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С  точки  зрения  менеджмента  качество–  это  совокупность

организационной  структуры,  процедур,  процессов  и  ресурсов,  необходимых

для осуществления деятельности в области качества туристического продукта.

В  маркетинге  качество  –  это  степень  удовлетворения  потребителя,  где  оно

выступает  интегральной  характеристикой  конкурентоспособности

туристического  товара  и  оценивается  комплексом  его  потребительских

параметров.  В связи с  этим необходимо создание поддерживающей системы

качества корпоративных стандартов на туристических предприятиях. Система

качества  является  неотъемлемым  элементом  любой  системы  управления

корпоративной структуры,  а  особое место  она занимает при производстве  и

потреблении туристических услуг.

Проблема  оценки  и  повышения  качества  занимает  ведущее  место  и
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является  приоритетным  направлением  при  обеспечении

конкурентоспособности  услуг,  построении  доверительных  отношений  между

исполнителем  и  потребителем.  Особое  значение,  наш  взгляд,  поставленная

проблема имеет при оценке качества  теристического продукта,  где заложено

много специфических элементов. Туристский рынок предлагает к потреблению

разнообразный  спектр  туристских  услуг.  Согласно  теории   и  методологии

туризма,  туристические  услуги  включают  в  себя  услуги  субъекта  в

туристической  деятельности  по  размещению,  питанию,  транспортному,

информационно-рекламному  обслуживанию,  услуги  учреждений  культуры,

спорта,  быта  и  развлечений,  направленные  на  удовлетворение  потребностей

туриста.

Экономическая оценке качества туристских услуг позволяет применить

количественный  подход  к  определению  туристского  продукта  с  позиции

измерения качества предоставляемых на рынке услуг для туристов. Базируясь

на том, что качество туристических услуг является результатом действия ряда

факторов, в квалиметрической (квалиметрия – научная дисциплина, изучающая

методологию  и  проблематику  комплексного  количественного  оценивания

качества любых объектов) модели оценки качества услуг туристского рынка к

главным  параметрам  оценки  отнесем  показатели,  характеризующие

техническое, функциональное и этическое качество отдельных видов товаров,

работ,  услуг,  входящих в турпродукт,  и сам турпродукт в целом. Поскольку

основные параметры качества  работы субъектов туристической деятельности

оценить  в  количественном  измерении  трудно,  мы  предлагаем  используем

данные анкетного исследования туристов определенного туристского региона.

Расчет  качества  туристских  услуг  туристического  региона  проводится  на

основе самооценки субъектами туристического бизнеса и оценке туристов, где

учтены  относительная  оценка  для  каждого  показателя  квалиметрической

модели,  суммарная  оценка  параметров  показателей  технического  качества  и

оценка качества услуг по каждому параметру качества туристической услуги,
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выявлена  общая  оценка  качества  туристских  услуг  на  разных  уровнях  ее

получения как средневзвешенная арифметически зависимая величина.

Рекомендуемый к применению теоретико-методический инструментарий

квалиметрического подхода к оценке качества туристических услуг позволяет

выявить  направления  для  повышения  качества  туристических  услуг  и

комплексно оценить услуги определенного туристского региона или страны в

целом.

В  условиях  рыночной  экономики  потребитель  является  ключевой

фигурой при реализации требований и стандартов в предоставлении туристских

услуг. Стандартизация и сертификация туристских услуг определяют способы

оценки своей деятельности и позволяют гарантировать клиенту уверенность в

том,  что  все  предоставленные  услуги  будут  четко  соответствовать

определенным нормам и правилам.
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В процесі своєї діяльності підприємці стикаються з сукупністю різних видів

ризику, які відрізняються між собою за місцем і часом виникнення, сукупності

зовнішніх  і  внутрішніх  факторів,  що  впливають  на  їх  рівень  і,  отже,  за

способом  їх  аналізу  і  методам  опису.  Як  правило,  всі  види  ризиків

взаємопов'язані і впливають на діяльність підприємця. При цьому зміна одного
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