімен іске асады:

-  түтынушылардың турфирманың қызмет көрсетуінің са- 
пасы туралы ауызша жэне жазбаша шағымдарын, ұсыныс- 
тарын, ескертулерін талдау;

— туристік топтармен ілескен қызметкердің нәтижелерін тал- 
дау. Егерфирманың үйлесімді қызмет корсету жағдайлары 
сақталмаса немесе тиісті деңгейде орындалмаса: қонақ 
үйлік орналастыру қызметінің төмендеуі, сапасыз немесе 
жеткіліксіз тамақгану орындары, автокөліктің кешігулері 
тағы басқа жағдайларды шешу үшін фирма дер кезінде 
шара қолдануы тиіс.

Мұндай проблемаларды шешу фирманың кемшіліктерін жо- 
юына шараның қабылдауы туралы өтініші бар хатпен жүзеге 
асырылады. Бүл шетел турфирмасымен хат алысу немесе ауызша 
келіссөздер жүргізу жолымен шешілуі тиіс. Егер де шетел турфир- 
масы ешқандай шара қолданбаса олармен іскер қатынастардың 
тоқтатылуды мүмкіндігі туралы қазақстандық турфирма ескертіп, 
фирмалар өзара талқылауы керек.

Шара оң нэтиже бермесе, шетел фирмасымен жасасқан 
келісімшартты бұзып, қазақстандық турфирма басқа шетелдік 
фирмамен келіссөз жүргізуге қүқылы.
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Туристердің үйлесімді қызмет көрсету жағдайлары бүзылған 
жағдайда олар келтірілғен залалдьің орнын толтыруға талап етуге 
күқығы болады. Мүндай талап рекламация деп аталады. Рекла- 
мация туристердің сапардан қайтып келгеннен кейін 7-10 күннен 
кешіктірілмей, шетелге жазбаша түрде керсетілуі керек. Өтініші 
бар хаіты ц негізінде қазақстандық фирма ез әріптесіне қызмет 
керсетудегі кемшіліктері үшін туристерге етем ретінде тәлеуге 
тиісті соманы анықтайды.

ТЕСТ СҮРЛҚТЛРЫ

1. УІР -  сөзінің мағынасы:
A. Ерекиіе қоргауга алынган гпұлга.
B. Ойын шеңберінен тыс түлга.
C. Түлганың ерекше бейнесі.
О. +Өте маңызды түлга.
Е. Эксклюзивті қүқықтары бар түлга.

2. Қай елде қонак үй классификациясында тәж жүйесі 
колданылады?

A. АҚШ.
B. Англия.
C. Францня.
О. Греция.
Е. +¥лыбритания.

3. Қонак үй индустриясындағы алгашқы кәсіиорындарының 
пайда болуы қай жермен байланысты?

A. +Фраиция.
B. Греция.
C. Италия.
О. Ежелгі Рим.
Е. Англия.

4. Қызметтер дегеніміз не?
A. +Кәсіпорынның материалдық емес активтері.
B. Үйымдардың жиынтыгы.
C. Жай гана кәсіпорын.
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О. Акциялар.
Е. Облигацияіар.

5. Қызмет көрсетуш і ұйымдардын негізгі мақсаты не?
A. Қызметтер пакетін жасау.
B. Қызметтерді бөлу.
C. + Түтынуіиыга сапалы қызме/п керсету.
О. Жеткізу жуйесін жасап шыгару.
Е. Жарнама.

6. Қызмет көрсетуш і ұйымдарының функциялары келесідей  
бөлінеді...

A. Материалдық.
B. +Маркетингтік жэне пагідаланылатын.
C. Өндірістік.
О. Материалдық емес.
Е. Өндірістік емес.

7. Қазіргі кезде, әлемде әр түрлі денгейдегі қонақ үйлер саны  
қанша мың деп саналады?

A. +30 мыңнан артық.
B. 29 мың.
C. 30 мыңга жуық.
О. 20 мыңнан артық.
Е. 25 мыңга жуық.

8. Қонақ үйдің номірлік қордың саны бойынш а 2-орынды ала- 
тын қай аймақ саналады?

A. Орта Азия.
B. Европа.
C. Шыгыс Азия.
В. Африка.
Е. +Америка.

9. Нөмірлік қордың саны бойынша 3-орынды алатын қай 
аймак саналады?

A. Орта Азия.
B. Еуропа.
C. +Шыгыс А зия.
О. Америка.
Е. Африка.
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10. Қай отель әлемдегі ен ірі конақ уй желісі болып табылады?
A. +Іп!егсопІіпепІаІ.
B. А,ен’ Үогк Ніһоп.
C. НуаП Ке^епсу.
Д  Ітрегіаі Раіасе.
Е. ілаог.

•к-к-кіс

1. Қонақ үіідегі информациялық жүйелер.
2. Нөмірлерде қызмет көрсету.
3. Қонақ үй басқармасының жүйесі.
4. Қонақ үй индустриясындагы РМ5 (Ргорегіу Мапа§етеп( ЗуШет) 

жүйесі деген не.
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5 ҚОНАҚЖ АЙЛЫ Қ ИНДУСТРИЯСЫ

и л  Орналастыру гәсілдерінің 
дамуы және жіктелуі

Алғашқы қонақ үйлер қызмет көрсету пәні секілді саяхаттау- 
шы адамдар үшін ертедегі б.э.д. 2 мың жылдан астам бүрын көне 
грек өркениеті кезінде пайда болды. Уақыт өте келе Ежелгі Греци- 
яда, әсіресе Ежелгі Римде қонақ үйлердің пайда болуы мынандай 
жіктеуге ие болды: түрақты аулалар, караван-сарайлар, шүңқырлар, 
пошталық станциялар. Қонак үйлердің негізінің салынуы саудагер- 
лер мен әртістерге, кезбелер мен саяхатшыларга арналды.

Ежелгі қонақ үйлер кескіні гасырлар өткен сайын бір калыпты 
өзгеріссіз дамыды. Көп жағдайда қонақ үйлер саяхатшылар көлік 
ретінде мінетін аттарын ескере отырып 2 қабаттан түрғызды. 
Бірінші қабатында -  таверна, ап екінші қабатында -  саяхатшылар- 
ға арналған бөлмелер. Уақыт өте келе орта гасырларда қонақ үйдің 
аумағында театрлық көріністер қоюға болатын ашық және жабық 
көрмелер орналастырылды.

Қонақжайлық индустриясының даму тарихы ғасырлар 
бойындағы бүкіл әлемдік адамдар өркениетінің дамуымен сәйкес 
келеді. Белгілі бір хандықтардың қүлауы, дүниежүзілік соғыстар 
қонақжайлық индустриясының жойылып кетуіне немесе қүлауына 
әкеліп соқты, ал халықаралық қатынастардың дамуы, сауда жэне 
өркениет, техникалық революция және жаңа инновациялардың 
ашылуы қонақжайлық индустриясыныц өсуіне негіз болады.

XVIII ғасырдың аяғында өнеркәсіп революциясынан кейін, 
әсіресе XIX ғасырда параходтар мен паравоздардың, темір- 
жолдардың пайда болуы, ауқатты адамдардың көп болуымен бай- 
ланысты, сонымен қатар, бүкіләлемдік туризмнің дамуы қонақжай 
шаруашылыгында өзгерістердің пайда болуына әкеп соқты.
11 - 3/97-12
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Өнерлі, терең қызығушылыгы бар адамдардың пайда болуы, 
қонақ үй бизнесіне келген мына түлгалардың М.Элсворт, Стат- 
лер, Конрад Хилтон, Д.Уиллард қонақ үйлердің қазіргі заманға сай 
және жан-жақгы ерекшеліктерін атап корсетті.

Алғашқы соғыстан кейінгі онжылдықга көліктік жэне 
авиациялық индустрияның қалыптасуы, бүкіл элемдік қонақ үй 
жаңалықтарының шарықтауына экеліп соғады. Қазіргі уақытта 
қонақ үй базасы қызмет көрсету индустриясына айналды 
және туристерге, қонақтарға, саяхаттаушыларға, демалушыларға 
қызметтерді үсыну, толық көлемді қызмет көрсету, тамақтандыру 
жэне көңіл көтеру қызметтерінің негізі болып табылады. 
Жиһаздалган қонақ үй бөлмелері уақытша түруға арналған, көп 
уақытта туристік кешенге айналып, көптеген эр түрлі қызметтер 
көрсететін толық қызметгі отель, мақсатты түтынушыларга 
арналды.

Қазақстандағы 70-жылдардағы экономиканың осуі қонақ- 
жайлық индустрияның дамуына әсер етті. Заман талабына сай 
негізгі қонақ үйдің мамандандырылуы кішігірім қонақ үйлер мен 
сэнді жиһаздалған гигант қонақ үйлердің өсуі қарала бастады.

1998 жылы Қазақстанның ірі қонақ үй өкілдері -  Қазақстандық 
Қонақ үй жэне Мейрамхана бірлестігін (ҚҚжМ) кұру тура- 
лы шешімге келді. Бүл үйымның қүрылуы мынандай маңызды 
мәселелерді шешеді:

— қонақ үй бизнесін жаңа технологиямен қамтамасыз 
ету, халықаралық үйымдарга мүше болу, маркетингтік 
қызметтерді еткізу.

Қазақстан аумағында эр түрлі категориялы бір мезгілде 
32876 орынға қызмет корсететін 372 отель жүмыс атқарады. Мы- 
салы, Алматы қаласында шетел қонақтары көбінесе мына қонақ үй 
қызметтерін қолданады. Олар: «Алатау», «Казахстан», «Достық», 
«Асгана», «Анкара», «Нуай Ке§епсу А ітаіу»  жэне т.б. толық 
сервистік қызмет көрсететін қонақ үйлер.

Қазақстан Республикасының қонақ үй индустриясының 
дамуының қысқаша тізімдері мен мінездемесі 17-кестеде 
көрсетілген.
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17 -кесте -  Қазақстан Республикасындагы конак 
ү'й индустриясынын даиуы

Жылдар Сипаттама

XI- XV ғғ.
Нлшілер мен атгарын ауыстырушы.пардын 
демадысы үшін караван-сарайлардын 
қалыптасуы

XV ғ.басы - XX ғғ. ГІошталык станциялар мен қонак үйлердін 
курылысы

1910-1922 жж.

Түрмысы жаксыларга кызмет етігі түрган 
гүракты аулапар. номірлері бар трактир. 
түрмысы нашарларға жиһаздалган жэие бір 
түндік бөлмелер.

1922 ж. Коммуналдык конак үйлердің кұрылуы.

1935 ж. «Қазакстан» конак үйінің күрылуы.

1940 ж.
Қазакстанның 10 шакты каласындагы 
конак үйдің кұрылысы -  Алматы, 
Қараганды, Павлодар жэне т.б.

40-60 жж. - XX г. Ж ана конак үйлердін кұрылысы жэне кайта 
жөндеу жұмыстары.

1960 ж. Қазакстанның 20 калаларыңдағы 96 конак 
үйдің кызмет егуі.

60-70 жж. -XX ғ. Жаңа 20-дан аса конак үйді пайдалануга 
берілуі.

70 ж. соңы - 80 ж.-ХХ ғ.
«Қазакстаң», «Алатау», «Медео», «Кара- 
ганда», «Шахтер» жэне т.б. конак үйлердің 
кұрылысы.

90 ж. -XX ғ.

Алматы жэне Астана каласындагы 
халыкаралык кластагы конақ уйлердің 
кұрылысы. Қонақ үйлерді жекешелендіру 
жэне түрлендіру .

Маңызды ұлттық жүйенің жіктелуі, мемлекеттік және үлтгық 
қонақ үй бірлестіктерінің стандартты ереже жолымен қонақ үй 
қызметін көрсету. Көбінесе мінездеме мөлшерінің маңызды база- 
сы, толыққанды сервис, қонақ үй қызметінің сапасы мен деңгейі 
жэне қатысы жоқ мына мәселелер арнайы функционалдық 
міндеттемелер, басқару қүрылымы, қонақ үйдің орналасу 
принңиптері (18-кесте).
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18-кеете -  Әр еллегі қабылданған 
орналастыру кү.ралдарынын жіктемесі

Елдер Жіктелу міндеттемелері
Австралия 5 жұлдыздык жуйе

Австрия
5 жүлдыздық жүйе. Сонымен катар, катего- 
риядан тыс ауылдык жерлердегі арзан қонак
үилер.

Англия
ВТА жүйесінің кең таралуы, сонымен 
қатар 5 жұлдыздықж үйе, бірақ қарапайым 
методикалық ж ұлдыздық жүйесімен.

Бенилюкс (Бельгия. Нидерланды, Люксем- 
бург)

Кейбір жогары жұлдыздық жүйесіндегі 
5 жұлдыздық жүйе (танымал отельдерден 
баскасы)
Кейбір жогары жұлдыздықжүйесіндегі
тэуелсіз отельдердегі 5 жұлдыздык жүйе.

Германия
5 жұлдыздық жүйе. Сондай-ақ қонақ үйлер, 
курорттық қонақ үйлер (Кигһоіеі), тұрақгы 
аулалар (СазһоО, отель-пансионаттар.

Египет
Кейбір жогаргы жұлдыздық жүйесіндегі 
5 жұпдыздық жүйе. 1 -2 жұлдыздық сапа 
деңгейімен.

Испания
Категория сатылары, жұлдыздық жүйе 
білдіретін, эртоптарга бөлінген: *дан***** 
қонақ үйлер үшін.

Италия

Қонақ үйлер 3 категорияга болінген, 
Р>ропадагы ортақ қабылданган сапага байла- 
нысты: категория 1 -**** , категория 2-***, 
категория 3-**.

Қазақстан 5 жұлдыздық жүйе.

Қытай
Жайлы жиһаздалган 5 жұлдыздық жүйедегі 
отель.

Ж аңа ұлттық жүйенің қалыптасуына 
қарамастан 5 жұлдыздық жүйенің сакталуы.
Отельдерді 3 категорияга бөледі: алтын, 
күміс, бронза

Мексика
Еуропалыққа ұқсас, ұлттық 5 жұлдыздык 
жүйе. 5 *- дан да жогары категория бар. Ол 
«£гап ШГІ5Ш0»

БАӘ
5 жұлдыздық жүйе. Виллалар мен аппарта- 
менттер кең тараган.

Ресей
5 жұлдыздық классификациялық жүйе ГОСТ 
Р 50645-94 «Туристік-эксурсиялық қызмет 
көрсету. Қонақ үйлердің жіктелуі».

Франция
5 жұлдыздық классификациялық жүйе - Еуро- 
пада қазіргі уақытта кең колданылатын қонақ 
үй категориясының жүйесі. Еуропалық жүйе.
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Қонақ үйлерді көлемі бойынша жіктеу. Қонақ үйлердің 
сыйымдылыгы нөмірлер мен орындар саны арқылы анықталады. 
Статистикалық мэліметге көп мысалға алынады.

Қонақ уйлер нөмірлік қордың сыйымдылығына байланысты 
4 топқа бөлінеді:

-  кіші ( 100-150 нөмірлер);
-  орташа (300-400 нөмірлер);
-  үлкен (300 ден 600-1000 нөмірлер);
-  гигант (1000 нөмірлерден астам).
Отельдерді көлемі бойынша жіктеу ендірістік қызметтегі 

біртиптік нәтижені алуға көмектеседі. Сонымен қатар, қонақ үй 
қызметінің еыйымдылығы жэне толыққанды қызметін кәрсетеді, 
сол сияқты басқа да қызметтерді білуге қажетті.

19-кесте-О рналасу кұралдарынын жіктелуі

_____ Туристердіц ұжымдық орпаласу куралдары_____________________________________
Қонак үй жэне үксастык белгі бойынша орналасуы
Қонак үй белгілі бір нөмірлер санынан тұратын бірегей басшылыгы бар жзне 

біркатар қызметтер түрін корсететін ұжы.мдык орналастыру күралы (отель, мотель, 
пәтер тектес конақ үй, клуб-отель, курортгык жэне жағажайлык конак үй. пансионат- 
тар жэне т.б.)

Статистикалык мэліметте көрсеткендей айырмашылыгы бар
а) көлемі бойынша: 100 нөмірден кем, 100-ден 300 аралығы. 300-ден жогары: 
э) сапалык жэне деңгейлік ерекшелігі бойынша 1-класты «люкс» отельдер, эко-

номкластар;
б) баскару бойыиша: тэуелсіз жэне ерікті.

Арнайы гимарат
______Қызмет керсетудегі баска орналасудан басқа белгілі бір функцияларды аткарады

Қоғамдык көліктік күралдар (темір жол, өзен және теңіз көлі, конгресс-
орталықтар)__________________________________________________________________________

Баска да ұжымдык ғимараттар 
Демалуға арналған тұрғын үйлер

______ К е м п и н г ____________________________________________________________________
______Ж ан-жақты орналасу құралдары________________ _______________________________

______Ж екеменшік тұрақ_____________________________________________________________
______Жалга алынатын бәлмелер_____________________________________________________
______Ж алга алынатын тұрақ_________________________________________________________
______Туған-туыс пен таныстык қатынаста тегш орналасу_____________________________
______Т ағы да басқалар_______________________________________________________________
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Қонақ үй түрлерін анықтауға, ең басты функционалдық 
белгілерін, аумақтық қызметтерінің қажеттілігіне, қызмет көрсету 
көлемін, нақты қонақ үй қызметтерінің үсынысын анықтау, мау- 
сымын анықтауга, уақыт аралыгындагы қатысулар -  осылардың 
барлыгы саяхаттау мақсаты болып табылады.

Мақсатты нарық -  бүл қонақ үйдің нақты қызметтерін 
қонақтарга үсынатын нақты адамдарга арналган категория. Кейбір 
қонақ үйлер мақсатты нарық ретінде қүрылады, ал басқалары 
маркетингтік стратегияларды қолдана отырып мақсатты нарыққа 
шыгуды көздейді.

Қонақ үйлер мақсатты нарықта қызмет керсетуі бойынша бы- 
лай бөлінеді:

1.Туристерге арналган қонақ үй, саяхаттау мақсаты кәсіби 
қызметтегі шаруашылық болып табылады (бизнес, сауда, кез- 
десулер, жиналыс, симпозиум, конференциялар, конгрестер, 
тэжірбиелермен алмасу, оқу ісі, кәсіби көрмелер, тауарларга 
арналган презентациялар). Жүмыс жәніндегі қонақ үй кате- 
горияларына бизнес-отельдер (коммерциялық отельдер), кон- 
гресс-отельдер, конгресс-орталықтар, кәсіби клуб-отельдер жэне 
ведомствалық отельдер.

2. Туристерге арналган қонақ үй, демалу (белсенді, енжар) жэне 
емделу (профилактикалық, қалпына келтіру) мақсатындагы саяхат:

-  курорттық қонақ үйлер;
-  демалу орындары жэне пансионаттар (күнделікті 

демалысқа арналган);
-  туристік-экскурсиялық қонақ үйлер (туристік кешендер);
-  туристік-спорттық қонақ үйлер (туристік кешендер);
-  казино-отельдер (қүмарлық ойындарга қызыгушыларға 

арналган қонақ үйлер);
-  мамандандырылгандар (туристердің жеке көліктік 

қүралдарына қызмет керсету жүйесі, мобильдік, өзіне-өзі 
қызмет ету).

3. Транзиттік қонақ үйлер (туристік кешендер):
-  эуе жолдары бойындагы (аэропорт маңындагы қонақ 

үйлер);
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-  көлік жолдары бойындағы (мотельдер);
-  темір жолдар бойындағы (вокзал маңындағы);
-  су құбыры жолдары бойындағы (отельдер, жақын порттар 

маңында орналасқандар).
4. 'Гұрақты тұруға арналған қонақ үйлер.
Қонақ үйлерді сервистік деңгейі бойынша жіктеуге, орындары 

бойынша, табиғи зоналарына байланысты, уақыт қызметі бойын- 
ша орналастыруга болады.

Сервистік деңгейі бойынша (қызмет көрсету), отельдердің 
қызмет көрсету бағасы мен ассортименті бойынша кластар -  
1 кластағы «люкс» орындары, экономкластар, сервистік қызметі 
шектеулі отельдер (қонатын орны жэне таңғы ас), сонымен қатар 
студенттік жатақханалар секілді арзан отельдер.

Орналастыру орындары бойынша -  қалалық (орталық, шет 
жақтағы), транзиттік (магистраль бойындағы), қала сыртындагы, 
ауылдық, сонымен қатар географиялық ерекшеліктерге жақын 
орналасқан отельдер (өзен жағалауларындағы, колдер, теңіздер, 
мұхиттар, таулар маңындағы).

Табигат зоналары бойынша орналастыру -  ормандарда, тау- 
ларда, шөл далалар.

Уақыт қызметі б ой ы н ш а-ж ы л  бойына созылған, маусымдық.
Коммерциялық отельдер (бизнес-отельдер). Қазіргі за- 

ман талабына сай коммерциялық отельдер мақсатты шешімдер 
үшін қала орталығында немесе ыңғайлы аймақтарда орналасқан. 
Көбінесе бизнесмендерге қызмет көрсетеді. Отельдерде қонақтарға 
арналған газеттер, таңғы кофе, жергілікті телефон байланысы, 
кабельдік теледидар жэне т.б. қызметтер ұсынылады. Сонымен 
қатар қонақтарға жалга көліктер беру, эуежай көлікіері, кафете- 
рийлер, ас ішетін залдар сияқты қосымша қызметтер көрсетіледі.

Коммерциялық отельдердің басым бөлігі конференц-залдардан, 
«люкс» нөмірлерінен және банкет залдарынан тұрады. Қонақгарға 
көрсетілетін қызмеп’ер -  кір жуу, химиялык тазалау, қажепі 
ақпаратты тауып беру, сауда орындары, сауналар, спорттық алаңдар.

Мотельдер -  магис гральдардың бойындағы отельдер. Мотель
-  көбінесе автокөлікпен келетін қонақтарға қызмет көрсететін 
шаруашылық. М отельдер қонақтар коліктеріне арнайы қонақ
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үй жанынан көлік қоятын жерді (парковка) ұсынады. Мотель- 
дер эр түрлі жерлерде орналаса береді, бірақ көп жагдайда олар- 
ды қаланың шет жақтарында немесе алыс трассалар бойында 
кездестіруге болады.

Әуежай маңындағы отельдер. 1950-1970 жылдары қонақ 
үй шаруашылығына ауада саяхаттаудыц өркендеуі үлкен үлесін 
қосты. Әуеде ұшу эуежай маңындағы, соның ішінде халықаралық 
деңгейде қонақ үйлерге деген сұранысты әлдеқайда есірді. Бұл 
қонақ үйлер басқаларга қарағанда нөмірлер санымен жэне қызмет 
көрсету деңгейімен ерекшеленеді. Типтік мақсаттағы отельдерге: 
бизнесмендер, эуе жолаушылары жэне рейстің кешігуіне байла- 
нысты әуежайда қонуга қалатындар жэне де персоналдар. Бүл от- 
ельдер эдетте қонақтарга арнайы лимузинмен жететін эуежайдан 
қонақ үйге жэне керісінше қызметі’ерін ұсынады.

«Люкс» отельдер -  қонақ үй шаруашылығындағы ең жылдам 
эрі мықты дамып келе жатқан сегмент болып табылады. Бұл қонақ 
үй нөмірлерінде бірнеше бөлмелер бар: қонақ бөлмесі жэне жатын 
бөлмесі. Кейбір «люкс» бөлмелерде ас бөлмесінде тоңазытқыш 
жэне мини-бар орнатылған.

Тұрақты тұруға арналған отельдер. Бұл отель бір жерде 
тұрақты тұратын қонақтарға арналған. Көбінесе жалғыз басты 
адамдар.

Бұп нөмірдің көрінісі «люкс» нөмірлерінің қызметтеріне 
ұқсас. Көбінесе ол қонақ үй, жатын бәлме, ас үй. Қонақтар қызметі- 
не күнделікті тазалау жұмыстары, телефон, байланыс қызметі 
жэне т.б. қонақжайлық қызмет керсетулер жатады. Отельдің ішін- 
де мейрамхана жэне демалатын бөлме болуы мүмкін.

Конференц-орталықтар. Отельдердің кәбінде жиналыс жэне 
пікірталас өгкізетін орындар болады. Кейбір жағдайларда кон- 
ференциялар мен конгрестерді коференц-орталықтарда өткізуге 
тура келеді. Көп жағдайларда көнференц-өрталықтарда бір тұнғе 
қонатын бөлме беріледі. Көнференц-өрталықтардың ец басты 
мақсаты техникалық құралдармен жабдықталган, аудио-видео 
құралдары, бизнес-орталықтары, жайлы жиһаздармен қамтамасыз 
етілген болуы керек. Ережеге сэйкес конференц-орталықтар
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астанада орналасуы тиіс, оларға демалуға арналған үлкен 
мүмкіндікгер қарастырылады: ғольф алаңы, ашық жэне жабық 
бассейндер, жаттығу залдары, жеңіл атлетикамен айналысуға 
арналған спорт алаңдары.

Барлық көрсетілетін қызметтерғе конференц-орталықтар 
катысушылардан бір ғана баға алынады, оларға нөмір бағасы, 
тамақтану, залды қолдану, техникалық қүралдарды қамтамасыз 
ету жэне соған байланысты басқа да қызметтер.

Конғресс-отельдер -  жақында пайда болған конақжайлық 
шаруашылығының ерекше сеғменті болып табьшады. Басқа от- 
ельдермен салыстырғанда 600-ден кем емес нөмірлер үсынады, ал 
конгресс-отельдер 2000 немесе одан да коп номірлер үсынды. Бүл 
отельдерге ірі конвенциялар уақытындағы мүшелері тоқталады. 
Соңғы 20 жылда конгресс-отельдерге деген сүраныс шамамен екі 
есеге өсті. Мүндай отельдердегі керме залдарының колемі шамамен 
50000 шаршы метрге тең, оған коса фуршет жэне жиналыс залда- 
ры. Конгресс-отельдері нарықтың іскерлік сегментіне негізделеді. 
Бүл отельдер конвенциялық нарықты мемлекеттік, аумақтық және 
халықаралық конгрестерді откізуді көздеп қызыктырады. Ереже 
бойынша конгрестерді өткізуге тапсырыс 2 жыл бүрын береді, ал 
нақты отельдерде конгресті откізуге тапсырыс беруді 10 жыл бүрын 
жоспарлайды. Көп қонақтарды шақырумен түсіндіріледі.

Мыеал ретінде Қазақстан Републикасындағы мынандай 
элемдік желі жүйесіндегі конгресс-отельдер болуы мүмкін: 
«Анкара», «ІіуаП Ке§епсу А ітаіу» , «Қазақстан» қонақ үйлері. 
«Қазақстан» қонақ үйі -  Алматы қаласының іскерлік орталығында 
орналасқан заман талабына сай салынған 26 қабаттан тұратын 
ғимарат. «Қазақстан» қонақ үйінің қүрылысы 9 баллдық 
сейсмикалық жер сілкінісіне шыдай алатын білім мен техниканы 
қолданып, қазіргі заман талабына сай етігі салынған кұрылыс бо- 
лып табылады. Ауласын жэне қажетті жиһаздармен безендіруге 
мәрмәр, гранит, ұлутас, алюминий жэне т.б. заман талабына сай 
құрылыс материалдары қолданылды.

Қонақ үйде 356 жайлы жиһаздалған бір және екі орын- 
ды немірлер қарастырылған. Қонактар қызметіне -  бизнес-
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орталықтар, 50 адамга арналған коференц-залдар, 2 мейрамха- 
на, 3 бар, кеш өткізуге арналған залдар, жаттығу залдары, сауна, 
химиялық тазалау, шаштараз, сән салоны, көлікті жалға беру, 
экскурсиялық қызмет көрсету. «Қазақстан» қонақ үйі тек қана 
жоғары сапалы қызмет көрсету және тыныш аймақта кедергісіз 
жүмыс жасауға арналған қонақ үй қызметтерін үсынады.

Альтернативалық эдіс бойынша қонақтарды орналасты- 
ру. Қонуға арналған қызмет көрсететін болғандықтан кемпингтер, 
мобильдік демалысқа арналган парктер, рекреациялық көліктік 
парктер отельдер қүрамына енеді. Альтернативалық әдістің 
қонактарды орналастыруы бойынша бөлек ерекшеленгендіктен 
қонақ үйлермен үқсастығы бар.

Нарықтағы ірі сегменттерді негізге алып отырғандықтан, 
кейбір курорттық аймақтарда парктер мен кемгіингтер дэстүрлі 
қонақ үйлер үшін мықты бәсекелестер болып келеді. Көптеген 
мемлекеттік жэне үлттық парктер кемпингтер жэне т.б. түруға 
арналған қызметтер көрсетеді. Олар тікелей мына отельдермен 
бэсекелеске түседі: Алматы қаласына жақын орналасқан Көлсай 
колі маңындағы «Жібек Жолы» компаниясының ең жайлы 
жиһаздалған қонақтарға арналған үйлер, «Ворота Туюк су» және 
«Альпийская роза» биіктаулар маңындағы отельдер жэне жаңадан 
салынған Алма Арасан шатқалындағы Іле Алатау паркінде 
орналасқан «К итЬеІ» кешені (комплексі), Түрген шатқалындағы 
биік таулар маңындағы «Зісікоп - Капсһо».

Курорттық отельдер (нансиоиаттар). Пансионаттардың 
басқа қонақ үйлерден айырмашылыгы, қонақтар демалыста- 
рын алдын ала жоспарлап қояды. Пансионат тауларда, аралдар- 
да, экзотикалық аймақтарда жэне де халық тығыз орналасқан 
жерлерден гыс жерлерде орналасуы мүмкін. Қонақтарды бүл 
жерлердегі рекреациялық мүмкіндіктер мен кескіндемелік пей- 
заждары таңғалдырады. Оларға керемет тамақтандыру, қымбат 
сусындар таңцауы, түрмыстық қызмет жэне нөмірлерде қызмет 
көрсетулерді үсынады. Көптеген қонақ үйлер белсенді қонақтарға 
кең спектрлі қызметгер үсынады: би, гольф, теннис, атпен серу- 
ендеу, табиғатқа сапар, шаңғы тебу, жүзу. Тағы да ерекше жай-
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лы және еркін күш беретін атмоеферада осыған тэн. Бүндай от- 
ельдер өздерінің түрақты түтынушыларына арналып есептелінеді 
жэне эр жыл сайын демалуға келетіндерге, сондай-ақ достары мен 
таныстарының ойдағыдай сипаттаулары мен үсынымдарының 
көмегімен келушілер саны да көп. Осындай қонак үйлердің 
басқарушылары болып жан-жақты тіл табыса алатын, жоспарлай- 
тын, демалыс бағдарламаларын үйымдастыратын және өңдей ала- 
тын адам болуы қажет.

Қонатын және таңғы ас үсынатын қонақ үйлер. Көбінесе 
бүндай категориялы қонақ үйлерді үмытып кетеді. Ол 
бірнеше номірлер орналасқан кішігірім үйлер немесе кішігірім 
коммерциялық ғимаратгар (20-дан 30 нөмірлерге дейін) бо- 
луы мүмкін. Ереже бойынша қонақ үй басшысы да осы үйде 
түрады. Міндетті түрдегі таңгы ас жай, жеңіл түрінен басталып 
толық бағалы түскі асқа дейін пісіріледі. Кейде қонақ үйлер тек 
қана қонатын жэне таңгы ас қызметтерін ғана үсынады. Бүндай 
қызметгер қонақ үйдің томен бағасымен түсіндіріледі. Бүгінгі 
танда мың шақты осындай қонақ үйлер жүмыс істейді. Бүлар 
қонактардың кеңілін қожайын озіне жеке аударумен танымал.

Таймшерлік отельдер -  бүл қонақжай индустриясының дамып 
келе жатқан сегменті болып табылады. Жекешеленген туристер 
бірнеше уақытқа болменің бір бөлігін сатып алуға қүқылы (жы- 
лына бірден екі аптаға дейін). Кебінесе жалға алынған бөлмелер 
қызметі отель секілді болғандықтан, оларды таймшерлік отельдер 
екенін үмытып кетеді. Бүл отельдер әсіресе курортгық аймақтарда 
танымал. Басқарушылары бір жылдан артық уақыт бойы басқара 
алмайды, сондықтан бірнеше апта ғана басқарады деп айтуға 
болады.

Кондоминиум-отельдер таймшерлік отельдерге ұқсас. 
Екеуінің арасындағы айырмашылық тек қана меншік формасын- 
да. Кондоминиум отельдер ғимараттың тек қана бір қожайынның 
басқарылуымен беріледі, ал сол уақытта таймшерлік отельдердің 
бірнеше басшылары болуы мүмкін. Кондоминиум отельдерде 
қожайын кэсіпорын басшысына қанша уақытқа жалға алатыны ту- 
ралы хабарлама жасайды.
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Таймшерлік жэне кондоминиум отельдерінің басшыла- 
ры ғимараттан жалга бергеннен түскен пайданы алады жэне 
жарнамал ық жүмыстар үшін, жалдауға, түрмыстық жэне 
техникалық қызметгер үшін кэсіпорын басшысына ақы төлейді. 
Қожайын сонымен қатар ғимараттың жиһаздарына да жауапты. 
Әдетте нөмір қонақ бөлмесімен, ас үй, (кухня), ванна, бір немесе 
бірнеше жатын бөлмелерімен қамтамасыз етілуі тиіс. Қонактар бір 
екі апта осында тоқталады.

Ә л ем д е г і ең  ү зд ік  о т ел ь д ер . Әлемдегі 100 шақты банкирлер- 
ден сұхбат өткізу барысында бірнеше жылдардан бергі элемдегі 
ең бірінші болып Бангкоктағы Огіепіаі отелі есептелді, одан кейін 
гонконгтік К.е§епІ жэне Уіег .Іаһгепгеііеп, гон кон пік  Мапёагіп 
ОгіеШаІ жэне лондондық Соппаи§һі:. 2001 жылы бүл тізімде 
өзгерістер пайда болды: К.е§еп1 Ноп§ Коп§ жэне Веі-Аіг (Лос 
Анджелес) бірінші орындарға шықты, сингапурлық 8һап§гі-Ьа -  
үшінші орында, солармен бірге элемдегі ең үздік ондыққа алты 
азиаттық отельдер кірді.

Әлемдегі ең үлкен отель -  бүл Лас-Вегастағы МОМ Огапі. 
Бүнда 5505 қонақ үй бөмелері бар.

Ә л ем д ег і ер ек ш е о т ел ь д ер . Әлемдегі ең бір ерекше жэне 
бірден бір керемет қонақ үй -  Кенияның табиғи парктерінің 
біріндегі Тгееіорз Ноіеі («таулардың шыңындағы отель»). Дэл 
осы отельде 1952 жылы Елизавета II өзінің Англияның ханшай- 
ымы болғанын естіген. Бүл отельдің бірден-бір ерекшелігі дэл 
ағаштардың шыңында орналасқаны жэне терезелерінің астынан 
жабайы аңдардың суатқа жиналғанын көріп тамашалуға болады.

Австралия озінің су астындағы әйгілі тосқауылымен мақтан 
түтады: теңіздің астында орналасқан қонақбелмесініңтерезесі ке- 
ремет су астының пейзажына сүйсініп қарауға мүмкіндік береді.

Ең күшті тау маңындағы отель Гималайдың бөктерінде 
орналасқан. Қолайлы ауа-райы кезінде одан Эверестке керемет 
көрініс ашылады. Әдетте қонақтардың 80% биіктігіне шыдамай 
лоқсып, бастары ауырып, үйықтай алмай зардап шеғеді. Таң- 
ғаларлық емес, нөмірлердегі қызмет көрсету кезіндегі еңтаны мал 
тап сы ры с-оттегіге : минутына 1$.
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£  »  Қонақжайлық кешенінің 
’ " уйымдастырушылык күрылымы

Әлемдік қонақжай индустриясында конак үйлердің алуаи 
түрлеріне, қонақ үй қожайындарының қарым-қатынастарына, си- 
паттамаларына байланысты келесідей болып ажыратылады:

]. Тәуелсіз қонақ үйлер, тапсырыс беру және колдану 
л<өніндегі қожайынның басқаруы:

-  кожайынның өзінің басқаруы;
-  жалдамалы маман-менеджерлердің көмегімен неме- 

се келісімшарт бойынша жалданган, арнайы басқару 
комгіанияларының көмегімен, сонымен қатар өзінің 
нарықтық белгі немесе қызмет көрсету белгісінің болуы.

2. Қонақ үй тізбегіне кіретін қонақ үйлер (бірлестігі) келесі 
белгілер бойынша ажыратылады:

-  ортақ біріккен заңды мүшелері болып табылатын 
басқарушылары бар қонақ үйлер тізімі, осыдан ұйымдық 
бизнес жэне администраторлық тізімді басқаратын қонақ 
үйлер-жекеменшікөкілдеріне. Тізімді басқарушы бизнестің 
шығыеы мен басқарылуына жауапкершілікке алады жэне 
соған сәйкес түскен пайдадан алуға толық қүқығы бар;

-  бірлескен мүшенің тізіміндегі қонақ үйлер, бизнеске қаты- 
са алатын франшиза келісімшарты бойынша қабылданушы- 
лар (франшизалық мүшенің тізімі). Франшизалық қонақ 
үй администраторлық тізімнің тікелей бақылауынсыз өз 
бетімен басқарылуы ықтимал;

-  қонақ үй бірлестігіне кіретін шарт қоя отырып басқаратын 
жэне солардың жеке кәсіби қонақжайлық компаниясының, 
қонақжайлық оператордың, солар үшін қожайындарынан 
операңиялық сыйақы алатындар.

а) басшы операторға толықтай басқару процесін қадагалауға 
жэне оған араласпауға мүмкіндік бере отырып, тек қана қорытынды 
таза табысты алып отырады. Сонымен қатар оператор да өзінің 
жасаған қаржылық және операциялық тәуекелділіктері үшін 
жауапкершілікті өз мойнына алады;
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э) басшының өз мойнында басқару процесіне араласуды 
бақылау, барлық операиялық шығындарды басқару жэне операциялық 
жэне қаржылық тәуекелділік төлемдерін басқару, бірақ оператор да 
келісім шартга айчылғаидай кейбір жағдайларда өзінің жасаған опе- 
рациялары үшін жауапкершілікті мойнына алады:

б) басшы жеткілікті жэне ауқымды түрде оператордың 
жасаған жүмысын бақылап отырады, бірақ байқаусыздан болған 
ойластырған жағдайлар мен өрескел жагдайлардан басқа, оны 
толықтай қонақжайлық бизнесінің шығыстарынан босатады.

-  келісімшарт бойынша басқа қонак үйдің басқаруында бо- 
латын қонақ үйлер, жеке саудалық белгі немесе қызмет 
көрсету белгісі болатын жағдайда, келісімшарт арқылы 
басқару шешімі бойынша қонақ үйдің өз статухын 
өзгертіп немесе өзгертпеуге қонақ үйдің басқа нарықтық 
қатынастардың субъектілеріне арналады, яғни тәуелсіздікті 
сақтап қалу немесе жоғалту сияқты жағдайлар;

3. Тэуелсіз бірлестік қүрамына кіретін қонақ үйлер.
-  бірлестік қүрамына пайданы көтеру мен коммерциялық 

мүмкіндіктер мақсатында кіретіндер. Қонақ үй 
бірлестіктері барлығына толық тәуелсіздікті сақтай оты- 
рып, коммерциялық операциялар мен маркетинггік сая- 
с а п ы  қосып, көп жагдайда бірдей тауарлық белгіні жэне 
бірлестікке қатысқаны үшін салымдар төлейді: алғашқы 
салым, тауарлық белгі үшін, ай сайынғы жарнамалар үшін 
және брондау ақпараттандыру жүйелері үшін.

Қонақжай кәсіпорнының үйымдастырушылық қүрылымы 
қонақ үй белгілері бойынша, олардың орналасу орны, қонақтардың 
ерекшелігімен жэне басқа да факторларымен айқындалады. Ол 
жеке жұмыскерлеріне қойылатын өкілеттік жэне міндеттемелер- 
дің бейнесі болып табылады. Бірақ бүл кез келген қонақ үйлерде 
болатын ең негізгі қызметтерді айқындауға кедергі болмайды:

-  нөмірлік басқару қорының қызметі;
-  экімшілік қызмет;
-  қоғамдық тамақтандыру қызметі;
-  коммерциялық қызмет;
-  инженерлік (техникалық) қызмет.
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Нөмірлік қорды басқару қызметі мынандай сүрақтардың жа- 
уабын қарастырады: нөмірлерді брондаумен байланысты, олар- 
ды тіркеумен жэне номірлерге орналастырумен, сонымен қатар 
үйге шыгарып салу немесе келесі маршруттық пунктте саяхат- 
тау кезіндегі тур аяқталғаннан кейінгі қызметтер, туристерге 
нөмірлерде кызмет көрсетуді қамтамасыз етеді, нөмірлердегі ең 
қажетті санитарлы гигиеналық жағдайды қарастырады жэне ор- 
наластыратын бөлмелердегі жайлылық деңгейін қарастырады, 
түрмыстық қызметгерді қонақтарга көрсетумен айналысады.

Қызметтер қүрамы:
-  нөмірлерді пайдалану бойынша басшы немесе менед- 

жер, қабылдау және орналастыру қызметі, персоналдар 
қызметтері, біріккен сервистік қызмет (швейцар, киім 
ілетін қызметкер, гараж шаруашылығының қызметі), тігу 
қызметі, консьерж қызметі, пошта қызметі, нөмірлерді жи- 
настыру инспекторы, сақтандыру қызметі;

-  әкімшілік қызметі мына қызметтерге жауапты: қонақжай 
шаруашылығының барлық үйымдық басқару қызметімен, 
қаржылық мэселелерді шешеді, кадрлық мәселелерді 
қамтамасыз етеді, қонақ үй персоналдарына арналған қажетті 
мүмкіндіктер еңбегінің қүрылуымен жэне ұстануымен айна- 
лысады, күзет бөлімінің дұрыс жэне ережеге сай құрылғанын 
бақылайды, техникалық қауіпсіздік, өртке қарсы жэне 
экологиялық қауіпсіздікгі, оған мыналар кіреді: секретариат, 
қаржылық кызмет, кадрлық қызмет, эколог, ертке қарсы жэне 
техникалық қауіпсіздік инспекторы.
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2 1 -су р ет  -  Қ о н акж ай  циклы

Бас администратордың міндеті мыналардан тұрады: қонақтар- 
ға қызмет көрсетуді жақсарту, эрқашанда қонақтарға мүлтіксіз 
қызметтер мақсатында жақсы қызмет корсетуде қонақтардың 
қажеттіліғін қанағаттандыру.

Жай күндер арапығында қонақ үйдің бас администраторына 
көп жүмыстарды алмастыруға тура келеді:

-  кезекші администратордың баяндамасын тексеру;
-  откен түннің нөмірлерді толтыруын бағалау;
-  нөмірден өткен түннен түскен орташа пайданы есептеу;
-  тегін бөлмелердің барын тексеру;
-  ерекше жағдайларды анықтау;
-  жақын айлардағы үйымдық ақпараттарды анықтау;
-  сол күнгі қонақтардың келушілер мен кетушілер тізімінен 

қарау;
-  лауазымды адамдардың тізімін қарау жэне тіркеуге 

арналған қагаздарды дайындау;
-  барлық келушілерге тіркеуге арналған қағаздарды дайын- 

дау;
-  қызмет кәрсету бәлім басшысының жиналысына қатысу 

жэне басқа да жиналыстарга қатысу;
-  келесі күннің келушілер мен кетушілер тізімін қарастыру;
-  келушілер мен кетушілерге арнап арнайы бүйрықтар жа- 

сау;
-  күнделікті жүмыс уақытын тексеру.
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Кейбір отельдерде тәртіп орнатылған, орынды резервтау 
менеджері және оның көмекшісі өтім бойынша директорга еееп 
береді, ал бас бухгалтерге түнгі аудитор мен оның көмекшілері 
жэне кассир есеп береді.

Бас администратордың лауазымды міндеттемелері:
1. Нөмір өтімділігін басқару. Отельдің барлық бөлімдері 

бірігіп жүмыс жасауы қажет. Резервтау қызметі өтімділік нөмірінің 
пайызын көтереді, ең жақын күндерге алдын ала тагісырыс 
беру -  бұл таяу күнде келетін қонақтардың жоспарланған кеші. 
Кешкі сағат 6-да үстелдерді резервтау оз жұмысын тоқтатады 
жэне барлық келушілер, сонымен қатар бос нөмірлер кезекші 
администратордың қол астына беріледі. Ол барлық бос нөмірлердің 
өтімділігін қарастырады, сонымен бірге оңтайлы орташа тэуліктік 
нөмірдің бағасына қол жеткізуді ұйымдастырады. Бұл сан былай 
есептелінеді: бір тәулік ішінде барлық берілген бөлмелерде бір 
күндік тұрған бағасының қосылуымен жэне берілген нөмірлердің 
мөлшерінің алынған сомасына бөлінеді.

Мысалы:

Ұйымдаскан брондау 100 номірлер $140=$14000
10 апартамеі іттер $250=$2500

Индивидуалдық брондау 250 номірлер $160=$40000
Арнайы жеңілдіктер 
көмегімен брондау 50 номірлер $125=56250

Барлығы 410 номірлер =$62750
Орташа тэуліктік 
нөмірлер бағасы (ОНБ) $627 тең 50/410=$ 153

ОНБ-ның ең танымал тәсілдерінің бірі болып жаппай сату 
тапшылығы жэне пайыздық табысты басқаруы болып табылады. 
Біріншісі беделді сәттегі шерулердегі жазулардан тұрады, мыса- 
лы бос емес беделді нөмірлердегі абыройлы нұсқауымен. Екінші 
әдіс атаулы басқару пайыздық табыс арқылы қолданылады, яғни 
әуелиния агенттіктерінде бұл жерлерде сұраныс тұрақсыздығы-
12 - 3/97-12
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мен ерекшеленеді. Бұның мағынасы көп кундер бұрын 
резервтеуді жасаган кезде тұтынушыларга, үш күн қалған кезде 
резервтеген тұтынушылармен салыстыра отырып, оларга бірнеше 
жеңілдетілген тарифтер қарастырылуын айгамыз. Отельдерді тол- 
тыру барысында бірнеше факторларды айтуга болады. Олардың 
ішіндегі ең бастысы болып сұраныс пен ұсыныс есептелінеді.

2. Қонақтарға арнайы баланстық шоттар жүргізу. Бұл 
міндеттеме мыналардан басталады: авансгық депозиттерді алудан, 
қонақтардың шоттарын ашумен және эр түрлі бөлімдерден түскен 
барлық шығындардың жазбалары. Көптеген отельдер автоматтық 
жүйе түріндегі басқаруды ұстанады жэне пунктік сатылым терми- 
налдары, ягни бұлардың барлығы бас администратордың офисіне 
жіберіледі. Автоматтық жүйелік басқарудағы соңгы жаңалық -  
шотты дистанциялық бақылау. Бұл жүйе қонаққа өз бөлмесінде 
өзінің шотын тексеруге және телеэкран арқылы көруге мүмкіндік 
туғызады. Қонақ бұл жүйені қосады да, барлық шығындарын 
тексереді жэне қажетті төлемақыны жүргізе алады. Сома кредиттік 
карточкаға жіберілуі мүмкін, ал шоттың көшірмесі қонаққа неме- 
се қонақтың фирмасына жіберіледі. Бұндай жүйеге элі көшпеген 
отельдер көп жагдайда соңгы кететін қонаққа кешке карай оган 
езінің жеке шотынан чектің көшірмесін береді (кеткенге дейін 
барлық шығындарын есептеу мақсатында).

3. Пошта, факс жэне хабарламаларды жеткізу қызметтері, 
сонымен қатар жергілікті жэне қонақ үйдің жаңалықтары.

Күндізгі кезектің негізгі міндеттері:
-  Журналды тексеру жэне қонақтардың келгені, келмегені 

туралы нөмірлерді толтыру, бөлмені резервтеп, бірақ 
келмегенді жэне соған сэйкес ақпарат жіберу.

-  Барлық бос нөмірлерді санау және соңғы мәлімдеме жасау.
-  Бөлмелердің қанша санын жэне ең бірінші мүмкіншілікте 

қандай нөмірлерді беруді шешу
-  «Арнайы қонактарға» алдын ала апартаментті ерекшелеу, 

жиналысқа бөлмені дайындау.
Қонақ үйден кететіндердің ақпараттарын тексеру:
а) барлық шыгындардың шотқа тіркелгендігі, эсіресе соңғы 

телефон қоңыраулары мен таңғы ас;
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э) қонақпен бірге отельде болған уақыттардың барлық 
шығындарын карай отырып шоттың дұрыстығын тексеру;

б) қолма-қол ақшамен немесе кредиттік карточкамен 
төлемақыны қабылдау;

в) күтпеген қиындатылган жағдайда өзіңді салмақты түрде 
үстау;

-  қонақтардың сұранысына жауапты сыпайы түрде беру;
-  журналға барлық құнды естеліктерді жазып отыру;
-  конақтың сұранысы бойынша кез келген тазалауларды 

ұйымдастыру;
-  «Арнайы қонақтарға» ерекше көз салып бөлмелеріне 

гүлдерді қоюды ұйымдастыру жэне т.б. арнайы белгілерді 
қою туралы э к і м п і і л і к  шаруашылық персоналдарға бұйрық 
беру;

-  кілтті берген және қайтарған кезде дұрыстығын тексеру.
-  Администратор үстеліндегі кезекші қиын жағдайларда 

жұмыс істей алуы қажет. Өйткені ол бэрінің көз алдында 
және эрқашанда оған біреу оның жұмыс жасауына кедергі 
келтіруі мүмкін. Сондықтан стрестік жағдайлар болсын 
тыныштық сақтай білу керек.

Кешкі кезектің негізгі міндеттері:
-  ерекше жағдайларды заттай ретінде журналды тексеру;
-  арнайы нөмірлердегі түзетулерді жөндеу үшін нөмірлердегі 

толтыруларды, жагдайларды тексеру;
-  қонақтарды қабылдаумен айналысу;
-  өз кезегінде жасалатын алдын ала тапсырыстарды кабылдау 

жэне кейін келетін қонақтарды да қабылдау.
Басқарудың автоматтандырылған жүйесі. Отельді 

басқарудың автоматтандырылган жүйесі арқылы оңай 
шешімдерді қабылдауды, нөмірлерді сақтау жэне резервтелген 
нөмірлер туралы ақпарагты табу, тұрақты тұтынушыларды, шот- 
тары мен қажеттіліктерін қамтамасыз ету. Отельді басқарудың 
автоматтандырылған жүйесі компьютерлік теру программа- 
сы арқылы жүзеге асырылады. Оның көмегімен ақпараттарды 
жинауға жэне пайдалануға, офистерде жұмыс істеуге басқаруға 
ыңғайлы. Осы терушіллердің ішінен төрт программа аса қажет,
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өйткені администраторлардың қажетті ақпараттарын мыналар 
қамтамасыз етеді:

-  резервтеу қызметін басқару:
-  қонақтарға қызмег көрсеіуді басқару;
-  қонақтармен еееп айырысуды басқару;
-  отельді басқару кезіндегі ортақ сұрактар.
Келіктік а,ген'гтіктер де бұл орталықтандырылған жүйеге 

компьютерлік байланыс арқылы тікелей қосылу мүмкіншілігіне 
ие. Отельдің жүзден аса қызметкері осы жүйе арқылы эрқашанда 
мынандай бағыттағы ақпараттар ала алады:

-  резервтеу;
-  бас администратордың офисі;
-  коллективтік шоттарды әзірлеу;
-  тұрақты түтынушылар туралы мәлімет;
-  отчеттардың мэтіндік редакторы;
-  көліктік агенстволардың қызметтері үшін шоттар;
-  турларды дайындау;
-  әкімшілік шаруашылық мәселелер;
-  пайыздық кірістерді басқару;
-  комплекстік программаларды құру;
-  тауарлық нүктелерге арналған интерфейс;
-  экологиялық бақылау;
-  орталықтандырылған резервтеу;
-  қалалық гроссбух;
-  кредиторлық қарыздар;
-  ассоңиацияларды басқару;
-  кәп уақытқа нөмірлерді жалға берудегі толемақы;
-  таймшерлік жалға беру төлемақысы.
Орташа жэне үлкен отельдерде шоттарды эзірлеуге жэне 

сатып алуға арналған, администратордың үстелінде бақылау 
жасауға арналған мини-компьютер болады. Отельде, еонымен 
қатар сол секілді басқа да бірнеше мониторлармен жабдықталған 
қызметтер бар: сауда нүктесі, қамтамасыздандыру, конференц-зал- 
дар. Шағын отельдер мини-компьютерді бөлек қолдануы мүмкін 
жэне оны жергілікті желіге сұраныстарды эзірлеуге арнап қосуы 
мүмкін.



5. Қонақж айлық индустриясы  1X1

Басқарудың авгоматтандырылған жүйесі Маггіоіі Ноіеіз 
компаниялары ІВМ 173 К.І8С ВузІет/бОО жүйесіне негізделіп 
жасалған. Барлық дүниежүзіне әйгілі 250 отельді қамтиды. Бүл 
желіні қүруда бірнеше мәліметтер базасын кірістіре отырып 
барлық сүрақтардың жауабын қарастырган: қамтамасыздандыру, 
кадрлар, бухгал герия, администраторлық бөлімі.

Ұсыныстардың көптігі қонақжай шаруашылыгына деген 
сүраныс жайында, ягни баганы төмендетуге жэне қызмет көрсету- 
ді жоғарылату мақсатында администраторларды ақпараттық 
технологияларға көңіл аударуға күштеді. Компьютерлендірілген 
жүйе тапсырыстарды әзірлеу кезінде, отельдерге кез келген 
күндерді толтыруға мүмкіндік берді. Компьютерлік програм- 
маны қолдану резервтеу қызметіне тұтынушылардың жеке тап- 
сырыстарын кең колемде ескеруге мүмкіндік береді. Жоғарыда 
кәрсетілгендей, пайыздық табысты басқару кезінде табысты 
ұпгайту үшін технология қолданылады. Ол тұтынушылардың кез 
келген қызықтыратын сұраныстарын болжауға мүмкіндік береді 
жэне содан шыға отырып нәмірдің оңтайлы багасын белгілейді.

Пайыздык табыстарды басқару -  бұл сұраныстың болжау 
әдістемесі, қонақ үй номірлерінен табысты ұлғайту мақсатында 
қолданылады. Бұның негізі -  ұсыныстар мен сұраныстар 
арасындағы экономикалық пайданы алу, бага өсуде, сұраныс 
оскен кезде жэне темендегенде оның азайғандағы, бірақ отель 
үшін эр нөмірді эталондық бағасымен сату тиімді болады. ІІІын 
мэнінде олай емес, кеп немірлер арзан бағамен беріледі, мыса- 
лы, корпоративтік немесе ұйымдық мәселелерді айтуға болады. 
Эталондық бағамен берілетін біршама отельдер барлық немірлер 
үшін аз ғана пайыз алынады. Ойткені нөмірлер үшін корпоративтік, 
ұйымдық және басқа да жеңілдетілген бағаларға деген сұранысты 
қал ы птастырады.

Бұл әдістемеге сүйенсек, нөмірлерге деген бағаларды, қай 
күндерге резерв жасалатындыгын ғана емес, сонымен қатар 
немірлердің қай түріне резерв жасалғандығын міндетті түрде 
ескеруіміз керек. Мысалы, екі адамдық немесе керемет апартамен- 
ті бар нөмірлерде бір адам тұрса, өнда ол бір орын ушін эталондық 
бағадан жоғары баға төлеуге міндетті. Сонымен қатар, нөмірде бір
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кемесе бірнеше адам тұратын болса, онда ол отельге бір ғана адам 
тұрмагандықтан улкен кіріс беруге тиісті. Онда пайыздық табы- 
сы былай есептелінеді. Егер отельде 300 нөмір болатын болса, ол 
үшін эталондық баға 150 $. Орташа алғанда күніне шамамен 200 
нөмір беріледі және олардың орташа бағасы 125 $.

Отельдің толығу пайызы 200/300 = 66,6%
Нәмірлердің пайда әкелетін коэффиңиенті 125$/200 = 62,5% 
Пайыздық табысы 66,6x62,5 = 41%
Қонақ үй шаруашылығында кеп қолдану мақсатында бұл 

әдістеменің мына факторы негізге алынады, резерв жасалына- 
тын күніндегі бағаның тұрақсыздығы. Егерде қонақ немірге деген 
сұраныс жоғарылаган кезде келсе, содан номірді ол бірнеше күн 
қолданса, сұраныс түскенге дейін, онда қай тариф бойынша одан 
телемақы жүргізіледі. Сонымен қатар, осы секілді тамақтандыру- 
ды да пайда ретінде бағасын кетеріп тұруға қажетті емес деп 
айтуға болады.

Резервтеу. Резервтеу бөлімі менеджер көмегімен басқарыла- 
ды, біршама отельдерде қызметте бас администратормен қатар 
бір сатыда тұрады және екеуі де қызмет корссту директорына 
бағынады. Яғни бұл мынаны көрсетеді, резервтеу жинау бөлімімен 
байланыста болғандықтан жэне пайыздықтабысты басқаруды өзіне 
қосады. Резервтеу -  қонақжайлық индустриясындағы қонақтар 
немесе жеке тұлғалар үшін ең бірінші байланыс. Бұл байланыс 
телефон арқылы болса да, отельге деген козқарас дэл осы кезден 
қалыптасады. Бұл қоңырау қабылдаушының білімді болуын қажет 
етеді. Яғни қонақ жақсы отель іздегендіктен, бірнешеуіне қоңырау 
шалады, сондықтан резервтеу үстеліндегі адам таңдауға әсерін 
тигізеді, бэсекелестер арасында да әсері мол.

Резервтеу бөлімі әдетте 08.00 - 18.00 аралығында жұмысын 
атқарады, ал қызметкерлердің саны отельдің колеміне байланыс- 
ты. Олардың міндеті -  максималды жоғарғы бағаға отельдегі 
барлық бос орындарды сату, сондықтан олар эр потенциалды 
тұтынушылар үшін күресу қажет, оларды оның міндеттемесіне 
сай келетіндігін, тіпті таңғалдыратынына сендіру қажет. Резервтеу 
үшін бірнеше арналар қолданылады:
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1. Отельдін ішіндегі: »
a) телефон;
b) факс;
c) телекс;
<і) хат;
е) телеграмма.
2. Корпоративті телефон (800 нөмірге дейін).
3. Көліктік агенттік.
4. Орталықтандырылган резервтеу.
5. Конференциялар мен жиналыстардың ұйымдастыру- 

шылары.
6. Турларды ұйымдастырушылар.
7 Сол компанияга қарасты басқа отельді ұсыну.
8. Әуежай ішіндегі телефон.
9. Тапсырыс беруші отельге тек өзі келеді.
Резервтеу үстелінің жемісті жұмысынан отельдің шынайы 

(реалды) жэне потенциалды табыстары байланысты болады. Қонақ 
үйлердегі көп жүйелерінде нөмірлерде орталықтандырылган ре- 
зервтеу жүйесі болады. Одан потенциалды түтынушы мемлекет 
және шетел аумагында тегін қоңырау шала алады. Резервтеудің 
корпоративті орталықтанған жүйесі операторға эр отельдер 
жүйесіндегі бос нөмірлердің бар екендігі туралы ақпарат береді. 
Тапсырыс бірден жасалғаннан кейін, сәйкес қонақ үйлік нөмір 
бос орындар тізімінен бірден өшіріледі.

Расталған резервтеу -  арнайы хабарландырулар арқылы 
расталған, түтынушыларға отельден жіберғен резервтеудің түрі бо- 
лып табылады. Резерветеуді раетау үшін бірнеше уақыт қажет 
болады, себебі резервтеу туралы хабарландыру түтынушыға 
пошта немесе факс арқылы жіберілуі тиіс. Әдетте хабарландыру- 
да растау нөмірі көрсетіледі, келушінің келетін немесе кететін күні, 
тапсырылған нөмірдің түрі, қонақтардың саны, қажетті төсектің 
саны, сондай-ақ кез келген арнайы талаптар қарастырылады. От- 
ельге келгеннен кейін резервтеу бөлшектерін тексеру мақсатында, 
қонақ арнайы хабарландыруларды өзімен бірге алып келуге болады.

Кепілді резервтеу -  бүл отельдің түтынушыға тапсырыс 
берілген нөмірді алуға кепіл беретін арнайы расталған түрі. Әдетте
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бүл кешігіп келген жагдайда айтып қалуга кемегі тиеді. Отель 
қонақтын кредиттік карточкасының нөмірін жазып алады, өзіне 
кепіл бере отырып, ол жоқ болган кезде де нөмірдің төлемақысын 
жүргізе алады. Осындай талаптар арқылы отель келісім бойынша 
жэне түтынушы келгенге дейін нөмірді үстап отырады. Кепілді 
резервтеудің жайлылыгы мынада, егерде қонақ келе алмайтындай 
жагдайлар туындаса онда ол тагісырысты бірден жойып жібере ала- 
ды. Бұл ягни бос нөмірлер бар екендігі туралы тура көріністі бере 
алады жэне қонақгың келмейтініне нық сенімді болады.

Кепілді резервтеудің басқа формасы ол -  депозиттік (аванс) 
төлемі. Кейбір жағдайларда (мысалы, демалыс уақытының қызған 
кезі) келмейтін қонақты күткен кезде бөлмелердің қолданбай 
қалу қаупін болдырмас үшін, отель бір күннің немесе барлық 
түратын күндерге аванс жіберуін сүраута болады. Бүл үшін от- 
ель ойластырылған күннің бірінші кешінде, қонақтың кредиттік 
карточкасының нөмірін біліп алуы тиіс жэне одан қажетті 
төлемақысын Бүл «Келмей қалу» қаупімен күресудің бір тәсілі.

Байланыс қүралдары өзіне қызметкерлерге арнап ішкі бай- 
ланысты қосады, түтынушьшармен байланыс (пейджерлік жэне 
радионы қосады), дыбыс жазып алатын автожауапшы (авто- 
ответчиктер), факстар, хабарлама жіберетін және қауіпсіздік 
орталықтарының қызметі. Түтынушымен бірінші байланыс те- 
лефон арқылы болса да, отельге деген көзқарас дәл осы кезден 
қалыптасады. Яғни бүл барлықтелефон қоңырауларына операгивті 
және мүқият, сыпайы жауап беруді қажет етеді. Өйткені еңбірінш і 
көзқарас есте қалып қояды.

Байланыс орталығы -  барлығы соған байланысты, 
қаншалықты баяу жылжып өтетін болғандықтан, отель өміріндегі 
ең маңызды элемент. Сонымен қатар, бүл қосымша табыстың көзі, 
әдетте отельдер қонақтар бөлмелерінен қалааралық қоңыраулар 
үшін өз бағасынан 50% қосылады, сол график бойынша, бас 
администрагордың жүмысы секілді -  үш сменада, тәулік бойы 
жүмыс істейді.

Қоғамдық тамақтану қызметі қонақтарға қызмет көрсетуді 
қонақ үйдегі мейрамханалар, кафе, барлар арқылы қамтамасыз
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етеді және банкеттердің кызмет көрсету мен уйымдастыруды. пре- 
зентациялар туралы шешеді. Оларға мыналар жатады: ас үй, мей- 
рамханалар, барлар, кафелер, банкеттер қызметі.

Коммерциялық қызмет оперативтік жэне стратегиялық 
жоспарлау мәселелерін шешумен айналысады. Бүл қызмет қонақ 
үйдегі шаруашылық және қаржылық қызметтердегі қорытындыға 
талдау жасайды жэне қоммерциялық директор мен маркетингтік 
бөлімшеден гұрады.

Инженерлік (техникалық) қызмет -  кондиционерлік жүйе, 
жылумен қамтамасыз ету, санитарлы-техникалық жабдықтар, 
электортехникалық қүралдар, жөндеу жасау қызметі жэне 
қүрылыс, теледидар жүйесі және байланыс секілді қызметтерді 
жүзеге асырады.

Қызмет қүрамы: бас инженер, ағымдағы жендеу жүмыстары- 
ның қызметі, аймақтағы абаттандыру қызметі, байланыс қызметі.

Көмекші қызметтер қонақ үй кешеніндегі жүмыс процесін 
қамгамасыз етеді, тазалау қызметтерін үсыну, киім тігу қызметі, 
төсек жабдықтары, көптеген қызметтер, қойма қызметі жэне 
басқалары.

Қосымша қызметтер ақылы қызмет көрсетеді. Олардың 
қүрамына шаштараз, бассейн, сауна, солярий, аэрарий, спорттық 
қүралдар жэне т.б. бөлімшелер.

М енеджментгің бірыңғай жэне мінсіз модельдері болмай- 
ды. Бірақ барлық шешімдер, түтынушылардың қажеітіліктерін 
қанағаттандыруға бағыгталған жэне олар иерархиялық басқаруда 
қатал айқындауға сүйенеді. Қазіргі заманға сай талаптар жүйесінде 
басқару бэсекелестік қабілеті болатындай қарагіайым және икемді 
болуы қажет. Ол мынандай мінездемеге ие болуы қажет:

-  басқару деңгейінің кішігірім саны;
-  білікгі мамандармен жасақталған кішігірім бөлімшелер;
-  кәсіпорын қызметі жэне үйымдастыру жүмыстары, 

түтынушылар қажеттілігінен хабардар болу.
Барлық қонақ үйлер айқын иерархиялық менеджментке ие, 

оның шеңберінде барлық мүшелері езінің статусына байланыеты 
анықталған орынды иеленеді.
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5 . 3 .  Қоиақ үй қызметтерінің ерекшелігі

Қонақ үй қызметі немесе қызметгер кешені нарыққа өз 
тауарлық өнімін үсынатын коммерциялық өндіріс болып табылады.

Қызмет -  бүл айырбастау мәмілелері арқылы клиентпен са- 
тылып алынатын онім жэне де сатып алу иелік ету емес, заттық 
формаға айналмайды, өнімге рүқсат жэне оның қолдануы белгілі 
бір уақыттарына жэне нақтылы орындарда іске асқанында жүзеге 
асады. Қызмет, соның ішінде қонақжайлық ерекше орын алады.

Қызметтің негізгі өзіне тэн ерекшелігімен қонақ үйлер тауар- 
лық өнім ретінде, өндірістік қызметтің нәтижесі процестерінің 
сәйкес келуі болып табылады. Қонақ үйде қызметті іске асыру 
кезінде түтынушылар уақыты мен кеңістігіне байланысты.

Қонақ үй қызметтерінің ерекшеліктері:
-  Өндіріс жэне түтынуды бір уақытта қолдануда, мей- 

манханалық қызметті кейін жасауга және сақтауга бол- 
майды. Қонақ үй қызмет түтынушының аз уақыттық 
сұранысын қанагаттандырады. Егер қызмет дер кезінде 
корсетпеген жағдайда қонақ үйдің потенциалды табысын 
жогалтады және оны қайтатолықтыра алмайды.Уақытында 
көрсетілмеген қызмет үшін болашақта қонақ үйге залал бо- 
луы мүмкін.

-  Өндірушінің аумагындағы өндіруші жэне тұтынушысының 
сатып алуының жанында өзара әрекеттесу олардың (қонақ 
үйдің қызметшісінен қонақ үй қызметгері сапасының 
тэуелділігі) тікелей байланысуында.

-  Қонақ үй қызметінің өлшемсіздігі. Ол тек қызмет көр- 
сетілгеннен кейін гана багаланады жэне бірден багалана 
алмайды. Қызметті өлшеу мүмкін емес жэне оны багалау 
қызмет көрсетілгеннен кейін жэне уақыт өткеннен кейін 
гана болады.

-  Сұраныстың тұрақсыздыгы (маусымдық ауытқу) жыл 
сайынғы шығындарда (тұтынушылардың санына байла-
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нысты емес) жэне тұракты төмен айнымалы ціығындарға 
қатысты (тұтынушылар санына байланысты) қонақ үй 
өнімдерге (қызметгерге) сұраныс тұраксыз жэне маусымнан 
тэуелді болады, маусымдық ауытқуларға ұшырайды. Қонақ 
үй өнімнін өндірісі (жыл сайын, тұрақты) көп мөлшерде зат- 
тық шыгындар жэне айтарлықтай аз көлемде шығындарды 
галап етеді. Тұрақты шығындар, қызмет көрсетілетін 
тұтынушылардың сандарына тэуелді болмағанында емес, 
айнымалы тэуелді болғанында. Бұл көбінесе қонақ үйдің 
белсенді бола алмауында. Қосымша қызметкерлер маусымы- 
на қатыспауына әсер етеді. Олар дер кезіндегі жэне сапалы 
қызмет корсетудегі дәрежеде қызықтырмайды. Шығындарга 
кеткен қаржылық тапшылық қонақ үйдің сапасына кері әсер 
етеді.

Қонақ үй қызметтерінің сату көлеміне тэуелділігі: 
а) қонақ ұй қызметтерінің ішкі сапасы (сервистің деңгейі, 

ыңғайлылық, қызметшінің мэдениеті, имидж);
э) көлік жэне бәсекелестердің саны, оның имиджі, өлкенің 

рекреациясы, мэдени-тарихи мүмкіндіктері, қоршаған орта, 
ауа райы, баға, маркетинг, маркетингтік шешімдері, тұрған 
жер. Қонақ үй өнімінің сатуы қонақ үйдің қызметшісінен 
ғана емес, (ыңғайлылықтар, имидж, деңгей, сервис, мэдениет, 
жабдықталғандық) қонак үй онімінің ішкі сапасы да тәуелді бо- 
лады және сату көп жағдайда туроператорлар мен турагенттер- 
ден тэуелді болады, бәсекелестер санынан, маркетинг (бағасын 
анықтау бойынша соның ішінде) маркетинг шешімдері, көліктің 
болуы жэне көлік қатынастары, қонақ үйдің тұрған жерінен жэне 
ауа-райы жағдайы, қоршаған орта және өлкенің рекреациясы, 
мәдени-тарихи мұмкіндіктері, елдің имиджінен тұрған жеріне 
дейін маңызды.
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\ Президент

22-сурет -  «Астана» конақ үйінің баскару кұрылымы

Өндірістің бірегейлігі мен қызметті пайдалануы тағы да 
бірнеше өзіне тэн ерекшеліктерімен жэне материалды тауардан 
айырмашылығы, нарықтық тауар ретіндегі қасиеті.

Қызметтің орындауы қонақ үйде, белсенді қатысуы бар 
ондірушінің аумағында және түтынушы мен орындаушылардың 
қарым-қатынасы олардың тікелей байланысуында. Сондықтан 
қонақ үйлік өнімнің сапасы қонақ үйдің қызметшісімен едэуір 
мөлшерде анықталып (түйіскен қызмет, фронт-офис) туристпен 
байланысады.
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Қонақ үйдегі қызметтер бөлшектенеді:
-  ақпаратгығы;
-  қоғамдық тамақтандыру;
-  саудалыгы; 

тұрмыстығы;
-  банктігі;
-  дэрігерлік қызмет көрсету;
-  мәдени-спорт қызметін корсетуі.
Қонақ үй өнімі, қонақ үйдегі кәсіпкерлігі және оны іске асы- 

руы, биік кәсіби үсталық, стратегиялықжәне жедел менеджменттің 
шешімдерін талап етеді, адамгершілік, биік рухани мәдениетті 
қажет етеді.

Соңгы екі-үш онжыдцыкта дүниежүзілік қонақ үй шаруа- 
шылығының қуатты дамуы қонақ үй өнімінің өткізу нарықгарында 
бәсекелестікке алып келді. Соңғы онжылдыкқа тұтынушы үшін 
күресуде маркетингтік стратегия басым түсе бастады.

Маркетинг жэне қызметгі сату бөлімінде істейтін қызметкер 
қонақ үй мен болашақ тұтынушылар жайлы толық білуі қажет.

Алматы қаласында қалыптасқан қонақ үй бизнесінде 
тұтынушыларга көрсетілетін қосымша қызмеггері туралы 20-кес- 
теде көрсетілген.

20-кесге — Қонак үй бизнесіндсгі кызметтер тізімі
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Анкара + + + + * - * * 40-50$ * *

Хайят - + + + + * * * 60-70$ * *

Алматы + - + - - * * * - * *

Қазақстан + - - - * * * * * * *

Салтанат + - - - * * * 25$ - *

Сонар + - + - - * * * 20$ - *

Иссык + - + - - * + + - - -
Астана + - + + * * * * * * *

Достык + - + - - * * * 25$ * *



190 Қонақ үй бизнесі

Қонақ үй бөлімшелеріне сипаттама жэне олардың 
атқаратын функциялары -  қонақ үй кешен бөлімшелерінің 
негізгі қызметі. Заманауи мейрамханаларда (толық сервисті) 
толық кешенді қамтамасыз ету, материалдық-техникалық ба- 
замен қамтамасыздандыру, туристерге орталықтандырылған 
қызмет көрсетуі, демалушылардың, саяхатшылардың сұранысын 
қанағаттандыру. Қазіргі қонақ үйдің қүрайтын материалдық- 
техникалық базаларын маңыздылыгы жэне толық тізімі оның 
төлқұжатында көрсетіледі және оның күрделілігін көрсететін 
анықтамалық құжаты болады. Оның қысқаша сипаттамасы сонда 
беріледі.

Ғимараттар, жарық желісі, газ жэне су құбырлары, (туристік 
қонақ үйдің) кешеніне кіретін жүйе келесі топтарга топгастырған: 
экімшілік жэне (өзіндік қонақ үйлік) жататын корпустар, ғимарат 
(мейрамханалар, асхана және тағы басқалар) тамақтанудың 
кәсіпорындары, бос уақытты өткізу орталықтары жэне мәдени 
қызметтер, спорттық қондырғылар, тұрмыстық корпустар.

Ғимараттың жэне құрылғының сипаттамасы төлқұжатында 
көрсетіледі, туристерге көрсетілетін қызметтердің көрсеткіштері- 
не келесілер кіреді: сыйымдылық, өндірістік, елшемі (ұзындық, 
қабаттылық, биіктік, ен), гимараттың пайдалы аумағы, құрылыс 
мөлшері, баланстық бағасы, тозуы, қалдық бағасы, жөндеудің 
түрлері мен уақыты (жасалған, жоспарланған), жөндеуге кеткен 
шығын (жасалган, жоспарланған).

Ғимараттың жэне оның жағдайы туралы жалпы сипатта- 
масы (жаңа, жақсы, қанағаттанарлық) жалпы гимарат бойынша 
мінездемелер, тұрғызылған күнінен бастап, техникалықжағдайына 
дейін көрсетіледі.

Ғимаратгың техникалық жарақтарына келесідей инженерлік- 
техникалық жүйелер кіреді: жылыту жүйесі (орталық, пештік, 
электрлік), еумен қамтамасыздандыру (суық, ыстық), канали- 
зация (сыртқы, ішкі), желдету (табиғи, агымдық, тартылма- 
лы), ауаны бірегейлендіру жүйесі, орталық шаң тазалау, қоқыс 
құбыры, кір құбыры, лифт пен көтергіштер (жолаушылық, 
жүктік), радио жүйесі (радиотолқындардың саны мен орналасуы), 
тележүйе (антенналық, теледидар), телефон байланысы, дабыл
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(күзеттік, өрттік). Ғимараттың техникалық жарақтандыруына 
тағы да келесідей негізгі гехникалық жабдықтандыру кіреді: өрт 
сендірудің алғашқы қүралдары жэне автоматтық өрт сендірудің 
қүралдар жүйесі; жергілікті газдық от жағу орындары, жылыту 
пештері, пештер, газды реттеу қондыргылары және орындары, ав- 
томаттандыру қүралДары, диспетчерлеу, инженерлік қондырғылар, 
байланыс құралдары мен бақылап-өлшеу қүралдары; жинау маши- 
налары мен электр құралдары (еден жуғыш, шаңсорғыш, жугыш 
жинтығы, арбалар, тоңазытқыш, аяқ-киім тазалауға арналған авто- 
маттар, сусындар мен темекілер сату).

Қосалқы қызмет жэне қонақ үй гимаратының (корпустардың) 
белмелеріне, туристерге тікелей қызмет ететін, барлық 
қызмет керсетулерді жатқызады: сақтау камерасы, тұрмыстық 
қойма, техникалық шеберхана, тұрмыстық қызмет керсететін 
орталықтар (аяқ-киім жендеу мен тазалау, киім үтіктеу, жедел 
тазалау мен химтазалау, шаштараздар); көлік билеттерін сата- 
тын кассалар; киоскалар (дэріханалық, газеттік, сыйлықтық, 
парфюмериялық); пошталық байланыс орталығы; жинақ кассасы 
(банк) жэне ақша айырбастау; медорталық жэне изолятор; қызмет 
көрсететін қызметкерлерінің белмесі (эр қабатга); экімшілікке 
арналған белмелер; эр түрлі қоеымша жэне спортгық-сауықтыру 
қызметтерін керсететін орталықтар (бильярд, сауна, турбелме, 
кітапхана, шаңғы сақтау белмесі, спорттық құралдарды жалга 
беру орталықтары); алаң, пакетгеу, сақтау (жолға женелтуге дейін) 
жэне қоқысты жіберу.

Қонақ үйдің жер теліміне қатысты инфрақұрылымдық 
беліктері, қонақ үйге белінген жер телімі жэне оған қатысты 
аймақ, езіне кеп кеңіл белу керек күрделі жэне материалды- 
техникалық базадан түрады: жолдар, әр түрлі рекреациялық 
сабақтарға арналған жолдар, аулалар (балаларға, спорттық, биге), 
тоғандар, су шашқыштар, автотұрақ, жасыл отырғыштар (әсемдік 
ағаштар, кегалдар, гүлзарлар, ескерткіштер, мүсіндер, қоршаулар, 
аумақтар, жарнама, саябақ жиһазы, арқан бойымен жүретін жол, 
тау шаңғысының жолдары,сыртқы жарықтандыру) ұеынылған.
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Қонақ үйде функционалдық бағытқа вестибюльде бір тогі 
аумақ бөлінеді; тұрғын үй бөліғі; қонақтардың тамақгануына 
арналған бөлме; сату-тұрмыстьіқ қызмет көрсету бөлмесі; спорт- 
пен шұғылдану бөлмесі; ойын-сауықтыру; конақтардың бизнесі; 
кызметі’ік және тұрмыстық бөлме.

Вестибюльдің тогітық болмелері қонақ үйдің маңызды 
бөліктерінің бірі болып табылады. Олар қонақтарды күтіп- 
шыгарып салуға арналған, онда жұмыстарды бөлу мен қайта бөлу 
шаралары жүргізіледі.

Қонак үйдің тұрғын бөлігі келушілерге жатын орындар мен 
тамақтану жүргізіледі, демалуға, араласуға болады.

Ойын-сауықтыру бөлімінің құрамы кең. Оған мыналар кіреді: 
киноконцерттік, банкеттік, би залдары, сонымен бірге спорттық 
құрал-жабдықтарды т.б. ұсынады. Іскерлік бөлмелер құрамы -  
конференц-залдар, іскерлік және банктік операциялар жүргізетін 
бөлмелер, корме залдары.

Сату-тұрмыстық кызмет көрсету бөлме тобында 
тұтынуш ыларға көрсетілетін қызметтер сату орталықтары, шаш- 
тараз, химтазалау, фотосурет, ателье.

Қонақ үйдің қызметтік жэне тұрмыстық бөлмесі жұмысты 
ыңғайлатады, тұрмысты, қызметкерлердің тамақтануы, тұрмыстық 
және қосалқы керек жарақтар.

Техникалық бөлмелерде келесі қызметтер орналасады, ара- 
ластыру техникасы жұмысын бақылаушы, орталықтандырылган 
шаңтазалау, телефон, дабыл жэне қонақ үйдің маңызды жүйелері.

Болмелердің құрамы мен аумағы эр түрлі жэне қонақ үй түріне 
байланысты, шарты, шығарылуы, оның сыйымдылығы.

Қонақ үйдің аумағы, яғни қонақ үйдің ғимаратының тұтас 
аумағы оның функционалдық зонасы болып табылады. Ол 
қонақтар мен қызметкерлерді сыртқы ортадан қоргайды (шу, 
газбен ластану, ластық жэне т.б.) келушілерге қолайлы қызмет 
корсетеді. Осы козқараспен қонақ үйдің орнапасуы маңызды 
көлік байланысына, орынды жарнамалық безендірілуіне қатысты. 
Қонақ үйдің жанында қонақтарға арналған демалыс орындары, 
тұрақ, автотұрақтардың орналасуы козделген. Қонақ үйдің жер 
асты өткелін ұтымды пайдалану. Қонақ үй болмесі байланысының
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функциялық сызбасының зерттемесі технологиялық байланыс 
және материалдық тасқындарды рационалдандыруга көмектеседі.

Ішкі ағымдарды ажыратады (бөлме арасында жэне бөлме 
топтары): кіре беріс (сі,іртқы оргадан қонақ уйге) жэне шыга беріс 
(қонақ үйден сыртқы ортаға). Ақпараттық ағымдардан басқа бөлек 
қонақ үйде туратын қызметкерлер агымы, конақтар жүгі, кір, 
қоқыс, мүлік пен логикалық әдістермен реттеуге болады.

Қонақтарды тіркеу, олардың келуі мен кетуін басқару, 
турғындарга эр түрлі қызмет көрсету қонақ үйдің қоғамдық 
бөлігінде болады.

Тутынушыларға қызмет көрсету уйымдарындагы қиындык 
олардың көп молшерде эр түрлі номенклатуралық жумыстарында, 
соған байланысты оларды орындау уақытында қиындық ту- 
ындайды. Көрсетілетін қызмет қызметкерлермен байланысты, 
бірақ олардың ерекшеліктері санында жэне қайталануында. 
Әр түрлі қонақтар ағымын: келуші, кетуші, турушы деп жікке 
бәлуге болады. Сонымен қатар қонақ үй қызметкерлері бурынғы 
қонақтарға қатысты міндеттемелерге ие. Қонақтарды қарсы алу- 
мен, қонақтардың агымын бөлумен айналысатын қызметкерлер 
психологиялық жэне жұйке күштерін елеулі эсерде алады. 
Қонақтарға қызмет көрсету барысына тек қана қызметкерлер ғана 
емес, сонымен қатар басқа да үйымдар қатысады, соган байланыс- 
ты осы топта тиімді технологиялық қызмет керсетуді қиындатады.

Қонақ үйдің вестибюлі эр түрлі аумақты алады: 3 - 2 м ба- 
стап 1,7 м 2-ге дейін бір тесек орынға арналған. Әдетте үлкен 
ыңгайлы вестибюльдерімен престижді (мэртебесі жоғары) қонақ 
үйлерде кездеседі. Вестибюлые: лифті-баспалдақты бөлік, гарде- 
роб пен жүк сақтайтын бөлме, швейцарлар белмесі, лифтішілер, 
таратушылар, жүк көтерушілер, ортақ қолданыстағы санитарлық 
бөлік, пошта қызметін корсететін бөлме, телеграф, телефон, банк, 
сүраныс, көліктік, күзеттік. Вестибюльдің аумағы (бір немесе 
бірнеше бөлмелер) бөлінеді. Белінетін бөліктер; баспалдақты- 
лифтік, қонақ үйге кіретін басты кіріс, қонақтарды қабылдау, 
қонақтардың демалысы, түрғындарға қосымша қызмет көрсету.

1 3 -3 /9 7 -1 2
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Вестибюльді орналастыру мен бөліктердің қызметіне үлкен 
мән беріледі. Сэтті орналастырылған бөлікгер түтьшушылардың 
ағымына а,'іын келеді, біреғей және қиылыспайтын ағымдарға. 
Вестибюльдің эр бөліғінде орналасқан қүрылғылар жеткілікті 
мөлшерде болу қажет. Вестибюльдің неғізғі қабылдау бөліғіне: эр 
түрлі материалдар, эсемділік, жарық, тосқауыл, теңдіктің озғеруі, 
еденнің, көгалдандыру, қүралдарды орналастыру және т.б. жата- 
ды. Вестибюльдің интерьері қонақ үйдің өзіндік визит карточкасы 
болып табылады.

Қонақ үйдіңтүрғын бөлігіне: номірлер, ендік коммуникациялар, 
қонақбөлме, баспалдақты-лифтікхолдар, кезекиіі қызметкерлердің 
бөлмесі кіреді. Көп қабатты қонақ үйлерде түрғын этаждары бір 
немесе бірнеше дәліздерден, эр түрлі формада болуы мүмкін. 
Түрғын бөлімін нөмірлер жэне өзге де бөлмелермен бөлу қонақ 
үйлер бойынша эр түрлі: нөмірлерге 54-70%; дәліздерге 13-тен 
22%-га дейін алуы мүмкін. Сыйымдылығы 25 адамға дейінгі шет 
елдік қонақ үйлерде демалыс бөлігі 16,6 кв.м-ден аз болмайды. 
Ал үлкен қонақ үйлерде ірі түргынға 5кв.м демалыс бөлігі (қонақ 
бөлмеде, барда, жатын бөлмеде) берілген.

Келушіге арналған нөмір көп функционалды болып келеді. 
Ол үйықтауды, тамақтануды, жеке тазалығы, араласу жүмысын 
қамтамасыз етеді. Нөмірде қонақтың жеке заттары сақталады. 
Нөмірлер орын саны, бөлме саны, аумағы, жиһазы бойын- 
ша бөлінеді. Әлемдік тәжірибеде бір бөлмелі, бір-екі орындық 
нөмірлер кең тараған. Әр қонақ үйде бір бөлмелі, бір адамға 
арналган нөмірлер 60-100%-га дейін жетеді. Бөлмелер аумағы 
функционалдық бөліктерге, яғни 70%-ға дейін жалпы көлемнен 
бір бөлмелі, бір адамға арналган нөмірде түргын бөлігі, 17%-ға 
дейін алдыңғы, 20%-ға дейін санитарлық бөлікке бөлінеді. Бүл 
жағдайда түрған бөлігі 7-ден 14кв.м- ге дейін болады. Кейбір 
шет ел қонақ үйлеріндегі заманауи стандарттарда бір орын- 
ды нөмірде минимапды аумақ 14 кв. м-ге кем, ал екі орынды да 
18 кв. м-ге кем болмауы қажет. Неміс нормалары бойынша жай- 
лы бір бөлмелі бір адамдық нөмірдің аумағы 16-дан бастап 
18 кв.м-ге дейін, ал екі адамдықта 20-дан бастап 21кв.м-ге дейін 
болу көзделген.



5. Қонацж айльщ индустриясы  195

Сонымен қатар, нөмірлік қордың құрамы келушілердің 
сұранысымен сай болу керек жэне кейбір өзгертулерді қажет 
етеді (жыл маусымы бойынша, уақыты жэне т.б.) Қонақ уйлерде 
есіктер мен бөлгіштерді пайдалана отырып нөмірлерді қосу (ажы- 
рату) жедел өзгертулері кезделген. Қосымша ұйықтау орны мен 
басқа да бөлмелерді орналастыру жоспарланган. Бөлу қызметі ау- 
ыстырмалы нөмірлердің тіркеуін жүргізеді. Күнделікті дайындық 
сипатгамасы және әр нөмірдің орналасуы: нөмірге орналасты- 
ру сэті, тургындардың келуі мен кетуінің сәті; тұргынның тегі, 
есімі, әкесінің агы; қосымша қызмет көрсетудің бағасы мен 
төленуі; бронга қойылу сәті, нөмірдің жөндеуде тұрган уақыты; 
санитарлық тазалауда жүргізіледі.

Қонақ үй әр түрлі инженерлік қондыргылармен қамтама- 
сыздандырылады. Оны жұмыс жағдайында ұстап тұру үшін ке- 
рек технологиялармен қамтамасыз етеді. Техникалық қауіпсіздік 
ережелері мен еңбек шаралары сақталуы қажет. Әр түрлі шу, 
толқындар, жеткіліксіз немесе тым көп жарық, жылу, ылғалдылық, 
ғимаратта зиянды заттардың болуы қонақтар мен қызметкерлерге 
кері әсер етеді.

Су құбырлар желісі қонақ үйге ішетін су жэне түрмыстық 
қажеттіліктерді қамтамасыз етеді. Ластанган су канализаңияға 
барып жойылады да, қонақ үйден шығарылады. Қонақ үйді суық 
сумен қамтамасыз етумен бірге, ыстық су жэне өрттік сумен 
қамтамасыздандырылады. Қонақ үйге келетін судың температу- 
расы мен сапасы елдің стандартына сәйкес болуы қажет. Судың 
шығындары ыстық жэне суық су бөлек есептелінеді. Бір тұрғынға 
тэулігіне 300 литрге дейін судың шығындары пайдалану орны 
бойынша жэне эр бөлікте карастырылады (нөмірлік қорда), (кір 
жуу, сауна, жэне т.б.).

Қонақ үйді жылыту жүйесінде сумен, бумен немесе ауамен 
жылыту сияқты эр түрлі тэсілдер қолданылады. Әдетте турғын 
бөлімінде жылыту жүйесі орнатылған. Ж ылытуға кеткен шығын 
ғимараттың көлемі мен қызметіне, жылыту бөлмелеріндегі жы- 
луды жоғаліу көлеміне (сыртқы қоршаулар, есіктер жэне т.б. 
арқылы), сыртқы ауа температурасына, ғимараттың құрылымына
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байланысты. Жалпы жылуды пайдалануға жылытуды қолдану, ауа 
ж іберу және ыстық сумен қамтамасыздандыру жатады.

Кіруді бақылау жүйесі күтілмеген адамдардың ғимаратқа 
немесе жеке бөлмелерге кіруін тоқтагу. Автономды жүйе 
қолданылады, оқылатын есік қүлыптары, ақпарагты оқитын тер- 
миналымен қүлыптар, программалық карталар, басқарушы ком- 
пыотерлер қолданылады. Ақпаратты тура жеткізу жэне басқару 
әсері бар жүйелер пайдаланылады.

Қонақ үйдің теледидарлық жүйесі тағайындалуы бойын- 
ша бақылау жүйесі күзеттік ақпаратгық, конақтық, тамақгану 
орны, конференц-зал. Теледидарлық бақылау жүйесі өндіру 
қызметін, қонақ үй кызметін бақылайды. Қонақтарды тіркеу 
столындағы, экскалатордагы теледидарлық бақылау жүйесі 
қонак үйдің техникалық қамтамасыздандырылуын бақылауға, 
түтынушылардың агымының өзгерісіне жедел дем беруге, тотенше 
жағдайларға зерттеу мен қорытынды шыгаруға, қызметкерлердің 
жүмысын жеңілдетуге көмектеседі.

Қонақ үйдің локальді есептеуіш желісі бизнес-орталық- 
тардағы жэне болек қызметтердегі (орналастыру қызметтері) 
есептеуіш желісінің қолдауы. Қонақ үйдің есептеуіш желісі 
билеттерді резервтеу және брондау үшін желіден шыга алу қажет. 
Ол заманауи телекоммуникациялық жетістіктердің формасы бо- 
лып табылады және сыртқы ортамен жүмыс істеуіне әсер етеді.

ТЕСТ СҮРАҚТАРЫ

1. Әлемдегі ең ірі конақ үй болып саналатын «АшЬаххайог Сііу 
Үопиіеп» қай жерде орналасқан?

A. Патайа.
B. Лас-Вегаста.
C. Ваиіингтон.
£>. +Европа.
Е. Ныо-Йорк.

2. «АтЬаххасІог С ііу Ү о т ііеп »  қонақ үйінің нөмірлік қоры 
қанша?

А. 3642.
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В 5005.
С. 4032.
О. + 5 /0 0 .
Е. 3174.

3. Әлемде ец ірі деп санала гын қанша конақ үй бар?
A. 10.
B. 30.
C. 25.
О. 15.
Е. +20.

4. Конструкция типіне байланысты конақ үй ғимараттары ның  
гүрлері:

A. Негізгі және қосымша.
B. Ірі, орта, іиагын.
C. + Монолитті, кірпішті, блоктық.
О. Акттті және пассивті.
Е. Мемлекеттік және жеке мепшік.

5. Эксплуатациалау режиміне байланысты конак үй 
ғимараттарының түрлері:

A. +Эстетикалық, техникаіық.
B. Ірі, орта, шагын.
C. Монолитті, кірпішті, блоктық.
Ә. Активті және пассивті.
Е. Негізгі, қосымиіа.

6. «Ж ұлдыздык» жүйе кай мемлекеттің үлгты қ жіктелуі 
негізінде күрылған?

A. +Франция.
B. Германия.
C. Итапия.
О. Англия.
Е. АҚШ.

7. Люкс-отельдерде канша нөмірлер болүы мүмкін?
A. +100-500.
B. 100.
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С. 200.
О. 1000.
Е. 100-2000.

8. Курорттық қонақ үйлерде қанша номірлер болуы мүмкін?
A. +барлыгы
B. 100-300.
C. 300-500.
О. 100-200.
Е. 50-300.

9. Басқару аппаратындағы стратегиялық сипаттағы жалпы  
ш ешімдерді кім қабылдайды?

A. Ж аі жүмысиіы.
B. Бас директордың меңгерушісі.
C. +Бас директор.
О. Бас директордың секретары.
Е. Әкімшілік.

10. М енеджерлер қолданатын қысқа мерзімдік реттеу әдістері 
арасынан дұрыс емес жауабын табыңыз.

A. Баганы қолдану.
B. Клиенттерді қызмет көрсету жүйесіне тарту.
C. Қызмет көрсету сагаттарын үзарту, жаңа технологияны 

қолдану.
I). +Түргындардың көп болу кезеңіндегі сызба.
Е. Қызметкерлерді өзара ачмастыратын мамандықтарга үйрету.

•к-кк-к
1. Қонақүйді басқару мәдениетінің түрлерінің сипаттамасы?
2. Комфорт деген не?
3. Қызмет сапасы деген не?
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6
ТУРИЗМДЕГІ ТАМАҚТАНДЫРУ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫ МЕН 
ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ

С  Л Туризмдегі тамақтандыру кәсіпорыидарына 
қойылатын галап гар және олардың жіктелуі

Турисгік қызмет көрсету технологиясындагы ең негізгі 
қы зм ет-там ақтанды ру. І уризмдеі і тамақтандыру индустриясына 
мыналар жатады: мейрамхана, кафе, барлар (гриль-бар, сыра-бар, 
фито-бар, коктейль-бар) асханалар, ас үй фабрикалар, буфеттер 
жэне сату дүкендері.

Бүл кәсіпорындар туристік фирмалардың жеке меншігінде де 
болып жалға беріледі. Олардың көбісі туристік қонақ үй блогының 
қүрамына кіріп автоматты дагды түрінде жүмыс жасайды.

Кәсіпорындар қызмет көрсетуді 2 форма арқылы жүргізеді: 
даяшы көмегімен жэне өз-езіне қызмет көрсету. Турисгік 
тамақтандыру орындарының түрлері 23-суретте көрсетілген.

Техникамен жабдықталған деңгейіне байланысты, көрсетіліп 
отырган қызметке байланысты, орналасқан жеріне, багасына, 
бөлменің архитектуралық жағынан сәндеу жүмыстарын 
автоматтандырылган жэне т.б. көрсеткіштеріне қарай, кэсіпорын- 
ның туристік тамақтану индустриясы бірнеше категорияга бөлінеді.

Категория -  тамақтану кэсіпорнының ерекше белгісі. Яғни 
қызмет көрсету сапасының деңгейін сипаттайды. Категория- 
лар символ (жүлдыз) арқылы белгіленеді. Ең жоғары туристік 
кэсіпорын - бес жүлдызды, ең тө м ен гі-б ір  жүлдызды. Белгіленген 
тәртіптер бойынша сертификаттан өтпеген кэсіпорын өзінің 
бүрынгы классификациясын сақтайды; жогаргы, бірінші жэне 
екінші категориялы қонақ үй классификациясы, ягни жалпы жэне 
қосымша, эрбір категория бойынша ерекшеленеді.
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23-сурет -  Гуристік тамақтандыру кэсіпорындарының 
жалпылаган классификациясы

Туристік тамақтандыру кәсіпорындарының жалпы мін- 
деттеріне келесі регламенттер кіреді:

-  Кэсіпорын орналасатын аймақты жоспарлау, ягни өтуге 
ыңгайлы және автокөлікгіен келушілерге өту жолда- 
рын қамту керек. Сыртқа шығатын баспалдақтар арнайы 
мүгедектер мен балаларға арналған арба қозғалуына 
ыңғайлы панустармен қамтамасыз етілуі тиіс.

-  Аймақ дурыс тазалануы керек. Кэсіпорынға келушілерлің 
маршрут жолдары асфальтпен, дикоротивті плиталармен 
немесе басқа да материалдармен төселуі қажет.

-  Кәсіпорынның кіреберісінде қоқыс тастайгын жэшіктер бо- 
луы тиіс. Сонымен қатар автоматты телефондар, бул жерде 
жарнамаларды орналастыруға, жасыл желектерден жасалған 
дикоротивті композиңиялы скульптураларды жэне де тагы 
басқа саябақ безендіру элементтері усынылады.
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-  Туристік кэсіпорынның тамақтану аймағына мыналар 
рұқсат етілмейді: жүктерді тиеу мен түсіру, құрылыс ма- 
териалдарын қоқысы бар контейнерлерді орналастыру, 
қалдықтары мен қоқыстарды өртеу жұмыстарын жүргізу.

-  Кәсіпорын кіре берістегі бір уақытта қарама-қарсы 
келетін тұтынушылардың шығатын және кіретін есіктерін 
қамтамасыз ету. Есіктер шамадан тыс күш жұмсамай ашы- 
лып, шыққан кезде автоматгы түрде жабылуы қажет.

-  Туристік кәсіпорынның тамақтану орны жалпы санитар- 
лық- гигиеналық, өртке қарсы жэне техникалық тәртіптер- 
ді қанағаттандыруы, қауіпсіздік және ыңғайлы жағдайлар- 
ын жасау, яғни температурасын, ылғалдылығының дұрыс 
болуы тиіс. Міндетті және басты тәртіптің бірі ас үй және 
әжетхананың жағымсыз иістердің шықпауы керек.

-  Келушілер үшін бөлмелердің интерьерін сәндік рәсім- 
деумен, белменіңжиналуын, санитарларық элементтермен 
қайта жүктеу керек -  гигиеналық шарттар. Санитарлық- 
гигиеналық жэне ерт қауіпсіздігінің талаптарына бақылау 
жасау тиіс, келушілер үшін бөлмелердің интерьерін 
қолданылуы тиіс материалдар.

-  Барлық белмелер багдарлауға болысушы (пиктограмма- 
лармен) нұсқағыштармен жабдықтау керек.

-  Корнекті орында, ауыз үйде жұлдыздардың тиісті саны 
бар нақтылы дәрежесіне иемдену туралы куэландыратын 
сертификатының кешірмесі болу керек.

-  Келушілер үшін белмелер шикі зат енімдері, құрылыс 
материалдары, орын ауыстыру үшін кәсіпорынның жүк 
түсіру жұмыстары қолданылуы керек.

-  Мейрамхана, кафе жэне барларда стол жабдықтауда (сер- 
вировкасына) пайдаланылатын скатерть жэне салфетка- 
лар кем дегенде екі түрде болуы керек; ақ скатерть пен 
салфеткалар банкеттерді, мерейтойларды, басқа да салта- 
натты шараларды өткізуде пайдаланылса, түрлі-түсті ска- 
терть пен салфеткалар кәсіпорынның интерьерін сэндеу 
үшін қолданылады. Түрлі-түсті жапқыштар комплектісі 
кэсіпорынның стиліне сэйкес келетін болса, күнделікті
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қолданыста пайдалану үшін ақ жабдықтарга ауыстыры- 
ла алады. Асханалық жабқыштардың жуылганнан кейінгі 
дақтар қалатын болса онда оларды колданбау керек.

-  Үстелдерге ыдыс қоюда біртұтас үлгі кұралдары, асхананың 
сұрыпталган ыдыстары қолданылуы тиіс. Міндетті түрде 
ыдыс қоюдың біртұтас стилі болуы шарт. Асхана ыдыстары- 
ныңтүрлі комплектілері: аяқ-габақ, шыны комплектілері жэне 
құралдары асхана столдарының ыдыс қоюы үшін қолданыла 
алады. Асханаларда аяқ-табақтар, шыны және (жарылулар, 
сызат) сыртқы көріністерінің сәні кете бастаган құралдарды 
қолдануга рұқсат етілмейді.

Мейрамханалардагы үстелге ыдыс жаю тиісті дәреже бой- 
ынша қабылданган қызмет көрсету ережелерімен дүниежүзілік 
тэжірибеге сэйкес іске асу керек.

-  Ұйымдастырылган туристік топтарга жиынтықталган 
таңертенгі ас, түскі ас және кешкі асқа ақшасыз есеп бой- 
ынша қызмет керсетіледі. Берілген топтың тамақтану 
раңионының қайталануы 10 күннен кем болмауы керек, ал 
тағам мөлшеріне (рационга) кіретін тамақтар 4 күннен кем 
болмау керек. Жиынтықталган рационды тамақтану мэзірі 
топ жетекшісінің келіеімімен болуы керек:

-  Өнімдердің жэне эзірленген тамақтардың сертификаты, 
адамның денсаулығына зиян келтіретін (нитриттер, ни- 
траттар жэне пестицидтер), сонымен қатар радиациялық 
жэне микробиологиялық ластанулар, нормадан артық 
қолданылуы. Егерде сертификат болмаган жағдайда 
өнімдерге лабораториялық талдау жүргізіледі.

-  Үстелдердің алдын ала құралдармен, тағамдармен эзірлеу, 
барлық қолма-қол төленбейтін топгарга қызмет көрсету 
барысында кеңінен қолданылуы мүмкін.

-  М эзірдің алдыңгы бетінде туристік кәсіпорынның атауы, 
тауарлық белгісі, шарап картасы, соған сәйкес сертификат 
берілген «Ж ¥ЛДЫ З» саны міндетті түрде болуы тиіс.

-  Өз-өзіне қызмет көрсету бағыты бойынша жұмыс істейтін 
кэсіпорынның кіре беріс есігінің алдында, түскі ас ішетін
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зал алдында жэне есеп айырысу бөлімінде компьютермен 
басылған ас мэзірі ілулі тұруы тиіс.

-  Берілғен тағам мөлшерімен қатар қолма-кол ақша айыра 
алатын мүмкіндігі бар туристерге өз еркіне қарай ас пен су- 
сын ұсынылады.

-  Аспазшы, даяшылар, метрдотельдерді жұмысқа алу үшін 
оларды біліктілік тесті арқылы қабылданады.

-  Әр бес жыл сайын техникалық, өндірушілік, басшылық 
қызметкерлерін тестілеуден өткізіп отыруы тиіс, арнайы 
бағдарлама бойынша эр үш жыл сайын қызметкерлерді 
оқыту жэне біліктілігін жоғарылату бағытында туристік 
кэсіпорындарда оқыту жүргізілуі тиіс.

-  Метрдотель, даяшылар мен бармендер кем дегенде 
еуропалық бір тіл білуі қажет. Бригаданың құрамына 
бірнеше тілді меңгерген даяшылар кіреді.

-  Туристік тамақтандыру кэсіпорнының барлық жұмыс- 
керлері, сол кэсіпорынга сэйкес орнатылған үлгіде арнайы, 
униформалық немесе санитарлық киімдер мен аяқкиімдер 
киюі тиіс, жақсы күйде жэне тазаланган болуы кажет. 
Киімде категориясы көрсетілген фирмалық белгі жэне 
жұлдызға сәйкес нөмірі болуы керек.

Туристік тамақтандыру кэсіпорындарының барлық жұмыс- 
керлері атқаратын қызметіне қарай униформалық киімдерінде 
кэсіпорын эмблемасы жэне кэсіби жабдықталған белгісі бар жеке 
белгіше тагуы тиіс:

-  метрдотельдің киімі даяшылардың киімінен ерекшеленуі 
тиіс, қаталдау үлгіде орындалған немесе фрак немесе смо- 
кинг түріндегі комплекті қосылуы тиіс;

-  арнайы, униформалық немесе санитарлық киімдер 
күнделікті тазаланып, жуылып тұруы тиіс жэне қажет 
жагдайда жөндеуден өткізілген жөн;

-  арнайы, униформалық немесе санитарлық киімдерді 
тігу кезінде қазіргі заманға сай үлгі қолданылуы тиіс, 
өнерлік жэне композициялық маталар, санитарлық- 
гигиеналық талапқа сай, жоғарғы тозуға ие, бет элпетінің 
тартымдылығы және тазалыққа тез иемденгіш болуы тиіс;
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-  қызметкерлерге қызмег көрсетуде жұмыскерлер міндетті 
түрде жеке гигиеналық ережелерді қадагалауы тиіс. Жүмыс 
орындарында олар үқыпты, жинақы жэне сергек болуы 
қажет;

-  қызметкерлерге қызмет көрсе^гуде жүмыскерлер сыпайы 
және өз ісінде мүқият, келушілермен қарым-қатынаста 
кішіпейіл болуы керек. Жұмыскерлер келушілердің та- 
лабын мүмкіндігінше орындаулары тиіс, егер ол тікелей 
міндеттеріне көңіл бөлмесе, келеңсіз жагдай туындап 
қалган болса жұмыскер тез арада кезекші администраторды, 
метрдотельді немесе кәсіпорын басшысын шақырган жон;

-  қызметкерлерге қызмет корсегуде жұмыскерлер өздерінің 
жұмыс уақыттарында өзге шаруалармен айналыспауы тиіс 
(оқу, тігу, темекі шегу, басқа тақырыптарга әңгімелесу). Ас 
үй жұмыскерлері, техникалық қызметкер жэне көмекші 
қызметкерлер санитарлық жэпе арнайы киімдерімен 
келушілерге арналган гимаратта көрінбеуі тиіс, егер де ол 
өздерінің тікелей жауапкершіліктеріне байланысты болма- 
са (жедел жөндеу жұмыстарын жүргізу).

с  Туристерді тамақтандыру қызметімен 
” " қамтамасыз етудің технологиялық сызбасы

Туристерді тамақтандырумен қаматамасыз ету турдың 
түріне, туристердің категориясына, тамақтандыруда оларды 
отыргызу орындарымен жэне т.б. факторларга тәуелді болады. 
Тамақтандыруды қаматамасыз ету жүйесі жолдамада, келісім- 
шартта, ваучерде көрсетіледі. Ереже бойынша, туристердің 
таңгы асы сызба бойынша беріледі, «шведтік үстел», өзіне-өзі 
қызмет көрсетумен жэне оз қарауына қарай ассортименттердегі 
тагамдарды таңдау. Жогары категориялы қонақ үйлерде таңгы 
асты кафеден, буфеттен, мейрамханалардан тапсырыс беру- 
ге немесе нөмірге тікелей алып келуге болады. Ас үймен жэне 
мини-барлармен жабдықталган нөмірлерде таңгы асты өзі 
әзірлейді.
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Сызба бойынша «жартылай пансионды» тамақтандыру 
туристке біріктірілген түскі ас пен кешкі ас белгіленген уақыгга 
беріледі. Сызба бойынша «толық пансион» төрт-бес рет 
тамақтандыруды қамтамасыз етеді.

Тамақтандыру сызбасы спорттық, аң аулаушылық, аль- 
пинистік жэне басқа да эуесқойлык турларга, жылжудың 
белсенді эдістеріне негізделген жэне өздігімен дайындалатын 
арнайы тагамдар, жартылай дайын өнімдер мен концентраттар 
қолданылады.

Ерекше талагітардагы тамақтандырулар гастрономдық 
турларга кіреді, ягни онда үлттық танымал ас үйлер, экзотикалық 
тағамдар мен сусындар болуы тиіс.

Тамақтандыру кэсіпорындарының категориясына байланыс- 
ты қызмет көрсетудің сапасы, жиынтык қызметтер секілді, ең ба- 
стыларымен, қосымша қызметтері арқылы жүзеге асырылады.

Сапалы дайындалған жэне эстетикалық безендірілген 
тағамдар мен сусындар қатары, ортақ композициялық үстелдің 
сервировкасы, ыдысты таңдау жэне асханалық қүралдар, 
дастарханның түстері, кэсіпорынның фирмалық белгісімен сал- 
феткалар, гүлдердің болуы, даяшылардың біліктілігі, бармендер, 
метрдотельдер, мінсіз тазалық. бірнеше тілдегі әдемі әзірленген 
мэзір, залдың ортақ жиһазы, жайлы, жүмсақ реттелінетін жарық 
жэне т.б. ең басты рөл атқарады.

Қосымша қызметтер қүрамына мыналар кіреді: варьете, 
оркестр, оркестірсіз музыкалық шығарып салулар, телевизор 
(түтынушылардың тілектері бойынша), би алаңы, такси шақыру 
немесе автокөлікті жалға алу мүмкіндігі, сувенирлерді сатып алу.

Туристерді тамақтандыру талапқа сай толық түрде жолдама- 
да, ваучерде, келісімшартта көрсетілгендей — мейрамханаларда, 
кафелерде, буфетте, барларда жэне басқа да осындай мақсаттағы 
кэсіпорындарда жүрғізіледі.

Залдың көлемі тамақтандыруды үйымдастыруга сэйкес 
нормаларға сай -  бір орынға 1,4 м2 кем болмауы тиіс.

Барлық кэсіпорындардағы тамақтандыру келесідей топтар 
бойынша жіктеледі:

-  өндірістік;
-  саудалық;
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-  қоймалық;
-  администраторлы-тұрмыстық;
-  техникалық.
Өнімдер дайындалатын бөлме өндірістік деп аталады. Бұл 

жерде жүйелі азық-түлікті іріктеу бірнеше этаптарда өтеді:
-  азық-түлікті қайта өңдеуге қабылдау;
-  жартылай өнімдер мен тағамдар дайындау;
-  тағамдарды әзірлеу;
-  жүзеге асыруға жіберу.
Ш ығарылымның көлеміне қарай, отырғызу орындарының 

саны, кәсіпорында тагам дайындаудағы қызмет көрсетудің түрлері 
ңехтық технологиялық фабрикалар -  ас үйлер саны 500-1000 орын- 
дар немесе жеке кешенді (комплекстік) технологиялар бойынша 
(буфеттерде, барларда, мейрамханаларда).

Жабдықтарды қүрастыру бойынша екі тип қарастырылады:
-  периметр бойынша бөлмелердегі жабдықтар, ал жұмыс 

үстелі ортада; осындай құрастырулар кішігірім кәсіпорын 
тамақтандыруларында қолданылады;

-  ірі габариттік жабдық ортада, ал жұмыс үстелі және шама- 
лы механикалық құралдар ортада орналасады.

Екінші типтегі қүрастыру әрине қарау нүктесіне ыңғайлы тере- 
зеден жарық және вентиляциялық құрылғының, ортада орналасуы.

Ыдыс жуғыш (мойкалар) жэне қажетті құрал-жабдықтар 
сантехникалық ыңғайға байланысты мақсатты түрде қабырғада 
орналасады.

Пісіруге жэне грильге, фритюрницаларға, мармиттерге жэне 
т.б. арналған аз габаритті жабдықтар технологиялық дайында- 
луына қарай орналасады, басқа технологиялық құрылғылардың 
иісін өткізбеуге арналады жэне ішіне көлеміне қарай 
жарықтандырылады.

Аз механикалық жэне автоматтандырьшған үрдістер кезінде 
мыналарды қолдану тиіс:

-  шикізатқа арналған көліктік арбалар;
-  стационарлық жэне жылжымалы стеллаждар;
-  көтермелі арбалар (ТП-60 кг, ТП-80 кг), көтеру ғана емес, 

сонымен қатар түсіретін жүктер (50-80 кг), сондай-ақ 
цехтың алыс жерлеріне де жылжыту;
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-  қазандарды жылжыту (КГІ-60);
-  электрлік шкафтар;
-  асханалық құралдар, стакандар мен тагамдарға арналған 

арнайы арбалар;
-  барга арналға тіреулер, ыдыс жуғыш, тоңазытқыштар, 

сыра жэне басқа да сусындарды құюға арналган крандар;
-  нан турагыштар, көкөністерді тазалауга арналған аппарат- 

тар (картоп, жуа, сәбіз, қызылша жэне т.б.);
-  автомагталган ыдыс жэне асханалық құралдарды жуатын 

машиналар;
-  шырындарды дайындайтын машиналар, электрлік ет 

турағыштар, миксерлер, кофе дайындағыштар;
-  электрлік таразылар, пышаққа арналган қайрақтар.
Туристердің тағамдарының дайындалу ерекшеліктері: тез

әрі сапалы, сондықтан отандық жэне әлемдік тәжірибеде тез 
жылытатын жэне тез қыздыратын, тез салқындататын жүйелер 
қолданылады. Яғни осылардың арқасында тамақ дайындау мен 
қызмет көрсетудің жылдамдығы 5-6 есеге көтеріліп отыр. Соны- 
мен қатар, автоклавтар, термостар, автодозаторлар, бұлар ту- 
ристерге тамақтандыруды кемпингтің буфеггерінде, приюттерде, 
альпинистік аймақта, аң аулауда өте ыңғайлы қамтамасыз етеді.

Қойма бөлмелерде шикізагтар мен жартылай өнімдерді 
бекітілген ережеге сәйкес, сондай-ақ сэйкес ылгалдылықта тұруы 
үшін қолайлы температураны қарастыру керек.

Сақтандыру камераларында көкөніс өнімдерін 5-10° С тем- 
пературалық режимде, ылғалдылық кезінде 95% сағатына бір 
ауа алмастыргыш арқылы, құрғақ азық-түліктерге -  10-15° С, 
ылғалдылыгы 65% сағатына екі ауа алмастырғыш арқылы сақ- 
талуы тиіс.

Тоңазытқыш камераларының үш тобы болуы қажет:
-  салқындагатын камералар (пісірілген тағамдарды, сусын- 

дар, жартылай өнімдерді сақтауға арналған + (1-2)°С);
-  төменгі температуралы камералар (-18°С) қатырылған 

азық-түліктерді ұзақ уақытқа сақтауға арналған;
-  арнайы камералар балмұздақтарға, сусындарға жэне т.б. 

арналған.
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Техникалық бөлмелерге мыналар кіреді: щиттік, су құбырла- 
ры мен жылу түйіндері, телефондық коммутатор және басқапары.

Администраторлы-түрмыстық бөлмелерге мыналар жата- 
ды: администраторга, персоналдарга арналган бөлме, киім ілетін 
жер, дем алатын бөлме, медициналық бөлме, жуынатын және 
басқалары.

Барлық гауарлық-технологиялық жабдықтар санитарлы- 
гигиеналық, өртке қарсы, технологиялық, эргономикалық мін- 
деттер мен нормаларга сай болуы тиіс.

Халықаралық гэжірибеде өзіне-өзі қызмет көрсетудің гөрт 
түрі көрсетілген:

-  кафетерия жүйесі;
-  ерікті таңдау жүйесі (шведтік үстел);
-  тагамдарды баяу механикалық тарату;
-  тагамдар мен сусындарды автөмаіты түрде тарату, арнайы 

сауда автөматтары көмегімен.
Залды тек қана тамақ ішу үшін қолдану немесе тамақ ішу 

және ойындық мейрамдар өткізу сияқты жиһаздарды жэне залды 
безендіруді орналастыру көлеміне байланысты бөлады. Сөңғы 
кездерде залдың дэл өртасына эстрадалық алаңдар орналасты- 
ру қарастырылуда. Жиһаздарды орналастыру, сонымен қатар 
геометриялық, кең жэне аралас болуы мүмкін. Зал эр түрлі 
жиһаздармен толып кетпеуі тиіс. Бүл жүмысты дизайндар мен 
суретшілерге тапсырған жөн.

Саудалық ғимараттың ішкі көрінісі сүйкімді, жөндеу 
мүмкіндігі және қайта өвдеу, беріктік жэне жақсы сақталган, 
жинағында жайлы болуы қажет.

ТЕСТ СҮРАҚТЛРЫ

1. Ең кымбат қонак үй кешені кайда орналаскан?
A. Англия.
B. Франция.
C. Б.А .Ә.
£>. +АҚШ.
Е. Греция.
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2. Пайдалану тэжірибесі бойынша конақ үйлер қалай бөлінеді?
А. Мезгілдік, ай.чық, тәуліктік.
В Тәуліктік, айлық, жылдық.
С. Ғасырлық, тәуліктік, мезгілдік.
О. Тәуліктік, мезгілдік, айлық.
Е. +Тәуліктік, мезгілдік, араіас.

3. Отандық тәжірибеде қонақ үйлер неше орыннан артық бол- 
са, кіші қонак үйлер болып саналады?

A. 400 орыннан артық.
B. 300 орыннан артық.
C. 250 орыннан артық.
Ә. 200 орыннан артық.
Е. +100 орыннан артық.

4. Әлемдік тәжірибеде қонақ үйлер комфорт деңгейі бойынша 
ең жоғары жұлдызды үй нешеге теңеледі?

A. 8.
B . 3 .

C. 4.
£>. +5.
Е. 6.

5. Кәсіпорын иесі мен басқару персоналының арасындағы бай- 
ланыстыруш ы кім болып табылады?

A. +Басшы, директор, бухгалтер.
B. Директор.
C. Секретарь.
О. Офис менеджер.
Е. Бухгалтер көмекшісі.

6. Қ онақ үй өз қызметін қанша сағат жүргізеді?
A. 6.
B. 48.
C. 8.
£>. 12.
Е. +24.

7. Қонақ үйдің әкімш ілік бөлімш есіне қандай бөлімдер кіреді?
А. + Бухгалтерия, тамақтандыру, кадрлар.

14- 3/97-12
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B. Тамацтандыру, несиелеу, кадрлар.
C. Бухгалпгерия, несиелеу, тамактандыру.
О. Несиелеу, кадрлар, тахіацтандыру.
Е. Бухгалтерия, кадрлар, несиелеу.

8. Ш аруаш ылықтың каржылық есебін жүргізу, шығыстары  
мен кірістерін есептеу, кызметкерлерге еңбекақы төлеу  
міндеттері кімиің қызметіне кіреді?

A. Кассир.
B. +Бухгаітер.
C. Бас директор.
й. Офис-менеджер.
Е. Секретарь.

9. Қонактар қажеттілігін камтамасыз ету батытында олардың  
кауіпсіздік, физикалы қ және психологиялык саясатын  
кепілдікке алагын аны қтама неге тэн?

A. Қонақтарды қыдырту.
B. Қонақтарды иіыгарып сапу.
С +Қонақжайлық.
О. Барлыгы дүрыс.
Е. Қонақтарды күту.

10. «Клиентке сыпайылық пен мәртебелі қызмет көрсету және 
оған өзара байланыста екенін сіздерге білдіреді» сөзін кім 
айткан?

A. Пейдж С., Зорин И.В.
B. Пейдж С.
C. Уэбстер, Зорин И.В.
0. +Зорин И.В., Квартальнов В.А.
Е. Зорин И.В.

■'к-к-к-к

1. Қонақ үйде қандай қызмет түрлері бар?
2. Инженерлік қызметке не кіреді?
3. Қызмет сапасын басқару стратегиясын таңдау аігоритмін беріңіз.
4. Орналастыру қүралдарыныц «Еуропалық типі» деген не?
5. Қонақ үйлер, мейрамханалардың және кафе.чердің үлттық 

ассоциацияларының одагы не деп атачады?
6. Отель-люкс деген не?
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ТУРИСТЕРГЕ КӨРСЕТІЛЕТІН КӨЛІКТІК 
ҚЫЗМЕТ

Туристерге квліктік қызмет кврсету жүйесінің 
жағдайы

Туристерге көліктік қызмет көрсету -  туризм индустриясын 
құраушылардың бірі. Заманға сай көліктер туристер үшін саяхат 
кезінде кез келген қашықтыққа жылдам жетуге үлкен мүмкіндік- 
тер берді.

Көлік түрлері мен көліктік саяхаттардың жіктелуі. Көліктік 
саяхат жеке туризм түрі ретінде қарастырылады. Көліктік саяхат
-  үйымдасқан туристер тобының белгілі бір өңделген маршрут 
бойынша кез келген көлік түрін пайдалану арқылы жасалган сая- 
хаттүрі. Ол негізгі белгілеріне орай келесідей жіктеледі: қолданып 
жатқан көлік түрі, маршрут трассасы бойынша, саяхаттың 
ұзақтыгы бойынша, маусым бойынша.

Туристер арасында ең танымал жэне көп қолданысқа ие ол 
автобустық, теміржолдық жэне эуе саяхат түрлері болып табыла- 
ды. Көліктік саяхаттардың жалпы көлемінің 88% солардың үлесі- 
не тиеді.

Туристік көліктік саяхат, ереже бойынша бірнеше көлік 
түрлерімен іске асады. Ең жылдам көлік түрлері -  автобустар, 
жеңіл автокөліктер жеке маршрут ретінде пайдаланылады жэне 
туристерді аэропорттан қонақ үйге жеткізу құралы ретінде де 
қолданылады. Өз саяхатын жоспарлаган кезде туристер келесі- 
дей факторларды ескереді: жеткізу құралының жылдамдыгы, 
саяхаттың ыңгайлылыгы, бағасы, тамақтану жагдайы, вибрация, 
демалыс жэне ұйқы жагдайы жэне қауіпсіздік.

Басымдық жагына қарай келесідей болып болінеді:
-  саяхаттың қауіпсіздігі;
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-  бағасы жэне түрлі жеңілдіктердің болуы;
-  ыңғайлылыгы;
-  басқа да факторлар.
Жақсы эрі тартымды факторлардың көп болғаны сайын, 

көліктік саяхаттың бағасы да өсе береді, бірақ ешқандай көлік 
түрі осы қалаулардың барлығын толық қанағаттандыра алмайды.

Туристерді Қазақстан Республикасында әуеде тасымал- 
дау чартерлік жэне рейстік ұшақтармен жүзеғе асырылады. 
Қазақстандық туристер ұлттық жэне шетелдік тасымалдау 
компаниялардың қызметін пайдаланады. Республикамыздың эуе 
транспортының 56 кэсіпорнының біреуі — мемлекеттікі, елу екісі— 
жекеменшік, үшеуі шетелдікі болып табылады. Республикадағы 
эуе қызметінің 60%-дан көбісі «Эйр Қазақстан» әуекомпаниясы- 
мен жүзеғе асады. Ол әлемнің 13 мемлекетімен жэне 27 қаласымен 
эуе байланыс орнатқан.

Қазақстан әуекомпаниясында АН-26, ТУ-154, ЯК-40, ЯК-42 
ұшақтары бар жэне лизинғке алынған «Боинғ» ұшағы да кездеседі.

Туристік мақсаіта тікұшақтар жэне басқа да ұшу аппаратта- 
ры: дирижаблдер, эуе шарлары, параплан жэне дельтапландар көп 
қолданылады.

Тамақтандыру, ыңғайлылық, орындарына жэне басқа да 
қасиеттеріне байланысты ұшақтағы орындарды келесідей класқа 
бөледі:

-  бірінші класс (I);
-  бизнес-класс (с);
-  эконом-класс (у);
-  басқа да түрлер.
Туристік әуе саяхаттар жиілік, маусымдық және жекеленген 

неғізде жүзеғе асады.
Үлттық тасымалдаушылар немесе жеке эуекомпаниялар 

келесі туристерғе біршама жеңілдіктер түрін қарастырған:
-  маусымдық;
-  корпоративтік;
-  балалары бар жолаушыларға;
-  жастарға.
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!_----- ,---------------------------
і К өлік  с а ях аты н ы н  классиф икац иясы

24-сурет — Көлік саяхатыныц классификациясы

Туристер арасында ең көп қолданылатын ІАРА карта- 
сы (Әуелиния жолаушыларының халықаралық ассоциация- 
сы), ЕТӨ (Еуропаның туризм жүйесі) жэне басқалары. Осын- 
дай карталардың иелеріне жеңілдіктер қарастырылған, мысалға 
эуе билеттерін алуда жеңілдіктер, қонақ үй төлеміне жеңілдік, 
жалға алынған көлікке жеңілдік, аэропорттарда уір-зал беру, 
сақтандыруда да жеңілдіктер бар.

Ішкі су артериясы бойынша туристерді тасымалдау арнайы 
ыңғайлы 250, 300 жэне 400 жолаушы сыятын теплоходтармен 
жүзеғе асады. Каюталар бір орынды, екі орынды, төрт орынды 
жэне отбасылық болып бөлінеді. Осындай кластағы теплоходтарда 
барлық жағдай: жүмсақ ыңғайлы жиһаз, кондиционер, тоңазытқыш, 
мини-бар, солярий, мейрамхана, бар, сауна, кинозалдар бар.

Теміржолдық туристік тасымалда график жэне қалауы бойын- 
ша арнайы туристік жиынтықтар қолданылады. Ол пойыз ережесі
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бойынша он екі жолаушы вагонынан жэне үш мейрамханасы- 
нан түрады. Отанымыздың негізгі теміржол тасымалдаушысы 
«Қазақстан теміржолы» үлттық компаниясы. Ол он төрт багыт 
бойынша жолаушылар тасымалдайды. Қазақстан теміржолынан 
транзиттік багытта Ресейдің, Қыргызстанның, Өзбекстанның, 
Тэжікстанның жэне Түркіменстанның жолаушылар пойызы өтеді.

Қазақстанның кейбір қал ал арында және шетелде экскурсиялық 
туристік көлік ретінде трамвай жэне троллейбус, карета, дилижан- 
стар пайдаланылады.

Жогарыда көрсетілген көліктүрлері (үшақ, кеме, теміржол пой- 
ыздары), туристік компаниялардың жекеменшік заты болып табыл- 
майды жэне сәйкесінше олар аренда, лизинг түрінде қолданылады. 
Ең көп қолданылатын туристік көлік -  автобус көп жагдайда 
туристік компанияның жекеменшігі болып табылады.

Коптеген туристік фирмалар автокөліктік кэсіпорындардың 
қызметіне жүгінеді, олардан үзақ мерзімді аренда негізінде автокөлік 
алады. Қысқа жэне орташа қашыктыктагы маршруттарга үлкен 
жылдамдыгымен туристік авгобустар ерекше пайдаланылады.

Өте ыңғайлы туристік автобустар үзақ маршруттарға да 
қолданылады. Осыған сэйкес туристер түнде жол бойындағы мо- 
тельдерде демалады.

Халықаралық туристік саяхатқа арналған негізгі көлік 
түрлерін тартымдылығына қарай жалпы он балдық рейтингпен 
бағалайды. Ол 21-кестеде көрсетілген.

21-кесте -  Халыкаралық туристік саяхатқа арналған негізгі көлік түрлерін 
тартымдылық бағасы (он балдык рейтинг бойынша)

Багалау критерийі
Өзен

қайықтары
Кол

кайықтары
Теміржол

вагоны Автобустар
Жеңіл

автокөліктер
Үшақтар

1 2 3 4 5 6 7

Қозгалыс қауіпсіздігі 7 5 6 4 5 7

Экологиялық
қауіпсіздігі

6 6 7 5 6 8

Тасымалдау құны 8 6 9 8 2 1

Әксплуатациялык
қауіпсіздігі

1 2 6 4 6 10

Ж ылдамдыгы 1 1 1 8 10 5
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Кестенің соңы
1 2 3 4 5 6 7

Туристер калауы 
бойынша тоқтау 
мүмкіндігі

2 1 1 8 10 1

Ж олда ұзак өмір 
камтамасыз ету 
мүмкіншілігі

8 1° 5 . 3 2 ... 5

Сыйымдылығы 7 10 6 4 1 7

Баска капиталдык 
шығындар

2 1 5 8 10 2

Ы ңғайлылық деңгейі 8 10 4 4 6 6

Ж алпы балл 50 52 48 56 58 52

Кестені сараптай келе он балдық рейтингтегі көлік түрлері 
бір-бірінен қатты ерекшеленбейтінін керуге болады.

Көліктік саяхаттарға көмек көрсететін қозғалмалы қүрам 
жүмысының техника-экономикалық көрсеткіштері. Саяхаттар 
мен экскурсиялар үшін мейлінше кең тараған көлік түрі автокөлік 
болып табылады. Осыған орай осы көлік түрінің техника- 
экономикалық керсеткіштерін сипаттайық.

Қозғалмалы құрамның паркі мен оның қолданылу деңгейі: 
қозғалысты қүрамның паркі, автоколіктік кэсіпорынның
теңдігінде орналасқан колік қүралдарының жалпы саны болып ата- 
лады. Бүл паркті тізімді (Ат) деп атау қабылданған. Ол техникалық 
түзетілген (жолдық) көліктен (Ат) және жөңдеу жүмыстарының 
(А ) техникалық қызмет көрсетуінде орналасқан көліктен түрады.

А = А + Ат т ж

Тізімді парк автобустардың (автомобильдердің) түрлері бой- 
ынша болек анықталады.

Қозғалмалы қүрам паркінің техникалық дайындығы
техникалық дайындықтың (Кт) коэффициентімен анықталады.

_______________ 1_____________
к ~ һ  і , к  ^  к  . . ;

°  — —  +  ж  т  - һ  Н V )

( Ь һ 1000О Ц
мүндағы: Ь -  қозғалмалы қүрамның бірлігінің орташа 

тэуліктік қашықтығы, км;
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Кжт. -  жөндеу жұмыстарында тұрып қалған күндер саны;
Ьц -  жөндеуаралық циклдагы қозгалысты құрамның қашық- 

тығы, км;
К -  қозғалмалы құрамның жөңдеуде жэне қызмет көрсегуде 

1000 км-лік қашықтықта тұрыи қалған нормаланатын уақыты.
Техникалық дайындықтың коэффициенті жоғары болған 

сайын, маршрутқа шығарылым коэффициенті мейлінше жоғары 
жүзеғе асатын болады, Кж.

мұндағы: N -  маршрутта орналасқан қозғалысты құрамның 
бірліктер саны;

А -  кәлік құралдарының тізімді саны.
Қозғалмалы құрамның қашықтығы мен қозғалыс жылдамдығы: 

қозғалмалы құрамының жалпы қашықтығы Ьжал «нолдік» 
қашықтықтан Ьо(автоколіктік кэсіпорынның туристерді түсірғен 
жерге дейінгі қашықтығы) бос қашықтықтан һ  (туристерсіз 
автобустың қашықтыгы) жэне туристері бар еселі қашықтықтан Ье:

Ь = Ь +Ь + Ь , км.
ж ал  о х  е 7

Жалпы қашықтықтың еселік қолданылу деңгейі 
қашықтықтың қолданылу коэффициентімен анықталады, Ке.

I
Ке=

һжал

Қозғалмалы құрамның көліктік жұмысын анықтау үшін 
қөзғалысты құрамның орташа тэуліктік қашықтығын да білген 
жөн, Ь .

ож

I  =У хТ , К .
ож  п м

мұндағы: V -  пайдаланылатын жылдамдық, км/с;
Тм -  қозғалмалы құрамның маршрутта орналасуының жалпы 

уақыты, с.
Қозғалмалы құрам жұмысының техника-экономикалық 

көрсеткіштерін жоспарлағанда техникалық жылдамдық деген Үт
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ұгым қолданылады, хабарламаның жылдамдыгы (немесе маршрут- 
тық жылдамдық) -  Уж жэне пайдаланылатын жьшдамдық —Уп (км/с).

ьү =  ---- 234— ;
т

мұндагы: Ьжал-ж ал п ы  қашықтық, км;
Т — қозгалыс уақыты, с.

һ
V  =  --------- 11------- ■

Т  + Тк кш
мұндагы: Ьм -  маршруттың ұзындыгы;
Т. -  маршруттагы қозгалыс уақыты, с;
Т -  жолаушыларды кіргізу мен шыгаруга жұмсалатын 

уақыт, с.

һү  — _______ ________  •
П Т +Т +Т +Т.к кш о 6

мұндагы: То -  нөлдік қашықтық уақыты, с;
Т -  бос қашықтық уақыты, с.
Техникалық жылдамдық қозғалмалы құрампың техникалық 

мұмкіндіктерімен анықталады, ал пайдаланылатын жэне маршруттық 
жылдамдық техникалық жылдамдықпен анықталады және де тасы- 
малдау ұрдісінің ұйымдастырылуымен, маршруттың ұзындығымен, 
жұргізушінің шеберлігімен, жолдардың жағдайымен анықталады.

Сыйымдылық және жүк өткізу мүмкіндігі. Автобустың 
туристік агындардың анықталған көлемі үшін сыйымдылыгын 
(М) мына формула бойынша анықтауға болады:

Р ХЬ ХК
М =  ------------ ‘ -----------  жолаушы;

365У хК хю.схКП КЗ П1
мұндагы: Р -  жьш көлемінде тасымадцауға жататын туристер саны;
Ьо¥ -  сапардың орташа ұзақтығы, км;
Кмт.-тасы малдауларды ң маусымдықтеңсіздік коэффициенті; 

автобустың пайдаланылатын жылдамдығы, км/с;
N -  қозғалыстағы автобустардың саны;
I — тэуліктегі автобустың жұмыс сағатының орташа саны, с;
К т -  толығудың орта тәуліктік коэффициенті.
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Автобустың жүк өткізу мүмкіндігі -  8 келесідей қатынастан 
анықталады:

8 М *Км, жолаушы/с;
мүндағы: К ; -  қозғалмалы қүрамның бір сағаттағы бірлігі 

үшін магистральдың жүк өткізу мүмкіндігі.
Өнімділік жэне келтірілген шығындар. Автобустың өнімділігі 

(автомобильдің) бір рейсте уақыгындағы \Ү тасымалданған 
туристердің санымен анықталады.

N
Р

XV = ұ  жолаушы/с;

мүндағы: ¥ орт -  сапардың орташ а үзақтығы, км;
Ут -  техникалық жылдамдық, км/с;
2  -  қашықтықты қолдану коэффиңиенті (0,90-0,95);
ір -  рейс уақыты (қозғалыс уақыты + түсу үшін аялдау уақыты- 

түсу+маршруттың соңғы пуктерінде түрып қалу уақыты), с.
\¥  автобустың рейстегі өнімділігін жэне бір сағаттағы, бір 

тәуліктегі, бір айдағы, бір жылдағы рейс сандарын біле отырып, са- 
ғаттық, тэуліктік, айлық және жылдық өнімділікті аныктауға болады.

Тасымалдауға келтірілген шығындар Ш к мына формуламен 
анықталады:

Ш к=С„+[Ен (К-Цл) 100]/ \Үр,

мүндағы: С -  пайдаланылатын шығындар, тг;
Е н -  экономикалық тиімділіктің нормативті коэффиңиенті;
К -  автобусты алу қүны;
Цл -  тозған автобустың ликвидті қүны, тг;
\Ү — автобустың жылдық өнімділігі, жолаушы/ жыл.
Автобустың түрін таңдау жағдайларында оның үнемділігін 

(Ү) есептеген жөн, яғни 100 жолауш ы/ км жүмсалатын энергия 
(жанармай) көлемін есептеген жөн.

Ү =1000О  *Т *Ж * \Ү^  ж ж м р

мүндағы; р  — шығындалатын жанармайдың жылдық көлемі;
Тж -  жанармайдың тығыздығы, г/см1;
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Ж м -  жанармайдың жылыөткізгіштік мүмкіндігі, ккал;
44 -  бір автобустың (автомоильдің) жылдық өнімділігі, жо- 

лаушы/ жыл.
Колікгік саях аттар ды  ұйы м дасты ру. Көліктік саяхат- 

ты туристік кэсіпорындар автокөліктік кэсіпорындар арқылы 
маусымдық жэне жылдық жалга алу негізінде жүзеге асырады. 
Бүл кезде жалга беруші мен жалга алушының міндеті:

-  көлікті қолданудың мақсатты пэні;
-  жалга алу үзақтыгы;
-  жалға төлеудің жүйесі (уақытша, өлшемі бойынша, келісім 

бойынша);
-  тәулік сағаты бойынша көлікті алып келудің графигі;
-  жүргізушінің туржүргізушімен, экскурсоводпен немесе 

гидпен қарым-қатынасы;
-  келісімшарттың орындалуына Жауапты жақтар;
-  басқалар, соның ішінде форс-мажорлық ш арпар  ескерілу 

керек.
-  келісімшартқа маршруттың паспорты немесе туристік 

маршруттың кәлігінің карточкасы кіргізіледі, оның ішінде:
-  маршруттың типі (сызықтық, дөңгелек, радиалдық);
-  карта -  кәше жүйелері мен түрғылықты пункітердің орна- 

ласуы маршрут схемасында көрсетілуі керек;
-  маршрут бойынша жүрудің графигі;
-  түнгі қонатын орындар мен аялдамалардың білдіруі;
-  маршруттағы іуристер саны;
-  техникалық көмектердің өрналасу пункттері, медициналық 

көмек көрсететін орындар, МАИ орындары, жол- 
эксплуатациялық қызметтердің орындары көрсетіледі.

Келісімшарт аяқталар уақытта мына жайттарды еске- 
ру керек, яғни тасымалдау қызметінің қүқығын жэНе қандай 
территөрияларға дейін қолданылатынын ескеру.

Автокеліктік кэсіпорын жүргізуші мен жылжымалы құрамға 
деген бірқатар міндеттерін, жол жүру ережелерін, сонымен қатар 
келісімшартқа келесідей пунк'гтер кіреді:

-  туристерге мэдени қызмет етуді қамтамасыз ету;
-  автобустың санитарлық тоқтауларын ескеру;
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-  түнгі уақытта жүру ережелерін ескеру (немесе тыйым са- 
лынуы, түнгі сагаг 0-4 арасында автобуспен саяхатқа тый- 
ым салу);

-  гіассажирларге арналган аптечкалык қамтамасыз ету;
-  микрофон, радионың. теледидардың, видеоның болуы;
-  жылыту кұрылғысы, вентиляция жэне кондиционирленген 

ауаның болуы;
-  таза чехолдар, жастықшалар, перделердің болуы;
-  жүк қоятын , қолдағы бар заттарды қоятын бөлімдердің болуы.
Ұзақ уақыттагы саяхаттарға шыққанда жогары комфорт-

ты, жұмсақ жастықшалары бар автобустарды, орындары жыл- 
жымалы, оңай қозгалмалы, шудың аз естілуін, экологиялық таза 
жаңармайдың қолданылуын қарастыру. Сонымен қатар гардероб, 
әжетхана, бар, тоңазытқыш, асхананың болуы.

Автобустағы микроклиматқа мемлекеттік стандарттармен 
ретгелуі, санитарлық-гигиеналық нормалардың, мемлекетаралық 
нормалар мен стандарттарға деген қойылатын міндеттерді 
қарастыруы.

Туристерді екі немесе одан көп елдер территориясында та- 
сымалдауы мемлекетаралық болып жіктеледі. Сондай-ақ сыртқа 
кететіндер -  шыгу, ал ішке кіретіндер -  ішкі тасымалдауга жата- 
ды. Мемлекетаралық тасымалдауға кіреді:

-  белгіленген маршруттар бойынша тасымалдау;
-  маусымдық тасымалдаулар;
-  тапсырыс беру арқылы жүретін маршруттар; сырттан 

келетін және сыртқа шығатын туристерге көрсетілетін 
қызметтер.

Белгіленген маршругтарға міндетгі түрде қойылатын талаптар:
-  маршрутгың тұрақтылығы;
-  маршруттың күнтізбесі;
-  маршруттың жүйелілігі;
-  қатаң белгіленген орындарда туристерді отырғызу жэне 

түсіру.
Белгіленген мемлекетаралық маршруггарда ашық қозғалыс 

жүйелілігі екі жақтық келісім арқылы, ал көліктің үшінші мем-
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лекеттен өткен жағдайда Еуропа экономикалық комиссиясының 
рұқсаты қажет (ЕЭК).

Осы құжатта келесідей мәселелер қарастырылады:
-  жол, тасымалдауга қажетті нақтылықтар;
-  көліктің түрі;
-  көлікке қойылатын экологиялық міндеттеменің болуы;
-  кіріп ш ығуға рүқсат етілген қ ұ ж а п ы ң  болуы;
-  азаматтық жауаптылықтың сақтандырылуы;
-  салық жэне жиындар;
-  толемдерді қабылдаулар мен есептеулер;
-  шекаралық, санитарлық және кедсн бақылауы;
-  келісімдердің бүзы луы  салдарынан болаты н санкциялары. 
М ем лекетаралы қ тасы м алдауда, 1973 ж ы лды ң I наурызынан

бастап Женева конвенциясында «жолаушыларды жэне жүктерді 
тасымалдау жөнінде мемлекетаралық келісімшарт конвенция- 
сы», Гаага (1989 ж.) Еуропалық бірлестігінің құрамының ІІІенген 
келісімі мен туризм декларациясы қабылданған.

ТЕСТ СҮРАҚТАРЫ

1. «Қонақжайлык менеджмент» деген термин қандай 2 түсі- 
ніктен тұрады?

A. Қонақжашіық және маркеіпинг.
B. Маркетинг.
C. Қонақтар және менеджмент.
О. Маркетинг және қонақ.
Е. + Қонақжайлық және менеджмешп.

2. Іскерлік мәслихат этикеті үшін қандай талаптар қажет?
A. Қысқалық.
B. Барлық жауаптары дұрыс.
C. Іскерлік.
О. + Демократтылық.
Е. Ақпараттылық.
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3. Қызметкердің жағымсыз касиегтеріне тән емес касиетті 
анықтаңыз:

.4. Алгыссыздық.
B. Еңбекқорлық.
C. Үр.пық.
£>. + Хайуандық.
Е. Күмәндік.

4. Қонакжайлылыктың сыртқы ортасына саяси және қоғам- 
ды қ ортаға не жатады?

A. Барлыгы дүрыс.
B. Заңды негіздер және әлеуметтік-экономикалық иіарттар.
C. +ӘлеуметтЫ-экономикалық шарттар мен жергілікті этика- 

лық нормачар мен ережелер және заңды негіздер кіреді.
О. Әлеуметтік-экономикалық шарпгтар мен ережелер.
Е. Ережелер және заңды негіздер.

5. Қонақжайлық менеджментінің кызметтері:
А. Ынталандыру, талдау.
В +Жоспарлау, үйымдастыру, ынталандыру, талдау және бақы- 

лау.
С. Жоспарлау, үйымдастыру.
О. Талдау және бақылау’.
Е. Үйымдастыру, ынталандыру, талдау.

6. Ж оспарлау функциясының канша міндеті бар?
A. 4.
B. 5.
C. 6.

О. +7.
Е. 8.

7. Қонақжайлық сыр гқы ортасына қандай компонент кіреді?
A. Тарихи-мәдени.
B. Туристік кешеннің сыртқы инфрақүрылымы.
C. Табиги климаттық, мәдени.
О. +Табиги климаттық экономикальіқ тарихи-мәдени туристік 

кешеннің сыртқы инфрақүры.пымы.
Е. Экономикалық тарихи-мәдени.
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8. Ж аңа кәсіби білімді меңгеру мақсатымен о к ы т у -б ү л :
A. + Кадрларды қайтадан дайындау.
B. Біліктіліктің жогарылауы.
C. Кадрларды дайындау.
£). Персоналды оқыту.
Е. Дүрыс жауабы жоқ.

9. Қонақ үй қызметінің қай түрінің қүрамына бизнес-орталық, 
спорттық сауы қтыру орталыгы, ш аш тараз кіреді?

A. Қабылдау қызметі.
B. Инженерлік-техникапық.
C. + Коммерциялық.
£>. Қосымиіа.
Е. Администраторлық немесе әкімшіліктік.

10. Негізгі оқу әдістерін атаңыз:
A. Дүрыс жауабы жоқ.
B. Репиторлық, талқылау, қайта дайындау, іскерлік ойын, рота- 

ция.
C. + Оқытушылық, алдын ала оқыту, жүмыс орнында оқыту, 

жүмыс орнынан тыс оқыту.
О. Алдын аиа оқыту, дайындау, қайта дайындау, қайта біліктілігін 

көтеру.
Е. Оқытушылық, тренинг, іскерлік ойын, үстаздық.

****
/. Орта класты қонақ үй деген не?
2. Апартаментті қонақ үйлер ( апарт-отель )  деген не?
3. Эконом-класты қонақ үй деген не?
4. Отель-курорт деген не?
5. Мотель деген не?
6. Кемпинг деген не?
7. «Түнеу және таңгы ас» типіндегі жекемениіік қонақ үйлер.
8. Отель-гарни деген не?
9. Пансион деген не?
10. Қонақ үйлік аула деген не?
11. Ротель деген не?
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”” ^ 1  ТУРИСТЕРІ Е ЭКСКУРСИЯЛЫ Қ
8 ҚЫ ЗМЕТ КӨРСЕТУ

Экскурсиялық қызметтің жалпы 
ұғымы және классификациясы

Экскурсия -  бұл кернекті орындарга, тарихи оқиғалармен 
байланысты жерлерге жету барысында шындықты тану жэне өй- 
өрісті кеңейту формасы. Ол мынандай белгілерге ие:

-  қолжетімді экскурсиялардың бар болуы;
-  экскурсия кезінде таңдаган маршрут бойынша козғалуы;
-  мақсаттылық;
-  тақырыптылық.
Экскурсияға қойылатын талаптар:
-  ақпараттың шынайылығы;
-  мәдениеттанудың маңыздылығы;
-  мазмұнның ауқымдылығы;
-  нақты құрылымы;
-  экскурсияға қатысушылардың мүдделерін қанағаттандыру. 
Экскурсияны мынандай белгілер бойынша жіктейді:
-  мазмүны;
-  тақырыбы;
-  қатысушылардың кұрамы;
-  өткізу орны;
-  қозғалыс әдісі;
-  үзақтығы;
-  өткізу формасы.
Әр белгі өзіне сәйкес келетін компонентке, яғни ерекшелігіне 

карай жауап береді.
Экскурсияны эзірлеу және өткізу технологиясы. Экскурсия- 

ны дайындау бірнеше кезең арқылы жүзеге асырылады:



-  тақырыбын тандау кезеңі;
-  тандалған тақырыпқа сәйкес жаңа экскурсияны әзірлеу кезеңі;
-  экскурсияны жүргізетін адамды дайындау;
Экскурсияның тақырыбы сүраныс пен тапсырысқа байланыс-

ты. Экскурсияның эзірленуін шығармашылық топ жүргізеді, оның 
қүрамы тақырыпқа байланысты болады. Бүл жерге мүражай, га- 
лерея және т.б. қызметкерлер, сонымен қатар арнайы туристік 
экскурсиондық үйымдар жатқызылады. Жүмыс, тақырыпқа сай 
материалды гаңдаудан, осы экскурсияда қолданатын объектіден 
басталады.

Экскурсиялық объектілер:
-  тарихи оқиғаларға байланысты жерлер;
-  қорықтар;
-  ғимараттар мен құрылыс;
-  мемориалдық ескерткіштер мен кешендер;
-  инженерлік құрылыстар;
-  шығармашылық ескерткіштер;
-  археологиялық ескерткіштер т.б.

8. Туристерге экскурсиялыц қызмет көрсету 225
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25-сурет- Экскурсияиың классификациясы

Қолайлы түрдегі қалалық экскурсияның үзақтығы -  2-3 са- 
ғат. Экскурсияны дайындаган кезде объектілердің паспорттары 
қүрастырылады. Оларға мыналар кіреді:

-  объектінің атауы;
-  объектімен байланысты оқиғалар;
-  оқиғалардың болған уақыты;
-  орны;
-  өзге де маглүматтар.
Сонымен қатар экскурсияны дайындау процесінде мыналар 

қосылады:
-  экскурсияның бағыты;
-  мэтіні;
-  өткізу әдісі;
-  көрсету материалдарын жасау ( фото, видео, плакат);
-  экскурсияга кететін шығындарын есептеу;
-  қызмет көрсеткені үшін түсетін пайда;
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-  койылған талаптарға сай экскурсияны бекіту құжаты;
-  экскурсияның бағытына жарнама жасау;
Қалалық, жаяу жүру экскурсиялардың өзіндік ерекшеліктері 

болады. Оларды әзірлеген кезде мыналарды ескеру қажет:
-  объектінің қолжетімділігі;
-  оны көру үшін арнайы алаңның бар болуы;
-  көлік түрағының бар болуы;
-  объектіге байланысты туристік пункттердің бар болуы ( су- 

венирлер сату пункті, тамақтану пункті т.б.).
Мүндай экскурсиялар тақырыптық, хронологиялық, тақырып- 

хронологиялық принцип бойынша жүргізіледі.
Кеңейтілген экскурсиялар қазіргі замангы материалдарға да, 

тарихи материалдарға да негізделеді. Мүндай экскурсияларға ма- 
териал, кеңейтілген жоспар түрінде беріледі. Егер қала экскур- 
сиясы болса, онда материал хронология түрінде, оған қаланың 
қүрылған кезінен бастап бүгінгі күнге дейін, сонымен қатар 
каланың болашағы жайында мағлүматтар беріледі. Экскурсия 
кезінде мүражай аралау, өндіріс орындарына, қорықтарға барумен 
қамтылады.

Қалаларды аралау, яғни шолу экскурсиясы объектілердің 
маңыздылыгы мен аттрактылық принңипімен қүрастырылады. 
Оларға туристердің назары аударылады.

Бүл жерде экскурсияны жүргізетін адамның объект жайында 
эрі қысқа мәлімет беру, әрі сүрақтарға тез арада нақты жауап беру 
біліктілігі негізгі орын алады. Бүл жерде экскурсияның бағытын 
терең білу жэне тақырыпты жалпы түрде дайындау маңызды рөлі 
атқарады.

Қала объектілерін көрсету интервалы 15 минуттан кем бол- 
мау керек. Көлік кептелісі, қүрылыс жүмысы болған жағдайда 
экскурсоводтың қорында басқа бірнеше объектілер болу қажет. 
Бүл жагдайда экскурсоводтың міндеттері:

-  жолдың жоспарын, көшелер мен алаңдардың орналасу 
жерімен танысу;

-  объектінің орналасу жерін жэне оған жету амалдарын 
анықтау;
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-  объектімен танысу әдісін таңдау;
-  оъектіні аралау кезінде болатын эр түрлі қауіп-қатерді 

анықтау және туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Тексеруден шыққаннан кейін бақылау мэтіні жасалады. 

Экскурсияның бақылау мәтінін лингафондық кабинетте жасау 
жөн.

Мэтін кіріспеден, негізгі бөлімнен, қорытындыдан жасалу ке- 
рек. Бақылау мэтіні бойынша, экскурсовод жекеленген мэтін жа- 
сайды оган қоса, экскурсияга байланысты эр түрлі нүсқалар да жа- 
салады. Мазмүнына орай бақылау жэне жекеленген мәтін бірдей 
болу керек. Экскурсия барысында эр тұрлі мәліметтер мезгілмен 
жэне алынган ақпараттармен сәйкес болу керек. Жекеленген мэтін 
мен қоса экскурсия кезінде экскурсовод өзімен бірге портфель 
алып жүру керек. Оның ішінде: оқу эдістемелері, фотосуреттер, 
м акепер , қүжаттардың кошірмесі болу қажет.

Экскурсоводтың эдіснамасы оның дэрежесіне, экскурсияның 
тақырыбына, экскурсияга қатысушылардан жэне портфельдің 
мазмүнына байланысты.

ТЕСТ СҮРЛҚТАРЫ

1. 73 кабатты әлемдегі ең биік отель кайда орналасқан?
A. +Сингапур.
B. АҚШ.
C. Францгія.
О. Жапония.
Е. Корея.

2. Еңбекақынын негізгі формаларын атаңыз:
A. Келісімді, қосыміиа ынталандырушы.
B .' Келісімді, сыішықтық.
C. Нормалық, келісімді.
й . + Келісімді, мерзімдік, сыйлықтық.
Е. Уақыттылық, келісімді.

3. Қандай белгілер бойынша персоналды топтастыруға болады?
А. + Рөлдік қүрылым.
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B. Бар.іық жауаптары дурыс.
C. Уйымдық қүрылым.
О. Штаттық құрылым.
Е. Функционалдық қүры.пым.

4. Туристік кеш еннің негізгі кызметтері?
A. Толық қауіпсіздіктің болмауы.
B. Қызмет көрсетудің сапасының жогаргы деңгеііде болуы.
C. +Т\’ристке қызмет көрсету кезіндегі туристік кеиіен 

территориясындагы толық қауіпсіздік.
О. Барлық жауап дүрыс.
Е. Тур пакетіпі толыгымен орындау.

5. Бес жұлдызды қонак үйдегі бір орынды номірдің ауданы  
қанша?

A. +Бес шаршы (квадрат) метр.
B. Сегіз иіариіы (квадрат) метр.
C. Он шариіы (квадрат) метр.
Ә. Он үш шариіы (квадрат) метр.
Е. Жеті шариіы (квадрат) метр.

6. Қонақ үй қызметкерлерін аттестациядан откізу жиілігі
A. Жылына екі рет.
B. Бес жылда бір рет.
C. Үш жылда бір рет.
О. Үш жылда екі рет.
Е. + Жарты жылда бір рет.

7. Персоналдың жүмыс орнының элементтері мен сипаттама- 
сы -  бұл:

A. + Кадрлық мәліметтер.
B. Біліктіліктің деңгейі.
C. Барлық жауаптары дүрыс.
О. Жүмыс тәжірибесі.
Е. Өзіндік сапалар.

8. Қауіпсіздік менеджменті эрбір мамандандырылған такгика- 
сын ата.

А. Жананданган іиектеулерді қүру.
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B. Барпыгы дүрыс.
C. Мақсатқа жсткізудіц нақты эдістері.
I). +Қонақ жай.чық ортасы мен жагдайлардың кешені.
Е. Қабылдангап іиектеулер негізінде.

9. Ұйымдық келісімш арт қанша жылға жасалынады?
A. 1 жы:і.
B. 5 жыл.
C. 3 жыл.
Э. + 2 жыл .
Е. 4 жыл.

10. Коридориыйдың басты функцияеы?
A. Жачпы жскурсия, қонақ үй жоспары туралы кеңес алу.
B. Іскерлік тапсырмаларды орындау.
C. УІР қонаққа нөмірді алдын ача алып қою.
О. +Қонақтарды ачып жүру, болмелерге жүкті жеткізу.
Е. Қонақтарды жүмыстан тыС уақытында кездесу.

•к-ккк
/. Қонақэісайлылық деген не?
2. Қонақ үй деген не?
3. Орын (койка) деген не?
4. Қонақүйлікбизнестібасқарукезіндекәрсетілетін қызметтердің 

негізгі қүрамы қандай?
5. Категориясына байланыссыз эрбір қонақ үй нөмірлерінде қандай 

қүрал-жабдықтар болуы керек?
6. Барлық қонақ үйде қызметтің неше тобы бар?
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СҮРЛҚТАР

1. Қонакжайлылык деген не?
2. Қонақ үй деген не?
3. Орын (койка) деген не?
4. Қонақ үйлік бизнесті басқару кезінде көрсетілетін қызметтердің 

негізгі құрамы кандай?
5. Категориясына байланыссыз әрбір қонак үй нөмірлерінде кандай 

күрал-жабдықтар болуы керек?
6. Барлык қонак үйде қызметтің неше тобы бар?
7. Туристік қонақ үй деген не?
8. Қазакстанда қонақ үй бизнесінің дамуы немен байланысты?
9. Қонак үйлер тізбегі деген не?
10. Қонақ үйдегі ақпараттық жүйелер.
11. Нөмірлерде кызмет корсету.
12. Қонак үй басқармасы жүйесі.
13. Қонак үй индустриясындағы РМ8 (Ргорегіу Мапа^етепі: Вузіет) 

жүйесі деген не?
14. Қонақүйді басқару мәдениетінің түрлерінің сипаттамасы.
15. Комфорт деген не?
16. Қызмет сапасы деген не?
17. Қонак үйде қандай кызмет түрлері бар?
18. Инженерлік қызметке не кіреді?
19. Қызмет сапасын басқару стратегиясын таңдау алгоритмін 

беріңіз.
20. Орналастыру қүралдарының «Еуропалық типі» деген не?
21. Қонақ үйлер, мейрамханалардың және кафелердің ұлттық 

ассоциацияларының одагы не деп аталады?
22. Отель-люкс деген не?
23. Орта класты қонак үй деген не?
24. Апартаментті қонақ үйлер ( апарт-отель) деген не?
25. Эконом-класты қонак үй деген не?
26. Отель-курорт деген не?
27. Мотель деген не?
28. Кемпинг деген не?
29. «Түнеу және таңғы ас» типіндегі жекеменшік қонак үйлер.
30. Отель-гарни деген не?
31. Пансион деген не?
32. Қонақ үйлік аула деген не?
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33. Ротель деген не?
34. Флотель деген не?
35. Ботель деген не?
36. Флайтель деген не?
37. Алькасар деген не?
38. Хостель деген не?
39. Кондамениум деген не?
40. Қонак үйдің жіктемесі деген не?
41. Қонақ үйге келу ұзақтығына қарай қонақ үй калай жіктеледі?
42. Қонақ үйдің нөмірлерінің багасына байланысты қонақ үй қалай

жіктеледі?
43. Комфорт деңгейіне байланысты қонак үй қалай жіктеледі?
44. Нөмірлік қордың сыйымдылығына байланысты қонақ үй калай

жіктеледі?
45. Қонақ үй кәсіпорнының іс-әрекетіне байланысты қонақүй қалай

жіктеледі?
46. Қонақ үйлік нөмірлердің жіктелуі қалай?
47. Апартаменттік нөмірлер деген не?
48. Эконом-класты нөмірлер деген не?
49. Бизнес-класс деген не?
50. Орналастыру қызметінің негізгі жұмыстары қандай?
51. Нөмірлік қорды пайдалану қызметі деген не?
52. Нөмірлерді брондау деген не?
53. Коммерциялық қызмет деген не?
54. Әкімшілік қызмет деген не?
55. Қонақ үй персоналына койылатын талаптар кандай?
56. Басқарудың 3 деңгейге бөлінетін менеджерлері қандай?
57. Швейцар деген кім?
58. Портье деген кім?
59. Горничная деген кім?
60. Коридорный деген кім?
61. Консьерж деген кім?
62. Администратордың қызметі қандай?
63. Бас-директордың қызметі қандай?
64. Қонақ үйдегі мейрамхана деген не және оның ерекшелігі?
65. Мейрамханадағы ас мәзірлері қандай және оны атаңыз,

ерекшеліктерін беріңіз?
66. Мейрамхана типтерін атаңыз?
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ҚОРЫТЫНДЫ

Қонақжайлылық индустрияның бірден-бір құраушысы қонақ 
үйде орналастыру құралы болып табылады.

Қонақ үй -  ол жиһаздалған үй, қонақтарды қабылдау мен 
олардың қонуына арналған, келесі мақсаттардың біреуіне байла- 
нысты баруга болады: іскерлік, конгрестік, демалыс, ойын-сауық, 
тану, саудалық миссия, этникалық, діни-таным, емделу жэне 
спорттық мақсаттар.

Қонақ үйдің негізгі белгілері нөмірлердің болуы мен қосымша 
қызметтермен бірге жүретін қызметтер болып табылады.

Қонақ үйдің негізгі функциялары:
I Қонақтарды жатын орындармен қамтамасыз егу.
2. Қонақгарды тамақтандырумен қамтамасыз ету.
3. Толыққанды демалу үшін жағдайлар жасау.
4. Клиенттіц тұруына байланысты қосымша қызметгер 

көрсету.
Қонақ үйлерде қосымша қызметтерге спорттық залдар мен 

құралдар, сауықтыру комплекстері, шаштараздық қызметтер, 
химиялықтазалау қызметтері, тұрмыстық, ойын-сауық қызметтері 
жатады.

Қонақ үй келесі қағидаларға сәйкес болу қажет:
-  эргономиялық,яғпи,жайлылықпеныңғайлылық, қызметтің 

адам қажеттілігіне психикалық жәпе психологиялық сэйкес 
келуі;

-  эстетикалығы, яғни, ғимарат сәнді безендірілуі керек, 
қазіргі заманғы сэн мен тұтынушылардың талаптарын 
ескере отырып;

-  қонақ үй қала мен мекенжайдың жалпы ансамбілін сақтай 
отырып, қоршаған ортамен үйлесімді болу керек;

-  қонақ үй мэртебесін ерекшелейтін безендірілген қонақ 
үйдің алды, жарнаманың орналасуы, қонақ үйлік сау- 
да орталықтарының көрмелері, жарықтандыруды 
қамтамасыздандыру арқылы жарнама жасау;

-  қонақ үй ғимараты техникалық, санитарлы-гиғиеналық, эколо- 
гиялық нормативтер мен ұсыныстарға сэйкес болу керек;
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-  қонак уй персоналы конақжайлы, білікті және дәлелді болу 
керек.

Қонақ үй ғимаратын көптеген белгіге байланыста айыра- 
ды: қонақ үй түрі, сыйымдылыгы, қабаттығы, багыттылыгы, 
пайдаланымдылығы.

Функционалды бағытына қарай қонақ үйде вестибюльдің ор- 
наласу тобын; қонақтардың тамақтану орны, сауда-тұрмыстық 
қызмет корсету орындары, спортпен шұғылдану орны, ойын- 
сауық, қонақтардың қызметі; қызметгік және тұрмыстық орындар; 
техникалық орындармен бөліп көрсетеді.

Вестибюль орындарының тобы -  ол қонақ үйдің ең маңызды 
орындарының бірі. Вестибюль қонақтардың кездесулеріне 
бағытіалган, ол жерде кейбір жұмыстарды бөлу жэне қайтадан 
бөлу функциялары жүзеге асады.

Қонақ үйдің тұрғын бөлігі келушілердің қонатын орнын 
құрайды, яғни бұл нөмірлер жайлы жэне ыңғайлы тұруға жэне 
тазалықты ұстануға арналған.

Мейрамханаларда, барларда, кафелерде жэне басқа тамактана- 
тын орындарда тамақтанумен қоса қонақтар думандата және 
әңгімелесе алады.

Ойын-сауық орындарына келесілер кіруі мүмкін: киноконцерт- 
тік залдар, банкетті жэне билейтін залдар, дискотекалар, бассейн- 
дер, спорт залдары, теннистік корттар, кегельбан, сонымен қатар 
ойын бизнесінің кэсіпорындары және казино, ойнау автоматтары, 
одан басқа іскерлік кездесулерге арналған орындар, оларға конфе- 
ренц-залдар кіреді, іскерлік жэне банктік операцияларға арналған 
бөлмелер, көрмелік залдар.

Саудалық-тұрмыстық қызмет корсету орындар тобына жата- 
тындар: клиенттерге саудалық қызмет көрсететін кэсіпорындар, 
шаштараз, сән салоны, химиялық тазалау, суретке түсіру, ателье 
қызметтері.

Іскерлік-тұрмыстық қызмет көрсету орындары жұмыстық, 
тұрмыстық, персоналдыңтамақтануы, шаруашылық жэне қосалқы 
қажеттіліктерін қамтамасыз етеді.

Техникалық орналасуларда кондиционердің техникалық 
жағдайын бақылайтын, қоқысты орталықтандырып шығару,
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телефон, сигнализация жэне баеқа да өмірді қамтамасыз ететін 
жүйелер қызметі орналасады.

Жалпы қонақ үйдің функциясын қажетгілік және маңыздылық 
деңгейіне қарай үш деңгейге бөледі.

Берілген сызбадан қонақ үйдегі ең маңызды функциясы болып 
қону, тамақтану, түру функциялары жататынын кәруге болады. 
қалган функциялары мацыздылық деңгейіне қарай екінші жэне 
үшінші деңгейлі болып дифференциаланган.

Қонақ үйдің функционалды аумагына қонақ үйлік гимаратқа 
жалгасатын территория жатады. Ол клиенттер мен персо- 
налды сыртқы ортамен байланысын азайтады, келетіндерге 
қолжетімділікке жагдай жасалады. Бүл жагынан алып қараганда 
көліктікторапқа қатысгы орналаеуы да маңызды, гимаратқа сэйкес 
жарнамалық безендірілуі де қажет.

Қонақ үйдіңжанында қонақтардыңдемалу орындары, коліктік 
гүрақ қарастырылгап.

Қонақ үйлік шаруашылықтың негізгі сипаты -  өзінің талап- 
тарын клиеш тік қатынастар арқылы кеңейту, оны анықтаушы 
қонақжайлылықтыц функционалдық сапасы болып табылады. 
Ол субъекті мен объектініц сервистік қүрылымын дамытуда, 
адамдардың элеуметтік-мэдени кәңіл-күйін түрақтандыруда 
керінеді.

Қонақ үйлік шаруашылықтың субъектісі -  сервистік багыт- 
талган қүрылымды жүзеге асыратын кәсіби үйымдастырушы.

Қонақ үйлік шаруашылықтың объектісі -  қонақ үйдің номі- 
рінде уақытша түратын келіп-кетуші психологиялық түрақты- 
лыққа айналады, ол индивидтің омірге бейімделу сапасын 
беріктеуге багытталган.
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