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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 

В УМОВАХ ВСЕСВІТНЬОГО КАРАНТИНУ 

 

Зараз ми бачимо поступовий і нелінійний процес відновлення 

туристичного бізнесу, оскільки країни прагнуть поступово повернутися до 

повсякденного життя. Однак,  одночасно зберігається вплив вірусу, і поки не 

ясно, коли буде можливим повне повернення до туристичної діяльності. Але це 

ситуація ретельно контролюється, і уряди прагнуть наголосити на потенційній 

необхідності відновлення обмежень, якщо циркуляція вірусу знову зросте. 

http://prohotel.ru/article-220126/0/
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Одночасно витрати, пов’язані з запобіганням та зміною робочих процесів, 

такі як прийняття цифрових інструментів менеджменту та впровадження нових 

операційних протоколів, підвищують вразливість туристичних фірм. Ключовим 

питанням для відновлення туризму й призначення об’єктів туристичного 

бізнесу є те, чи залишатиметься критична маса послуг і після кризи, щоб 

задовольнити відвідувачів, коли вони прийдуть. Динамічна туристична 

економіка залежить від доступності різноманітних туристичних послуг у межах 

напрямків, від проживання та харчування до визначних пам'яток, заходів та 

заходів. Організації, що забезпечують менеджмент напрямків, стикаються із 

завданням надання своєчасної, точної інформації та комунікації із 

зацікавленими сторонами. Деякі організації передислокують свої веб-сайти, 

щоб надати інформацію мешканцям для виявлення місцевого бізнесу та 

реагування на поточні потреби, це відбувається, наприклад, у Сполучених 

Штатах, Франції [1]. Тому спостерігається більша привабливість для 

відвідувачів віддалені, сільські напрямки та природні зони в якості 

короткострокового відпочинку. Фактором якості для сприйняття розвитку 

туристичних послуг у готелі має бути, перш за все, його безпека, зокрема й 

безпека майна, кваліфіковане та ввічливе обслуговування, чистота приміщень 

тощо. Поряд із зазначеними вище характеристиками якісних готельних послуг і 

послуг різноманітних видів закладів розміщення однією з найважливіших 

характеристик є рівень комфорту, що, перш за все, пов’язано з технічним 

оснащенням, місткістю номерів і різновидами пропонованих послуг [2, с. 60]. Є 

багато факторів, які не залежать від якості менеджменту, але впливають на 

розвиток туристичної індустрії.  Деякі із них мають негайний ефект, а також є 

фактори, які впливають на довгий час й позитивно [3, с.13]. Наприклад, 

фактори: «Навколишнє середовище в пункті призначення» має позитивний 

вплив при стабільних сприятливих кліматичних умовах. У контрасті, будь-які 

небажані зміни в середовищі, такі як високі вітри, Flash Floods, посуха, і 

екстремальний клімат може вплинути на туризм негативно. Фактор «Економіка 

країни»: коли країна переживає економічну турбулентність, і коли люди 
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стикаються з проблеми безробіття, туризм постраждає від нетерпіння.  

Навпаки, коли країна економіка робить добре, і люди можуть дозволити собі 

витратити гроші на дозвілля, туризм прогресує. Таким чином чинять Фактори: 

«Історичне або культурне значення призначення», «Дослідження важливості 

призначення», «Релігійне значення призначення». 

Останнім часом в сфері різних видів туристичної діяльності питання 

якості послуг, що надаються стає все більш актуальним, а також  актуальним  є 

використання комплексного підходу у підвищенні якості послуг [4, с.274]. 

Компанії, які працюють не тільки на національному  а й на міжнародному рівні, 

зазнають невизнаності в своїй галузі бізнесу під впливом обмежень під час 

пандемії [5, с.91]. Таким чином, якість менеджменту туристичних компаній 

змінюється, набуває інших складових, параметрів та критеріїв оцінки. 

Інтернет проникнув майже до кожного кута світу. Туристи 

насолоджуються перевагами Інтернету. Плануючи екскурсію, туристи 

намагаються отримати ідею про місця, які вони збираються відвідати, якість 

зручності та послуг, а також визначні пам'ятки призначення.  Після 

відвідування місця призначення досвідчені туристи поділяють свої думки на 

різних платформах Інтернету. Таким чином, відгуки досвідчених туристів, які 

ділилися в Інтернеті, працюють як керівні принципи для наступні туристи.  

Отже, так само, як меч з подвійним лезом, Інтернет може підвищити і знищити 

туристичний бізнес. 

На наш  погляд, особливим чинником в забезпеченні якості менеджменту 

туристичних послуг в умовах всесвітнього карантину є «Управління 

призначенням».  Управління призначенням ставить програми та стратегії, які 

поширює унікальну історію конкретного призначення.  Таким чином, це буде  

сприяти запрошенню більшої кількості туристів та підвищенню якості туризму 

в конкретному регіоні.  Це виявляється ключем до успіху в управлінні 

туризмом, у цілому. 

Менеджмент призначення туристичних послуг це співпраця багатьох 

приватних та громадських організацій, що працюють разом для досягнення 
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спільної мети, щоб зробити найпривабливішим той чи інший ринок 

призначення, і зберегти свій туризм, актуальність пропозицій та ціну послуг на 

тривалий час.  

Таким чином, якість менеджменту складається з якості управління 

громадських, приватних, неприбуткових, і академічних організації, які задіяні  

в забезпеченні туристичних послуг і є зацікавленими сторонами з регіону. 

Потрібно на всіх ланках туристичного процесу забезпечити високий Інтернет-

сервіс, більш гнучкі можливості з Інтернет-бронювання, рекламу в публікаціях 

та  розвиток Веб-сайтів й актуальних посилань на інформаційні ресурси.  Він 

надає послуги переважно за нульовою вартістю кінцевих користувачів. Для 

цього слушно застосовувати цифровий маркетинг з урахуванням законів та 

правил «традиційного» маркетингу в цифровому вимірі [6, с.242]. 

       В управлінні призначенням відіграє аналіз всебічної інформації:  

 інвентаризація та виконання вимог споживача та карантинних заходів  

готелями, туроператорами, ресторанами, транспортними компаніями тощо;  

 події, фестивалі, діяльність, шопінг, маршрути циклів, красиві місця;  

 профілі відвідувачів;  

 результати опитування резидентів; 

 соціальні, економічні та екологічні наслідки  управління;   

 проведення теми-специфічних семінарів для обговорення ключових 

питань;  

 отримання зворотного зв’язку про прогрес;   

 проведення регулярних періодичних зустрічей з участю бізнесу;  

 організація фестивалів, лекцій, переговорів, тематичних свят та подій;  

 організація номерів або обслуговування продуктів харчування або напоїв;  

 природні фактори, такі як ландшафт, дике життя, природна структура;  

 техногенна привабливість, така як курорт;  

 фіксована властивість, така як проживання;   

 мобільна власність, така як корабель або аеробіс;  
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 природний або штучний стан, такий як погода, натовп, інфраструктура та 

інше. 

Таким чином, гранд-менеджери призначення проводять збір даних, 

формують базу даних,  її ретельно аналізують й в стислий час розповсюджують 

стейкхолдерам, з яким тісно співпрацюють для підвищення якості менеджменту 

туристичних послуг. Все це буде сприяти формуванню динамічних 

туристичних пакетів. Це можливо в сучасних умовах тільки при  підтримці 

присутності менеджменту в Інтернеті та соціальних мережах, де буде розкрита 

цінність продуктів туризму з наданням свободи вибору споживачеві. Поєднання 

участі туристів, свобода вибору, послуги з гостинності, ідеальне призначення 

може зробити найкращий  туристичний продукт, що продається.  

В умовах всесвітнього карантину змінюються характеристики складових  

менеджменту туристичних послуг:  

Стратегічний менеджмент: менеджери повинні створювати, реалізувати 

та оцінювати крос-функціональні рішення; мати кращі знання комп'ютерних 

інформаційних систем, електронного комерційного використання його для 

досягнення конкурентної переваги; приймати інформування та розробляти нові 

продукти, послуги та цифровий маркетинг;  

Цільовий менеджмент: "Орієнтація на клієнтів" є основним фактором 

інноваційним нововведенням нових продуктів та нових послуг; 

Ризик менеджмент: забезпечення здатності справлятися з безперервним, 

непередбачуваними ситуаціями, що вимагає відшкодування коштів та швидких 

рішень від агентств/організацій для утримання бізнесу в умовах 

невизначеності; 

Операційний менеджмент: новий розвиток продукції не може бути 

надмірно покладеним на середовища через незабутні наслідки та обмеження 

перевезень. 
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