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Подяка

Ці Рекомендації були опубліковані завдяки роботі Програми
управління дестинаціями і якістю Всесвітньої туристської
організації (ЮНВТО) і підтримці Генерального секретаря пана
Талеба Ріфаї. З огляду на досвід Організації в галузі
забезпечення якості туристичних послуг, мета Програми підвищувати фаховий рівень, прояснити основні поняття і
розробити основні інструменти для підвищення якості в
межах дестинацій (туристичних напрямків).
Я також хочу подякувати учаснику проекту пану Віктору Горгій,
без великих знань і досвіду в галузі туризму якого ми б не
впоралися.
Я хочу подякувати всім членам Комітету ЮНВТО по туризму
та конкурентоспроможності за їх зусилля і час, який вони
присвятили розгляду тексту цієї публікації. Їх внесок був
надзвичайно цінним.
Я також хотів би подякувати за роботу, виконану редакторами
пані Ненсі Кокерел і паном Антоніо Ринконом Корколес.
Я глибоко вдячний всім, хто додав свій внесок в розробку
Практичних рекомендацій щодо комплексного управління
якістю туристичних дестинацій, а також вам, нашим
читачам, за вибір саме нашої публікації. Ми сподіваємося, що
виконана нами робота буде сприяти поліпшенню якості
роботи у вашій дестинації.
Марсіо Фавілла
Виконавчий директор,
Оперативні програми та інституційні відносини (ЮНВТО)

Передмова

Зараз найкращий час для публікації цих Рекомендацій. Адже
саме в цей момент відбуваються зміни в тій області, яку
прийнято називати якістю туристичних напрямків або
дестинацій.
Якість - це один з найважливіших чинників забезпечення
конкурентоспроможності туристичного сектору, адже
завдяки йому та чи інша туристична дестинація буде
користуватися популярністю досить довго, оскільки саме
якість безпосередньо впливає на задоволення очікувань
туристів.
Для забезпечення ефективної конкуренції на світовому
туристичному ринку, дестинації повинні пропонувати гостям
відмінну якість і можливість отримання унікального досвіду.
На якість цього досвіду впливають як різні послуги, що
пропонуються державними і приватними компаніями, так і
взаємодія з місцевими жителями, навколишнє середовище
та гостинність. Саме тому тут потрібен підхід, який би
поділяли всі зацікавлені сторони і учасники державноприватного партнерства.
Згідно ЮНВТО термін "якість туристичного напрямку/
дестинації" трактується як "результат процесу, який
передбачає задоволення всіх потреб в туристичних
продуктах і послугах, вимог і очікувань споживача за
прийнятною ціною, відповідно до взаємоприйнятими
договірними умовами і основними факторами, такими як
безпека і гігієна, доступність, зв'язок, інфраструктура і
наявність громадських служб. Це поняття також враховує
аспекти етики, прозорості та поваги до людського,
природного і культурного середовища". Аспекти якості також
пов'язані з етикою, прозорістю і повагою до людського,
природного та культурного середовища.
У цих Практичних рекомендаціях щодо комплексного
управління якістю туристичних дестинацій описаний
всеосяжний і прагматичний підхід до забезпечення якості
дестинацій, а також компоненти які входять в це поняття.
Цільова аудиторія: відповідальні особи, менеджери,
розробники, вчені, професіонали і підприємці. У цих
Рекомендаціях ми постаралися роз'яснити суть основних
ідей і понять, спираючись на наш практичний досвід, з метою
підвищення знань у рамах індустрії.
Я впевнений, що ця публікація допоможе чітко зрозуміти, як
забезпечити "якість дестинацій", а також навчить
користуватися інструментами, необхідними для підвищення
якості та конкурентного розвитку сектора.
Талеб Ріфаі
Генеральний секретар,
Всесвітня туристська організація (ЮНВТО)
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Розділ 1

Якість в туризмі
Короткий виклад У цьому розділі дається основне визначення терміну
«якість», яке, хоча і використовується досить широко, має
різні конотації і варіанти використання (при цьому, всі вони
вірні і доповнюють один одне) в результаті процесу, в якому
взаємодіють об'єктивні, а також суб'єктивні елементи.
Ключові слова

- Якість;
- Очікування;
- Сприйняття;
- Конкурентоспроможність.

Основна ідея

Якість, як ключовий фактор забезпечення конкурентоспроможності туристичних напрямків, це критерій і підхід до
роботи, заснований на розумінні ефективного управління,
що враховує соціальні, екологічні та економічні наслідки
туристичної діяльності, судять про який, в кінцевому
підсумку, з точки зору рівня задоволеності клієнта.
Методологія, яка використовується для забезпечення якості
туризму, визначається відмітними особливостями самого
поняття туризму (взаємодія, одночасність виробництва та
споживання, продаж символічних продуктів, невідчутність
багатьох його компонентів, гетерогенність), а також
координацією відповідних учасників у рамах дестинації.
В контексті туризму якість - це те, що виникає від отриманого
особистого досвіду. Це більше, ніж ланцюжок технічно
обґрунтованих дій, це етичний вибір, що впливає на
забезпечення сталості, соціальної відповідальності,
доступності та справедливої торгівлі.
Переваги наявності якості очевидні як для туристів, так і для
підприємств, дестинацій і місцевих жителів. Це вибір,
завдяки якому у виграші залишаються усі.

1.1

Поняття "якість" в туризмі

Згодом стало ясно, що введення еталонних моделей і систем контролю якості,
скоріше, необхідність, а не чергове віяння моди. Якість стала найважливішим
компонентом для організацій і туристичних напрямків, які прагнуть отримати
визнання на ринку, як на місцевому, так і на національному або глобальному
рівнях.
На сьогоднішній день, це фактор, який впливає на конкурентоспроможність; це
той параметр, який цінують і вимагають гості.
Поняття "якість" полягає не тільки в створенні продукту з повною відсутністю
дефектів і задоволенні основних вимог. В контексті туризму це ще й турбота,
інновації і переваги. Це не просто питання задоволення очікувань клієнтів, це ще й
можливість перевершити їх. З точки зору бізнесу для цього потрібна тверда
прихильність і зацікавленість керівників; для туризму це питання досягнення
критичної маси і прихильності і координації між зацікавленими державними і
приватними організаціями.

Якість є невід'ємним аспектом будь-якого товару, продукту або послуги. Це
загальний фактор, який визначає загальноприйняті соціальні стандарти. Тому
логічно, що цей термін може використовуватися так часто і означати так багато.
У літературі, присвяченій якості і забезпеченню якості на практиці, це поняття має
тлумачитися з посиланням на один або кілька наступних ключових моментів:
1.
У своєму самому трансцендентному значенні, як синонім переваги,
якість - це філософське поняття, яке не можна визначити, але можна оцінити. З
матеріальної точки зору, якість безпосередньо пов'язана з ціною, ексклюзивністю,
першокласним товаром і, в деякій мірі, розкішшю. Це поняття часто
використовується для позначення продуктів для сегментів ринку з високим
доходом;
2.
Як синонім підходу, що орієнтується на клієнта, поняття якості
відноситься до ступеню задоволеності і ступеню, в якому послуги та продукти
відповідають очікуванням і вимогам клієнтів. У цьому контексті якість є
суб'єктивним поняттям і може сприйматися по-різному стосовно кожного продукту,
послуги або клієнта;
3.
В якості терміну, що визначає характеристики продукту або послуги,
якість набуває більш точне значення, яке є впізнаваним і вимірюваним і дозволяє
провести об'єктивну оцінку, як, наприклад, при класифікації готелів;
4.
Що стосується виробничих процесів, там для визначення якості
використовуються більш технічні терміни. Це система або набір методів,
необхідних для приведення продукту або послуги у відповідність до чинних
стандартів. У цьому сенсі якість являє собою інструмент для поліпшення
управління;
5.
Як економічний термін якість визначається з точки зору характеристик
продукту, витрат виробництва та продажної ціни. Подумки туристи завжди
пов'язують ціну, категорію і якість, тому вони будуть готові розумно переплатити за
продукт дуже високої якості.
Кожна з цих часто співіснуючих інтерпретацій відноситься до фундаментального,
взаємодоповнюючого і в рівній мірі правильного трактування поняття "якість".
1.1.1

Багатогранність якості

Визначення, викладені вище, в якійсь мірі неточні, якщо говорити про ідентифікацію елементів, які роблять продукт або послугу якісним продуктом або
послугою.
Коли справа доходить до оцінки задоволеності клієнта, потрібно пам'ятати, що у
клієнта є потреби і очікування щодо ряду характеристик, як матеріальних, так і
нематеріальних. В контексті переважно функціональних продуктів, таких як
повітряний транспорт, такі аспекти, як комфорт, сервіс, тривалість, стикування,
розклад, частота рейсів і т. д., мають більшу вагу при виборі авіакомпанії і придбання квитків.
У разі менш технічних продуктів, а також більшості послуг, які часто не
диференціюються до моменту їх споживання, сприйняття якості пов'язано з
нематеріальними і естетичними компонентами. Для продуктів, які враховують
досвід, таких як туристичні пакети та дестинації, саме нематеріальні компоненти
можуть сформувати стратегічну перевагу.
Сприйняття клієнта формує образ бренду, спосіб надання послуги або
рекомендації (тревел-блогерів, членів сім'ї або в соціальних мережах).

Якість туристичного продукту або послуги відчувається дуже суб'єктивно, як
відображення очікувань і сприйняття, які важко відокремити один від одного. Їх
необхідно постійно брати до уваги для розуміння процесів якості обслуговування.
1

Модель SERVQUAL оцінює якість обслуговування як суму п'яти вимірювань
понять:
1.
З точки зору питомої ваги при отриманні задоволення фізична складова
займає не більше 10%, а інші чотири виміри, пов'язані зі здатністю реагування,
надійністю і емпатією (перераховані в порядку важливості) складають 90%;
2.
Відповідність - це те, в якій мірі технічні аспекти, такі як знання і навички
обслуговуючого персоналу, відповідають встановленим стандартам і сприяють
формуванню довіри і впевненості;
3.
Здатність реагування - це готовність, оперативність, компетентність і
ввічливість у вирішенні проблем клієнтів;
4.
Надійність - це здатність забезпечити стандартизоване обслуговування
надійним і добросовісним способом для того, щоб слідувати «обіцянці продажів»;
5.
І нарешті, з питомою вагою, що трохи перевищує вагу, пов'язану з
фізичним компонентом, є емпатія, тобто індивідуальна увага, пропонована
кожному клієнту, яка, будучи однаково важливою, все ж не може збалансувати або
замінити відсутність професіоналізму, послідовності або нестачі управління.
1.1.2

Визначення та інтерпретація поняття "якість"

Саме клієнти встановлюють рівень задоволеності, повертаючись за черговою
покупкою. Якість означає надання клієнтам того, чого вони хочуть, при мінімально
можливих витратах. Це досить просте визначення втілює в собі дві, здавалося б,
протилежні заповіді. Перша («надання клієнтам того, чого вони хочуть») вимагає
орієнтованого на клієнта підходу; друга («при мінімально можливих витратах»)
вимагає ефективного, конкурентоспроможного і прибуткового управління.
Тому якість являє собою три поняття одночасно:
- професійний інструмент;
- модель управління;
- потужний маркетинговий інструмент
Малюнок 1.1. Якість - це баланс між очікуваннями і задоволеністю

задоволеність

очікування

вартість продукту/послуги

Як професійний інструмент якість досягається за рахунок знання і управління
загальними, а також конкретними процесами для вигідного надання послуг
1 Parasuraman, A.; Zeithaml, V. A. and Berry, L. L. (1988), ‘SERVQUAL a Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions
of Service Quality’, Journal of Retailing, volume 64 (1), Spring.

Систематизація якості має три різних рівня дій:
1. Організаційні, що включають у себе обізнаність і прихильність, розробку
процедур і планування;
2. Експлуатаційні для забезпечення постійного вдосконалення за допомогою
інструментів на підставі безперервного контролю ефективності роботи;
3. Пізнавальні або перцепційні (з точки зору визнання ринку), які представляють
собою стратегічну і комерційну змінну, тобто підтвердження відповідності
аудиторськими і сертифікаційними агентствами, визнання і вираження поваги за
допомогою відповідних відмінностей або знаків відповідності.
У сфері туризму якість обов'язково передбачає активну участь людських ресурсів.
У разі дестинацій потрібен також дух гостинності від місцевих жителів.
Як модель управління якість грунтується на новій структурі робочих відносин і
компетенцій. Це означає перехід від пірамідальної, розрізненої структури до
плоскої, орієнтованої на процес організації. В контексті дестинацій це вимагає
серйозних державно-приватних і міжвідомчих зобов'язань.
Як інструмент маркетингу і створення лояльності якість ставить в центр клієнта,
маючи на увазі знання і увагу до його потреб, які теж є об'єктом маркетингу.
Стандарти якості та пов'язаний з ними брендинг призначені для полегшення
міжнародних комерційних обмінів шляхом визнання характеристик продуктів,
послуг і компаній щодо загальноприйнятих стандартів.
Всесвітня туристська організація (ЮНВТО) представила якість туристичних
послуг у рамах своєї програми роботи в 1991 році, трактуючи це поняття
наступним чином: «в результаті процесу, який передбачає задоволення будь-якої
потреби, запиту або справедливого очікування споживачів щодо товарів і послуг
за прийнятною ціною і відповідно до узгоджених договірних умов, враховуючи
неявні основні чинники, такі як гігієна, доступність, автентичність і заклопотаність
з приводу людських і екологічних наслідків діяльності туризму».2
Проаналізувавши кожне слово цього визначення, ми зрозуміємо, що якість:
- не може існувати без гармонійної і активної участі всіх факторів, що сприяють
отриманню туристського досвіду;
- повинно бути результатом постійних зусиль з обмеження недоліків і збоїв
діяльності;
- принципово і безпосередньо пов'язане з людським фактором і особистісними
аспектами діяльності, які в основному невловимі і, отже, досить суб'єктивні;
- реагує на справедливу ціну як обмін для задоволення основних і життєво
важливих потреб людей, який визначається соціальними і екологічними
обмеженнями;
- потребує спільних і безвідкличних критеріїв і зближення обов'язкових вимог і
саморегулювання;
- враховує права як кінцевих, так і проміжних споживачів, що регулюються
контрактами або прозорими механізмами просування.
- в контексті дестинацій залежить від колективних зусиль;
- оцінюється не тільки з точки зору задоволеності клієнтів, але й з точки зору
соціальних, економічних і екологічних наслідків діяльності.
Наразі ЮНВТО визначає якість туристичного напрямку як «результат процесу,
який передбачає задоволення всіх потреб в туристичних продуктах і послугах,
вимог і очікувань споживача за прийнятною ціною, відповідно до взаємоприйнятих
договірних умов і основними факторами, такими як безпека і гігієна, доступність,
2 Всемирная туристская организация (2003 год), Комитет по поддержке качества ЮНВТО, шестое совещание, Варадеро,
Куба, 9-10 мая 2003 года, ЮНВТО, Мадрид.

зв'язок, інфраструктура і наявність громадських служб. Це поняття також
враховує аспекти етики, прозорості та поваги до людського, природнього та
культурного середовища».
Отже, можна зробити висновок про те, що якість має бути частиною і управління, і
планування. Основна мета - підвищення ефективності, опис та адаптація
поставок продуктів і послуг, посилення конкурентних змінних для дестинацій.
1.1.3
Чим відрізняється поняття "якості" у межах туристичної
індустрії?
Туризм об'єднує в собі ряд конкретних характеристик, які відрізняють цю індустрію
від інших послуг і які сприяють і впливають на розробку і впровадження якості:
- взаємодія між постачальниками і замовниками на рівні виробництва;
- одночасне виробництво і споживання;
- продаж символічних предметів;
- нематеріальні компоненти;
- неоднорідність.
Надання туристичного продукту неможливо без участі клієнтів, адже це те, де
особистий досвід грає велику роль. Одночасне виробництво і споживання сприяє
створенню незвичайного рівня емоцій у відносинах між зв'язкою клієнтпостачальник-дестинація і безліччю «моментів істини», коли загальна оцінка
туриста в значній мірі суб'єктивна і обумовлена обставинами, особистими
звичками та наявністю або відсутністю досвіду подорожей, а також упередженим
ставленням і очікуваннями, що виникли в процесі планування подорожі на основі
раніше зібраних думок і інформації.
Втома після довгої подорожі або емоції, викликані початком довгоочікуваної
подорожі, можуть мати значний вплив на сприйняття будь-якої придбаної послуги.
Для туроператора або дестинації одночасність виробництва та споживання
знижує контроль над процесами; часу на виправлення помилок немає, тому
важливо «робити все гарно з першого разу».
1.2

Зв'язок між якістю та іншими галузями

Якість, що виходить за рамки інтегрованого процесу технічно обґрунтованої
ефективності, є етичним вибором. Відповідальність і бажання все робити добре, з
повагою до людей і навколишнього середовища - це питання етики. Саме в цій
точці об'єднуються якість, сталість, соціальна відповідальність, доступність і
чесна торгівля. Якості без етики не існує.
Якість в туризмі невід'ємна від суб'єктивного ставлення людини. У туризмі ми
продаємо не тільки функціональні, але і емпіричні, емоційні та символічні послуги.
Це виходить далеко за межі звичайної концепції споживчого продукту і дає
можливість розглядати туризм з моральної точки зору. Матеріальні покупки можна
повернути або обміняти, але негативний досвід від відсутності якості в туризмі вже
не виправити. Це те, що робить туристичний продукт таким особливим, що
вимагає особливого ставлення: незадоволеність туристів виправити практично
неможливо.
У цьому контексті пункт призначення (дестинація), в якому не борються з
нерівністю, проституцією, образливою торгівлею, не захищають історичну
спадщину чи немає організованої системи проведення заходів, незалежно від
того, наскільки привабливими можуть бути його ресурси, не можна вважати
якісним.
Якість завжди пов’язана з іншими поняттями, пов'язаними з туризмом: сталістю і
3 Дане визначення «якості туристичної дестинації» було схвалено 103 Виконавчою радою ЮНВТО,
засідання якої відбулося в Малазі, Іспанія, в травні 2016 року. Представлено тільки в англійській версії.
Іспанська версія цієї публікації була випущена в 2015 році, отже цього визначення ще не існувало.

доступністю.
1.2.1

Сталість як ознака якості

Головною визначною пам'яткою дестинації є навколишнє середовище (природне
або міське), і його погіршення - це перша і найочевидніша причина
незадоволеності туристів.
При розгляді поняття "сталість" використовуються ті ж принципи, що і для поняття
"якість", оскільки туризм вимагає довгострокових стратегій і використовує кінцеві
ресурси, чутливі до погіршення: без природньої та історичної спадщини зникає
туристичний інтерес і мотивація.
Соціальна, культурна, економічна і екологічна сталість туристичної діяльності є
складовою частиною якості в сфері туризму і, водночас, гарантією виживання
бізнесу. Більш того, сталість, також як і якість - це етична відповідальність і
конкурентна змінна. Тому не дивно, що ці два поняття тісно пов'язані, зокрема, у
рамах управління дестинації.

Приклад застосування 1.1 Програма «Зелений глобус»

Проект «Зелений глобус» (Green Globe) був затверджений на Саміті Організації
Об'єднаних Націй "Планета Земля" в 1992 році. Спочатку проект підтримали 19
туристичних асоціацій, а до 1995 року їх число зросло до 350 представників 74
країн.
У 1997 році паралельно з програмою для підприємств "Зелений глобус"
запустив програму для дестинацій на основі критеріїв "Порядку денного на XXI
століття" з пілотними програмами в Віламура (Португалія), Джерсі (Сполучене
Королівство) і Криті і Корфу (Греція). У 2002 році була введена сертифікація
"Зеленого глобуса" із залученням акредитованих органів.
У 2008 році програму оновили, після її придбання Green Globe International Inc.,
публічним акціонерним товариством Сполучених Штатів Америки.
«Зелений глобус» оцінює ряд показників, заснованих на чотирьох критеріях:
планування і управління для сталого розвитку, вплив на соціально-економічний
розвиток, розвиток культурної спадщини, турбота про навколишнє середовище і
захист ресурсів.
1.2.2

Доступність як ознака якості

Згідно з визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ)
інвалідність - це «обмеження активності і можливої участі в житті
суспільства»; поділяється на три групи: інтелектуальну, фізичну і сенсорну. Не усі види інвалідності є патологічними: жертви нещасних
випадків, вагітні жінки та люди похилого віку також потребують особливої
уваги під час подорожей.
Згідно з Глобальною доповіддю ВООЗ з проблем інвалідності, більше 1
мільярда людей мають якусь форму інвалідності, що становить близько
15% світового населення. Отже, задоволення їх потреб, крім міркувань
солідарності, означає розгляд певного сегменту ринку, в деяких випадках
субсидованого або з високою купівельною спроможністю, в якому
потенціал попиту все ще набагато перевищує пропозицію.
У Манильскій декларації по світовому туризму право на відпочинок і,
зокрема, право на відпустку і свободу подорожей і туризму, були вперше
визнані в якості елементів розвитку людської особистості, а доступність неодмінною вимогою до якості туристичних послуг.
1.3.
Якість в сфері туризму як фактор
конкурентоспроможності
1.3.1

Переваги забезпечення якості для туристів

Для клієнтів туристичного бізнесу якість забезпечує три основних
переваги:
1.
Якість на етапі розробки продуктів, пакувань і послуг забезпечує
адаптацію до потреб і очікувань клієнта;
2.
При покупці якість знижує невизначеність, яку створює подорож.
Клієнти можуть здійснити покупку з упевненістю навіть не маючи

попереднього досвіду подорожей в певну дестинацию. Між моментом
покупки і моментом споживання - часовий інтервал;
3.
Нарешті, якість породжує впевненість в здатності реагування
постачальника, гарантії професіоналізму і уваги після здійснення покупки. Слід
пам'ятати, що турист, поза свого звичайного середовища, у межах туристичного
договору є найбільш вразливою стороною, особливо коли подорож має емоційне
або професійне значення або пов'язана з відвідуванням місць з незнайомою
культурою або мовою.
1.3.2

Переваги забезпечення якості для компаній

Якщо компанія зосередить всю увагу на клієнтах, акцент на якості допоможе
розробляти продукти та послуги ще кращої якості, буде простіше адаптуватися до
вимог, тим самим підвищуючи продажі та лояльність. Отже, саме таку компанію
турист виділить серед інших. Більш висока якість також дозволяє підвищити ціни.
Існують й інші, більш значущі переваги для компаній, пов'язані з управлінням,
внутрішньою прихильністю і поліпшенням іміджу:
- Удосконалюється робоче середовище: професіоналізація і ясність в розподілі
завдань і виявленні, прихильності і зближенні цілей між співробітниками і
постачальниками послуг;
- Підвищується ефективність, що відбивається, серед іншого, на зниженні так
званих неякісних витрат, які часто становлять до третини загального рахунку;
- Позиції компанії по відношенню до інших компонентів в ланцюжку створення
вартості зміцнюються, оскільки якість, якщо вона сертифікована, являє собою
додатковий інструмент для просування і маркетингу;
Нарешті, з точки зору задоволеності клієнтів доведений зв'язок між якістю
дестинації і якістю компаній, що там працюють.
1.3.3

Переваги забезпечення якості для дестинації

Процес забезпечення високої якості моє вигоди (хоча і не такі значні), як для
дестинації, так і для місцевих жителів, тому що:
- він покращує імідж і позиціонування дестинації;
- він збільшує здатність конкурувати з іншими напрямками;
- він гарантує більш сильну позицію для дестинацій в переговорах з операторами;
- він враховує агентів та інших партнерів галузі, які сприятимуть створенню більш
сильного, більш згуртованого бізнес-середовища;
- він вносить суттєві зміни в процеси управління і планування;
- він пропонує ефективну альтернативу прийнятого законодавства;
- він забезпечує прямі вигоди місцевим громадам;
- він дозволяє передавати значну частку витрат на впровадження і моніторинг,
знижуючи таким чином фінансовий тягар для платників податків.
1.4

Міжнародний погляд на якість в сфері туризму

Саме в туристичній індустрії було вперше застосовано поняття "якість" до
першочергово обслуговуючого сектору, шляхом вивчення і екстраполяції досвіду.
Як тільки були розроблені і консолідовані чітко визначені технічні процеси для
надання послуг ("що"), наприклад, у рамах готельного сектора, необхідно було
зрозуміти, які аспекти можуть мати негативний вплив на надання цих послуг, що
називається функціональною якістю ("як").
Про необхідність використання поняття "якості" в сфері туризму як конкурентної
стратегії заговорили на початку 1990-х років після економічної кризи, що почалася
після першої війни в Перській Затоці. Це, мабуть, призвело до розвитку двох різних
4 Всесвітня організація охорони здоров'я (2011 г.), Всесвітня доповідь про інвалідність, 2011 р., ВООЗ, Женева.

тенденцій: розвитку внутрішньої культури якості, яка почалася з управління
компанією і пізніше розвинулася до управління дестинаціями; і використанню
інструментів для поліпшення внутрішньої і зовнішньої комунікації з клієнтами, для
визначення їх потреб і фокусування уваги компанії на тенденції попиту, хоча це і не
входило в реальну бізнес-стратегію чи політику відданості своїм клієнтам.
Незважаючи на те що якість - концепція, що досі розвивається, вона викликає все
більше занепокоєння в секторі туризму. З огляду на складність її забезпечення, її
при цьому нерідко розглядають з суперечливих чи корисливих точок зору, які
ускладнюють її розуміння і широкомасштабну реалізацію.
Тому, в той час як деякі компанії насолоджуються перевагами від впровадження
якості при реорганізації або реструктуризації свого бізнесу з точки зору управління
і людських ресурсів, підвищення продуктивності, ефективності та якості послуг,
інші демонструють якість як доказ внутрішніх і зовнішніх продажів, але це
насправді всього лише "косметичний ремонт", який не принесе ніяких реальних
значущих поліпшень.
Збільшується число країн, що впровадили обов'язкову систему класифікації і
категоризації, мета яких (явна або прихована) - вказати на певний рівень якості. У
деяких випадках ці системи співіснують поруч із системами саморегулювання і
комерційного брендингу. Задача цих систем - упорядкувати зростаючі пропозиції і
заповнити юридичні прогалини, які зачіпають різні туристичні підсектори, послуги
або продукти, зокрема, пов'язані з активним туризмом, в нових дестинаціях.
Паралельно з заходами, прийнятими на національному рівні, різні міжнародні
комітети, зокрема, комітет Міжнародної організації зі стандартизації (ISO),
працюють над узгодженням численних і роз'єднаних ініціатив по стандартизації
сектору у рамах єдиної регулюючої структури.
Незважаючи на досягнутий за останні роки значний прогрес в області
стандартизації і сертифікації продуктів, компаній і людей, стає все менше
тематичних досліджень в області всеосяжного управління дестинацією.
Ряд поточних досліджень свідчить, що в короткостроковій перспективі
пріоритетна увага буде приділятися поліпшенню комунікації, порівняльному
аналізу та діловій співпраці, а також програмам в області кадрового потенціалу
для зміцнення зв'язків та заохочення ініціатив і досліджень. Однак коли на ринок
увійшли групи інвесторів без традицій в сфері туризму, галузь, як правило, почала
вибирати прискорене розширення бізнесу замість лідируючих позицій у рамах
ціни або стратегій.

Розділ 2

Якість і споживач
Короткий виклад У цьому розділі розглядається якість як процес взаємодії
між заходами, запланованими організаціями і очікуваннями
і уявленнями майбутніх туристів.уявленнями майбутніх
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- Клієнти, споживачі;
Ключові слова
- Потреби, очікування і попит;
- Запланований рівень якості, досягнутий рівень якості, очікуваний рівень якості, сприйнятий рівень якості, об'єктивний
рівень якості;
- Прогалини в якості;
- Зміцнення зв'язків з клієнтами.
Основна ідея

Процес управління якістю «обертається» навколо клієнтів.
Пріоритетне завдання - їх задоволення, розуміння і
відповідність їх потребам і очікуванням. У туристичній сфері
клієнти - це не тільки туристи, але і бізнесмени, постачальники послуг і місцеві жителі.
Рівень задоволеності клієнтів - це основний спосіб оцінити і
виміряти рівень якості, при цьому він неточний, мінливий і
суб'єктивний. Не варто забувати, що відсутність скарг не є
прямим доказом задоволеності. Між очікуваннями і реальною
задоволеністю завжди є місце для вдосконалення - саме це
"місце" називається прогалинами в якості, зменшити які мета будь-якої системи якості. Досягнення досконалості
означає досягнення або перевищення очікуваних
результатів. Важливо зробити так, щоб клієнти не тільки
повернулися, але і передали свій позитивний досвід далі,
наступним потенційним клієнтам.
Робота зі скаргами - це та область, в якій найпростіше зробити
помилку. Якщо з виниклою скаргою або невдоволенням
вдалося розібратися правильно і коректно, це принесе нові
неоціненні можливості для вдосконалення, зміцнення зв'язків
з клієнтами та створення лояльності.

2.1

Споживач

Процес управління якістю «обертається» навколо споживачів. Пріоритетне завдання - задоволення, розуміння і відповідність їх потребам і
очікуванням. Даний підхід - це те, до чого потрібно прагнути всім, однак
для його успішної реалізації потрібне адекватне вирішення певних
технічних аспектів.
Процес управління задоволеністю споживачів вимагає участі як
зацікавлених осіб у рамах дестинації, так і туроператорів на ринках збуту,
які беруть на себе відповідальність за розробку туристичних програм,
пропонують внести поліпшення в процес роботи і надання послуг в
дестинації, навіть тих, що надають треті особи. Абсолютно у такий же
спосіб, усе, що відбувається з клієнтом або компонентами в ланцюжку
створення вартості, буде впливати на імідж дестинації.

Малюнок 2.1. Споживачі і підходи до туризму
Структурний
Підприємці
і уряд
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В контексті туризму термін «споживач» відноситься не тільки до туристів, а й до:
- Підприємців (і уряду), яким необхідні прибутки від інвестицій та визнання
ініціатив;
- Постачальників, що входять у ланцюжок доставки послуги;
- Місцевої спільноті (громади), яка прагне отримати прямі або непрямі доходи від
туризму, принаймні, з точки зору зайнятості;
- Навколишнього середовища і історичної спадщини, яку необхідно зберегти для
забезпечення безперебійної роботи бізнесу;
- Виробничої інфраструктурі, що вимагає обслуговування
Усіх цих споживачів необхідно враховувати в плані забезпечення якості
дестинації, у який необхідно долучити наступні чотири теоретичні підходи до
забезпечення якості:
1. Підхід, орієнтований на клієнта, що складається з ініціатив щодо зміцнення
зв'язків, поліпшення процесу міграції, поширення протоколів безпеки, запобігання
ризиків, пов'язаних з продовольчою безпекою та здоров'ям, а також прозорості,
доступності та достатності інформації, що надається туристам;
2. Підприємницький підхід, який передбачає інвестиції в навчання, підвищення
кваліфікації, забезпечення зайнятості, професіоналізацію компанії, заохочення
приватної ініціативи, атестацію задіяних осіб;
3. Структурний підхід, що має механізми державно-приватного управління,
заходи з утримання та модернізації туристичної інфраструктури, екологічні та
соціальні програми;
4. Стратегічний підхід, який може мати пропозиції щодо позиціонування і
планування, спрямовані на досягнення прибутку від бізнесу, моделі розвитку,
узгодженні між учасниками в дестинації, і механізми збереження і зміцнення
туристичних активів та історичної спадщини.
Країни, в яких туризм більш консолідований, розглядають різні моделі планування
та трансформації туристичної галузі, а також програми вдосконалення
туристичних послуг, оновлення активів, професіоналізації, передового досвіду
або маркетингу.
Приклад застосування 2.1 План модернізації Акапулько (Мексика)
Акапулько (Мексика) з 1940-х по 1970-ті роки був популярним центром пляжного
відпочинку на березі Тихого океану. Занепав через відсутність містобудування.
Невибіркове будівництво, перенаселення, незаконні відбирання землі,
нерівномірний і монопольний розвиток, відсутність безпеки і неадекватні
громадські послуги, враховуючи санітарні, через які в кінцевому рахунку відбулося
забруднення всіх пляжів. У 1997 році в результаті урагану «Поліна» Акапулько був
зруйнований, загинуло 400 осіб, 10 000 чоловік були поранені, що завдало
невідшкодовані матеріальні збитки дестинації.
В кінці 1990-х років уряд Мексики прийняв ряд заходів для відновлення пляжів і
реорганізації і пожвавлення цієї зони відпочинку.
У 2002 році в секторальних планах розвитку туризму в Великому Акапулько був
зазначений ряд заходів з міського розвитку і необхідні кроки з модернізації. У
період з 2003 по 2015 завдяки спільним зусиллям уряду Герреро, FONATUR і

муніципалітетів Акапулько, Хуареса і Коюкі де Бенітеса під керівництвом
державно-приватного консорціуму (Комісії з розвитку Великого Акапулько
(CODEMA) всі заплановані заходи були реалізовані.
Було виділено понад 400 млн. доларів США, на відновлення навколишнього
середовища і поліпшення міських умов з метою сприяння сталому розвитку
регіону, розвитку районів з найбільшим потенціалом розвитку туризму і
поліпшення і диверсифікації туристичної пропозиції.
План передбачав заходи у восьми ключових областях:
1. Зонування;
2. Нові пандуси;
3. Поліпшені послуги;
4. Підвищена мобільність;
5. Зменшення забруднення;
6. Очищення води;
7. Нова туристична інфраструктура;
8. Розширення і оновлення поточних послуг
2.1.1.

Різниця між потребами, побажаннями та сподіваннями

Ідеального продукту або дестинації, здатних задовольнити запити всіх без
винятку клієнтів, не існує.
Якість в контексті задоволеності клієнтів будується відповідно до їх потреб, а не
миттєвих примх або вимог, які можуть входити і виходити з моди. Повсюдна
помилка організацій і дестинацій - враховувати тільки одномоментні побажання
клієнтів, а не їх реальні потреби і очікування. Наприклад, гігієна, безпека або
доступність відносяться до останньої категорії, а наявність місць з вай-фаєм - до
першої, оскільки це можна забезпечити і за рахунок інших засобів.
Планування і покупка турпакета в певне місце призначення передбачає ряд
очікувань клієнтів. Щоб виправдати очікування, які поєднують в собі необхідність
отримати що-небудь і бажання отримати що-небудь, необхідно спочатку
зосередитися на основних потребах.
Очікування клієнта - це поєднання прагнень, уявних образів (іконографії),
рекламної інформації, рекомендацій, поведінки конкурентів і наявності досвіду
подорожей у клієнта, його мотивації і доступних ресурсів.
Звідки береться незадоволеність клієнтів? Перш за все, це результат будь-якого
невдалого досвіду, отриманого в дестинації, а також невиправданих очікувань,
часто, нереалістичних.
2.1.2

Задоволеність туристів як показник якості

Рівень задоволеності споживачів є досить орієнтовним показником якості, адже,
як ви розумієте, він пов'язаний з суб'єктивними очікуваннями.
Якщо у споживачів досить занижені очікування, ймовірність того, що вони будуть
задоволені, висока. Найчастіше, таке буває в тих дестинаціях, які, незважаючи на
привабливі туристичні пам'ятки, не пропонують достатньої загальної інформації і
даних о додаткових продуктах або заходах. Іноді туристи схильні зменшувати свої
очікування, так як це, свого роду, гарантія від розчарування. Штучно роздуті
підвищені очікування, з іншого боку, можуть призвести до незадоволеності навіть
після відвідування найкращих дестинацій.
Так саме відсутність скарг не є синонімом задоволеності, як і байдужість - не
дорівнює незадоволеності.

Більш точний показник пов'язаний з розпорядчою здатністю дестинації: наміром
повернутися, рекомендацією, репутацією.
Рекомендації - це якісний показник задоволеності, оскільки, коли клієнти
отримують те, що вони хотіли і за що заплатили, вони не бачать необхідності
повідомляти про цей факт, на відміну від тих клієнтів, які не отримали задоволення
від послуги або продукту. Незадоволені клієнти, як правило, повідомляють про
свій негативний досвід, принаймні, в три рази частіше, ніж це роблять задоволені
клієнти. Згідно з різними дослідженнями середньострокові витрати на роботу з
незадоволеним клієнтом в середньому в шість разів вище, ніж витрати на
залучення нового клієнта (враховуються всі витрати на розгляд проблеми або
скарги, компенсацію клієнту і завдані збитки з точки зору іміджу).
Згідно з різними дослідженнями, в середньому 96% клієнтів ні на що не
скаржаться, але в наступний раз просто вибирають іншого постачальника або
дестинацию, при цьому вони діляться своїм невдоволенням тільки з близькими.
Дослідження показали, що задоволений споживач ділиться своїм досвідом в
середньому з шістьма людьми, в той час як незадоволений клієнт - щонайменше з
11. Зараз, коли можливості соцмереж величезні, вплив таких скарг абсолютно
непередбачуваний.
Причина того, що вони не висловлюють своє невдоволення, може бути пов'язана з
відсутністю впевненості в здатності постачальника послуг відреагувати на нього,
при цьому сам постачальник послуг залишається позбавленим інформації,
необхідної для поліпшення. Якщо говорити за дестинації, то проблема
виявляється ще серйозніше, оскільки ідентифікувати особу, відповідальну за
комунікацію з клієнтами в дестинації, на відміну від організації, неможливо.
Найпоширеніша проблема в обслуговуванні клієнтів - це робота зі скаргами. З
моменту, коли турист стикається з проблемою до моменту, коли вона стає
серйозною загрозою життєздатності дестинації або організації, він відчуває цілий
ряд емоцій, від експресивних до раціональних. Якщо інцидент вирішили швидко,
то від 82% до 95% клієнтів повертаються. Тільки в 1% випадків, не пов'язаних з
якістю, відносини з клієнтом налагодити вже неможливо. Скарга - це ідеальна
можливість поліпшити ситуацію і, у разі адекватної роботи з нею, може навіть
підвищити лояльність клієнтів.
На підставі витрат на залучення нового клієнта можна підрахувати, що одна скарга
може коштувати від приблизно 1370 дол. США до 15 000 дол. США в залежності
від масштабності поширення негативної інформації серед потенційних клієнтів.
2.1.3.

Зміцнення зв'язків з клієнтами

Мета зміцнення зв'язків з клієнтами (створення лояльності) - перетворити
випадкових клієнтів в постійних, а постійних - в "живу рекламу". Різні дослідження
показали, що рекомендації - це найбільш важливе джерело прийняття рішень при
здійсненні покупок (44%) у порівнянні з іншими, що знаходяться під контролем
постачальників: ЗМІ (25%), реклама (24%), прямі продажі та інші джерела (7%).
Розвинути і зміцнити зв'язки з клієнтами можуть як дестинації, так і постачальники
послуг. Стримуваний попит, отриманий у такий спосіб, може стати активом для
деяких напрямків: згідно з даними "Євробарометра", який вимірює привабливість
основних туристичних напрямків для європейців і їх наміри відвідати їх, лідируючі
позиції займають Італія, Франція або Іспанія.

2.2

Якість з точки зору клієнта

2.2.1

Сприйняття різних рівнів якості

Клієнти сприймають якість послуг індивідуально, суб'єктивно і еволюційно.
Таке сприйняття відрізняється від об'єктивних процесів оцінки. Щоб клієнти
змогли відчути якість або перевагу в послугах, що надаються, потрібно
перевершити їх очікування. Отже, якість можна виміряти з точки зору різниці між
очікуваннями клієнтів щодо послуг та їх сприйняттям після їх отримання. Для
цього необхідно виявити і оцінити відмінності («прогалини») між рівнями якості, і
звести їх до мінімуму за допомогою системи безперервного вдосконалення, мета
якої - обслуговування "з нульовими дефектами".
Рівні якості визначають мету організації або дестинації (запрограмована якість),
внутрішню оцінку прогресу в досягненні цієї мети (реалізована якість), очікування
клієнтів (очікувана якість) і сприйняття компонентів якості продукту (якість, що
сприймається) в якості остаточної оцінки задоволеності.
2.2.2.

Коли і як проявляється недолік якості обслуговування?

Якби потреби і очікування клієнтів з плином часу не змінювалися, організації та
дестинації могли б запросто отримати і постійно підтримувати ідеальну якість
послуг. Але, на жаль, так це не працює.
Сприйняття і очікування кожного клієнта різні і змінюються в залежності від
настрою, зовнішніх чинників, результату, отриманого за гроші, і фактичного
споживання продукту.
Існує також таке поняття як "асоціація", коли несподівана особливість одного
продукту або послуги породжує очікування щодо інших.
Хоча очікування носять загальний характер, більш високий пріоритет, як правило,
надається тільки тим чи іншим аспектам якості, в залежності від типу туризму або
обслуговування і відповідного сегменту ринку. Наприклад, молоді туристи, які
прагнуть "пізнати життя" у всіх його проявах і готові заради цього пожертвувати
комфортом, переживають через такі аспекти, як сталість. З іншого боку, для
сімейного відпочинку важливі напрямки, які пропонують заходи для усіх вікових
груп і гарантують безпеку. Більш літні люди цінують комфорт і схильні
подорожувати тільки в певні зони відпочинку, їм важливий статус туристичної
компанії, клімат, мова або можливість отримати допомогу на місці. Ділові туристи
цінують такі аспекти, як доступність, мобільність в пункті призначення і
професійне обслуговування; звичайні туристи-"відпочивальники" цінують
інформацію, пам'ятки (але бажано малолюдні), професійних гідів, розумні ціни на
екскурсії, тощо. Для організації виїзних ділових зустрічей величезне значення
мають привабливість дестинації, наявність адекватного місця для організації
заходів та безпека. Для сільського туризму важливі такі аспекти, як можливість
звернутися за допомогою, наявність знаків і покажчиків, гостинність і можливість
участі в місцевих заходах.
Прогалини - це невідповідність між плануванням, очікуваннями і сприйняттям,
фундаментальними аспектами задоволеності клієнтів; їх оцінка визначить які
заходи треба вжити для їх виправлення. Основні кроки для скорочення таких
прогалин - це сегментація ринку і розуміння того, які аспекти клієнти цінують
найбільше, а також їх поточного сприйняття і рівня задоволеності.
Найбільш серйозні прогалини в рівні якості - це результат трьох наступних причин:
1. Відсутність розуміння того, чого фактично очікують клієнти;
2. Недосконалі або неіснуючі стандарти роботи або відсутність зобов'язань;
3. Погане виконання

На формування очікувань може надати досить сильний вплив інформація,
передана через засоби масової інформації, соціальні мережі і форуми. Публікація
неточної або некоректної інформації породжує очікування, які можуть
перевищувати фактичний досвід туриста.

Розділ 3

Стандартизація якості
у сфері туризму
Короткий виклад У цьому розділі розглядаються відмінності між стандартизацією, сертифікацією і категоризацією.
Ключові слова

- Стандартизація;
- Сертифікація
- Категоризація.

Основна ідея

Стандартизація, сертифікація та категоризація є паралельними, але не синонімічні поняттями.
Стандартизація - це визначення експлуатаційних або технічних характеристик продукту. Після їх переробки в нор-ми, їх
основна мета - сприяння та спрощення процедур торгівлі.
Сертифікація - це суспільне визнання того, що компанія,
продукт, процес або особа відповідають нормативним вимогам.
Категоризація в туризмі - це механізм, який поєднує в собі
стандартизацію і сертифікацію, але з однією відмінною
характеристикою - це обов'язковий процес, тоді як стандартизація якості зазвичай і по суті є добровільною.

3.1 Стандартизація, сертифікація та категоризація
Стандартизація, сертифікація та категоризація є паралельними, але не
синонімічні поняттями.
Малюнок 3.1. Відмінності між стандартизацією, сертифікацією і категоризацією
Стандартизація
- Саморегулюється, обов'язкова;
- Визначає технічні
характеристики;
- Як правило, це процес участі;
- Орієнтована на ринок/потреби;
- Орієнтована на громадські
послуги/ринок

Сертифікація
- В цілому, добровільний процес;
- Форма офіційного визнання;
- Орієнтована на ринок;
- Спирається на стандарт;
- Піддається зовнішній
незалежній оцінці;
- Комерційна орієнтація;
- Пов'язана з брендом.

Категоризація
- Обов'язковий процес;
- Необхідна адміністративна
процедура;
- Підтримується стандартом;
- Виключно технічний підхід;
- Робиться з організаційною
метою;
- Моніторинг здійснюється
державним органом.

3.1.1 Стандартизація
Наразі стандарти необхідні для будь-якої організованої діяльності.
Стандартизація призначена для вирішення повторюваних проблем шляхом
розробки, поширення і прийняття спільних критеріїв.
Завдяки глобалізації всі виробничі процеси у світі стандартизовані, тому кожна
компанія, яка хоче вийти на міжнародний ринок, повинна відповідати міжнародновизнаним стандартам. Стандартизація - це офіційний процес, метою якого є
створення орієнтирів для виробників і клієнтів щодо комерційних процесів у
відповідь на ринковий попит. Стандартизація - це свого роду керівництво у рамах
географічної, функціональної або навіть абстрактної області (наприклад,
символів і позначень, термінології, процедур тестування). Хороший приклад
стандартизації на міжнародному рівні - це покажчики і знаки для туристів.

В контексті компаній і дестинацій, стандартизація - це процес визначення експлуатаційних або технічних характеристик продукту.
Ми стандартизуємо процеси, продукти і послуги на добровільній або обов'язковій,
внутрішній або зовнішній основі для підтвердження їх рівню якості; захисту прав
споживачів, охорони здоров'я населення і навколишнього середовища;
підвищення ефективності діяльності організацій; і полегшення процесу
комерційного обміну. Чи буде це саморегулюючий або обов'язковий процес,
залежить від того, наскільки важливе питання, що треба стандартизувати: з точки
зору санітарії, наявність системи контролю за санітарно-гігієнічним станом
продовольчих продуктів повинно бути основною обов'язковою вимогою, тоді як
стандартизація якості обслуговування в ресторані - не обов'язкова.
Зокрема, у рамах саморегульованого процесу стандарти встановлюються
комітетами, до складу яких повинні входити представники органів влади,
промисловості, споживачів і відповідні фахівці. До остаточної публікації стандарти
розробляються в процесі громадських консультацій.
3.1.2 Сертифікація
Сертифікація компаній (зокрема, систем управління), продуктів, процесів (наприклад, для контролю санітарно-гігієнічного стану продовольчих продуктів) і людей
(кваліфікація і навчання) - це механізм визнання відповідності стандартам.
Сертифікація якості, яка завжди була зовнішнім процесом, - це процедура, також
відома як аудит, за допомогою якої акредитоване підприємство гарантує, що
продукт, процес або послуга відповідають зазначеним вимогам офіційного
стандарту або стандарту, встановленого для отримання членства у відповідній
сфері або використання бренду. Для клієнтів сертифікація - це аналог схвалення,
тому її можна назвати комерційною ініціативою.
Сертифікація, як правило, пов'язана з так званим "знаком, що гарантує відповідність", який сертифіковані організації можуть демонструвати громадськості у
рамах комунікаційних і рекламних заходів.

Малюнок 3.2 Типи сертифікації
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Очевидно, що будь-якій компанії або дестинації, яким потрібно підтвердити
відповідність до стандарту, потрібно пройти процес сертифікації. Оскільки
сертифікація якості - це стратегічне рішення, а не вимога ринку, вона може надати
конкурентну перевагу, якщо сприймати її як гарантію високої якості придбаних
клієнтом послуг.
Зважаючи на відсутність в деяких країнах еталонних стандартів, підприємства в
сфері туризму можуть самостійно себе сертифікувати. Багато готельних мереж
проводять неофіційну оцінку і класифікують свої готелі відповідно до їх власних
критеріїв і брендингу.
Дестинації також проходять процедуру самостійної сертифікації. В Іспанії учасникам програми "Комплексна модель якості дестинації" (SICTED), необхідно
спочатку пройти перевірку акредитованих аудиторів, задіяних у впровадженні
систем контролю якості в інших дестинаціях, які дотримуються цієї моделі.
Однак справжньою сертифікацією можна назвати тільки ту, що проводиться
незалежною третьою стороною, яка виступає в якості гаранта. Робота з підтвердження відповідності внутрішнім вимогам, розробленим тим же підприємством, що проводить аудит, або зовнішнім вимогам, завжди повинна
здійснюватися незацікавленою організацією.
Туроператори можуть проводити сертифікацію на відповідність внутрішнім
вимогам для оцінки якості своїх постачальників, але сертифікація на відповідність
стандарту майже завжди проводиться третіми особами.
Організації, що видають сертифікат або свідоцтво: офіційно визнані компанії (такі
як AENOR (див. Список скорочень і абревіатур), SGS, TÜV і Lloyds); державні
органи (Eden або EMAS в Європейському Союзі, Starlight, Creative Cities, UNESCO
World Heritage Sites (об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО) і приватні компанії,
враховуючи клуби (клуби туристичних маршрутів або продуктів), асоціації (Slow
Cities) або компанії (TripAdvisor, AAA, тощо).
Більшість сертифікацій - це результат державної або приватної ініціативи; проводяться незалежними організаціями.
Наприклад,
Система якості туризму в Іспанії - це програма просування і підвищення інформованості громадськості, сертифікація на відповідність якої покладено на Іспанський
інститут якості туризму, незалежну, субсидовану установу.

AENOR (Іспанська асоціація стандартизації) - це приватна некомерційна
організація, що несе юридичну відповідальність за розробку і поширення
технічних стандартів в Іспанії. Також є сертифікаційним органом.
Спочатку AENOR працювала з Іспанською системою якості туризму,
підтримувала інтернаціоналізацію системи і представляла інтереси Іспанії в
міжнародних комітетах по стандартизації.
Разом з Tunez організація очолює Технічний комітет ISO/TC 228 з туризму та
суміжних послуг. Він був створений в 2005 році і зараз в нього входять
представники 83 країн, включаючи активних членів і спостерігачів, і 13
асоційованих організацій, включно з ЮНВТО і Європейським союзом.
Наразі Комітет випустив 20 стандартів для таких сфер як: дайвінг,
таласотерапія, природні території, що охороняються, пригодницький туризм,
рекреаційні заклади, туристичні інформаційні офіси і пляжі. У стандартах

наведено тлумачення різних термінів для полегшення їх використання, а також
вимоги та рекомендації для покращення надання туристичних послуг.
Примітка: у 2017 році асоціацію AENOR розділили на два органи: (1) Іспанська
асоціація стандартизації - UNE, що здійснює діяльність по стандартизації і
сертифікації; і (2) AENOR, комерційне підприємство, яке працює в галузі оцінки
відповідності в інших суміжних областях, таких як навчання та підвищення
кваліфікації і продаж публікацій.
3.1.3

Категоризація

У багатьох країнах організації зі стандартизації і сертифікації регулюють ринки
туризму за угодами з національними державними органами.
Яскравий приклад - це категоризація готелів, тобто механізм, який об'єднує
стандартизацію і сертифікацію, але з суттєвою різницею: процес є обов'язковим,
тоді як стандартизація якості зазвичай добровільна.
Стандартизація відрізняється від категоризації щодо цілей і сфери застосування:
якщо стандарти призначені для створення умов для того, щоб вважатися
задовільними, категоризація являє собою процес організації та класифікації
послуг згідно з різними рівнями з використанням більш адміністративних, ніж
комерційних критеріїв.
Приклад застосування 3.2 Рада з класифікації туризму (Південна Африка)
З моменту створення, Громадська рада з класифікації туризму в Південній Африці
(TGCSA) з досить амбіційної програми для оцінки якості послуг перетворилася в
систему визнання, класифікації та категоризації.
На наступних етапах, крім послуг розміщення, в її систему залучилися ресторани,
туроператори, туристичні агентства, заходи і професійні спілки. Зараз вона
працює над визначенням стандартів якості для пасажирських перевезень, полів
для гольфу, атракціонів і пішохідних маршрутів.
TGCSA є єдиним офіційно визнаним органом контролю якості туристичних
продуктів, компаній і дестинацій в Південній Африці. Це державно-приватний
орган, що фінансується самостійно до якого входять 19 агентів, які представляють
6500 компаній. Такою великою організацією Раді допомогла стати підтримка
національної туристичної індустрії та вклади споживачів.
Система є добровільною. Компанії можуть вибрати категорію і акредитованого
зовнішнього аудитора для перевірки відповідності критеріям Ради. Рада видає
відповідні відзнаки і визнання. Більшість аудиторів - незалежні особи. На підставі
рівня відповідності до необхідних стандартів установи можуть як підвищити, так і
знизити статус категорії. Наявність великої кількості скарг - ще одна підстава для
зниження категорії.
Відповідно до місцевих реалій і особливостей на відповідність мінімальним,
загальним або конкретним і обов'язковим вимогам, включно з документацію і
знанням ринку і продукту, розглядаються в основному матеріальні об'єкти.
Компанії щорічно проходять перевірку послуг, що надаються, але штрафи за те,
що вони не пройшли перевірку, не накладаються. Кінцева оцінка, що ґрунтується
на загальних балах, отриманих в ході перевірки, й визначає категорію.
Асоційовані компанії, які отримали відповідні відзнаки, перераховані в єдиному
офіційному путівнику, отримують підтримку від Південноафриканського органу з
просування туризму, а також згадуються в кампаніях з просування, орієнтованих

на туристичних посередників і кінцевих споживачів. Наявність визнання Ради це також необхідна умова для кваліфікації в якості постачальника послуг для
державних установ в країні.
При Раді також працює відділ обслуговування клієнтів і колл-центр, які забезпечують зворотний зв'язок по наданим послугам.
3.2.

Поточні процедури стандартизації в туризмі

Пройшло чимало років, перш ніж з'явилося те, що прийнято називати «глобальною обізнаністю» про якість в туризмі. Після більш ніж двох десятиліть
розрізнених і неузгоджених національних ініціатив, що опинялися в глухому куті
через одні і ті ж проблеми, зовсім скоро ми можемо стати свідками видання
перших міжнародних стандартів для готелів, активного туризму і покажчиків.
Стандартизувати дестинації набагато складніше. Необхідно охопити величезну
кількість видів діяльності, не загубивши при цьому головного.
Стандартизація - досить спірна тема для сектора туризму, яку часто критикують
через страх повторення досвіду з негнучкими, непослідовними і застарілими
системами класифікації і категоризації, що зараз діють. Туристичні компанії
схильні вважати стандартизацію шкідливою для своїх власних брендів і
непотрібним додатковим регулюючим навантаженням.
Хоча інтереси великих туристичних груп вплинули на стан розвинених країн,
туристичні напрямки, що розвиваються, з меншою кількістю інновацій в цій
галузі, були спрямовані на стандартизацію для нейтралізації неадекватних
правових структур для регулювання і маркетингу їх туристичних послуг, що ще
зароджуються.
Європейські правила організації комплексних турів (European Package Tour
Regulations), хоча і не є стандартом якості як такої, все ж один з небагатьох
прикладів заходів, розроблених для об'єктивної оцінки вимог до якості, гарантій
задоволення базових вимог клієнтів і обов'язків постачальників.
3.3

Чи можливо сертифікувати дестинацию?

Насправді, сертифікувати дестинацию технічно можливо. Але масштаби такої
сертифікації - це окреме питання.
З точки зору якості (і її сертифікації), основний принцип добровільної сертифікації повинен полягати в тому, щоб забезпечити можливість всім дестинаціям
пропонувати однакові початкові можливості. Проте, чим більше дестинації, тим
складніше реалізація, тим більша ймовірність того, що будуть виявлені
прогалини в рівні якості, і тим більш важливим буде досягнення гармонійного і
збалансованого рівня якості.
Оскільки пул постачальників послуг занадто розрізнений і нерівномірний,
отримати репрезентативну вибірку - нелегке завдання. Якщо сертифікувати
тільки певні області у рамах дестинації (ті, які становлять найбільший інтерес
для туристів) під час оцінки можна пропустити деяких ключових постачальників.
Наприклад, у багатьох дестинаціях найбільші і представницькі готелі можуть
бути розташовані не в історичному центрі, адже в країнах, що розвиваються,
там можуть проводитися реставраційні роботи.
Було б некоректним оцінювати якість дестинації на підставі роботи організації з
управління дестинацією (DMO), яка не несе прямої відповідальності за те, як
функціонують компанії.

Отже, сертифікація дестинацій вимагає розробки надійних порівняльних
критеріїв, що дозволяють порівнювати дестинації з однаковими
характеристиками, територією і орієнтацією.
Приклад застосування 3.3 Стандарт якості дестинації (Колумбія)
Колумбія розробила стандарти якості дестинації, спрямовані на оцінку факторів
екологічної та соціальної сталості: NTS-TS 001-1, дестинацій Колумбії: Вимоги до
сталості; і NTS-TS 001-2, Пляжні туристичні напрямки.
Вимоги до сталості були розроблені в результаті численних обговорень за участю
більше 200 організацій - університетів, професійних асоціацій, організацій по
просуванню туризму і плануванню, державних відомств, операторів,
консалтингових фірм, ресторанів і готелів.
З моменту публікації першої версії у 2006 році були сертифіковані три зони
відпочинку, а ще дві знаходяться в процесі сертифікації, що свідчить про
складність роботи в масштабі всієї країни. Ці стандарти будуть включені в
стратегію заступника міністра туризму з метою:
- заохочення використання і розвитку якісних технічних процесів і технологій, які
можна застосувати до туристичного сектору;
- підвищення якості туристичних послуг і дестинацій в Колумбії;
- полегшення доступу до ринків;
- зміцнення статусу Колумбії як туристичного напрямку світового класу.
Проект реалізується за підтримки держави, що покриває 80% його вартості.
Обсяг застосування стандартів поширюється на:
- географічні кордони дестинації, послуги та інфраструктуру для міжнародних
туристів, які необхідно ідентифікувати заздалегідь;
- розробку офіційної процедури для виявлення, отримання доступу і регулярної
оцінки дотримання законів, що регулюють екологічні, соціокультурні та економічні
питання;
- наявність системи управління для забезпечення сталості в трьох областях:
екологічної, соціокультурної і економічної.
Згідно зі стандартами, система повинна акредитувати діяльність щодо наступних
пунктів:
- розподіл обов'язків;
- організація і реалізація навчальних, інформаційно-просвітницьких та
інформаційних заходів;
- запобігання надзвичайних ситуацій, швидке реагування та діяльність щодо
вдосконалення.
Розглянуті питання містять у своєму складі:
- захист флори і фауни;
- управління водними та енергетичними ресурсами;
- управління екологічними наслідками і впливом соціального і культурного
характеру;
- переробку відходів;
- використання хімічних речовин;
- заходи з боротьби із забрудненням повітря;
- затвердження кодексів корпоративної етики.
Стандарти також містять вимоги щодо:
- просування, управління і збереження культурної спадщини;
- можливостей повернення в місцеву громаду (Колумбія - країна громад афроколумбійців, паланкеро і раісаліс);

- запобігання торгівлі людьми для секс-індустрії, викорінення злочинності і жебрацтва;
- формалізації пересувної вуличної торгівлі;
- генерації базової статистики, в тому числі для оцінки задоволеності туристів;
- створення робочих місць і розвитку потенціалу для бізнесу;
- безпеки і контролю розвитку туризму і системи знаків і позначень;
- екскурсійно-просвітницької діяльності та просування дестинації.
Сертифікат про якість туризму надається тільки у тому випадку, якщо дотримується 100% вимог.

Частина друга
Реалізація, управління
і інструменти якості

Розділ 4

Якість оточення у рамах
дестинації
Короткий виклад У цьому розділі розглядаються елементи, що впливають та
визначають рівень якості дестинації.
Ключові слова

- Ланцюжок створення вартості;
- Основні фактори;
- Репутація.

Основна ідея

При складанні планів дій із забезпечення належного рівня
якості туристичної дестинації необхідно забезпечити баланс
між фізичним середовищем, ланцюжком створення
туристичної вартості і так званими «основними факторами».
Досвід показує, що такі плани можуть бути реалізовані при їх
розробці та впровадженні тільки в місцевому масштабі, що
робить їх корисними інструментами регіонального розвитку.
Те як сприймається і оцінюється дестинація, то, скільки
турист витрачає на неї грошей - є головним туристичним
продуктом. Як віртуальне підприємство дестинація - це
взаємопов'язана система постачальників послуг, які
взаємодіють між собою і утворюють цілий ланцюжок вартості,
тому будь-яка помилка в роботі одного постачальника
впливає на роботу всіх інших постачальників. Таким чином,
секрет управління дестинацій полягає у забезпеченні
належного, однакового і стабільного рівня якості.

4.1
Як розробити план забезпечення належного рівня якості
для дестинації
Успіх будь-якого плану дій із забезпечення належного рівня якості дестинації
полягає у грамотному співвідношенні трьох компонентів туристичного продукту,
які, хоча і взаємопов'язані між собою, повинні розглядатися в індивідуальному
порядку:
- фізичне середовище;
- ланцюжок створення вартості туризму (підхід, який необхідно застосовувати при
наданні послуг, що входять в ланцюжок, часто послідовно, що враховує
постачальників туристичних та інших послуг);
- так звані «основні чинники» (фізичне, політичне і соціальне середовище; законодавча база; діловий клімат; доступність; безпека), що визначають характер
конкуренції і які зазвичай є екзогенними.
Забезпечити належний рівень якості можна на чотирьох рівнях: надрегіональному,
національному, регіональному і місцевому.
На надрегіональному рівні забезпечувати якість можна за допомогою індивідуальної роботи з туристичними підсекторами (розміщення, оператори, ресторани, тощо). Незважаючи на різні міжнародні ініціативи для забезпечення якісного
туризму, в різних країнах ще не досягли консенсусу про те, що треба розуміти під
якістю і як узгодити і гармонізувати відповідні правила і інтереси.

Приклад застосування 4.1 Центральноамериканська федерація
туристичних палат (FEDECATUR)
У 1997 році, після реалізації багатостороннього проекту USAID, спрямованого на
зміцнення туристичного сектору, Центральноамериканська федерація
туристичних палат (FEDCATUR) прийняла рішення про просування програми
SERVICE BEST, розробленої Радою з освіти в області туризму Альберти, і
придбання прав на використання її ліцензії якості. З того часу країни Центральної
Америки використовують загальну стратегію і план розвитку туризму.
Кілька прикладів роботи на національному та регіональному рівнях, які, знову ж
таки, засновані на індивідуальній роботі з підсекторами туризму, виявили цілком
конкретну мету - перейти до комплексного підходу. Були розроблені системи для
задоволення конкретних потреб на рівні країни в підтримку національної політики
просування. Були розроблені стандарти якості та створені незалежні організації
для контролю їх дотримання та проведення процесу сертифікації. Подібна робота
успішно проводилася в Іспанії, Франції, Швейцарії, Великобританії, Німеччині,
Південній Африці і Китаї. Китай, в даному випадку, відрізняється тим, що вони
зосередили всі зусилля виключно на ринку виїзного туризму.
Такий підхід до якості вимагає великих фінансових вкладень і може бути
реалізований тільки у рамах національних установ, пов'язаних із забезпеченням
належного рівня якості, а також з туризмом. Цим процесом можуть займатися і
асоціації, однак для цього потрібна фінансова підтримка на рівні держави.
Приклад застосування 4.2 Сертифікація якісних послуг (Китай)
З метою підвищення якості послуг виїзного туризму Національна адміністрація
туризму Китаю (CNTA) впровадила програму сертифікації якості туристичних
послуг, розробивши критерії сертифікації та оцінки для місцевого ринку.
Цілі програми полягають в наступному:
- сприяти співпраці між сертифікованими постачальниками;
- поліпшити якість туристичних послуг;
- стимулювати розвиток власного ринку виїзного туризму
Сьогодні до програми приєдналося 196 компаній - представників туристичних
агентств, готелів, магазинів, туристичних визначних пам'яток і ресторанів. Участь
є добровільною. Залежно від кожного конкретного випадку при аналізі
розглядаються такі питання:
- організаційні аспекти (термін роботи на ринку, профіль компанії, управлінська
команда, здатність боротися з надзвичайними ситуаціями, відсутність серйозних
скарг, час роботи, тощо);
- ресурси та інфраструктура, такі як довкілля, доступність, вигоди);
- характеристики продукту (наприклад, дизайн, меню, доступність інформації,
позначення на китайській мові, відсутність часу на відвідування магазину або
відвідування конкретних установ під час поїздок, якщо вони не узгоджені з
мандрівниками);
- процеси (обслуговування клієнтів, узгодженість послуг, умови оплати, резервування, повернення податків для покупок закордоном, санітарні умови, тощо);
- професійна етика (відсутність демпінгової системи, прозорі договори і правила
внесення змін та відшкодування, тощо);
- Репутація (бренд, коментарі китайських туристів).
Для приєднання до програми необхідно надати юридичну та іншу документацію,
навіть фотографії, письмове зобов'язання прагнути до високого рівня якості та
рекомендаційний лист від відповідної юридичної особи або асоціації. В системі
передбачена допомога в процесі приєднання і відповідний контрольний перелік
необхідних документів.

Після проходження процесу сертифікації, компанії можуть брати участь в заходах
CNTA для просування власного бренду.
На місцевому рівні (муніципалітет, область, тощо) можна реалізувати інтеграційні
ініціативи. Спільне бачення туристичного сектора дестинації, обмежене число
відповідних учасників, єдиний імідж, що підкреслює відмінні риси дестинації - все
це полегшує роботу і дозволяє розробити план забезпечення належного рівня
якості дестинації, орієнтований на конкретні потреби і вдосконалення, що
зменшують імовірність прогалин в рівні якості. В цьому випадку система більш
схильна до зовнішньої критики і може бути кваліфікована як "індивідуальний
випадок", якщо немає технічної підтримки. Підвищити довіру в цьому випадку
може система якості, пов'язана з широкомасштабною зовнішньої сертифікацією.
У всіх описаних випадках до процесу забезпечення якості можна підійти з двох
різних точок зору одночасно: увага на конкретні сектори, а також на дестинацию в
цілому в міжсекторальній перспективі, враховуючи не тільки туристичні, а й
суміжні галузі: охорона здоров'я, транспорт, інфраструктура, торгівля, банківська
справа, тощо. Таку стратегію обрала Іспанія. Її перевага полягає в одночасному
підході до всіх аспектів якості в туризмі, що охоплює, зокрема:
- Дестинації (географічне охоплення);
- Ланцюжок створення вартості;
- Основні чинники.
4.1.1

Географічний аспект: дестинації

Плани забезпечення належного рівня якості для дестинацій в залежності від
сфери застосування мають свої переваги.
Місцеві плани приносять короткострокові результати і можуть набагато точніше
відповідати потребам місцевих галузей туризму і мінімізації недоліків. Для
дестинацій, на відміну від організацій або компаній, відсутність керівних принципів
або правил, спрямованих на забезпечення належного рівня якості, в які при
необхідності можна вносити корективи, може з часом призвести до серйозних
проблем через відсутність нагляду. Крім того, витрати на реалізацію такого плану
прямо пропорційні розміру дестинації.
Плани забезпечення належного рівня якості дестинації можуть виступати як
інструменти маркетингу і регіонального розвитку, а також механізми просування
продукту при наявності відповідних відмінних елементів (таких як знаки
відповідності або сертифікація).
Як і у випадку планів для конкретних секторів, плани забезпечення належного
рівня якості дестинації мають перевагу в скороченні числа обговорюючих, хоча
необхідність залучення якомога більшого числа можливих учасників може
негативно вплинути на вимоги для приєднання до системи, що необхідно
коригувати після розробки плану.
4.1.2

Ланцюжок створення вартості в туризмі

При розгляді стратегій досягнення досконалості в сфері туризму завжди
необхідно враховувати такий фактор як "сприйняття". Чому люди сприймають той
же самий об'єкт неоднаково? Причин багато і вони досить різноманітні, але
здебільшого це пов'язано з тим, що туристичний досвід складається з великої
кількості компонентів, а не формується єдиним цілим. Готель оцінюється окремо
від рівня авіакомпанії, турагентства, автобуса, таксі, прокатного автомобілю,
поїздів, магазинів, ресторанів, історичних місць, фольклорної виставки,
конференц-центру і так далі. Турист не схильний пов'язувати кожен з цих
компонентів з наявністю і якістю інфраструктури (дороги, аеропорти, вода,

каналізація, комунікації, тощо), міграційними процесами, стандартами безпеки
або санітарно-гігієнічним вимогам. Але все це впливає на враження і досвід
туриста, і має враховуватися, коли оцінюється місце призначення.
Якість можна віднести до підсумкового досвіду. Важливим для туриста є досвід
взагалі: цілий ланцюжок вражень і постачальників послуг, які сформували їх.
Місце призначення або дестинація - це основний туристичний продукт: туристи
сприймають, купують і оцінюють його в цілому. Це взаємопов'язана система
постачальників послуг, що взаємодіють з однією і тією ж клієнтурою. Різні дійові
особи, пов'язані з туристичним бізнесом, утворюють свого роду віртуальну
компанію і стають партнерами у ланцюжку створення вартості.
Малюнок 4.1 Ланцюжок створення вартості в туристичній індустрії

Рівень задоволеності клієнта від відвідування зони відпочинку залежить від його
сукупного досвіду в отриманні інформації, здійсненні покупок, орієнтації і
переміщення по місцевості, розміщенні або умінні насолоджуватися. Наш розум
не виділяє той чи інший компонент, а фокусується на загальній картині, тож будьяка помилка в роботі одного компонента впливає на думку туриста щодо їх усіх.
Чим більше дестинація, тим ширше ланцюжок створення вартості і тим більша
ймовірність збоїв в процесі. Єдине рішення цієї проблеми і можливість управління
якістю дестинації - це підтримка адекватного, однакового і стабільного рівня
якості. Не повинно бути істотних розривів у рівні якості надання послуг
постачальниками, а також між рівнем якості відповідних послуг.
З цієї точки зору ми можемо зробити висновок, що для управління якістю в
туристичних дестинаціях потрібен комплексний підхід з боку як виробників, так і
уряду. З цієї точки зору якість слід трактувати як невід'ємну частину культури
туризму, організації, професійної етики, стилю управління, спільного бачення і
modus operandi (способу діяльності), що використовує цілісний підхід для
досягнення досконалості.
Тому в рамках дестинації необхідно застосовувати контроль якості на протязі
усього процесу, навіть з питань, які не є прямою відповідальністю туристичної
сфери, як наприклад якість інформації, що надається туристичними країнами,
туристичними посередниками або пресою. Повноцінна система якості дестинації,
структурована відповідно до ланцюжка створення вартості туризму, буде
спиратися на:
- виявлення можливих відмінностей між якістю, очікуваною клієнтами, і якістю, що
забезпечується кожним з процесів і послуг, які складають ланцюжок створення
вартості;
- вивчення та аналіз причин виявлених недоліків;
- виконання коригувальних дій.
Окрім того, коли державні і приватні компанії співпрацюють в рамах підвищення
якості та вирішення конкретних проблем, їх можна перетворити на конкурентну
перевагу дестинації.

4.1.3
Основоположні чинники, що впливають на стратегію
забезпечення належної якості дестинації
На стратегію забезпечення належної якості дестинації впливають різні чинники,
що проілюстровано на малюнку нижче.
Малюнок 4.2. Основоположні чинники
Конкурентне середовище

Безпека
Фізичне середовище

Політичне середовище
та інституційна підтримка туризму

Законодавча база:
прозорість і захист споживачів

Соціальне середовище
і гостинність

Основоположні
чинники

Санітарні
та медичні умови

Доступність,
зв'язок і покажчики

Безпека
Уряди багатьох країн регулярно розглядають і класифікують рівень безпеки
туристичних дестинацій і видають рекомендації своїм громадянам. Їх оцінка є
розпорядчим фактором.
Інформація також регулярно поширюється засобами масової інформації та в
Інтернеті про досить ризиковані для подорожей регіони. Ризики можуть бути
пов'язані зі стихійними лихами, соціальною або політичною ситуацією або з
іншими потенційними порушеннями особистої безпеки.
Негативна інформація може стати стримуючим фактором. Стихійні лиха і
політичні конфлікти, пташиний грип A (H5N1) і вірус Ебола, виверження вулкана
Ейяфьядлайокудль, трагічно відомі цунамі в Південно-Східній Азії і Японії,
арабська весна, збройний конфлікт в Колумбії, злочинні банди в Мексиці і навіть
"сміттєвий страйк" в Мадриді продемонстрували руйнівну силу негативної
інформації, поширюваної туристичним потокам. У таких ситуаціях повинна бути
розроблена грамотна програма управління кризами для протидії несприятливому
висвітленню в ЗМІ дестинації.
Одним з недавніх драматичних випадків: німецька сім'я після прибуття в Штати
взяла в оренду автомобіль, заблукала і опинилася в районі Майамі (Флорида), що
вважається надзвичайно небезпечним. На них напали, і одного з пасажирів вбили.
Історія викликала бурхливу реакцію і серйозно вплинула на туристичний попит. У
межах дестинації довелося провести велику кампанію, а компанії з прокату
автомобілів почали надавати туристам докладні інструкції і мапи.
Надання інформації під час криз - найважливіший елемент гарної системи
управління кризою. Це допомагає обмежити негативний вплив кризи шляхом
ефективного, своєчасного і відповідального задоволення інформаційних потреб
усіх учасників сектору. У цьому контексті в інтересах національних туристичних
організацій (НТО), організацій з управління дестинацією (ОУД) і суб'єктів
приватного сектору, які працюють в сфері туризму, ЮНВТО розробила комплексні і
сучасні засоби комунікації в кризових ситуаціях для сектора туризму 5. Це
практичне керівництво для ефективного вирішення проблем, пов'язаних з будьякою кризовою ситуацією.
Дестинації повинні бути інформовані про те, як їх оцінюють в інших країнах щодо
безпеки. Відповідно, їм слід докласти зусиль для обміну інформацією про
позитивні ініціативи щодо підвищення безпеки для туристів і розробці плану
стримування інформації та управління кризами для швидкої і ефективної протидії
будь-якої негативної рекламі. Основний упор в плані необхідно робити на лідерів
думок, туристичних посередників і кінцевих споживачів.
5 Всесвітня туристська організація (2012 рік), Інструментарій для кризових комунікацій в туризмі - Коротка пам'ятка і передова
практика, ЮНВТО, Мадрид.

Саме так повинні розроблятися і поширюватися правила, плани профілактики та
протоколи поведінки для зниження ризиків під час поїздок для операторів і
туристів.
Фізичне середовище
Перевернути індустрію з ніг на голову, зіпсувати відпочинок і, в кінцевому підсумку,
викликати невдоволення - на все це здатні природні катаклізми. Метеорологічні
сюрпризи, щораз більше непередбачувані, викликані зміною клімату, можуть в
буквальному сенсі зруйнувати туристичний сектор - наприклад, відсутність снігу
взимку на гірськолижних курортах або тривала погана погода, через яку літній
сезон в прибережних районах значно скорочується. Інші явища, такі як урагани,
землетруси, виверження вулканів або цунамі, трапляються, звичайно, рідше і, до
певної міри, їх простіше спрогнозувати завдяки технологіям. Однак вони і досі
представляють реальний потенційний ризик.
Санітарні та медичні умови
Під час поїздки з туристом може трапитися що завгодно: нещасний випадок; укуси
комах і тварин; хвороби; отруєння або інфекції; зараження паразитами. Оскільки
безпека - це необхідна умова для подорожі, акцент повинен робитися на
запобігання небезпеки або ризику і розумінні того, що робити в такій ситуації.
Можливі причини:
- погана санітарно-гігієнічна та водоочисна техніка;
- необережність або відсутність запобіжних заходів з боку туристів, операторів або
властей при відвідуванні певних місць (наприклад, джунглів) або ризикованих
активностей (таких як рафтинг);
- недотримання санітарно-гігієнічних норм харчування.
Для запобігання подібних ситуацій необхідно:
- ефективне інформування та наявність покажчиків для відвідувачів про можливі
ризики в пункті призначення або при відвідуванні туристичних визначних пам'яток;
- достатня кількість людських і технічних ресурсів;
- налагоджена координація між представниками держ. органів і туроператорів.
У деяких дестинаціях відсутні навіть найелементарніші засоби, необхідні у разі
аварії або нещасного випадку: протизапальні, носилки, гіпс, машини швидкої
допомоги, тощо. Дестінація ніколи не стане популярним і затребуваним місцем,
якщо не дотримуються основні вимоги до безпеки та охорони здоров'я
(гарантований доступ до медичної допомоги включно).
Будь-який інцидент може спричинити серйозні наслідки для іміджу популярної
дестинації. Негативні спогади про поїздку через харчове отруєння або нещасний
випадок, що не "скрасило" швидке і якісне вирішення ситуації, стане причиною
того, що туристи сюди більше не повернуться і не рекомендуватимуть подібне
місце своїм друзям.
Доступність, зв'язок і покажчики
Налагоджене транспортне сполучення між дестинаціями, нормальний доступ до
пам'яток, крім іншого, залежить від частоти, доступності та тривалості їх
відвідування, а також від покажчиків і наявності інформації, доступної до і під час
перебування.
У сучасному взаємозалежному світі полегшення доступу до засобів зв'язку є не
тільки основною умовою, а й питанням безпеки. Наявність доступу до Інтернету в
готелі сьогодні - це величезний "плюс".

Оскільки картинка варта тисячі слів, використання легко пізнаваних туристом
символів може допомогти подолати культурні або мовні відмінності. Зміст таких
картинок, їх розміщення, розташування і естетичний характер є ознаками якості.
Усвідомлюючи їх важливість, ЮНВТО випустила "Посібник щодо доступного
туризму для всіх: державно-приватне партнерство та передові практики" 6результат співпраці ЮНВТО та Фонду ACS для розвитку доступних ресурсів
культурної спадщини та ознайомлення з необхідною інформацією для міського та
природного середовища, доступної туристам у рамах стратегії державноприватного партнерства.
Соціальне середовище та гостинність
"Покликання" якогось місця стати відмінною туристичною дестинацією, тобто
бажання приймати туристів і гостинність місцевого населення - це невід'ємна
частина туристичного досвіду.
Коли при розвитку туристичного напрямку не враховуються інтереси місцевих
громад або населення, цілком закономірно може виникнути ворожість до туристів.
Вкрай важливо залучити місцеве населення в туристичний процес і знайти шляхи
підвищення їх обізнаності про вигоди розвитку туризму в регіоні.
Ворожість місцевого населення може також виникнути через дискомфорт,
створюваний туристами в результаті їх соціального, екологічного і культурного
тиску.

6 Всесвітня туристська організація і Фонд ACS (2014 р.) Manual de turismo accesible para todos - Alianzas públicoprivadasy buenas
prácticas, ЮНВТО, Мадрид.
Див. також у співпраці з Фондом ONCE і ENAT: Всесвітня туристська організація (2014 и 2015), Manual de
Turismo Accesible para Todos – Principios, herramientas y buenas prácticas, modules I–V, UNWTO, Мадрид.

Приклад застосування 4.3 Стратегічний план розвитку туризму, Барселона
(Іспанія)
Завдяки розвитку туризму Барселона перетворилася в одне з найпопулярніших
туристичних місць в світі. Привабливою для широкого кола людей її роблять різні
елементи. Відповідно до більшості міжнародних класифікацій та досліджень,
Барселона займає одне з перших місць серед кращих світових дестинацій. У
дослідженнях особливо виділяється задоволеність гостей міста, його цінності і
спосіб життя, культурна (зокрема, архітектурна) спадщина і різноманітність видів
відпочинку, готельне господарство, магазини і ресторани, а також можливості для
проведення ділових зустрічей і заходів.
Незалежна у фінансовому відношенні кампанія з просування дестинації,
організована Turisme de Barcelona, державно-приватним консорціумом, що
складається з Торгової палати і муніципалітету, прекрасний приклад для
наслідування. Результати виконаної роботи: більше 10 мільйонів відвідувачів, 25
мільйонів бронювань готелів, 20 мільйонів євро, які туристи витрачають в
Барселоні щодня.
Зростання туризму, однак, сподобалося не усім - місцеві жителі зіткнулися з
проблемами масового туризму, швидким перетворенням комерційної діяльності,
яка повинна співіснувати з туризмом на туристичних об'єктах, що ускладнює
входження туризму в міське життя. Нездатність управляти негативним впливом
туризму явно вказує на необхідність нової туристичної політики для міста.
Забобони і стереотипи, пов'язані з туристами і туризмом, віщують початок свого
роду "хвороби" - втоми від туристів, яка загрожує якості життя жителів міста і псує
враження гостей.
У новому Стратегічному плані розвитку туризму, розробленому за участю жителів
міста і місцевих установ, пропонується "дорожня карта" для вирішення проблем, а
також нова модель розвитку туризму в місті, в умовах підвищеної конкуренції,
економічних криз і зміни продуктів і попиту.
Законодавча база: прозорість і захист споживачів
Слід нагадати, що туризм - це не той продукт, що можна вивчити заздалегідь. Тому,
крім перевірки професійних і правових можливостей постачальників туристичних
послуг та боротьби з шахрайською діяльністю, регулювання туризму має
враховувати наступні норми щодо захисту прав споживачів:
- верховенство закону;
- усунення корумпованих договірних положень і формулювань, що вводять в
оману ;
- забезпечення якості придбаних продуктів;
- надання прозорої інформації при покупці пакетів і послуг або при ціноутворенні.
Політика держави та інституційна підтримка туризму
Підвищення рівня якості туристичної дестинації вимагає належної системи
інституційного співробітництва.
Національні туристські організації (НТО) несуть відповідальність за реалізацію
туристичної політики, враховуючи її просування і представництво за кордоном. В
їх обов'язки, у тому числі, входить планування, розробка продукту, маркетингові
дослідження, фінансування і/або управління заходами і маркетинговими
кампаніями чи контроль. Вони відповідають за моніторинг кваліфікації та якості
послуг постачальників за допомогою систем ліцензування та класифікації.
Місцевим партнером для конкретних дестинацій виступає організація з
управління дестинацією (ОУД), до складу якої все частіше входять представники
державних та приватних організацій.

Саме завдяки їх роботі (зокрема, просуванню і конкретним ініціативам щодо
структурування та регулювання ринку, за допомогою брендування і категоризації
продуктів) у потенційних клієнтів складається уявлення про ту чи іншу
дестинацію.
Компіляція та інтерпретація статистичних даних про туризм і проведення
маркетингових досліджень можуть допомогти галузі відповідним чином
запланувати рекламні зусилля шляхом профілювання ринкових сегментів і
визначення тенденцій попиту, моделей поведінки і очікувань і сприйняття гостей.
Надійність, оновлення та доступність таких статистичних даних - ключові питання
в процесі забезпечення належної якості, які допомагають виявляти потреби і
розробляти продукти для їх задоволення.
З огляду на комплексний характер туристичної індустрії, важливо також
враховувати інші потреби:
- імпорт і експорт товарів ремісничого виробництва;
- стан інфраструктури комунікацій, наявність знаків і покажчиків в туристичних
транзитних пунктах;
- навчання та кваліфікація персоналу;
- залучення інвестицій;
- облік податків, отриманих завдяки туристичної діяльності;
- управління культурною спадщиною або переміщенням капіталу.
Всі ці аспекти впливають на такі розрізнені сфери державного управління, як
фінанси, транспорт, навколишнє середовище, праця, культура, економічні та
міжнародні відносини.
Конкурентне середовище
Дестинації конкурують одна з одною на туристичному світовому ринку, при цьому
не обов'язково перебувати географічно поруч, щоб бути прямими конкурентами.
Змінні конкуренції виникають через різні фактори:
- Місце розташування (одна з одною конкурують країни Карибського басейну і
аналогічні дестинації);
- Спеціалізація (Перу, Мексика, Гватемала, Єгипет, Італія, Туреччина і Таїланд
конкурують в сегменті археологічного туризму);
- Територія (в разі приймаючих ринків, таких як Іспанія, Франція, Італія чи
Сполучені Штати Америки або міст, показники туризму в яких можна порівняти з
показниками в багатьох країнах, з огляду на основні європейські та
північноамериканські столиці).
Отже, конкуренція проходить на різних рівнях. Складання мапи конкуренції тягне
за собою, серед іншого:
- порівняння цін, якості, стратегій і результатів
- визначення аспектів, що виділяють дестинацию серед інших подібних;
- визначення заходів, необхідних для зміцнення і захисту унікальності дестинації.
4.2

Імідж і репутація дестинації

Чи можемо ми вважати дестинацією належної якості ту, де постачальники
туристичних послуг як такі надають високоякісні послуги, однак, де працює
жахливий старий аеропорт, місця громадського користування не пристосовані до
притоку населення в високий сезон, санітарно-гігієнічні системи несправні, шопінг
далеко не кращий, а медичні послуги не надаються належною мірою?
Туризм як економічна діяльність і кінцевий імідж дестинації залежать від суб'єктів,
служб і організацій, які, на перший погляд, абсолютно не пов'язані з туризмом, і
вплинути на які представники туристичних організацій не здатні: банківська

справа, торгівля, поліція, громадський транспорт, тощо.
Імідж дестинації також допомагають формувати комунікаційні заходи,
ефективність роботи установ, а також компоненти ланцюжка створення вартості,
фізичне середовище і так звані основоположні фактори. Деякі з них досить
поширені (наприклад, безпека), деякі - залежать від типу дестинації. Мобільність і
наявність парковки, наприклад, є важливим фактором формування іміджу
великих міст, тоді як при відвідуванні об'єктів культурної спадщини туристи, як
правило, можуть закрити на це очі.
Репутацію дестинації формують такі чинники: система управління дестинацій в
поєднанні з оціночними судженнями, уявленнями, думками та рекомендаціями,
вільно виразимими громадянами і туристами. Хороша репутація, в свою чергу,
формує довіру, привабливість і список постійних клієнтів.
Репутація - це етична, стратегічна і трансформаційна концепція, формування якої
має задіяти всіх і кожного, і яка базується на голих фактах і діях. Репутацію від
поняття бренду, мета якого в основному транзакційна, відрізняє те, що це не
маркетингові обіцянки. Хоча здатність державних організацій впливати на
репутацію цільового об'єкту досить обмежена, їх роль в забезпеченні якості дуже
значна. Згідно з економетричними моделями, розробленими Інститутом
Репутації,7 підвищення рівня репутації на один рівень може призвести до
збільшення доходів від туризму на 50%, в залежності від привабливості дестинації
і схильності мандрівників витрачати там гроші. З іншого боку, втрата репутації
може привести до катастрофічних економічних наслідків.

7 Estudio City RepTrak®: http://reputationinstitute.es/thought-leadership/category/city-reptrak (25-05-2015).

Розділ 5

Забезпечення належного
рівня якості у межах
дестинації
Короткий виклад У цьому розділі описуються елементи, які необхідно включити до плану забезпечення належного рівня якості, його
територіальне охоплення, ключові аспекти, які визначають
високий рівень якості дестинації, а також "дорожню карту",
час і інвестиції, необхідні для її реалізації у межах дестинації. Також розглянута еталонна модель Європейського
фонду управління якістю (EFQM).
Ключові слова

- Система якості;
- Комітет з якості;
- Європейський фонд управління якістю (EFQM);
- Набір показників;
- Загальна якість;
- Організація управління дестинацією (ОУД).

Основна ідея

До процесу реалізації плану забезпечення належного рівня
якості входить розробка системи якості як механізму впровадження істотних поліпшень і підтримки їх з плином часу.
Розробка плану забезпечення належного рівня якості
дестинації - це проект, що складається з чотирьох етапів і вимагає не менше двох років роботи для отримання відповідних
результатів в залежності від таких факторів, як доступність
ресурсів, обізнаність та зацікавленість діючих осіб і стратегія
реалізації.
Зараз ми можемо спостерігати тенденції до саморегулювання за участю приватного сектору, оскільки впевненість, зацікавленість (фінансова та іншого роду) і участь
суб'єктів в рамках дестинації - це гарантія успіху.

5.1

Як впровадити систему якості дестинації?

5.1.1

Що таке система якості?

Коли ми говоримо "план забезпечення належного рівня якості", ми насправді
маємо на увазі "систему забезпечення якості" (якщо зовсім коротко, то "систему
якості"). Мається на увазі, що перед розробкою плану забезпечення належного
рівня якості повинна бути розроблена система якості. Система якості - це механізм
управління, який дозволяє впроваджувати значні поліпшення і підтримувати їх з
плином часу.
У нашій концепції якості немає місця "косметичним" заходам: коли компанії,
організації або дестинації інертні в цьому плані, вони знову і знову будуть стикатися з одними і тими ж помилками.
Система якості - це нескінченний процес з короткостроковими, середньо-строковими та довгостроковими контрольними точками.
Термін "система управління якістю" або "система забезпечення якості" відноситься до діяльності, процедур, процесів і ресурсів компанії або дестинації, з
метою управління якістю та підвищення його рівня. Вона визначає, "як", а не "що".

Такі системи враховують ряд комплексних технічних і адміністративних заходів,
що включають планування, впровадження, оцінку, інформацію і підвищення
якості, щоб гарантувати, що процес, продукт або послуга відповідають
очікуванням клієнтів. Якщо організація не контролюється належним чином, а
умови і заходи, щоб зробити хорошу якість звичкою, не встановлені, буде досить
складно забезпечити узгодженість пропонованих продуктів і послуг.
Кожна система якості залежить від реальної зацікавленості сторін, без якої три
чверті всіх планів якості зазнають невдачі.
Ця зацікавленість повинна виражатися у визначенні пріоритетів, систематичному
моніторингу, створенні каналів зв'язку, розробці політики, фінансування і
врегулювання будь-яких виникаючих суперечок і конфліктів.
Приклад застосування 5.1 Система якості туризму (Домініканська
Республіка)
Домініканська Республіка розробляє Комплексну систему якості, засновану на
технічних стандартах для восьми пов'язаних з туризмом секторів (транспорт,
ресторани, готелі, агентства по організації в'їзного туризму, магазини, трудове
міське населення, гіди і музеї і центри відвідування), яка включає в себе розробку
бренду або інструментів для підтримки реалізації, враховуючи керівництво,
контрольний список і механізм проведення аудиту.

5.1.2

Комітет з якості

Наріжним каменем реалізації плану забезпечення належного рівня якості або
системи є комітет з якості, в який повинні входити представники туристичного
сектору і держ. організацій. У його функції входять:
- Сприяння культурі забезпечення високої якості;
- Визначення політики якості та її цілей;
- Розробка процедур;
- Управління і контроль системи якості;
- Оформлення документації;
- Збір та аналіз статистики для оцінки ефективності, розробки і реалізації
коригувальних дій і планів безперервного вдосконалення.
Залежно від свого кількісного і якісного складу, комітет з якості можна порівняти з
організацією управління дестинацією (ОУД), незалежно від того, хто саме входить
до складу, їх правосуб'єктності або посади.
Бажано, щоб комітети з якості проводили регулярні зустрічі і наймали
кваліфікованих фахівців з контролю якості, хоча б на неповну ставку або шляхом
аутсорсингу.
5.1.3
"Дорожня карта" для реалізації плану забезпечення
належного рівня якості дестинації
План забезпечення належного рівня якості дестинації повинен складатися з
чотирьох етапів:
1. Оцінка або діагностична експертиза;
2. Розробка;
3. Впровадження;
4. Контроль.
Діагностична експертиза, розробка та впровадження займають не менше одного
року і залежать від наступних факторів: наявність ресурсів, обізнаність та

зацікавленість відповідних суб'єктів у забезпеченні якості, стратегії реалізації
(обов'язкової або добровільної), тощо. Для досягнення більш-менш значущих
результатів потрібен ще один рік роботи.
Швидше за все, під час цього процесу учасники почнуть критикувати кожен етап
плану і період часу, виділений для його реалізації, недостатній, на їхню думку, для
масової участі і досягнення консенсусу. Однак досвід показав, що затримки при
реалізації кожного етапу можна інтерпретувати як ознаку неефективності, відсутності інтересу і причину зниження стандартів.
Оцінка
Мета цього етапу - оцінити початкову ситуацію, сильні і слабкі сторони якості дестинації.
В процесі його реалізації необхідно визначити пункти, які туристи вважають
доречними і ступінь їх важливості, визначити потреби і очікування клієнтів, з
одного боку (попит), і потреби місцевих підприємств, установ та органів влади з
іншого боку (пропозиція). При порівнянні результатів можна виявити і пояснити
прогалини в рівні якості різних сторін пропозиції і попиту.
При розробці наступних заходів, спрямованих на підвищення якості або
впровадження системи якості, основну увагу слід приділити скороченню прогалин
в найпріоритетніших питаннях з точки зору можливостей для покращення або
ступеня впливу на вибір споживачів.
Ще один об'єкт оцінювання - це місцеві жителі і посередники, тобто лідери думок
на території зони відпочинку.
І нарешті, хоча і не обов'язково, можна дізнатися думку так званих кваліфікованих
спостерігачів (експертів, науковців, лідерів громадської думки та спеціалізованих
журналістів), для розуміння загальної картини.
Для аналізу інформації був розроблений набір інструментів, описаних у розділі 9.
Розробка
Існують різноманітні варіанти розробки плану забезпечення належного рівня якості дестинації в залежності від сфери застосування, підходу і відповідних факторів:
Сфера використання
- Продукт;
- Система управління
дестинацією

Підхід
- Секторальний;
- Міжсекторальний;
- Змішаний.

Фактори
- Матеріальні відчутні
елементи;
- Нематеріальні елементи.

Сфера використання: існує два варіанти:
1.
Удосконалення продукту за допомогою конкретних, обмежених і
тимчасових заходів; це самий простий і швидкий варіант з очікуваними
результатами в короткостроковій перспективі;
2.
Створення системи забезпечення якості дестинації.
Оскільки перший варіант, швидше за все, буде застосовуватися тільки у
відповідних конкретних випадках в разі потреби, ми зосередимося на другому, що
дозволяє домогтися значних і довготривалих поліпшень.
Якщо це і є мета, другий варіант дійсно більш доцільний, оскільки перший вимагає
постійного оновлення, не охоплює дестинацию в цілому і не вирішує структурних
проблем. Перший пов'язан з паралельним механізмом сертифікації, другий - ні.
Удосконалення, що впроваджуються за допомогою системи якості,
відображаються на процесах координації, управління, просування і економічного і
соціального забезпечення, а також на продуктах і інноваційних можливостях
туристичної діяльності.
- Підхід: на рівні дестинації ми також можемо розглянути питання про те, чи слід
зосередитися на конкретних підсекторах, прийняти більш всеосяжний,
міжсекторальний підхід або вибрати обидва, що, безсумнівно, найбільш доцільно.
План розвитку рівня якості, розроблений Іспанією (перша в світі подібна
ініціатива) спочатку був зорієнтований на підсектори - готелі зокрема - щоб
домогтися так званого "демонстраційного ефекту" для інших підсекторів і
дестинацій.
Як показує накопичений досвід, зведення початкового фокусу до конкретних
підсекторів було б виправданим тільки з фінансової точки зору.
- Фактори: в якості остаточного набору опцій ми можемо сфокусувати план або
виключно на матеріальних, або нематеріальних факторах. Перший варіант більш
доцільний для нових дестинацій, яким необхідно організувати і гарантувати
основні аспекти діяльності готелів, ресторанів чи пам'яток. Іншими словами,
маються на увазі дестинації без достатніх можливостей, ресурсів або досвіду в
цих областях. Оскільки в план додали нематеріальні фактори, можна зробити
акцент на особливостях дестинації і її конкурентному становищі на ринку.
На цьому етапі доцільно підключити процес бенчмаркінгу, щоб витягти уроки з
досвіду інших дестинацій, що впровадили плани якості, особливо щодо способів
подолання бар'єрів на шляху їх реалізації, обраних факторів, показників і
стратегій, які застосовуються для скорочення виявлених прогалин в якості.
Цей план не обов'язково повинен бути дуже складним: простота цілком
компенсується більш широкою і швидкою реалізацією. З іншого боку, дуже
важливо забезпечити надійну технічну основу для точок відліку, які
використовуються при розробці плану або системи якості, щоб гарантувати
надійність для ринку і потенційних учасників.
У розділі 6 наводиться докладне пояснення процесу розробки системи,
необхідних інструментів для його реалізації, визначення стандартів, розподілу
обов'язків та розробки процедур.
Реалізація
Процес впровадження базується на чотирьох основних елементах:
1.
Участь і зацікавленість цільових учасників, домогтися якої можна
шляхом підвищення їх обізнаності. Можна проводити семінари для роз'яснення
таких питань, як: сфера охоплення, очікувані вигоди, зобов'язання, інструменти та

функціонування системи, включаючи перерахування стимулів для мотивації учасників.
2.
Навчання і технічна допомога: призначення фахівця з якості для координації процесу реалізації та консультування компаній і організацій. Не варто
упускати можливості для залучення консультантів і експертів для відповідного
навчання. Керівництва по впровадженню, керівництва по самооцінці і документальні приклади різних систем якості також можуть полегшити участь організацій і
компаній. Чіткий і зрозумілий стиль оформлення, доступна мова, без складних
технічних термінів, полегшить розуміння концепцій і обсягу необхідної роботи.
3.
Розробка докладного плану поліпшення відповідно до виявлених прогалин із залученням всіх учасників.
Визначення показників якості для оцінки поточної ситуації, внесення корективів до
плану вдосконалення і визначення майбутніх цілей.
Процедури застосовуються до результатів бізнес-процесів для обліку статистики
(кількості скарг, аналізу показників, внутрішніх аудитів, опитувань, тощо) для
оцінки ефективності системи та необхідністі їх перегляду. В умовах мінливого
глобального ринку вирішальне значення мають результати моніторингу.
5.1.4.

Зразкові приклади

Для підвищення якості в масштабі всієї дестинації слід використовувати всі існуючі
приклади передового досвіду. Хоча досвід в цьому відношенні досить обмежений і
фрагментарний.
Говорити про загальну якість можна тільки тоді, коли моделі якості перевершують
мінімальні стандарти, а зусилля по самовдосконаленню постійні. Приклади загального рівня якості можуть застосовуватися до дестинації, але їхні принципи необхідно роз'яснювати.
Всі вони мають загальні характеристики:
- Орієнтація на задоволеність клієнтів;
- Належне керівництво (в разі дестинації - це технократична структура, що складається з місцевих органів влади, установ та місцевих гравців) як єдиний спосіб
забезпечення узгодженості стратегії та корпоративної культури;
- Планування на підставі принципу безперервного вдосконалення, тобто вимірювання ефективності, моніторингу, постановки завдань або поліпшення результатів
з плином часу;
- Робочі процедури та стандарти для забезпечення однакового і не мінливого рівня
якості продуктів і послуг;
- Ефективне управління;
- Система обміну інформацією між клієнтами, співробітниками і керівництвом в
якості джерела стратегічної інформації для подальшого вдосконалення;
- Мотивація і зацікавленість всіх сторін в досягненні встановлених цілей.
5.1.5.

Застосовність моделі EFQM до дестинацій

Найбільш прогресивним прикладом забезпечення належного рівня якості є
Європейський фонд управління якістю (EFQM).
Має два окремих, не менш важливих розділів, які, в свою чергу, поділяються на
дев'ять критеріїв: перша група складається з п'яти критеріїв, що відносяться до
«агентів або посередників» - тобто до механізмів управління організацією - і не
менш важлива друга група з чотирьох критеріїв, які зачіпають «результати».
Результати вказують на успішність управління підприємством, а зацікавлені
сторони визначають, як їх досягти.
Кожен з дев'яти зважених критеріїв включає ряд підкритеріїв і, в свою чергу, в
кожному з них пропонується список галузей для аналізу, які не є ні вичерпними, ні

обов'язковими. Критерії та їхня соціальна значущість:
- керівництво (10%);
- люди (9%);
- політика і стратегія (8%);
- партнерство і ресурси (9%);
- процеси (14%);
- результати (люди) (9%);
- результати (клієнти) (20%);
- результати (суспільство) (6%);
- основні результати комерційної діяльності (15%).
Хоча EFQM був створений для сприяння вдосконаленню діяльності з
використанням універсальних критеріїв, застосувати його до кожної конкретної
дестинації виявилося досить складним завданням, що вимагає адаптації в
частині таких факторів, як множинність організацій, що належать до різних
підсекторів, обсяг і невідповідність інформації, що генерується, та необхідність
аналізу або широти застосування відповідних показників.
Малюнок 5.1. Модель якості: Європейський фонд управління якістю (EFQM)

Результати 50%

Учасники 50%

Результати
(люди) (9%)

Люди (9%)
Керівництво
(10%)

Політика і
стратегія (8%)

Процеси
(14%)

Партнерства
та ресурси (9%)

Результати
(клієнти) (20%)
Результати
(суспільство) (6%)

Основні
бізнесрезультати
(15%)

Інновації та навчання

Одна з можливих інтерпретацій дев'яти критеріїв, які вже застосовуються в ряді
пілотних проектів, полягає в наступному:
Керівництво
Концепція «керівництва або лідерства» включає в себе цілі та цінності
забезпечення належної якості та ставлення керівників інституційних структур
дестинації (міністерств, комісій і т.і.) до забезпечення загальної якості.
Ця функція якості може бути позначена як «організація і управління».
Відноситься до роботи державних адміністрацій, а також до різних форм
державно-приватного партнерства, деякі з яких дуже ефективні.
У всіх дестинаціях повинен працювати наглядовий орган, здатний структурувати
процес планування туристичної діяльності, сформувати продукт, його
просування та імідж, а також створювати механізми для співпраці між
державним і приватним секторами і між адміністративними структурами. Для
застосування моделі EFQM до дестинації велике значення мають органи,
відповідальні за керівництво процесом.
Керівництво має зайняти активну позицію, спрямовану на підвищення
обізнаності учасників, заохочення впровадження передової практики і систем
якості. До його складу також повинні входити допоміжні організації з числа
постачальників послуг в межах дестинації, які при необхідності надають
відповідні ресурси.

Політика і стратегія
Цей критерій ґрунтується на кінцевих цілях дестинації, способі їх досягнення і тому, як саме наглядовий орган доносить цінності якості в межах дестинації. Являє
собою плани, дії, процеси та комунікації, виявлення туристичних потреб і можливостей для внесення змін, з механізмами участі зацікавлених осіб, можливістю
самостійної оцінки і зіставлення з аналогічними дестинаціями.
Люди
У всіх дестинаціях є основні суб'єкти (установи, компанії або лідери ринку), поведінка яких задає тенденцію.
Керуючий орган несе відповідальність за розробку і поліпшення конкурентної
позиції дестинації, виходячи з доступних навичок і знань, а також на підставі цінного досвіду та інформації, що систематизована прикордонним персоналом для
подальшого вдосконалення дестинації; за забезпечення ефективної комунікації; і
за нагородження персоналу за виконану роботу.
Туристична дестинація високого рівня якості - це можливість реалізації культури
якості та гостинності, заохочення спільної роботи всіх зацікавлених осіб і залучення людей до виконання відповідних обов'язків.
Партнерства та ресурси
Модель застосовує критерії для наступних пунктів:
- Зонування, управління, зміцнення, раціональне використання і збереження
об'єктів, інфраструктури, спадщини і ділових ресурсів;
- Їх адаптація до туристичних цілей (покажчики, ресторани, інформація,
доступність, здатність до сприйняття);
- Використання підприємствами систем якості та екологічного менеджменту.
Вона також включає критерії виявлення можливостей і можливих партнерських
відносин для створення цінності і синергії, а також механізмів обміну знаннями.
Туристичним напрямкам з аналогічною динамікою часто необхідна синергія,
досягти якої можна за допомогою політики партнерських і спільних мереж і навіть
використання загального бренду, як у випадку з об'єктами спадщини ЮНЕСКО,
повільними містами, тощо.
Процес
Належить до управління заходами, які вносять додану вартість в послуги, що
пропонуються в межах дестинації. На відміну від моделі, яка склалася в період між
1970-ми і 1980-ми роками, коли оператори відігравали провідну роль в маркетингу
і дизайні туристичних продуктів, зараз дестинації несуть пряму відповідальність
за задоволення бажань, сприйняття пропонованих продуктів і усі складові
пропозиції.
Якість, з точки зору задоволеності гостей, є результатом процесів або видів
діяльності. Найчастіше, дестинації занадто пізно реагують на зміну тенденцій
попиту і зазвичай не аналізують їх причини.
Результати для працівників
Якість також можна оцінити з точки зору задоволеності співробітників. Її, в свою
чергу, можна оцінити з точки зору робочого місця, бізнес-клімату та ринкових
досліджень, для визначення того, наскільки якість в цій області підвищує
конкурентоспроможність дестинації.

Результати для клієнтів (туристів)
Рівень задоволеності дестинації оцінюється за допомогою опитувань або
аналогічних методів, які показують рівень сприйняття послуг, мотивацію або
ймовірність того, що відвідування тієї чи іншої зони відпочинку будуть надалі
рекомендувати.
Результати для суспільства
Розвиток туризму виправдано тільки при дотриманні балансу інтересів туристів і
місцевого населення.
Критерій «результати для суспільства» відноситься до більш серйозних цілей,
безпосередньо пов'язаних з концепцією сталості, рівень якої туризм повинен
прагнути підвищувати.
У більшості місць, де були впроваджені плани забезпечення належної якості
дестинації, вони принесли користь, перш за все, місцевому населенню, в
результаті чого були вирішені проблеми, які розвиток туризму висунуло на перший
план, а також розглянуті питання такого масштабу, які виправдовують великі
державні інвестиції в поліпшення послуг і інфраструктури. Наприклад, в горах
Наварри, в Іспанії, план забезпечення належного рівня якості дестинації дозволив
групі невеликих муніципалітетів, "розкиданих" по чотирьох долинах, виявити
розрив (прогалину) у якості, що впливає як на туристів, так і жителів: відсутність
координації з точки зору географічного розташування та часу роботи пунктів
невідкладної допомоги та чергових аптек.
Основні результати для туристичних дестинацій
Цей критерій підсумовує та аналізує прогрес, досягнутий дестинацією в результаті
вжитих ініціатив в області забезпечення належного рівня якості. Він може бути як
загальним для дестинації у цілому, так і носити спеціалізований характер для того
чи іншого підсектору.
Збір, сортування і аналіз показників досягнень дестинації, впроваджується з
використанням системи показників, що заснована на наступних пунктах:
- Основні результати комерційної діяльності (з точки зору продуктивності,
зайнятості, середніх витрат, тощо);
- Різні соціально-економічні показники;
- Скарги та пропозиції щодо задоволеності клієнтів;
- Порівняльний аналіз аналогічних дестинацій.
Приклад застосування 5.2. Комплексна модель забезпечення належної
якості дестинації (SICTED) (Іспанія)
У 2000 році Іспанія стала першопроходьцем в розробці експериментального
застосування EFQM для дестинацій, а саме Комплексної моделі забезпечення
належного рівня якості дестинації (SICTED - Sistema Integral de Calidad Turística en
Destinos), проекту з поліпшення якості туристичних дестинацій, що просувається
Міністерством туризму Іспанії (Secretaría de Estado de Turismo) і Іспанською
федерацією муніципалітетів і провінцій (Federación Española de Municipios y
Provincias - FEMP), кінцева мета якого - поліпшення туристичного досвіду і
підвищення рівня задоволеності дестинаціями в країні.
Для SICTED характерна єдина загальна методологія і безліч варіантів застосування в залежності від типів дестинацій. У моделі представлена методологія
діагностичної оцінки, постійна інтегрована система управління якістю для туристичних дестинацій, заснована на новій концепції очікуваних результатів, акценті
на постійному вдосконаленні та спрямованості на відновлення і поліпшення
місцевих ресурсів. Це модель планування, заснована на отриманні зворотного

зв'язку, розроблена для всебічного розуміння дестинації і визначення загальних
цілей для задіяних учасників. Реалізується, виходячи з річних циклів.
SICTED забезпечує однорідний рівень якості послуг, що пропонуються туристам,
щоб вони не відчували істотних відмінностей між різними продуктами, пропонованими різними суб'єктами дестинації, що може негативно позначитися на сприйнятті і задоволеності туристів.
У моделі представлено 32 довідника, по одному для кожної ланки в ланцюжку
створення вартості (готелі, туристичні агентства, транспорт, ресторани, тощо), а
також для пов'язаних послуг (громадський транспорт, торгівля, тощо). Деякі з цих
підсекторів можуть зустрічатися тільки в певному регіоні, наприклад, бари, де
подають тільки сидр, виноробні, клуби фламенко.
SICTED пропонує туристичним компаніям план навчання, технічну допомогу
кваліфікованих консультантів, групові семінари і можливість проходження процедури оцінки відповідності компанії/служби стандартам якості. По завершенні процесу вручається нагорода за роботу в справі підвищення якості туризму і туристичних послуг, що значно виділяє компанію серед конкурентів.
Виданий сертифікат діє протягом двох років з подальшою щорічної оцінкою.
Таким чином, у SICTED дві основні мети:
1. З оперативної точки зору, модель підвищує якість роботи окремих підприємств;
2. Зі стратегічної точки зору - збирає, вимірює та аналізує показники якості туристичних дестинацій і іншу ключову інформацію, необхідну для подальшої реалізації дій, спрямованих на посилення поточного і майбутнього конкурентоспроможного позиціонування.
У SICTED є три важливих елемента, що відрізняють її від традиційних моделей:
1. Ряд показників, частина добровільних для виконання, частина - обов'язкових,
частина - загальних для всіх дестинацій, частина - мають вузько спеціалізований
характер в залежності від типу дестинації (сільська, прибережна область, місто,
спадщина, тощо), мета яких - спрощення процесу порівняльного аналізу показників. Є також третя група, що відноситься до кожної дестинації: це система,
заснована на отриманні зворотного зв'язку і обумовлюється технічними засобами.
Уточнення показників сприяло узгодженості дій різних державних відомств і органів влади, в обов'язки яких входить спрощення і забезпечення туристичної діяльності;
2. Компонент обізнаності та зворотнього зв'язку для зацікавлених осіб і компонентів поставки послуг, оскільки за рахунок їх безпосереднього впливу і взаємодії з
туристами вони стають переважною метою для SICTED і формують основу всіх
стратегічних дій в рамках дестинації, спрямованих на збір, інтеграцію, встановлення пріоритетів, доповнення та раціоналізацію потреб туристичної галузі та
клієнтів;
3. Отримана в результаті організація управління дестинацією (ОУД), незалежно
від інших функцій, які вона може виконувати відповідно до характеристик кожної
конкретної дестинації, є, свого роду, каталізатором якості, забезпечуючи підтримку всім місцевим партнерам, незалежно від того, чи є вони частиною індустрії
туризму чи ні.
Впровадження ОУД - це найважливіше технічне рішення SICTED. ОУД - це
постійна державно-приватна структура, що займається розвитком громадських
туристичних послуг, мета якої - підвищення конкурентоспроможності місцевих
компаній. Така організація може керувати дестинацією від імені та в інтересах усіх
учасників (та місцевих жителів теж), за умови, що вона була заснована на принципах участі, спільної відповідальності, співробітництва і узгодженості дій всіх
учасників.
Склад ОУД залежить від дестинації. У деяких випадках юридично ОУД може бути

оформлена як приватна компанія, а не асоціація. Як правило, до її складу входять
готельєри, туроператори, державні органи (відповідальні за екологію, охорону
здоров'я, безпеку, громадські роботи), торговці і навіть представники духовенства
та/або армії (як власники і адміністратори багатьох туристичних визначних пам'яток). Менеджери ОУД відповідають за координацію дій в межах дестинації.
Модель сприяла тому, що більшість ОУД перейшло до фінансової автономії, хоча,
залежно від характеристик кожної дестинації, це можливо далеко не у всіх випадках.
На національному рівні Організації з управління дестинацією координуються так
званим між-дестінаційним комітетом, тобто спільним органом, створеним для
обміну інформацією про діяльність та зміни, що реалізуються за допомогою
впровадження SICTED дестинаціями-учасниками; для узгодження заходів,
здійснюваних кожною дестинацією, а також для контролю реалізації моделі. До
складу комітету входять представники Tourspain (Turespaña), FEMP, автономні
громади, провінційні ради і дестинації.
Таким чином, ОУД - це стратегічний суб'єкт в системі планування і структурування
роботи дестинації. В результаті покращилася координація і зацікавленість
місцевих учасників. Компанії, які добровільно приєднуються до системи, можуть
брати участь у відповідних форумах, допомагаючи генерувати інформацію,
необхідну для управління дестинацією.
Досвід показав, що реалізація передових практик - це швидкий, ефективний і
прийнятний спосіб забезпечення якості в малих і середніх підприємствах, доступний для компаній, яким з міркувань вартості, ресурсів, розміру або стратегії
було б важко відповідати існуючим стандартам якості і вимогам до сертифікації.
Переважна більшість отримали суспільне визнання за націленість на забезпечення якості.
Набір показників дестинації - це незамінний інструмент для управління безперервним процесом вдосконалення за допомогою вимірювання і аналізу поточних і прогнозованих умов в рамках дестинації. Він складається з ряду окремих
індикаторів, а його мета - відобразити сукупний рівень якості дестинації, можливості його зміни з часом і його відповідність очікуванням туристів.
Модель EFQM (Excellence Model), як і модель SICTED відповідає методології
циклу організаційного управління (Цикл Демінга-Шухарта) PDCA (Plan-Do-CheckAct - укр. Планування (проектування) - Реалізація (робота) - Контроль (Аналіз) Коригування (регулювання)), в якій цілі, яких необхідно досягти, і заходи, що
розробляються, ґрунтуються на отриманих результатах, які оцінюються з використанням різних показників.
Якщо в моделі EFQM велике значення приділяється способам спрощення, то
SICTED більше спрямована на результат, шляхом оцінювання набору показників
дестинації. Таким чином, є різниця в обробці критеріїв, хоча і несуттєва.
Аналогічно, SICTED окремо не вивчає чотири критерії результатів, як в моделі
EFQM, але сортує показники відповідно до підсекторів, міжсекторальних стандартів і «глобальних показників якості дестинації».
У моделі EFQM розглядаються показники, не включені в модель SICTED, яка
заснована на ретельному відборі для забезпечення працездатності та щоб
уникнути так званого «паралічу після аналізу» (з огляду на всю багатосекторальну
і багатофункціональну складність туристичного простору або дестинації). Набір
показників дестинації - це просто перестановка і перетворення критеріїв,
передбачених в якості ключових результатів дестинації. SICTED була розроблена
в якості основного інструменту управління дестинаціями в Іспанії. Її членами є 110
дестинацій і 6500 компаній, 3000 з яких отримали нагороди, що робить цю модель
прикладом для наслідування для всього світу.

5.2.

Роль органів державної влади в підвищенні рівня якості

Туризм, на відміну від багатьох інших секторів економіки, функціонує глобально, як
на регіональному, так і на місцевому рівні, при цьому на нього чинять значний
вплив державні органи, які відкрито виступають в якості учасників ринку.
Уряд дійсно бере на себе певну роль лідера і каталізатора позитивних змін, що
вимагає як довгострокового стратегічного бачення, так і здатності швидко
реагувати на мінливі потреби ринку. Це і пояснює пошук нових організаційних
форм, здатних надавати колективну підтримку і забезпечувати участь усіх
місцевих зацікавлених компаній. Сучасні керуючі організації беруть участь не
тільки в просуванні, але і в плануванні, створенні продукту і управлінні
дестинацією як "суспільним благом".
5.2.1
Хто повинен брати участь в процесі стандартизації
туризму?
У тих випадках, коли уряд відмовлявся від участі в процесах встановлення
стандартів на користь приватного сектора, це призводило до провалу багатьох
ініціатив в галузі якості ще на ранніх стадіях через відсутність необхідної
підтримки.
Один з найбільш розумних механізмів сприяння впровадженню якості - це офіційні
угоди відповідно до планів забезпечення належного рівня якості з одночасним
заохоченням і стимулюванням їх реалізації.
Якщо в процесі стандартизації не враховуються думки споживачів туристичних
послуг або результати досліджень ринку, що аналізують їх потреби, розроблені
стандарти (наприклад, стандарти ширини холу, квадратних метрів на одну людину
або мінімального діаметра тарілок) абсолютно не відображають інтереси
споживачів, попит або унікальний характер компаній або дестинацій.
Для забезпечення якості потрібна впевненість у власних силах, зацікавленість і
участь. Багато планів забезпечення належного рівня якості, в яких були відсутні ці
"інгредієнти", втратили свою актуальність досить швидко. Аналогічним чином,
відсутність узгодженості дій різних органів дестинації призвело до провалу в
забезпеченні належного рівня якості або до його падіння через відсутність
консультантів, мотивуючих екологічних факторів і тиску з боку адміністрацій.
Співпраця між державним і приватним секторами однозначно необхідна: крім
виконання своїх зобов'язань щодо забезпечення належного рівня якості
дестинації, влада повинна також спрощувати, структурувати і фінансувати процес
(принаймні, на початкових етапах).
5.2.2

Чи повинна схема бути обов'язковою або добровільною?

Хоча добровільна участь є основоположним принципом забезпечення якості,
влада часто наполягає на впровадженні обов'язкових процесів, переконана в тому,
що це призведе до широкомасштабної реалізації в короткостроковій перспективі і
спростить просування на ринку.
Той факт, що виконання деяких правил дійсно має бути обов'язковим (щодо
безпеки, здоров'я, гігієни харчових продуктів), не виправдовує впровадження
обов'язкових схем категоризації готелів або якості, розроблених без залучення
представників готельного сектору. Використовувані в якості адміністративного
інструменту, такі схеми виявилися не тільки неефективними і недостатньо
гнучкими в контексті постійно мінливого попиту, але і викликали відторгнення
представників індустрії та явне небажання їх реалізовувати.

Замість прагнення до високого рівня якості та постійного вдосконалення, при
спробі визначити, на які конкурентні недоліки план повинен бути націлений,
обов'язковий підхід дезорієнтує, і навіть може призвести до відмови підприємств,
що беруть участь, його реалізовувати або до реалізації тільки до мінімального
порогу відповідності.
Нинішні принципи роботи спрямовані на саморегулювання. Це не означає, що
ініціатива повинна бути передана виключно у руки приватного сектору, але цей
сектор повинен брати участь у всіх етапах реалізації плану, зокрема на етапі його
розробки.
5.2.3
Фінансування процесу реалізації плану забезпечення
належного рівня якості
Вартість розробки залежить від конкретної країни, розміру дестинації, сфери
застосування плану і наявності досвіду як в області якості, так і в сфері туризму.
Незважаючи на те що це не є строго необхідним, великі інвестиції в просування і
комунікацію, які можуть легко потроїти витрати на проектування і впровадження,
проте виправдані, оскільки розробка механізмів визнання є стимулом для дотримання плану і інструментом просування і маркетингу дестинації.
Плани забезпечення належного рівня якості зазвичай розробляються досить
хвилеподібно, коли поступово розширюється сфера застосування і збільшується
кількість учасників. Спроба з самого початку охопити всі проблеми дестинації
заздалегідь приречена на провал.
По завершенні розробки першої "хвилі", коли план повністю вступить в силу і буде
досягнута критична маса задіяних суб'єктів, державним адміністраціям рекомендується поступово скорочувати фінансові вливання і переходити на моделі
спільного фінансування державного і приватного секторів. Необхідність зробити
грошовий внесок, навіть якщо він буде носити лише номінальний ха-рактер,
зменшить кількість учасників, але збільшить зацікавленість в результаті тих, хто
залишився.
5.2.4

Структурні моделі державно-приватного співробітництва

Туристичні структури дестинацій розподілені по трьом під-рівням, обсяг діяльності
яких варіюється в залежності від країни:
1. Регіональні структури (уряд, спільноти або держави);
2. Обласні структури (багаторегіональна демаркація);
3. Місцеві/муніципальні структури.
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Ці три рівня об'єднуються в шість типів багатосторонніх органів.

Що стосується моделей Міжорганізаційної співпраці, то варто розрізняти фінансову і фізичну участь. У деяких країнах урядові органи не представлені в організаціях, але державний капітал як і раніше відіграє важливу роль в цьому секторі
(згідно з ЮНВТО, 60% бюджетів цих туристичних організацій залежать від державних коштів). Тому є кілька причин: гранична фрагментація індустрії туризму;
слабкий оперативний потенціал, репрезентативність і професіоналізм; відсутність
критичної маси в нових або сільських районах і, як наслідок, брак ресурсів.
У деяких країнах були прийняті механізми державно-приватного співробітництва,
наприклад, засновані напівдержавні підприємства, відомі як організації управління дестинації (ОУД).
Місцеві органи влади і підприємці відіграють все більш і більш важливу роль у
розвитку цих керуючих організацій. Вони, як правило, розвинулися в самостійні
8 Zapata, M. J. and Hall, M. (2012), ‘Public-private collaboration in the tourism sector: balancing legitimacy and effectiveness in local
tourism partnership («Державно-приватне співробітництво в секторі туризму: балансування легітимності і ефективності в
місцевому партнерстві в галузі туризму»), Journal of Policy Reseach in Tourism, Leisure and Events, том 4 (1), Routledge (онлайн),
можна знайти за адресою: http://dx.doi.org/10.1080/19407963.2011.634069 (25-05-2015) .

організаційні структури, такі як туристичні консорціуми і конгреси. У багатьох
випадках, однак, представники державних органів залишають за собою провідну
роль, а участь приватного сектору часто є більш показовою, ніж реально ефективною.
Реалізація моделі напівдержавного управління у рамах підвищення рівня якості
дестинації в принципі, мабуть, не є найбільш доцільною, принаймні, на початковому етапі.
Приклад застосування 5.3 Національний план забезпечення належного
рівня якості (Іспанія)
Іспанський національний план забезпечення належного рівня якості був першим
планом, розробленим державним органом або дестинацією, який зібрав під
егідою своєї реалізації достатню кількість учасників для ефективного досягнення
бажаного результату. Розробка загальної методології призвела до встановлення
взаємних гарантій між підсекторами і дестинаціями. Зараз цей перший у своєму
роді оформлений документально план систематично використовується в якості
міжнародної еталонної моделі.
Розробка плану почалася після падіння рівня конкурентоспроможності туризму в
Іспанії на початку 1990-х років, що призвело до зниження загальних доходів від
туризму на 28%.
Після експериментального застосування в рамах готелів і апартаментів для
відпочинку в Пуерто-де-ла-Крус (Канарські острови) в 1995 році Генеральний
секретаріат з туризму Іспанії в 1996 році запустив план "Futures Plan", заснований
на підвищенні рівня якості як дифференцующого фактору, в якому основна увага
приділялася відновленню туристичних дестинацій. За цим прослідувала розробка Комплексного плану підвищення рівня якості іспанського туризму (PICTE Plan Integral de Calidad del Turismo Español).
При просуванні плану серед місцевого населення стверджувалося, що
забезпечення належного рівню якості наддасть знижувальний тиск на ціни. Цей
план заклав основи для подальшого розвитку іспанської системи забезпечення
належного рівня якості туризму з різними, але взаємодоповнюючими напрямами,
які включають в себе наступне:
- Якість продукції, адаптація послуг до нових потреб з боку туристичного попиту як
засіб диверсифікації та усунення проблем, пов'язаних з сезонністю індустрії. Були
впроваджені мережі і так звані «Клуби продуктів» для сприяння спільної розробки
і просування продукції на національному та надрегіональному рівнях. Вони
допомагають формувати спеціальні характеристики продукту, що диференціюються. приклади: Каміно-де-Сантьяго, Віа-де-ла-Плата, Винні маршрути
Іспанії, Рибальські села, Термальні вілли, Мережа єврейських кварталів, подорож
по стопах Дон-Кіхота і Клуб міст Всесвітньої спадщини;
- Навчання в рамках забезпечення належного рівня якості;
- Якість в секторах, що є результатом стандартизації за допомогою саморегулювання бізнесу, технічної та економічної підтримки для впровадження добровільних систем якості на підприємствах (сумісних з існуючою категоризацією),
створення Інституту якості туризму в Іспанії (ICTE - Instituto para la Calidad Turística
Española) і просування єдиного бренду. В системі зареєстровано майже 2 000 підприємств-представників різних секторів туризму; стандарти якості обслуговування, тобто мінімальні стандарти з точки зору результатів (продуктів або послуг) для різних послуг, а також систем, методів і процесів, необхідних для забезпечення належного рівня якості послуг, визначених на основі очікувань туристів і
окремих для кожного сектора туризму (готелі, сільські будинки, туристичні
агентства , бюро туристичної інформації, тощо). Ці стандарти є чимось середнім

між ISO 9000 і EFQM;
- Якість в рамах дестинації, заснована на сталості, зацікавленості жителів і
компаній, а також керівництві місцевих адміністрацій і ключових місцевих
учасників за допомогою інтегрованих механізмів управління, відновлення колись
популярних туристичних місць і розвитку потенціалу нових.
У 1998 році був запущений проект «Зелений муніципалітет». Він був розроблений
для сприяння прийняттю критеріїв управління навколишнім середовищем в
туристичних дестинаціях з посиланням на стандарт ISO 14000. Спочатку
реалізація проекту була відкладена через відсутність конкретних ресурсів і
технічної підготовки місцевих адміністрацій.
Завдяки трирічним бюджетам, що однаково фінансувалися державними,
автономними і місцевими адміністраціями, були розроблені плани вдосконалення
колись популярних дестинацій і підвищення обізнаності населення про них як про
привабливе туристичне місце відвідування, вдалося структурувати їх продукти і
набути навичок управління, розвитку та просування.
Ще в 2000 році стала очевидною необхідність інтеграції всієї цієї діяльності (на
рівні сектору і дестинації) після запуску Комплексної моделі якості дестинації
(SICTED):
- Якість та інновації: дослідження, просування нових технологій і розробка
додатків, інформаційних систем, систем бронювання та обробки запитів;
- Просування концепції якості: перетворення стандартів ICTE в стандарти UNE,
створення моделі та еталонної структури за допомогою угод про міжнародне
співробітництво і передачі технологій, просування та інтернаціоналізації Q Mark і
активної участі в робочих групах міжнародних органів стандартизації, включаючи
Європейський комітет зі стандартизації (CEN) і Міжнародну організацію зі
стандартизації (ISO).

Розділ 6

Управління якістю
Короткий виклад У цьому розділі розглядаються складові системи якості та кілька
основних пов'язаних з нею понять.

Ключові слова

- Політика забезпечення належного рівня якості;
- Витрати на забезпечення належного рівня якості;
- Процес;
- Процедура;
- Властивості;
- Показник;
- Стандарт.

Основна ідея

Якість дестинації - це не просто сума її складових. Її рівень
неможливо оцінити виключно на підставі рівня
пропонованих продуктів і послуг; необхідно враховувати
також і думки туристів.
При впровадженні системи якості, найкраще працювати з
обмеженою кількістю ретельно відібраних узгоджених
цілей, про які слід повідомляти відповідний ринок у межах
дестинації і не тільки.
Впровадження системи якості вимагає документальної
підтримки. У відповідному документі необхідно описати
підхід і цілі, загальні ключові процедури і необхідні
статистичні дані, що відображають процес реалізації та
отримані результати.
Управління системою якості означає регулярне оцінювання
її ефективності з точки зору контрольних точок, стандартів
або цілей, визначених самою дестинацією.
Якість дестинації визначається відповідно до різних
важливих для клієнтів властивостей обслуговування:
фізичних, нематеріальних, а також організаційних і
відносних. З іншого боку, стандарти прописують об'єктивний
рівень якості, до якого дестинації повинні прагнути. Щоб
мати можливість контролювати процеси з плином часу і
оцінити ефективність і своєчасність реалізації позитивних
змін, ми використовуємо вимірні показники.
Управлінням процесу займається Комітет з якості, який
можна порівняти з ОУД, до складу якого входять
представники різних секторів.
Багато організацій підходять до питання забезпечення
якості без впевненості в його необхідності, часто вважаючи,
що певний відсоток відмов неминучий, що це і є витрати,
притаманні усьому бізнесу. Але виявляється, що якість - це
вигідно, адже саме вона здатна збільшити прибутковість до
35%.

6.1.

Діагностична оцінка якості дестинації

Якість дестинації - це не просто сума окремих її складових (готелі, ресторани, гостинність, транспорт, музеї, тощо). Серед іншого, важливі такі наскрізні питання, як
чистота, безпека або автентичність, які клієнти оцінюють в рамках всієї дестинації.
Добра частина таких складових поставляється суб'єктами і установами, які, на

перший погляд, не пов'язані з туризмом взагалі: поліція, банківська справа, комунальні послуги, торгівля, тощо. Помилково оцінювати якість дестинації виключно з
точки зору пропонованих продуктів і послуг.
Під якістю дестинації розуміється не готель вищого класу або велика кількість
сертифікованих компаній; на відміну від компанії високого рівня якості, якість
дестинації не є результатом обов'язкового дотримання мінімальних стандартів.
Це радше спроба досягнення максимального рівня. Тільки порівняння між еквівалентними показниками з точки зору попиту і пропозиції дозволяє об'єктивно оцінювати якість дестинації.
Збільшення числа ночівель, зростання доходів від туризму, зниження рівню безробіття і зростання рівня задоволеності відвідувачів - цих показників самих по собі
недостатньо для оцінки якості дестинації.
Збільшення ночівель може бути пов'язано з більш низькими цінами, а доходи від
туризму можуть збільшитися завдяки більшій кількості гостей (навіть якщо середні
витрати менше), зростання цін (що може вплинути на конкурентоспроможність
дестинації в середньостроковій перспективі), більш тривалому перебуванню або
більш високим середнім витратам на душу населення у відповідь на більш привабливі і незвичайні пропозиції.
Зниження рівня безробіття може вказувати на нестабільні умови праці або проявитися в результаті більш високого попиту. В кінцевому рахунку, задоволення - це
відображення очікувань клієнтів, і не знаючи, що вони з себе представляють, їх неможливо оцінити об'єктивно.
Показники для дестинацій бувають відносні і взаємодоповнюючі. Перш ніж їх аналізувати, слід ретельно оцінити зібрані дані, використовуючи ринкові дослідження, аналіз конкурентів, порівняльний аналіз або встановивши реалістичні, історично обґрунтовані цілі.
Слід також нагадати, що всі суб'єкти в рамках дестинації мають різний вплив на
ступінь задоволеності туристів. Вплив готельного комплексу досить суттєвий і
варіюється в залежності від сегменту ринку (відпустки або відрядження). Інші підсектори вносять порівняно незначний вклад в рівень сприйняття якості або враження про поїздку.
Для початку варто зайнятися дослідженням ринку - це найкращий спосіб отримати
інформацію, необхідну для визначення і вимірювання властивостей дестинації і
очікувань туристів. Якщо моделі або стандарти вже є, можна також використовувати альтернативні інструменти, розглянуті в розділі 9. Мета в будь-якому
випадку, полягає в тому, щоб отримати, свого роду, рентгенівський знімок продуктивності дестинації з плином часу.
6.2

Оцінка якості: аудит і самооцінка

Управління системою якості дестинації зводиться до регулярного виміру її ефективності. Це робиться за допомогою внутрішнього або зовнішнього аудиту. Еталонна модель стандартів або цілей, визначених самою дестинацією, необхідна в
будь-якому випадку.
У цьому контексті аудит - це зовнішня оцінка дестинації згідно з вимогами стандарту, який зазвичай пов'язаний з сертифікацією або асоціацією з торговим найменуванням.
Внутрішній аудит називається «самооцінкою». На відміну від аудиту (який проводиться раз на рік в кращому випадку), самооцінка - це механізм систематичного
збору і аналізу інформації для використання в процесах безперервного вдосконалення. Для відстеження прогресу в досягненні певних цілей вельми доцільно

проводити їх регулярно. Проводити таку самооцінку раз на рік цілком достатньо,
але, в залежності від наявних ресурсів, в ідеалі - до чотирьох разів на рік.
В обох випадках процес виконується за допомогою тестування або контрольного
списку, що підтверджує ступінь ефективності впровадження системи якості та
аналізу даних, створених системою, на підставі показань свідків і документально
підтверджених даних. Для цього можуть знадобитися відповідні проби (води або
піску з пляжів, наприклад, для аналізу їх якості), опитування ключових суб'єктів
або фотографії.
Для оцінки якості дестинації, всі дані, отримані від суб'єктів, що надають продукти і
послуги, завжди повинні доповнюватися і зіставлятися з результатами опитувань
одержувачів цих продуктів або послуг. Неможливо оцінити ефективність заходів,
вжитих для поліпшення якості дестинації, якщо ми не знаємо, наскільки вони відповідають очікуванням туристів; отже, в процесі аналізу необхідно оцінити як попередні очікування, так і рівень задоволеності.
Таблиця 6.1 Приклад оцінного списку для дестинацій, що спеціалізуються на сімейному
зимовому відпочинку
Підйомник для дітей
Зимові стежки або доріжки (придатні для дитячих колясок або саней)
Інструктори з зимових видів спорту для занять із дітьми
Місце зустрічі для занять зимовими видами спорту на головній лижній зоні
Допомога з дітьми на курорті в місці для катання на лижах (на відкритому повітрі/в
приміщенні/і там, і там)
Простір в лижній зоні для відпочинку після занять, в приміщенні в зимовий сезон
Лижна зона для дітей (швейцарське дитяче селище або щось аналогічне)
Майданчик для катання на ковзанах і прокат ковзанів
Не менш 3 км підготовлених трас для катання на санях і прокат саней
Щонайменше одне змагання для дітей на тиждень (для всіх бажаючих)
Щонайменше один вечірній захід на тиждень
Зона відпочинку з не менш ніж чотирма елементами (хафпайп, кікер, тощо)
Оренда рекреаційного обладнання (сніговий велосипед, тощо)
Критий спортивний центр (на випадок поганої погоди)
Керлінг/Eisstockschiessen (форма керлінгу) і оренда устаткування
Сани для дітей
Безкоштовні крісельні підйомники для дітей до 9 років
Безкоштовні крісельні гірськолижні підйомники для молодих людей у віці до 16 років
Ексклюзивні послуги (наприклад, ресторан для дітей в комплексі, тощо)
Джерело: Швейцарська федерація туризму, Програма якості, Каталог критеріїв 2013-2015; адаптація і переклад оригіналу

6.3

Визначення цілей забезпечення належного рівня якості

6.3.1

Політика і цілі у сфері якості

Робота на рівні дестинації припускає узгодженість дій різних суб'єктів, які беруть
участь в розробці політики і цілей. Для забезпечення ефективної роботи щорічно
рекомендується фокусуватися на обмеженому числі пріоритетних задач відповідно до реальних можливостей (з точки зору ринку та ресурсів), не намагаючись з самого початку вирішити всі складні і масштабні проблеми дестинації.
Для реалізації політики і намічених цілей необхідно налагодити комунікацію з конкретними цільовими аудиторіями, тобто ринком, громадою, що приймає туристів, і
різними організаціями, на відповідній мові шляхом мотивуючих повідомлень.

Розроблені політики і цілі повинні відображати туристичне покликання дестинації,
що визначається її місією і баченням,9 і обрану модель розвитку туризму. Вони повинні включати в себе:
- область дії, наприклад, підвищення рівня задоволеності або збільшення кількості позитивних рекомендацій;
- конкретну мету, що піддається кількісній оцінці, наприклад, підвищення конкретного показника на 3%;
- проект дій, які повинні бути виконані;
- умови, яких необхідно дотримуватися і які обмежують сферу застосування (наприклад, обмежуються виключно традиційним туризмом).
Контроль реалізації політики і цілей здійснюється в чотири етапи, які відповідають
циклу P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act, див. Розділ 7), починаючи з операційного та
організаційного рівнів дестинації. Тут можливе застосування як одного (з двох
наступних) підходу окремо або їх поєднання: ієрархічний підхід (з урахуванням
важливості кожного підсектору при побудові показника задоволеності); або каузальний підхід (прямий вплив на причини незадоволеності туриста або послуги,
що її викликали).
6.3.2

Стратегічні варіанти підвищення рівня якості дестинації

Стратегічні цілі дестинації в галузі розвитку і підвищення якості повинні врівноважувати економічні, екологічні та соціальні проблеми, а їх розробка повинна
відбуватися в тісній координації з місцевими жителями і суб'єктами. Ці цілі повинні
бути чіткими, точними, обмеженими за кількістю, пріоритетними, життєздатними і
узгодженими.
Після визначення цілей, необхідно намітити стратегії і необхідні пріоритетні заходи щодо вдосконалення. В результаті, повинен вийти список з описом поля діяльності відповідно до продуктів і потреб дестинації:
- організація або розвиток туристичних продуктів і послуг для їх подальшої адаптації до потреб туристів;
- ініціативи в області комунікації, просування і маркетингу;
- підвищення обізнаності;
- навчальні плани щодо вдосконалення навичок і знань;
- якісна туристична діяльність з постачальниками послуг;
- визначення найбільш ефективних форм участі, організації та управління;
- управління туристичною інформацією для збору і обробки стратегічних даних,
оцінки ринкових тенденцій і процесу самостійної оцінки ефективності вжитих
заходів;
- управління інформацією, що надається потенційним туристам, або установка
покажчиків про туристичні послуги.
В рамках дестинації необхідно об'єктивно оцінювати ситуацію, визначати цілі і
розробляти власну конкретну стратегію.
Повинні бути визначені напрямки діяльності для:
- узгодженості з цілями розвитку туристичної дестинації і стратегіями розвитку
(якісний розвиток, сезонне зростання, тощо);
- узгодженості дій суб'єктів дестинації;
- рентабельності (в залежності від кількісних і якісних результатів і наявних людських, технічних і фінансових ресурсів).

9 Місія в контексті стратегічного маркетингу - це сенс і причина існування організації.
Бачення майбутнього - це бажані досягнення з кількісної та якісної точки зору.

6.4

Властивості і ознаки якості

6.4.1

Концепція і типи властивостей якості

Під "властивостями якості" ми розуміємо характеристики певного продукту або
послуги, які визначають якість, що сприймається клієнтами, та їх вплив на
задоволеність. Вони можуть належати до матеріальних або фізичних аспектів,
організаційних аспектів або оціночних аспектів обслуговування.
Властивості якості можна розділити на шість категорій:
1. Основні властивості – це ті, які вважаються само собою зрозумілими: якщо їх
немає, то вони - причина незадоволеності, при цьому при їх наявності рівень
задоволеності не підвищується. Хороший приклад - чистота.
2. Нейтральні властивості не дають належної віддачі і не додають цінності.
Свого часу в готелях постояльцям пропонували свіжу газету. Дослідження,
проведене Intercontinental Hotels and Resorts, показало, що коли клієнти
отримували газету, яку зазвичай читають, вони були задоволені, на відміну від тих
випадків, коли пропонувалося інше видання, особливо місцеве. Послуги такого
роду називаються «зайвою» якістю. Вони не дають нічого, крім складної логістики і
непотрібних витрат;
3. Сумнівні властивості породжують суперечливі оцінки. Згідно з дослідженнями
консалтингової фірми Forrester, люди повертаються в традиційні туристичні
агентства для резервування складних маршрутів, тому що в інтернеті немає
порталів для управління ними на комплексній основі. Інтернет - це синонім
незалежності (в пошуку інформації та можливостей), але багато людей все ще
відчувають себе більш впевнено, якщо у них в руках повний пакет роздрукованих
документів, з яким їм комфортніше, ніж при здійсненні онлайн-замовлень. Так
само спокійна атмосфера в дестинації може розглядатися і як приємна, і як нудна;
4. Суперечливі властивості приносять вигоду, якщо їх немає, і роблять тільки
гірше, якщо вони є. Вже помітна тенденція стягувати плату за обслуговування
клієнтів або вигоди, які раніше були включені у вартість, наприклад, вибір місця в
літаку/поїзді, харчування або підвищення класу при перельоті, що призвело до
того, що пасажири все частіше стали користуватися послугами недорогих
авіакомпаній для подорожей на короткі або середні відстані. Щоб компенсувати
втрату доданої вартості, деякі компанії вирішили впровадити технологічні
інновації;
5. Очевидні або додаткові властивості - це ті, наявність яких створює
задоволення в прямій залежності від їх функціональності. Наприклад, в межах
дестинацій використання сучасних засобів інформації, пристроїв для перекладу і
орієнтації на місцевості (таких як аудіо гіди, автоматичні інформаційні точки або
розширена реальність) надають досить позитивний ефект, хоча це і не
обов'язково;
6. Символічні властивості - це ті, навколо яких обертаються маркетингові
обіцянки, і які відносяться до прихованих аспектів, які торік можуть стати
конкурентною перевагою, якщо ми здатні адекватно і послідовно їх
використовувати. В значній мірі від таких властивостей залежать модні дестинації.
Вони можуть асоціюватися, наприклад, з дизайном (Мілан, Майамі або
Барселона), способом життя («повільні міста»), технологіями (так звані
«інтелектуальні напрямки») або творчістю (креативні міста і регіони ЮНЕСКО).
Визначення властивостей якості процесів, продуктів і послуг є ключовим
показником ефективного управління та задоволеності клієнтів.
Як тільки вдається досягти і підтримувати задовільний рівень якості, увага на
символічні властивості допомагає протистояти викликам ринку, шляхом
передбачення очікувань клієнтів. Для цього потрібні креативність та інновації,
доступні, проте, не кожній організації або дестинації.

Властивості, що допомагають визначити якість туристичної дестинації, надають
відносний вплив в залежності від виду дестинації і, в меншій мірі, від відповідного
сегменту ринку. Наприклад, для туристів у віці галаслива і людна територія (властивість якості, в цьому випадку, тиша), найчастіше, це мінус, при цьому для молоді
- "жирний" плюс.
6.4.2

Які властивості асоціюються з якістю дестинації?

Багато досліджень дають однакове визначення ключовим властивостям, які клієнти часто асоціюють з поняттям "якісна дестинація". Вони наведені нижче в порядку
важливості.
Відчуття безпеки
Перша і головна властивість будь-якої дестинації - це безпека, будь то реальна
або та, що відчувається, що асоціюється з рівнем злочинності, з переміщенням на
транспортному засобі або з туристичною практикою взагалі. Небезпечна дестинація ніколи не стане популярною. Основоположні вимоги щодо безпеки включають
в себе попередження злочинності, контроль за діяльністю високого ризику (і тих,
хто її здійснює), безпеку дорожнього руху, а також наявність інформації і рекомендацій щодо ризиків відвідування певних пам'яток.
Безпека залежить не тільки від об'єктивних, але і суб'єктивних факторів. Цікаво,
наприклад, як погане освітлення на пустельних вулицях створює відчуття
незахищеності в міських районах, при цьому ніяк не впливає на почуття безпеки в
сільських районах.
Умови в рамках самої дестинації не єдина причина відсутності почуття безпеки.
Це може також бути результатом безрозсудної поведінки самих гостей або
необережності з боку організаторів турів.
Робота щодо забезпечення безпеки в дестинації включає в себе як профілактику,
так і розробку протоколів ефективних дій, якщо випадки порушення безпеки все ж
матимуть місце.
Іншими факторами, що впливають на сприйняття безпеки, є гостинність
приймаючого населення і місцевих постачальників послуг, а також управління
інформацією. Люди схильні відчувати себе в безпеці в атмосфері привітності і
гостинності.
Культурні відмінності та мовні бар'єри призвели до того, що деякі країни відкрили
ексклюзивні туристичні курорти, які абсолютно не відображають реалії дестинації,
і це було великою помилкою. Більш правильно було б вирішувати проблеми,
пов'язані з прогалинами в якості, зберігаючи при цьому унікальний характер самої
дестинації.
Присутність поліції може створити як почуття безпеки, так і занепокоєння, якщо
поліцейські озброєні і носять військову форму. У деяких дестинаціях були навіть
запущені програми з підвищення обізнаності про туризм і безпеку в
правоохоронних органах. Інші дестинації ввели спеціальні підрозділи для
узгодженої роботи з місцевими органами та суб'єктами створення туристичної
вартості.
Беручи до уваги існуючі проблеми, управління безпекою вимагає як обачності при
винесенні рекомендацій, так і чіткості при прийнятті превентивних заходів. Деякі
дестинації і компанії можуть перестаратися, створивши тим самим зайві
Приклад застосування 6.1 Туристична поліція (Колумбія)

У Колумбії добре обізнані про питання безпеки в туризмі і про відчуття безпеки, яке
впливає на рівень задоволеності туристів.

Саме там створили спеціалізований загін "Туристичної поліції" (Policía de Turismo),
який курирує безпеку тільки в туристичних дестинаціях і в місцях основних визначних пам'яток спеціально для захисту туристів. Основні функції:
- допомога при орієнтації на місцевості та надання довідкової інформації туристам;
- підвищення обізнаності, заохочення і укорінення цінностей, традицій і почуття
власності і поваги до культурної спадщини країни;
- моніторинг і контроль роботи туристичних визначних пам'яток;
- контроль дотримання вимог законодавства місцевими компаніями (наприклад,
реєстрація в Національному реєстрі туризму);
- запобігання незаконному обігу наркотиків і дитячої проституції.
Туристична поліція підконтрольна заступнику міністра торгівлі і туризму та координує свою роботу з іншими силами безпеки, з національними, регіональними та
місцевими органами влади і з діловими організаціями в основних туристичних
напрямках.
Відповідно до спеціального плану Канделарії, туристична поліція повинна не
тільки захищати і забезпечувати порядок, але і надавати туристичну інформацію,
підказувати дорогу туристам, які відвідують старий центр міста в Боготі. Цей
досвід був перенесений у багато інших визначних пам'яток і дестинацій. Для
виконання цих функцій офіцери туристичної поліції проходять навчання щодо
законодавства в галузі туризму, а також надають інформаційні та екскурсійні
послуги. Крім того, вони проходять психологічну підготовку, щоб знати, як себе
тримати з постраждалими в разі нападу на туристів.
Туристична поліція управляє такими програмами:
-"Civiplayas" («цивілізовані пляжі») для координації зусиль державного та приватного секторів щодо поліпшення пляжів;
- "Tourism Security Frontlines", тобто "Туристичний фронт", до складу якого входять
приватні особи, державні та приватні установи, мета якого - підвищення безпеки
туристів і роботи постачальників туристичних послуг;
-"Tourism Caravans - Secure Routes", тобто "Туристичні каравани - безпечні дороги"
для підвищення рівня безпеки подорожуючих колумбійськими дорогами;
- "I Love My City", тобто "Я люблю своє місто", яка здійснює моніторинг і контроль
туристичних визначних пам'яток в цілому з відповідними місцевими громадами;
-"Information Stand", тобто "Інформаційний стенд" для надання інформації туристам при здійсненні моніторингу та контролю національних туристичних визначних
пам'яток;
-"National Tourism Registry", тобто "Національний туристичний реєстр", необхідний
в рамках кампаній з підвищення обізнаності та забезпечення дотримання правових зобов'язань в галузі туризму постачальниками послуг;
-"Tourism Security Councils", тобто "Ради безпеки туризму", регіональні консультативні органи, які співпрацюють з відповідними органами з метою сприяння і консультування з питань безпеки туризму.
Нещодавно в рамках Стратегічного плану щодо забезпечення безпеки туризму
Колумбія розробила протоколи безпеки для застосування в разі стихійних лих,
екологічних ризиків, ризиків, пов'язаних з туристичними послугами, охороною здоров'я та санітарією, проведення заходів та великого скупчення людей, щодо дорожньої і транспортної безпеки, персоналу служби безпеки, управління інформацією та збереження природних ресурсів.

Санітарія та охорона здоров'я
Друга, але не менш важлива властивість - це охорона здоров'я та санітарія. Брак
кваліфікованих медичних послуг досить довгий час був причиною того, що сіль-

ський туризм не користувався попитом при організації сімейного відпочинку, а
тепер це основний сегмент ринку.
Ця властивість включає в себе наявність якісних медичних послуг, відсутність епідемій та пов'язаних з ними ризиків для здоров'я, продуктів продовольства, води і
навколишнього середовища.
У деяких дестинаціях не вистачає основних медичних послуг, необхідних для
евакуації людей, які постраждали від травм, нещасних випадків, хвороб або отруйних укусів. Такі недоліки, на перший погляд неочевидні (до першого нещасного
випадку, звичайно) можуть катастрофічно позначитися на репутації дестинації і
нанести непоправної шкоди країнам, що розвиваються, та дестинаціям, що борються за визнання на ринку.
Повага до навколишнього середовища і історичної спадщини
Властивості якості можуть проявлятися навіть у дрібницях. Щоб зробити міста
більш зручними і приємними для життя людини, було вжито заходів щодо обмеження руху, додавання пішохідних зон і велосипедних доріжок. У природних
умовах, наприклад, в лісі або на пляжі, якість пов'язана не тільки з підтриманням
початкового середовища, але і з наявністю умов, що дозволяють раціонально,
контрольовано і відповідально його використовувати (наприклад, інформаційні
точки, туалети, доступ для інвалідів, зонування, житлові комплекси, що не
завдають шкоди навколишньому середовищу). "Зрілі" дестинації, що виникли ще
в 1960-х роках, доклали значних зусиль для адаптації до сучасних умов, включаючи розробку планів по перетворенню застарілої туристичної інфраструктури в
місце відпочинку для відвідувачів.
Хоча зараз ситуація починає потихеньку змінюватися, далеко не всі туристи
дбають про раціональний розвиток навколишнього середовища, як природного,
так і міського. Отже, це не питання контролю, а скоріше культурна проблема,
питання поваги до навколишнього середовища, прийняття передової практики
або заходів щодо зменшення міського, атмосферного, шумового, світлового або
акустичного забруднення в дестинації.
Туристичний менеджмент - це питання балансу якості і кількості. Необхідно досягти критичної маси, потрібної для того, щоб розвиток дестинацій і видів діяльності
набув сталості.
Абсолютна крайність в туризмі є неприйнятною, як і ситуації, коли влада не в змозі
контролювати туристичні потоки і наслідки туристичної діяльності. Найкраща
стратегія в даному випадку полягає в навчанні місцевих учасників туристичного
ринку і туристів, а також заклик до спільної відповідальності. Більш обізнані туристи готові змиритися з певним ступенем дискомфорту або деякими обмеженнями
(наприклад, квотами, обмеженнями використання або заздалегідь встановленими маршрутами).
Поширення інформації про вжиті заходи, використання інформаційних стендів і
постійне донесення інформації про ключові питання до туристів (за посередництва місцевих гідів і постачальників базових послуг) зміцнюють зацікавленість
місцевих органів влади та громади.
Планування ресурсів
Фактори, які заважають вибору тієї чи іншої дестинації і викликають незадоволеність:
- переповненість і відсутність особистого простору в результаті надмірного розвитку дестинації;
- неприборканий ріст міст, постійне будівництво;
- переповнені пляжі і вулиці;

- погано організовані громадські місця і місця проведення заходів;
- збій в постачаннях, викликаний поганим плануванням послуг для туристів.
Ці проблеми характерні для сезонних дестинацій або дестинацій, які обрали
моделі інтенсивного розвитку туризму.
Цікава закономірність, пов'язана з енергетикою та водопостачанням: туристи
схильні очікувати, що рівень якості дестинацій еквівалентний рівню якості країн, в
яких ці дестинації розташовані.
Чистота з об'єктивної точки зору
Це питання стосується всіх. Включає в себе чистоту в туристичних закладах і в
дестинації взагалі.
Дестинація завжди сприймається туристами єдиним цілим, без відмінностей між
постачальниками послуг і навколишнім середовищем, і завжди або суто негативно, або суто позитивно: дестинація - або чиста, або брудна, третього нема.
Те, що може вплинути на сприйняття чистоти в межах дестинації:
- одяг водіїв таксі;
- чистота громадського транспорту і громадських умов;
- обслуговування автобусних зупинок, вивісок і під'їздів;
- відсутність переповнених урн для сміття, екскрементів, недопалків цигарок і
іншого сміття на вулицях;
- чистота води і піску на пляжах.
Гармонійна якість дестинації
Важливо, щоб якість усіх послуг в рамах дестинації була гармонійною, однаковою і
сприяла отриманню приємних вражень.
Гармонійна якість належить не тільки до підтримки порівнянних рівнів для різних
компонентів ланцюжка створення цінності дестинації (розміщення, ресторани,
служби роботи з клієнтами, тощо, див. попередню главу), але також і до тих
аспектів, які часто ігноруються новими дестинаціями, що як і раніше не мають
механізмів для їх вирішення (візуальне, екологічне або шумове забруднення).
При відвідуванні деяких дестинацій поведінка повинна відповідати їх внутрішній
вартості. Гучна музика, наприклад, несумісна з відпочинком на природі. Комерційні рекламні щити або схеми розміщення можуть псувати архітектурну спадщину історичних міських центрів.
Комплексна пропозиція окрім якості послуг розміщення і ресторанних
послуг
Тепер привабливі дестинації додають комплексні послуги та продукти в список
нематеріальних послуг, що підвищують цінність будь-якого туристичного досвіду.
Задоволення базових потреб (їжа, сон, можливість переміщення по місцевості,
тощо) або надання необхідних ресурсів (пейзажі, пам'ятки архітектури, тощо)
може бути недостатньо, якщо вони не мають необхідної цінності.
Мова йде не про вишуканість або витонченість, оскільки досвід або пригоди
асоціюються з характеристиками приймаючого середовища і спільноти. З іншого
боку, деякі базові технічні характеристики дійсно відіграють велику роль. Залежно
від того, чи є дестинація або продукт вузькоспеціалізованим або універсальним,
інтегровані і різноманітні послуги впливають на бажання туристів збільшити час
перебування і витратити більше грошей на місці.

Транспортне сполучення
Транспортне сполучення у межах дестинації і її доступність - це ще один показник
якості, який безпосередньо впливає на попит.
У всіх дослідженнях йдеться про те, що це ключовий фактор конкурентоспроможності. Сполучення і доступність вимірюються не в кілометрах, а в часі в дорозі.
Отже, відстань між точками А і Б, розташованими близько одна від одної географічно, може здатися величезною, якщо дороги між ними в поганому стані, якщо
кількість і частота відправлення транспорту обмежені або якщо буде потрібно
кілька пересадок. Навіть якщо турист готовий до певних труднощів, щоб дістатися
до місця призначення, це його бажання прямо пропорційне інтересу, яке викликає
дестинація.
Дестинація, що має багато переваг, але дістатися якої буде досить важко, зможе
зберегти "незайманість" навколишнього середовища, що, парадоксально, зробить її ще більш привабливою. Чим більш недоступна дестинація, тим більші
очікування туриста і тим більш обмежені попит і можливості для розвитку.
Справедливі ціни і розумні витрати
Для боротьби з інфляцією, що виникає в результаті туристичного попиту, яка також
впливає на місцеве населення, деякі дестинації встановлюють два цінових
діапазони: один для місцевих жителів, а інший для туристів. Ця практика досить
неетична і ні в якому разі не може бути виправдана відсутністю офіційного контролю. Таке рішення настільки ж згубно для репутації дестинації, як і штучні зміни
у вартості обслуговування.
Професіоналізм
Навички, які вказують на професіоналізм в наданні туристичних послуг:
- Технічна компетентність;
- Знання іноземних мов;
- Ефективність;
- Організація;
- Здатність вирішувати виникаючі проблеми.
Теплий прийом, гостинність і повага до туриста
Ця властивість є диференціючою змінною для дестинацій, незалежно від їх технічних характеристик або внутрішньої привабливості.
Виявляти її можуть:
1. Місцеве населення в формі гостинності і відкритого ставлення до туристів;
2.Професіонали в галузі туризму, доброзичливі, продуктивні і самовіддані в обслуговуванні.
Ворожість або дискримінація з боку населення обумовлені чи ускладняються
забобонами щодо культури, статі та етнічної приналежності, мовних бар'єрів або
надмірного соціально-екологічного тиску, викликаного неадекватним
плануванням дестинації.
Доступна, вичерпна та актуальна інформація для туристів
Наявність інформації про дестинації не тільки свідчить про прозорість, а й доповнює маркетингову кампанію. Навіть у разі, коли туристи і самі активно шукають
інформацію, завжди корисно активно просувати заходи і представляти цікаві для
відвідування місця в кращому світлі.

Інформація - двосічний меч. Вона може допомагати при забезпеченні задоволеності туристів і виступати ключовим фактором при виборі конкретної дестинації
серед моря конкурентів; але при відсутності, нестачі або старінні даних це може
викликати занепокоєння у потенційних туристів і перетворитися на стримуючий
фактор
Екскурсійно-просвітницька діяльність та покажчики
Ця властивість підвищує рівень привабливості дестинації. Її наявність дозволяє
виявити різницю між базовою туристичною економікою і передовою. Саме наявність знаків і оголошень, перекладу, надання тематичного контексту, і інтеграція
пам'яток допомагає зробити їх впізнаваними продуктами, що легко реалізувати.
Готельні та ресторанні послуги високого рівня
Це основні властивості якості дестинації. Саме в готелях і ресторанах клієнт, як
правило, найбільш чітко сприймає співвідношення ціни і якості. Усвідомлюючи,
що існують різні цінові діапазони, туристи відчувають розчарування, коли реальність не виправдовує очікувань; співвідношення ціни і якості може спровокувати
різні емоції, від почуття того, що тебе обдурили, до відчуття порядності власників
закладу. Туристи часто не розуміють, що вартість готельного номера за одну ніч
може дорівнювати місячній зарплаті офіціанта.
Наявність адекватної інфраструктури та послуг загального користування
Туристи оцінюють послуги загального користування в залежності від дестинації і
конкретних особистих обставин. Переповнений аеропорт - перше, що бачить
турист, і в деякій мірі, це попереджає його про те, що основні послуги коштуватимуть дорожче, оскільки туристи часто досить негативно сприймають прикордонні процедури (співробітники митниці та прикордонної служби не дуже-то
люб'язні), недолік громадського транспорту або недостатню кількість/ відсутність
покажчиків.
Негативні властивості
Крім недоліків у згаданих вище властивостях, туристи зазвичай посилаються на
ряд чинників, що впливають на погане враження від дестинації, що знову ж таки,
хоча і очевидно, проте досить важливо:
- Проблеми з громадським транспортом: в разі «самостійних туристів» (які
організували тур самі) транспорт, як правило, один з найбільш затребуваних
аспектів подорожі, якій при цьому нижче всього оцінюється, принаймні, у межах
нових дестинацій. Зазвичай туристи скаржаться на бруд в транспортних засобах,
низький рівень безпеки, відсутність доступності, надійності і низьку частоту
рейсів, недбалість водіїв, випадки крадіжок і занадто високу вартість. Ці проблеми
пов'язані як з міжміським, так і міським транспортом, причому останнім туристи
користуються набагато частіше.
- Велика різниця в обслуговуванні в залежності від пори року: рівень
привабливості дестинації варіюється в залежності від сезону. Деякі дестинації, як
Венеція, наприклад, приваблюють туристів навіть взимку. Інші простоюють в
низький сезон: практично все закрито, комерційна і соціальна діяльність припинена. Хоча це не обов'язково можна віднести до ознаки низької якості, такі речі
туристи можуть сприймати досить негативно, незалежно від того, знали вони при
бронюванні туру про можливі проблеми чи ні.
6.5

Показники якості

Показник якості - це параметр або елемент даних, який представляє собою
властивість, кількісний вимір якої відображає якість процесу. Він використо-

вується для моніторингу процесів щодо часу, оцінки їх ефективності та вжитих заходів щодо їх поліпшення.
Кілька різних показників можуть відповідати одній властивості. Абстрактні властивості стають конкретними, якщо їх можна віднести до показників.
Щоб оцінити ефективність організації з точки зору якості, прогресу, невдач,
ефективних процесів або заходів, необхідно систематично виявляти, відбирати і
коректно аналізувати всі показники. Показники - це інструменти для опису, проектування та прогнозування.
6.5.1

Види показників

При формуванні показника необхідно звернути увагу на виконання мети, очікування або вимоги з використанням чисельного значення, шкали, відрізка часу
або відсотка.
Існує багато видів показників: показники відповідності або впливу, прибутковості
або ефективності, ефективності або нагляду, впливу, управління і контексту (які
використовуються для аналізу соціально-економічних характеристик ринку або
сектора).
Виходячи з принципу "від загального до конкретного", вони можуть розглядати
дестинацію як в цілому, так і її підсектори, процеси, діяльність або продукти.
Процес відбору і вимірювання показників залежить від мети:
- Прямі або первинні показники генеруються шляхом прямого виміру; непрямі або
вторинні показники вимагають додаткових кроків;
- Прості показники, засновані на одному вимірі характеристики, що підлягає
оцінці і виражені в одиницях, є найбільш широко використовуваними, враховуючи
простоту їх застосування; складові показники об'єднують кілька вимірювань;
- Зважені показники враховують інші, не обов'язково економічні, змінні залежно
від важливості проблем, пов'язаних з поганою якістю;
- Конкретні показники процесу або діяльності і загальні показники, що застосовуються до дестинації в цілому, такі як кількість прибуттів або витрат на одного
туриста;
- Об'єктивні та суб'єктивні показники - це функціональний показник методу.
Показники можуть залежати від суб'єктивних властивостей, таких як чистота, які
туристи сприймають і оцінюють відповідно до свого власного досвіду і звичок.
Деякі надають менше значення гігієні і, відповідно, оцінюють рівень чистоти,
виходячи зі своїх низьких очікувань. В контексті дестинацій слід пов'язати ці
властивості з більш конкретними показниками, такими як відсутність сміття на
вулицях, неприємних запахів, переповнених урн, тощо.
Є безліч прикладів простих показників: кількість скарг, кількість крадіжок,
заповнення готелів, відвідуваність конкретних пам'яток, тощо. Складові (складні)
показники - це рівень споживання води або кількість відходів, вироблених однією
людиною, дані, які варіюються в залежності від сезону, і які, як правило,
розглядаються як питання управління.
Прямі показники мають вирішальне значення для оцінки очікуваних результатів;
непрямі показники - це дані, отримані в результаті опитування задоволеності,
наприклад. Деякі показники якості мають економічний (середній рівень витрат на
людину) і соціальний характер (наприклад, зростання зайнятості в сфері туризму).
Будь-який процес можна виміряти за допомогою показників, навіть той, в якому
велику роль відіграють нематеріальні складові. Наприклад, рівень люб'язності
персоналу неможливо виміряти об'єктивно. Але його можна виміряти опосередковано або суб'єктивно за допомогою опитувань і досліджень.

Для того щоб показник якості виконав свою функцію, він повинен бути:
- Реалістичним і відповідати якості процесу, продукту або послуги;
- Простим, вимірюваним, щоб легко інтерпретувався і аналізувався;
- Позитивним і кількісним;
- Непостійним, тобто постійно змінюваним з часом;
- Об'єктивним, без двоякого тлумачення;
- Надійним та однаковим;
- Конкретним, щоб уникнути подвійних тлумачень в залежності від того, хто його
розглядає;
- Гнучким і адаптивним до потреб, тимчасово або постійно;
- Репрезентативним, значимим для туриста і дестинації відповідно до встановлених цілей, повинен підлягати вираженню (формулюванню) в економічних термінах.
Інтерпретувати властивості якості дестинації з використанням об'єктивних
показників досить важко, оскільки туристичний досвід по суті суб'єктивний: навіть
в абсолютно однакових умовах різні клієнти зможуть оцінити його по-різному.
Незважаючи на те, що для управління дестинації було виділено понад 350
показників, досить застосувати приблизно тридцять з них, об'єднавши ті, які дозволяють провести порівняння з іншими дестинаціями (наприклад, зайнятість в
сфері туризму) з тими, які дозволяють аналізувати окремі зони відпочинку.
6.5.2.

Як скласти таблицю показників?

Набір найбільш релевантних показників - ідеальний спосіб візуалізації, завдяки
якому можна відстежити основні тенденції в розвитку базових бізнес-параметрів.
Для коректного проведення аналізу ці показники повинні бути взаємопов'язаними
і збалансованими, оскільки з економічної точки зору жоден показник не дасть
чіткої картини сам по собі. Наприклад, в дестинації з високим зростанням доходів
від туризму, при цьому з високим рівнем землекористування, цілком ймовірно,
скоро буде помітно зниження темпів зростання.
В контексті дестинації перераховані нижче показники взаємопов'язані і являють
собою різні прояви однієї і тієї ж реальності:
- економічні результати (створення пропозиції, інвестиції, витрати на туризм, внутрішній продукт, зайнятість в сфері туризму і інфляція);
- тиск на місцеве середовище (споживання, відходи, щільність населення, друге
місце проживання, тощо);
- поточні умови (якість води, оцінки місцевого населення і гостей, перебої з поставками);
- потенціал реагування управління туризмом (можливості очищення води, компанії з сертифікатами якості, витрати на туризм, участь в колективних діях).
Впровадження системи показників вимагає створення регульованого механізму
для регулярного збору і обробки даних. З огляду на складність цього процесу,
Приклад
Залізниця, порти і аеропорти

Властивість

Показник

Сполучення в межах дестинації

- час в дорозі;
- повідомлення;
- частота рейсів;
- відстань до центру, тощо.

Можливості

- затримки в розкладі через
перевантаженість транспорту;
- заповнюваність;
- інтенсивність використання
об'єкта, тощо.

Приклад

Властивість

Показник

Підприємства роздрібної торгівлі
та фінансові послуги

Надання послуг в необхідних
обсягах

- обсяг (кількість магазинів і їх
площа) на 1000 чоловік
населення;
- кількість магазинів безмитної
торгівлі;
- кількість магазинів з місцевими
сувенірами;
- середня кількість годин роботи в
тиждень;
- кількість банкоматів/пунктів
обміну валют на 1000 чоловік
населення, тощо

Устаткування для туризму (за
сегментами)

Пропускна здатність

- кількість доступних місць;
- число мешканців на одиницю
площі

Надання послуг в необхідних
обсягах

- розподіл за категоріями;
- кількість іноземних мов, якими
володіє персонал;
- кількість інцидентів і скарг;
- дохід;
- наявність різних платіжних
систем;
- час обробки, тощо

6.5.3

Показники за типом дестинації

У цьому розділі описується ряд основних показників якості для туристської дестинації в залежності від її типу, необхідних для процесу визначення. Всі вони відносяться до встановленого періоду вимірювання. Їх необхідно регулярно вимірювати і порівнювати показники за відповідні періоди часу.
Загальні показники для будь-якої дестинації
Загальні показники:
- кількість відвідувачів, екскурсантів і туристів;
- середній час перебування (дні);
- витрати туристів в день (всього і по сегментам);
- дні/рік, коли кількість гостей перевищила можливості їх прийняти;
- кількість відвідувань на певний період, можливості прийому/відповідне обладнання;
- інвестиції (по типу, частка на одного туриста);
- кількість створених робочих місць;
- кількість випадків, пов'язаних з безпекою: нещасні випадки і відповідні зведення;
- середній час відгуку служб екстреної медичної допомоги (години);
- кількість порушень встановленого порядку;
- кількість або тривалість перебоїв у постачанні;
- виконання туристичного плану (в %);
- кількість заявлених ресурсів, що представляють інтерес для туризму;
- інвестиції в обслуговування та ремонт, на одного туриста на рік;
- зайнятість земельних ресурсів (% від загального числа);
- зелені зони (% від загального числа);
- щільність населення на км2
Комерційні показники:
- загальна кількість інформаційних запитів;
- адекватність, наочність і ефективність інформації і покажчиків (згідно з опитуваннями);
- обсяг послуг, що надаються інформаційними службами (середня кількість людей
на годину);
- загальна кількість відвідувань веб-сторінки дестинації;
- повернення туристів протягом певного періоду часу (%);

- кількість туристів, які рекомендують відвідану дестинацию (%);
- кількість сертифікованих компаній (% від загального числа);
- індекс задоволеності (за результатами опитування);
- кількість отриманих скарг (абсолютна або відносна сума для всіх відвідувачів на
рік);
- співвідношення ціни і якості (опитування);
- рекламний бюджет на одного відвідувача (сума);
- середня вартість залучення нових відвідувачів;
- результати, отримані від безкоштовної реклами.
Показники сталості:
- інвестиції в діяльність щодо підвищення обізнаності;
- показники умов комерційної діяльності (опитування);
- індекси задоволеності (резиденти, опитування);
- кількість туристичних підприємств, що мають мажоритарне володіння в дестинації;
- споживання енергії (кВт г/чол. [Жителі і відвідувачі]/період);
- споживання води (м3/чол. [Жителі і відвідувачі]/період);
- відходи (кг/чол. [Жителі і відвідувачі]/день);
- частка доходу від туристичної діяльності в рамках місцевої економіки (% від ВВП,
дохід на одного жителя);
- концентрація вуглекислого газу/період;
- навколишнє середовище (опитування);
- податкові надходження від туризму.
Міжсекторальні показники:
- професіоналізм: загальні оцінки клієнтів для різних підсекторів (опитування);
- чистота і технічне обслуговування: за оцінкою туристів (опитування);
- доступність: адекватні засоби і умови (% кваліфікаційних установ);
- гостинність і дружелюбність: за оцінкою клієнта (опитування);
- охорона здоров'я: кількість медичних центрів, ліжок, машин швидкої допомоги і
аптек (на 1000 жителів);
- безпека: кількість поліцейських ділянок; офіцерів поліції і транспортних засобів
(на 1000 жителів).
Конкретні показники за типом дестинації:
"Зелений" туризм:
- марковані траси, доріжки, всього км;
- доступні траси, всього км;
- кількість відвідувачів природних центрів;
- фінансовий внесок туризму в збереження природних ресурсів (кількість);
- людські ресурси для адміністрування і обслуговування (чол. на га);
- санкції (кількість/період).
Міські райони/історична спадщина:
- спадщина, що охороняється: інвентарні ділянки, будівлі, тощо (% від загальної інфраструктури);
- інвестиції в ресторанний сервіс (абсолютні);
- об'єкти історичної спадщини, адаптовані для відвідувань (у % від загального числа);
- знищені об'єкти історичної спадщини або ті, що знаходяться під загрозою руйнування (% від загального числа);
- вуличні меблі/обладнання: одиниці (абсолютна вартість) і оцінка (опитування);
- загальна гармонія: за оцінкою відвідувачів (опитування);
- наявність місць для паркування (число на 1000 жителів).
пляжі:
- вигоди: наявність кабінок для перевдягання, душових і туалетів (кількість/м2 пляжу);

- сертифіковані пляжі (% від загального числа);
- послуги: оренда шезлонгів, парасольок (одиниць/м2 пляжу);
- біотичні умови: результати хіміко-біологічного аналізу піску і води;
- громадське харчування: якість за оцінкою клієнта (опитування);
- школи на пляжі: курси, кількість слухачів і годин навчання;
- кількість транзитів через рекреаційні порти.
Лижні курорти:
- час очікування підйомників (хвилини);
- час очікування для покупки скі-пасів (хвилини);
- час очікування оренди обладнання (хвилини);
- кількість паркувальних місць (дні/рік, коли попит перевищував пропозицію);
- кількість точок, які надають інформацію про стан схилу;
- кількість туалетів в межах зони катання;
- лижні школи: курси, кількість слухачів і годин навчання;
- придатні для спуску схили (середня кількість км);
- оцінка якості інших послуг, пропонованих на лижних курортах (опитування).
Конкретні показники послуг, що пропонуються у межах дестинації
Житло, розміщення:
- заселеність (% від загальної кількості/період часу);
- RevPAR (прибутковість у розрахунку на номер);
- стандартне відхилення від середньорічної заселеності;
- YIELD (реальна заселеність/можливості для розміщення);
- проживання при часткової або повної реконструкції (% від загальної кількості);
- модернізація (річний обсяг великих інвестицій в ремодулювання/номер в дестинації або тимчасові інтервали між великими ремонтами);
- навчання (відповідно до компетенції) на одного співробітника (години/рік);
- стабільність: зміна кадрів (середній % від загального числа);
- володіння іноземними мовами (% від загальної кількості персоналу зі знанням
іноземної мови).
Ресторанні послуги:
- середній рахунок на людину;
- середні витрати на одного клієнта;
- навчання (в рамках компетенції) на одного співробітника (години/рік);
- стабільність: зміна кадрів (середній % від загального числа);
- установи, які контролюють санітарно-гігієнічний стан продовольчих продуктів
(% від загального числа);
- мови, меню і персонал (% від загального числа);
- наявність місцевих продуктів і страв (% від загальної пропозиції меню).
Компанії з організації активного туризму:
- співвідношення кількості нещасних випадків або незадоволеності і кількості обслуговуваних клієнтів на компанію;
- навчання (в рамках компетенції) на одного працівника в годинах/рік;
- стабільність: зміна кадрів (середній % від загального числа);
- володіння іноземними мовами (% від загального числа).
транспорт:
- зайнятість (кількість місць: % від загального обсягу пропозиції), частота (середній час очікування, хвилини);
- якість: оцінка (згідно з опитуваннями);
- пунктуальність: середня затримка (хвилини);
- середній вік рухомого складу (років);
- навчання (в рамках компетенції) на одного співробітника (години/рік);
- стабільність: зміна кадрів (середній % від загального числа);
- володіння іноземними мовами (% від загального числа).

Додаткові послуги:
- достатність (опитування);
- шопінг (м2/1000 жителів);
- різноманітність комерційних пропозицій на одного клієнта (опитування);
- шопінг: час роботи магазинів (години/рік);
- кількість вироблених товарів із зазначенням походження;
- шопінг: кількість магазинів, що приймають кредитні картки (% від загального числа);
- банкомати: кількість на 1000 жителів;
- зони відпочинку: кількість на 1000 жителів.
Відрядження, конференції, інсентіви (заохочувальні поїздки для персоналу):
- рівень заповнюваності конференц-залів (% від розміщення і загальної пропозиції);
- кількість учасників (число/рік);
- заходи (кількість на рік і коефіцієнт реалізації);
- середні витрати;
- оцінка ефективності членами президії (опитування).
6.6

Стандарти якості

Стандарти якості відображають рівень якості, який організація прагне досягти.
Йдеться про стандарт, визначений для відповідного сектора або встановлений
третьою стороною (асоціація, організації зі стандартизації, бренд або державне
управління).
У стандартах є відмінність між організаціями і дестинаціями.
Незважаючи на практичні труднощі, пов'язані з досягненням узгоджених дій і
компромісних рішень серед всіх учасників ринку, дестинації активно впроваджують стандарти продуктів і послуг в той мірі, в якій вони можуть стати відрізними
елементами, як у випадку з брендами, «клубами туристичних продуктів», або
тематичними маршрутами (наприклад, ті, що присвячені сиру в Брегенцервальде,
Австрія).
Приклад стандарту якості дестинації: квота відвідувачів і обмежений час відвідування нетривких туристичних ресурсів або встановлення максимального часу
проходження митних і імміграційних процедур після прибуття.
6.7.

Рекомендовані норми

Впровадження рекомендованих норм (так званої "передової практики") - це найбільш простий спосіб визначення стандартів якості без необхідності посилатися
на стандарт. Їх реалізація може бути корисна у випадках, коли:
- Необхідно впровадити якість в дуже великих дестинаціях;
- У короткостроковій перспективі необхідно отримати результати і демонстраційний ефект на ринку, оскільки спрощення системи, а також вимоги для входу на
ринок і офіційне визнання сприяють участі;
- Учасники ринку дестинації не мають необхідних знань, і може знадобитися професійна підготовка;
- Організаційні і економічні ресурси обмежені або засновником-промоутером (відсутність державного бюджету), або бенефіціарами ініціативи (неадекватні процеси аудиту і сертифікації часто перешкоджають роботі мікропідприємств і малих і
середніх підприємств);
- При розробці плану забезпечення належного рівня якості дестинації необхідно
провести аналіз витрат і доходів. Наприклад, в сільських районах географічне положення і розмір компаній тільки збільшують витрати, що ускладнює обґрунтування великих інвестицій з сумнівною ефективністю для спрощення організаційних і
виробничих процесів.

6.8

Управління якістю дестинації

6.8.1

Процеси і процедури

Різниця між продуктами і послугами не завжди чітка. Всі продукти включають в
себе як матеріальні, так і нематеріальні компоненти (бренд, післяпродажне обслуговування, тощо). Якщо нематеріальні компоненти є основними - це називається
послуга, але обидва вони є результатом серії взаємопов'язаних дій, які виконуються організаціями і дестинаціями, тобто процесом.
Стандартизація процесів в організації або дестинації включає в себе настройку і,
як правило, застосування однакових рівнів корисності, з точними зумовленими
критеріями виконання для отримання гарантовано задовільного результату, який
відповідає заздалегідь визначеним специфікаціям і стандартам.
Стандарти якості встановлюються відповідно до існуючих норм якості або правилами, встановленими в політиці в області якості і/або цілях, які можна застосувати
до дестинації.
Процеси бувають такими:
- ті, що пов'язані з бізнесом: якщо задіяно кілька організаційних підрозділів (як у
випадку розробки статистики для дестинації);
- функціональні: коли розробляється єдина організаційна одиниця (наприклад,
управління інформаційними будками);
- ті, що засновані на "одиниці": щодо базових завдань або заходів (наприклад,
пов'язаних зі спілкуванням туристичної служби з громадськістю).
Коли функціональний процес описується в письмовій формі, він стає процедурою.
Досягнення задовільного рівня якості означає правильне планування і виконання
процесів. Продукти або послуги призначені для задоволення клієнтів шляхом
постійного вдосконалення процесів, тому нові організаційні моделі (як в компаніях, так і в дестинації) повинні бути спрямовані на управління процесами. Такий
орієнтований на процес підхід руйнує бар'єри, зміцнює основну бізнес-концепцію,
покращує роботу, оптимізує використання ресурсів, сприяє спільній роботі і покращує внутрішню комунікацію.
Дестинації - це багатофункціональні віртуальні об'єкти. Забезпечення якості
дестинації виключно з вертикальної або секторальної точки зору може викликати
появу прогалин в відповідальності, які також можуть стати причиною появи проблем.
Управління процесами - це методологія, яка концентрується на виявленні, контролі, управлінні і поліпшенні ключових процесів - базових і стратегічних - для подальшого перетворення їх в якісні процеси.
Ключові процеси - це процеси, пов'язані з позиціонуванням і конкурентоспроможністю дестинації.
Розрізняють основні процеси, які впливають на клієнтів, хоча вони цього можуть і
не сприймати (як у випадку з безпекою); і стратегічні процеси, які впливають на
бізнес (наприклад, маркетинг). З огляду на важливість створення позитивного
першого враження від дестинації, прийом гостей може розглядатися як ключовий
процес, який стосується процедури міграції, обміну валюти, інформації при прибутті та перевезень на місці. З іншого боку, деяким дестинаціям досить складно
контролювати випадки зловживань водіями таксі (занадто високі тарифи) - все що
вони можуть, це оголосити офіційні тарифи, які на ділі зовсім ігноруються.

Приклад застосування 6.2 Якість в туризмі (Сполучене Королівство)
"Якість в туризмі" - це добровільна ініціатива, розроблена під керівництвом
VisitBritain, організацією, заснованою в результаті злиття Британського туристичного агентства і Ради з туризму Англії. Її місія - просувати туристичні дестинації,
підвищуючи рівень якості за допомогою системи брендів і торгових марок.
Відповідність цій схемі - необхідна умова для участі в рекламних акціях, допуску
до інструментів, досліджень і публікацій VisitBritain.
Дана ініціатива пропонує класифікацію за допомогою зірок і спеціальних відзнак
(золотий або срібний рівень) для постачальників продуктів і послуг, які перевищили очікування клієнтів, які можна застосувати до їх категорії. Перед видачою
відзнаки проводиться попередня перевірка і подальший нагляд за дотриманням
стандартів. Для цього використовується спеціальна система: на щорічній основі
проводиться попередня оцінка, а заклад періодично відвідує «таємний гість»
(незалежний і акредитований консультант). Вартість проведення такої оцінки
покривається членськими внесками.
Також були розроблені інструменти для підтримки реалізації і подальшого просування ініціативи (керівництва з ефективної практики, порядку і схеми застосування). Також були розроблені рекламні заходи і курси.
В рамках ініціативи проводиться визначення критеріїв для готельних і не-готельних комплексів розміщення (включаючи наметові табори), туристичних центрів
(замки, церкви, музеї, тематичні парки, розважальні центри, парки атракціонів,
тощо) і туристичних суден. Таким чином, охоплюється велика частина матеріальних компонентів, з якими стикаються туристи.
Оцінка проводиться на підставі ряду мінімальних вимог, відповідних кожній
категорії, що охоплюють такі важливі аспекти, як безпека, гігієна, дотримання
законності, а також стандарти чистоти або надання інформації. Оцінки виставляються відповідно до рівня якості, технічного обслуговування, зовнішнього вигляду, комфорта і уваги до деталей або різноманітності. Особлива увага в стандартах приділяється доступності та адаптації до вимог конкретних сегментів ринку
(наприклад, для любителів туристичних походів або велосипедистів).
Паралельно, VisitBritain розробила концепцію "Клубів якості", орієнтованих на
прибуткові сегменти ринку для молоді, представників нетрадиційної орієнтації,
тематичних ініціатив, заснованих на розкоші, культурі або національній спадщині.

6.8.2

Документоване управління якістю

Для реалізації системи якості потрібна мінімальна кількість документів. Ні компанії, ні дестинації не повинні відчувати незручностей через зайву бюрократію, тому
пакет необхідних документів повинен охоплювати область уваги, цілі, ключові і
загальні процедури, а також письмову реєстрацію процесу реалізації та отриманих результатів.
Документальне підтвердження системи якості необхідне для організації та стандартизації роботи, щоб уникнути безсистемності і помилок.
Переваги документування процесів:
- інтроспективний аналіз організації та її функціонування;
- структурування процесів;
- документальна реєстрація даних і інформації;
- використання даних в якості орієнтира для подальшої діяльності.

Ведення відповідної документації і обліку процесів - це невід'ємна частина процесу контролю якості та оцінки. Звітність, на відміну від процедур, які зазвичай змінюються не часто, досить динамічна.
Процедури повинні спільно розроблятися безпосередньо залученими людьми і
суб'єктами, а також ОУД як керівником процесу. У деяких випадках для
полегшення розуміння допускається використання зображень.
Приклад процедури для дестинації - це визначення протоколів безпеки, що встановлюють послідовність дій, обов'язкових до виконання, і обсяг відповідальності.
Ще один приклад: розробка вимог при відвідуванні "вразливих" місць, щоб
уникнути негативного впливу або незадоволеності через відсутність організації
або надмірної кількості відвідувачів.
Приклади ведення звітності: результати досліджень та перевірок підприємств,
скарги і статистика відвідувань туристичних визначних пам'яток.
Управління документацією системи якості - це досить серйозна організаційна
задача, яке вимагає систематичного підходу, в тому числі використання нумерованих редакцій, вказівок дат створення і списків розсилки.
Простий доступ до цих документів має істотне значення для процесу якості. Для
дестинацій доцільно проводити семінари для вирішення будь-яких сумнівів,
оскільки не всі організації або їх співробітники мають можливість брати участь у
розробці процедур і можуть не мати знань і навичок, необхідних для їх застосування.
6.8.3

Якість з точки зору споживачів

Дослідження в області іміджу, тенденцій і задоволеності допомагають більш коректно оцінити очікування споживачів і розрізняти пропоновані продукти і послуги.
Дослідження та опитування часто не дають реального розуміння, оскільки:
- вибіркова сукупність (опитаних) обирається не методично, тому результати
виходять нерепрезентативними, а відсоток опитаних досить невисокий;
- для проведення відповідних опитувань дестинації використовують некваліфікований персонал або студентів, замість відповідних фахівців, що, безумовно,
дешевше, але значно спотворює результати;
- запитальники і анкети занадто довгі і нудні, питання збивають з пантелику, а ті аспекти, що дійсно важливі для споживача, можуть не вказуватися або згадуватися
побіжно;
- час, який турист витратить на заповнення анкети, ніхто не враховує і, тим більше,
не компенсує, і це заздалегідь викликає роздратування; компенсація не повинна
бути фінансовою; ідеальний варіант - це показати, що ви цінуєте витрачені зусилля і врахуєте всю надану інформацію при подальшому вдосконаленні.
Системи подачі скарг і пропозицій припускають негайне реагування. Основоположні аспекти вирішення виникаючих скарг - це компетентність і швидка реакція.
Необхідно так складати анкети та запитальники, щоб їх було легко і цікаво заповнювати, враховуючи атмосферу високого тиску, яку створюють такі ситуації.

Приклад застосування 6.3 Tourist Advocate (Туристичний адвокат)
Буенос-Айрес (Аргентина)
"Туристичний адвокат" - це автономна установа при управлінні омбудсмена. Її
діяльність спирається на законодавство, зокрема, Конституцію автономного міста
Буенос-Айрес, яка встановлює рівні права для туристів і місцевих жителів згідно з
гаслом «Un turista, un porteño».

Протягом останніх десяти років Tourist Advocate здійснює інформаційну та супровідну діяльність в рамках туристичної індустрії абсолютно безкоштовно для туристів.
Основні функції:
- надавати юридичні консультації з питань прав і гарантій туристів, розглядати заяви туристів, які відвідують місто або Аргентину;
- надавати інформацію про найбільш швидкі і ефективні канали, через які туристи
можуть вирішити виникаючі проблеми;
- розбиратися зі скаргами туристів, пов'язаними з порушенням їх прав або гарантій, використовуючи найшвидші канали зв'язку, доступні для цієї мети; зазвичай це
означає обробку судових позик проти готелів, туристичних агентств, компаній і
підприємств пасажирських перевезень;
- звертатися до відповідних місцевих або національних органів, перенаправляти
претензії компаній і скарги туристів, які не входять до компетенції компанії або які
неможливо вирішити на користь туриста. В останньому випадку Tourist Advocate
також бере на себе відповідальність за моніторинг подальших дій та інформування туристів;
- дає рекомендації офіційним органам, приватним компаніям або фізичним особам, надає інформацію про прецеденти для подальших судових дій.
6.9.

Витрати на забезпечення якості

Очевидно, що впровадження системи якості коштує чимало. Варто розрізняти
витрати на забезпечення якості і витрати, які підуть на покриття відсутності якості останні неочевидні і розрахувати їх досить складно.
Не всі організації вміють вирішувати проблеми, пов'язані із забезпеченням якості і,
найчастіше, вважають, що певний відсоток помилок і скарг - це нормально. Це
дуже далека від поняття "якості" ідея, адже одним з найбільших і явних його
переваг є зниження витрат.
80% усіх випадків, що асоціюються з відсутністю або низьким рівнем якості, відбуваються на початкових етапах отримання туристичної послуги, в результаті
неправильної її розробки.10
Потім подібні проблеми мають тенденцію повторюватися. В процесі витрати
накопичуються, і низький рівень якості в кінцевому підсумку виявляють клієнти. В
цьому і полягає важливість систематизації забезпечення якості на етапах
проектування і планування продукту. Наприклад, розклад екскурсії або туру склали неправильно, що викликає затримки, витрати і незадоволеність, яку "загладити" фінансово вже не вийде.
Таблиця 6.3 Приклади витрат на забезпечення якості і витрат, що виникають при її
відсутності

Витрати на забезпечення належного
рівня якості

Витрати в результаті відсутності
або низького рівня якості

- відповідність вимогам системи;
- навчання;
- консультаційна допомога;
- управління;
- комунікації;
- зміни в процесах;
- інвестиції, якщо необхідні;
- створення лояльності клієнтів;
- інновації;

- проблеми при оптимізації
використання ресурсів;
- дублювання і повторення однакових
завдань;
- неможливість вирішення проблем або
скарг;
- погано розроблені або виконані
рекламні акції, що вимагають уваги;
- падіння рівня

10 Rust, R. T.; Zahorik, A. J. and Keiningham, T. L. (1995), ‘Return on quality: Making service quality financially accountable’,
Journal of Marketing.

- профілактика;
- обслуговування;
- адаптація для задоволення
нормативних вимог, включаючи
перевірки адміністрацій.

конкурентоспроможності і зіпсований
імідж;
- економічна залежність;
- втрата традиційних видів діяльності;
- відсутність культури або негативний
вплив на навколишнє середовище;
- непрямі витрати (через переривання
постачань або відмови обладнання).

Витрати, пов'язані з низькою якістю, оцінюються приблизно в 40% від рахунків
сервісної компанії 11
, і у конкретному контексті туризму можуть становити до 35%
доходу 12
.
Проблеми, пов'язані з відсутністю або низьким рівнем якості, які можуть призвести
до витрат:
- нестача сировини;
- втрати;
- підготовка звітів про порушення відповідності;
- виконані гарантії;
- зниження продажів в результаті затримок;
- погане технічне обслуговування;
- перевитрата, викликана поганим управлінням поставками;
- низька продуктивність;
- зниження вартості продажів;
- погано підібраний персонал;
- адаптація програмного забезпечення;
- повторення або дублювання завдань;
- увага до скарг;
- відсутність співробітника;
- застарілі методи роботи і ресурси;
- збитки через судові процеси;
- додаткові витрати на страхові внески та поліси;
- штрафи;
- втрата клієнтів;
- гроші на покриття несплачених сум;
- компенсації;
- втрата репутації;
- вартість невикористання більш влучної альтернативи економічної діяльності.
Витрати, пов'язані з низькою якістю, також відбиваються на клієнтах:
1. Фінансові наслідки: ціна, яку клієнт заплатить в результаті затримки рейсів, через яку він не встигне на важливу зустріч і це принесе збитки для його бізнесу;
2. Нефінансові наслідки: наприклад, час, витрачений на подачу скарги, або стрес і
неможливість нормально відпочивати через отруєння.
Тому переваги якості засновані на взаємозв'язку між вартістю якості в порівнянні з
витратами на неякісність. Співвідношення між ними становить 1: 7. Іншими
словами, капіталовкладення, необхідні для впровадження системи якості, генерують, в теорії, семиразове відшкодування.
6.10

Загальні проблеми, пов'язані з якістю дестинації

Впровадження системи якості дестинації обов'язково тягне за собою вжиття низки
заходів, знайомих всім здавна:
- диверсифікація;
- сингулярність і диференціація;
- збільшення періоду високого сезону;
11 Peters, T. (2002), ‘Reinventando el trabajo: las claves de la productividad’, Nowtilus, ISBN 84-932527-2-7.
12 Gorga, V. (1999), ‘Una aproximación a la calidad turística en el plano internacional’, Revista de Estudios Turísticos.

- програми навчання;
- ефективне управління людськими ресурсами;
- соціальна інтеграція.
Завдання полягає в тому, щоб насправді застосовувати їх.
На додаток до зазначених вище ознак якості дослідження виявили деякі більш
специфічні структурні проблеми, однакові для різних типів дестинацій, більш конкретні, що виникають через різні причини.
Наприклад, проблеми з інфраструктурою в популярних дестинаціях для пляжного
відпочинку пов'язані з сезонністю, що відповідає перевантаженню через піковий
рівень туристів; розвиток туризму та планування в сільських районах відстають
через географічну віддаленість, недосвідченість і "розсіювання" ресурсів всіх видів. Для досягнення різних цілей потрібні різні стратегії.
Перша загальна проблема пов'язана з управлінням та обслуговуванням
туристичних визначних пам'яток, і часто це відбувається через брак ресурсів
або погану координацію між відповідальними за них особами. Відсутність
належного догляду за пам'ятками сприймається туристами як неповага до
культурної спадщини і формує негативні стереотипи. Пам'ятки часто розташовані
в центрі міста, і їх управлінням повинні займатися не тільки відділи туризму і
культури, а й відділи міського планування та інші органи, оскільки вони є важливою
частиною життя в місті. Якщо говорити про географічно-протяжні пам'ятки - заповідники (наприклад, басейн річки Амазонки), оточуючі умови, погана
доступність або відсутність постійних потоків відвідувачів перетворюють управління ними в досить складну комплексну задачу, яка вимагає постійних інвестицій.
Ще одна поширена проблема - це вихід з ладу інфраструктури і послуг
загального користування в високий сезон. Сезонність туристичної діяльності
завдає шкоди якості послуг, що надаються. І більш того, коли основні послуги (які
забезпечують пересування, безпеку, чистоту або охорону здоров'я) перевантажені, це позначається на репутації дестинації негативно, незалежно від того, використовували відвідувачі ці послуги чи ні. Цікаво, що в багатьох дестинаціях
послуги загального користування плануються на основі стандартного попиту,
тому часто трапляється, що співробітники йдуть у відпустку саме тоді, коли кількість туристів досягає пікових рівнів. Іншими словами, послуги плануються відповідно до національних потреб, а не потреб ринку.
Третя проблема - це відсутність кваліфікованого персоналу, що володіє іноземними мовами. Якщо в дестинаціях, що розвиваються, влаштуватися на відповідальну посаду досить складно, в дестинаціях, що давно користуються попитом,
на базові робочі місця наймають емігрантів, що тягне за собою проблеми, пов'язані з їх інтеграцією і навчанням.
Остання, і, можливо, найважливіша проблема деяких дестинацій - це відсутність
культури гостинності.
Приклад застосування 6.4 План забезпечення належної якості туристичних
послуг, Андалусія (Іспанія)
План забезпечення належної якості туристичних послуг для Андалусії на 20102012 - це результат співпраці державних і приватних суб'єктів, задіяних в роботі
туристичного сектора цього регіону. Він пропонує нову модель розвитку туризму,
сприяння культурі ведення бізнесу, засновану на сталості і відповідальності, а
також новий етап в управлінні туристичної дестинації, у яких інновації та вдосконалення спрямовані на підвищення конкурентоспроможності регіону.
План включає в себе 12 програм і 49 заходів, включаючи механізми навчання і
участі. Щодо дестинацій він пропонує впровадження комплексних стратегій

управління, ініціативи з упорядкування навколишнього середовища, заходи щодо
підвищення обізнаності про туризм і анонімну оцінку послуг і продуктів.
Він передбачає дві кампанії з інформування: одну для місцевих жителів (під назвою «Почувайтеся як вдома в Андалусії»), а іншу для підприємств («Ефективність
у бізнесі»).
У плані також:
- заохочується сертифікація компаній-учасників;
- опубліковано керівництво для сертифікованих організацій та галузей;
- створено каталог передового досвіду;
- представлений варіант управління престижної маркою і продуктовим клубом.

Розділ 7

Культура якості
і людський фактор
Короткий виклад У цьому розділі розглядається концепція якості як моделі
управління, що пов'язана з культурою, розвиток якої
вимагає узгодженої підтримки учасників ринку і працівників
туристичного сектора дестинації, оскільки людський фактор
- це основа туристичного бізнесу.
Ключові слова

- безперервне вдосконалення;
- цикл P-D-C-A (планування - здійснення - перевірка втілення в життя).

Основна ідея

Культура якості заснована на шести елементах:
1. Відносини між споживачем і постачальником. В межах
дестинації споживачами вважаються місцеві суб'єкти,
співробітники, інші урядові відомства і місцеве населення;
2. Причинно-наслідковий зв'язок. Вживання заходів для
вирішення проблеми означає розуміння того, що стало причиною цієї проблеми, для запобігання її повторення;
3. Постійне вдосконалення як систематичний і запланований процес, призначений для покращення послуг, продуктів, процесів та результатів в межах дестинації;
4. Використання циклу P-D-C-A в якості константи для
забезпечення узгодженості всіх процесів впровадження або
поліпшення;
5. Робота з перетворення даних в інформацію з використанням отриманих знань для істотного поліпшення;
6. Визнання докладених зусиль, приділяючи пріоритетну
увагу процесам і наполегливості.
Людський фактор, що впливає на якість обслуговування, і
гостинність - це основа туристичного бізнесу. Тому забезпечення належного рівня якості вимагає вдосконалення механізмів для підвищення обізнаності, залучення відповідних
суб'єктів і розвитку культури гостинності.
Все це вимагає радикальних змін поточних бізнес-моделей

7.1.

Культура забезпечення якості

Культура забезпечення якості заснована на шести незамінних елементах,
пов'язаних з певним типом менталітету:
1. Відносини між споживачем і постачальником;
2. Причинно-наслідковий зв'язок;
3. Постійне вдосконалення;
4. Цикл P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act);
5. Увага до фактів і цифр;
6. Визнання зусиль.
7.1.1

Відносини між споживачем і постачальником

Управління якістю - це розуміння того, що рівень задоволеності замовника повинна поширюватися на всю діяльність організації або дестинації, а не тільки на
діяльність, що включає в себе контакт з кінцевим або зовнішнім споживачем.
Концепція якості також поширюється на внутрішніх споживачів, які в рамках
підприємства включають в себе департаменти, постачальників і персонал, а в

рамках дестинації - агентів, співробітників, інші державні відомства і місцеве
населення.
Всі ці суб'єкти впливають на забезпечення якості в сфері туризму і можуть бути
причиною його відсутності або низького рівня, оскільки розглядаючи дестинацию
як єдине ціле, вони відіграють певну роль в забезпеченні та підвищенні цінності
послуг, що надаються.
7.1.2

Причинно-наслідковий зв'язок

Вирішити проблему якомога швидше після її появи - це природна реакція, але не
так часто ми замислюємося про причини цієї проблеми. Робота над вирішенням
проблеми - це, перш за все, розуміння причини її виникнення, щоб уникнути її
повторення. Все методології та інструменти забезпечення якості орієнтовані на
ретельний аналіз процесів, завдань, результатів і проблем, які потребують вирішення.
В культурі забезпечення якості, поки причина проблеми не буде встановлена,
проблема вважається невирішеною і може з'явитися знову, коли її зовсім не чекаєш.
7.1.3

Постійне вдосконалення

В управлінні якістю є два різних типи поліпшень: ті, які є результатом досліджень,
розробок та інновацій, а також ті, що впроваджуються в результаті процесу
безперервного поліпшення і досягаються "маленькими кроками" в потрібному
напрямку. Перші вимагають інвестицій, спеціалізації та організаційних і технологічних змін; останні вимагають безперервних зусиль, самовідданості та заохочення в прагненні до досконалості. Об'єднання перших і других дозволяє
консолідувати прогрес, досягнутий в рамках досліджень і розробок.
Ситуації, в яких відсутня якість, це, свого роду, відправна точка для процесу
постійного вдосконалення.
Удосконалення - це організований процес впровадження корисних змін. План
вдосконалення складається з ряду структурованих і запланованих заходів, які
повинні виконуватися відповідно до точної методології, і призначені для
виявлення, розробки, впровадження та стандартизації проектів вдосконалення.
Виправити проблему значить усунути її причину. Однакові проблеми, що
виникають постійно, не викликають паніку, оскільки ми до них звикли. Саме тому
плани вдосконалення вимагають розумного використання наявних даних для
пошуку і визначення проблем і подальшого глибокого аналізу їх причин. Таким
чином, поліпшення будуть не тільки поверхневими і "косметичними", а справжніми, істотними і стандартизованими.
Індустрія туризму, як правило, не схильна до радикальних інновацій, які зазвичай
можливі тільки в великих організаціях, а не в дестинаціях. Для впровадження
інновацій в дестинації потрібен єдиний підхід і високий рівень згуртованості,
зацікавленості та організації серед місцевих учасників. Постійне вдосконалення,
навпаки, реалізувати легко, і воно не вимагає великих витрат. Процес
безперервного вдосконалення - це не методологія: це постійна орієнтація на
аналіз і використання можливостей під час їх виникнення, що застосовується до
повсякденної діяльності, а також до процесу вирішення проблем.
7.1.4

Цикл P-D-C-A

Процеси, необхідні для надання туристичного продукту або послуги, споживають
велику частину людських і економічних ресурсів організації або дестинації. Але
процеси в секторі туризму залежать зазвичай від людей, а люди не машини (хоча

навіть машини помиляються). Тому людей, як би це дивно не звучало, потрібно
постійно аналізувати і вдосконалювати.
Цикл P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act), широко поширений метод безперервного
поліпшення якості так само відомий, як цикл Демінга, застосовується і до звичайної рутинної роботи.
Цикл P-D-C-A може стати підмогою реалізації культури забезпечення якості в ролі
константи всіх методологій, інструментів і процесів реалізації для забезпечення їх
узгодженості. Він використовується не тільки на початкових етапах: цикл може
повторюватися відповідно до отриманих результатів або з метою стандартизації
або модифікації діяльності, дотримуючись принципу безперервного вдосконалення, поки справжня досконалість не буде досягнута.
Застосування циклу P-D-C-A до повсякденних завдань тягне за собою три різних
підциклу в залежності від отриманих результатів:
1. Підтримка і дотримання;
2. Корекція;
3. Поліпшення.
Проходження повного циклу генерує процес безперервного вдосконалення,
незамінний елемент будь-якої культури якості. Таке поліпшення обумовлено систематичним застосуванням циклу до всіх процесів і діяльності дестинації і місцевих організацій.
Розробка і впровадження системи якості дестинації завжди засновані
на циклі P-D-C-A.
Малюнок 7.1. Перетин циклу P-D-C-A (планування - здійснення - перевірка - реалізація) і
програми реалізації системи якості
Контроль, оновлення
і постійне вдосконалення
реалізація

Оцінка первинної ситуації
4
1

перевірка
Реалізація:
підвищення обізнаності,
технічна підтримка,
навчання

7.1.5

планування

3
2

здійснення Розробка системи:
інструменти, стандарти

Робота з фактами і цифрами

Ще один компонент культури якості: рішення повинні прийматися на підставі
підтверджених реальних даних (факти і цифри), а не інтуїтивно або рефлекторно,
як це часто буває в секторі туризму.
Вся інформація, як якісна, так і, перш за все, кількісна, повинна бути виражена в
одиницях виміру в залежності від ступеня частотності, і використовувати її
необхідно систематично. Це означає, що повинен регулярно проводитися огляд
інформаційно-комунікаційних систем з використанням показників для оцінки
ефективності. Досвід показує, що більшість необхідних даних найчастіше або
неочевидні, або доступ до них обмежений. При зборі, обробці та аналізі даних
необхідно використовувати конкретні інструменти.
Складність полягає у тому, що потрібно перетворити дані в інформацію і потім
використовувати її для впровадження реальних поліпшень.

7.1.6

Визнання зусиль

У деяких культурах якість і продуктивність - це антоніми. Відповідно до класичної
корпоративної моделі, належне віддається тільки кількісним результатам, а цілі в
сфері якості встановлюють зрідка.
В рамках культури якості моделі визнання повинні приділяти першорядну увагу
процесам і заохоченню. Це означає, що потрібно навчати людей, які будуть займатися процесами і змінювати відносини між керівництвом і співробітниками, з точки
зору розвитку їх потенціалу, підвищення мотивації та розширення прав і можливостей, таким чином, практично усуваючи необхідність постійного контролю.
Визнання зусиль ґрунтується на домовленості між різними суб'єктами туризму з
метою досягнення певних цілей і контролю за прогресом. При реалізації плану
забезпечення належного рівня якості дестинація буде впроваджувати механізми
для визнання зацікавленості і зусиль людей, а також компаній (в останньому
випадку, головним чином, за допомогою сертифікації). Сертифікація, нагороди і
товарні знаки/гарантії часто надаються на обмежений період часу, а продовжити
термін їх дії можна тільки продемонструвавши позитивні результати роботи,
позитивну динаміку і постійне дотримання відповідних стандартів або цілей.
7.2

Люди: "апаратні засоби" туристичного бізнесу

Коли ми говоримо про якісне обслуговування, а також про гостинність з боку дестинації ми, перш за все, маємо на увазі людей, свого роду "апаратний засіб"
(hardware) туристичного бізнесу.
Реалізація якості "малими дозами" означає вдосконалення механізмів підвищення обізнаності та заохочення участі співробітників та інших учасників відповідно до
їх здібностей, обов'язків і знань. Для туристичної дестинації якість означає
розвиток культури гостинності в суспільстві і єдине розуміння відповідних концепцій і понять. Це також може спричинити зміну застосовуваних моделей.
7.2.1

Кадрові ресурси

Туристичний сервіс по суті носить особистісний характер. Однак якість цього сервісу можна трактувати як щось випадкове, що виникає тільки через ініціативу або
настрій окремих фахівців, залучених до цього процесу.
Якість - це модель управління і конкретна форма роботи, яка вимагає узгоджених
зусиль з боку керівництва, співробітників і виконавців. Ця модель може здатися
незручною для тих, хто все ще вірить в моделі організації, засновані на контролі
витрат на зарплату службовців (що не довели свою ефективність в довгостроковій
перспективі), а не на розвитку можливостей і потенціалу.
Якість також значить визнання і керівництво з позитивним настроєм - це в корені
відрізняється від командування людьми, тільки з огляду на займану посаду. Якість
- це зацікавленість співробітників, їх внесок в роботу, адже саме вони спілкуються
з туристами, які після цього спілкування можуть повернутися, а можуть ніколи
більше не згадувати про дестинації. Це називається "цикл правильного обслуговування".13
Незалежно від його рівня відповідальності, мотивації і самовідданості внесок співробітника має основоположне значення для управління і підвищення рівня якості.
Ось чому будь-які зміни потрібно починати з людей і тільки потім переходити до
методів.

13 Shlesinger, L. A. and Heskett, J. L. (1997), Service Profit Chain, Simon and Schuster (ISBN 9781439108307).

Заробітна плата, як правило, не впливає на рівень обслуговування. Якщо зарплата персоналу низька, якість послуг не обов'язково буде погана, і навпаки, висока
- не гарантує відмінного обслуговування. Це може здатися парадоксальним, але
найчастіше люди, які відіграють найважливішу роль в підтримці хорошої репутації
організації або дестинації - працюючі, так би мовити, у "фронт-офісі" - найменш
кваліфіковані, зацікавлені в роботі, і отримують найнижчу зарплату в порівнянні з
іншими співробітниками. Ряд аналізів якості, наприклад, показав, що особистість
екскурсовода відіграє велику роль (40%) у задоволеності туристів від екскурсії.
У традиційній, пірамідо-подібній моделі розвитку, чим вищу посаду займає менеджер (або політик), тим далі він знаходиться від клієнта, і часто навіть не звертає
уваги на реалії повсякденного управління, тоді як персонал "на передовій" накопичує цінну інформацію, буквально, з перших рук. Ситуація абсолютно не залежить
від рівня дестинації: для персоналу проводяться програми навчання і підвищення
кваліфікації, проте представники місцевої влади, підприємці та менеджери зрідка
беруть в них участь.
З огляду на важливість персоналу для обслуговування процесів - і той факт, що
персонал є найпростішим і найменш дорогим фактором виробництва і найбільш
ефективним з точки зору короткострокових результатів, дивно, що в туристичному
секторі так мало уваги приділяється навчанню, де воно, як правило, розглядається як інструмент визнання або орієнтується на отримання технічних знань, а не
навичок. В конкурентному середовищі, що постійно змінюється і є невизначеним,
навчання дає можливість адаптуватися.
Слід також враховувати, що контроль над усіма делегованими завданнями - це
передбачувані витрати. Ухвалення всіх рішень на високому рівні управління веде
до усунення і відчуженості персоналу. Розширення прав і можливостей, засноване
на принципі відповідальності і виявленні кращих якостей людини, веде до
підвищення мотивації і зацікавленості. Це означає, що необхідно делегувати
завдання, довіряти і давати персоналу відчути свою причетність до справи. Таке
розширення можливостей допомагає компенсувати труднощі контролю процесів
обслуговування, які носять безпосередній характер в режимі реального часу.
Якщо компанії не будуть дотримуватися цих простих правил, дестинація ніколи не
досягне високої якості.
7.2.2

Гостинність

«Якість досвіду, що отримує турист, залежить від масштабу задоволення його
запитів і очікувань, що можливо завдяки сукупності унікальних переживань, що
складаються з персоналізованих і ефективних послуг і реальної взаємодії з
культурою приймаючої спільноти», говориться в "Бревіарії туристичної культури",
що опублікувало міністерство туризму Мексики (SECTUR - Secretaría de Turismo).
Досвід - це інтерпретація того, що відбувається з туристом, а коли в гру вступають
почуття і емоції, вони призводять до формування образу, який виходить далеко за
рамки того, що турист бачить в реальності. Товариства, як і організації, покладаються на, свого роду, "коди", які є не чим іншим, як проявом їх ідеологічних, поведінкових і матеріальних систем. Іноді ці системи стикаються з цінностями, якими
керуються туристи, зокрема, з релігійними, соціальними, поведінковими і мовленевими.
Туристична дестинація ніколи не стане по-справжньому затребуваною і популярною, якщо місцева громада є негостинною.

Приймаюча спільнота в першу чергу повинна добре розбиратися в характеристиках туристичної діяльності та її цілях, а це означає:
- чуйно сприймати особливості, потреби та мотиви туристів;
- розуміти, що культурна взаємодія в рамках туристичної діяльності має економічні
переваги.
Досягти цього можна за допомогою комунікаційної кампанії, яка охоплює всі верстви місцевого населення (в тому числі і школи в деяких випадках), щоб прищепити чесність, повагу до туристів, відповідальність, бажання працювати в індустрії, дружелюбність, готовність допомагати і професіоналізм.
Дуже важливо розробити показники сталості для захисту місцевих цінностей не
тільки з етичних міркувань, але і для безперервності бізнесу.
Приклад застосування 7.1 Модель співпраці (Мальта)
При розробці стратегічного плану туристичної діяльності Управління з туризму
Мальти визнало за необхідне оновити існуюче законодавство для відповідності
ринковим вимогам, а також сприяння впровадженню якості в інтересах забезпечення довгострокової сталості бізнесу, зміцнення іміджу та конкурентного позиціонування своїх продуктів та інфраструктури для в'їзного туризму. Мета полягала
в розробці всеосяжної системи для всього сектору, яка стане основою для довгострокового плану поліпшення. Це змішаний підхід, який об'єднує обов'язкові і добровільні інструменти.
В рамках цього процесу для сектора були розроблені обов'язкові і добровільні
системи класифікації, останні - спеціально для підприємств, які бажають диференціювати себе трьома способами:
1. Відзнаки для об'єктів (наприклад, на історичній будівлі) або продукції (підприємства, сімейний бізнес, школи дайвінгу, тощо);
2. "Екологічні" знаки для підприємств, що використовують у своїй роботі природоохоронні заходи;
3. Ярлик якості ( «Гостинність гарантуємо!») як визнання зусиль бізнесу зі складання плану управління якістю.
Таке визнання вимагає проведення відповідних аудитів та перевірок. Полегшити
цей процес вдалося завдяки інструментам забезпечення якості, адаптованим до
реалій життя і роботи на острові.
Пряму відповідальність за розробку і реалізацію деяких компонентів, таких як
організація заходів та благоустрій околиць (наприклад, набережних), несе Директорат з планування розвитку Управління з туризму Мальти.
Крім того, у співпраці з місцевим університетом планується розробити програму
створення туристичних просторів, в рамках якої технічний розвиток буде вдало
поєднано з природним навколишнім середовищем. Крім того, будуть запущені
інформаційні центри, де туристи зможуть отримувати всю необхідну інформацію
про природні ресурси, історію та архітектурну і археологічну спадщину.

Розділ 1

Якість маркетингу
Короткий виклад У цьому розділі розглядаються механізми визнання якості,
просування і комунікацій.
Ключові слова

- Бренд;
- Імідж;
- Фірмовий стиль;
- Знак відповідності.

Основна ідея

Якість - це важливий компонент кампанії з просування і
позиціонування туристичних напрямків, оскільки вона дозволяє розвивати сильні сторони як конкурентні переваги.
Бренд - це основний маркетинговий інструмент підвищення
якості дестинації. Престижність, зазначена відповідною відзнакою, і сертифікати відповідності стандартам якості йдуть
рука об руку з комерційними брендами, які дарують відчуття
переваги і надійності.
Вартість розробки, позиціонування і просування бренду, висока і, отже, недоступна для всіх дестинацій. В якості альтернативи можна приєднатися до існуючої системи сертифікації продукції, мережі або клубу.
Якість можна розпізнати двома способами: "знак престижу" і
"знак відповідності". Мета отримання знаку престижу - виявити найкращу пропозицію на ринку. Знаки відповідності,
отримання яких зазвичай є добровільним, підтверджують
дотримання деяких існуючих стандартів. Існують також знаки, засновані на особливостях дестинації, які можуть використовуватися в якості визнання якості, з тим щоб дестинація сама по собі була гарантією якості.
Комунікаційні заходи сприяють зміцненню фірмового стилю
дестинації. Поведінка представників установ, підприємств і
місцевої громади, а також економічні та соціальні умови
дестинації і думки відвідувачів і посередників створюють
імідж і репутацію, але цей процес не піддається контролю.
Заохочення до забезпечення високого рівня якості покращує імідж дестинації з зовнішньої сторони, тоді як з внутрішньої - це досить складний процес активації та мобілізації зусиль всіх учасників туристичного ринку дестинації.

8.1

Зв'язок між маркетингом і якістю

Цілком справедливо стверджувати, що потрібно віддавати належне зусиллям,
спрямованим на забезпечення високого рівня якості, що вживають дестинації і
компанії.
І все ж, хоча не всі змінні в процесі комунікації знаходяться під їх контролем, факт
полягає в тому, що дестинації зазвичай нехтують просуванням концепції якості як
частини діяльності в області комунікації.

Основним інструментом маркетингу якості дестинації є створення бренду.
Престижні бренди і сертифікати якості співіснують з комерційними брендами, які
ідентифікують компанії. Не всі з них відомі, хоча деякі все ж являють собою інтерес
для широкої громадськості. Кількісний ріст брендів в секторі туризму - іноді малоефективний - також породжує плутанину на ринках і непотрібні непродуктивні
витрати.
Контроль якості та маркетинг мають однакову мету, одні і ті ж інструменти і основоположні принципи: задоволення потреб клієнтів, яке приносить прибуток.
Маркетинг доповнює якість в процесі ідентифікації та прогнозування вимог споживачів, генерування попиту, ціноутворення і створення доданої вартості, при
цьому властивості якості виносяться на перший план рекламної кампанії і процесу
створення лояльності клієнтів. У прагненні подбати про туристів - проконсультувати, надати щось більше, ніж просто продукт, переконати їх - маркетинг передбачає активне управління якістю, що сприймається споживачами.
Тип і концентрація мікроорганізмів у воді або піску на пляжі - це технічний показник,
про який споживачі зазвичай навіть не знають або не вміють його правильно
трактувати. Вони, як правило, керуються прямим наглядом: зазначають кількість
водоростей, фекалій або гасу у воді, переповненість пляжів, наявність тварин,
рятувальників, прибиральників або вивішений "блакитний прапор".14
Якісний підхід, тобто баланс між рівнем якості відповідно до стандартів та рівнем
якості, що сприймається споживачами, може перетворити сильні сторони в конкурентні переваги.
8.2

Бренд

Бренд забезпечує візуальну ідентифікацію дестинацій, компаній або продуктів і є
стратегічною змінною.
Бренди можуть "транслювати" різноманітні цінності - спосіб життя, атрибути, тощо
- в межах конкуренції на ринку. Їх також вважають функціональним показником
різних сегментів (ціна, сервіс, спеціальність або місце розташування). Бренд
вважається успішним, коли його графічне зображення привертає увагу і передає
чітку обіцянку, даючи, таким чином, споживачам можливість асоціювати його з
продуктом або послугою. Його ефективність корелює, зокрема, з цією асоціативною здатністю.
Коли споживач купує продукт бренду, виникає можливість для диференціації та
створення лояльності до бренду. Брендинг також створює ефект масштабу
(економія за рахунок зростання виробництва).
Значимість брендингу залежить від типу дестинації або сектора, але у будь-якому
випадку стає дедалі більше. Наприклад, один з найважливіших факторів при
виборі готелю - це його розташування (близькість до пам'яток в рекреаційних
поїздках або до офісу у відрядженні).
Проте, якщо говорити про нові дестинації, відсутність уявлень або знань можуть
зробити відомий бренд важливим фактором при виборі постачальників.
Рецепт будь-якого успішного бренду має п'ять основних інгредієнтів:
- Він повинен повідомити, наскільки продукт хороший;
- Його назва повинна легко вимовлятися, розпізнаватися і запам'ятовуватися;
- Він повинен виділятися;
- Він не повинен мати негативних конотацій в інших культурах або мовах;
- Він повинен бути зареєстрований (запатентований).
14 «Блакитний прапор» щорічно присуджується європейським фондом Fundación Europea de Educación Ambiental пляжам і
портам, які працюють відповідно до низки екологічних та санітарних стандартів.

8.2.1

Розробка відміток і знаків якості

Споживачеві про якість розповідає графічне зображення бренду - це зрозумілий
споживачеві код. Бренди не належать тим, хто їх створює і просуває. Вони набувають цінності лише тоді, коли вступають в контакт зі споживачем. Ефективність
бренду - це не просто питання привабливості, а й співвіднесення цієї привабливості з реальним зображенням або сприйняттям туристів.
Якщо потенційний клієнт визнає бренд, це має величезний ефект на продажі.
Деякі країни вирішили розробити диференційовану систему якості брендингу
дестинацій, підприємств і продуктів. Вартість розробки, позиціонування і просування бренду висока, тому не всі дестинації можуть собі це дозволити.
Знаки відповідності і престижу допомагають продуктам, бізнесу або дестинаціям
домагатися офіційного визнання.
8.2.2

Знаки престижу і знаки відповідності

Знаки престижу і знаки відповідності можуть просуватися як приватними компаніями, так і державними організаціями. Одне не вилучає інше. Їх використання
означає відповідність певним, теоретично актуальним стандартам. Вони регулюються за допомогою договірних механізмів, які встановлюють право власності,
права, можливості використання та критерії відповідності вимогам.
Якщо знак престижу, який використовується для позначення якості продукту або
бізнесу (AAA, Starlight, світова спадщина UNESCO, Biosphere, тощо) позиціонується правильно, він стає символом передового досвіду, спеціалізації і комерційного просування. Відповідно до цього визначення знаки престижу зазвичай засновані на інтуїтивному розумінні (за допомогою використання спеціальних асоціативних символів), а також на ретельно продуманій диференційованій
естетиці. Крім того, їх використовують для ідентифікації клубів продуктів.
Незважаючи на наявність чітко визначених критеріїв відповідності вимогам, знаки
престижу мають більш комерційне "забарвлення", ніж знаки відповідності: вони
виділяють кращу пропозицію на ринку на основі відмінних характеристик. Тому
необхідно проаналізувати, що саме бренд пропонує підприємствам або дестинаціям і споживачам, що потрібно натомість і які є переваги у порівнянні з іншими
пропозиціями.
Якщо наявність знаку престижу не передбачає отримання прибутку, отримати його
все одно не завжди можна буде на добровільних засадах; його може присуджувати в односторонньому порядку організація, що його просуває.
Якщо знак престижу - це тільки державна ініціатива, велика ймовірність того, що
його чекає сумна доля (з можливими політичними та економічними наслідками)
через відсутність підтримки сектора туризму, без попередніх консультацій та
відповідних угод. Крім того, при спонсоруванні з метою посилення просування і
стимулюючого ефекту, виникає етична дилема, оскільки престиж бренду полягає
саме в його ексклюзивності і недоступності, але на жаль, часто, щоб уникнути
нападів про упередженість, вимоги для отримання цієї відзнаки в кінцевому
підсумку занижуються.
Лише зрідка вони пов'язані з механізмами для підвищення рівня якості або зі
стратегічною розробкою продуктів або дестинацій.

Приклади знаків престижу:

Приклад застосування 8.1 Конкурс Travellers' Choice ™ (Вибір мандрівників)

Премія "Travellers' Choice" присуджується компанією TripAdvisor, найбільшим
співтовариством онлайн-мандрівників. Це майданчик для рекомендацій і
ідеальний інструмент маркетингу. Це єдина премія в сфері туризму, що присуджується за результатами мільйонів відгуків і думок мандрівників з усього світу.
Лауреатів премії "Travellers' Choice" вибирають щорічно на основі коментарів
користувачів сайту TripAdvisor. Нагороди присуджуються кращим напрямкам,
пляжам, готелям і ресторанам, хоча оцінки, які їм виставляють, це скоріше
відображення популярності, а не якості.
Знаки відповідності видаються за дотримання загальновідомого державного
стандарту або стандарту якості. Видавати їх мають право лише акредитовані
державні органи або органи, що займаються сертифікацією. На відміну від знаків
престижу, їх отримання - це добровільний акт, доступний для всіх підприємств без
додаткових попередніх умов, який може використовуватися компанією в рамках
процесу саморегулювання.
Для отримання знаку відповідності необхідно відповідати мінімальним (не максимальним і не ідеальним) стандартам. В цьому криється їхня перевага, що дозволяє їм легко співіснувати на ринку з комерційними брендами.
Ще одна з характеристик, що відрізняє знаки відповідності від знаків престижу, це
використання діаметрально протилежного дизайну, тому їх логотипи часто
абсолютно неупереджені і дуже прості.
Приклади знаків відповідності:

Сертифікацію найчастіше використовують для управління екологічними питаннями (забруднення, енергоефективність, управління ресурсами, збереження
екосистем, регіональне планування, екологічна практика) або питаннями
соціальної відповідальності (управління соціальними та культурними заходами в
сфері туризму, чесна торгівля, розвиток місцевих громад, боротьба з сексуальною
або дитячою експлуатацією).
Приклади: Biosphere, Rainforest Alliancе, Green Globe і багато інших.
Приклади брендів, небайдужих до навколишнього середовища:

8.2.3

Бренд дестинації як гарантія

Деякі продукти або бренди дестинації (Swiss Quality Seal, Madrid Excelente, Quality
Tourism in Hong Kong, Gîtes de France, Brand Perú, тощо), як правило, носять регіональний або національний характер. Вони графічно транслюють асоціації, що виникають у зв'язку з дестинацією і використовуються як символи якості. Дестинація
сама стає гарантією.
Бренди дестинацій, що застосовуються до підприємств:

Приклад застосування 8.2 Знак якості «Quality Seal of Approval» (Швейцарія)

Швейцарська програма якості була розроблена для підвищення конкурентоспроможності. В рамках цієї програми передбачена сертифікація якості та організація так званих "клубів якості". За особливі заслуги в галузі забезпечення компаніям присуджується "Золота квітка", символ туризму в Швейцарії.
У 2003 році швейцарський уряд затвердив нову програму Innotour, стратегічні цілі
якої це розвиток і вдосконалення продуктів, оновлення процесів та ефективне
управління витратами.
Програма Innotour передбачає присвоєння "відзнаки", тобто сертифікації, що
пов'язана з дестинацією, та що розроблена Бернським університетом та
Академією Frey за фінансової підтримки Державного секретаря з питань економіки Швейцарії. Її мета - підвищити обізнаність про якість серед організацій і
дестинацій. Швейцарська федерація туризму, одна з 12 організацій, що підтримують цю схему, займається управлінням програмою. Представник цієї Федерації
був призначений головою Ради якості. Основне завдання - координувати, контролювати і забезпечувати стабільну роботу Програми.
Організаційна схема досить складна, складається з окремих кантонів, а також робочих груп і регіональних комітетів щодо забезпечення якості.
Це багаторівнева система, що в даний час складається з 18 підсекторів діяльності, кількість яких може збільшитися з часом. Рівні включають в себе:
Рівень 1, Якість послуг, обізнаність і прийняття передової практики. Щоб отримати знак схвалення цього рівня, необхідно реалізувати чотири відповідних
інструмента: ланцюжки послуг, параметри якості, скарги та плани дій.
Відповідно до концепції «ланцюжок доданої вартості» ланцюжки послуг покликані
підвищити обізнаність про якість і повідомити про необхідність спільної роботи в
межах дестинації. Надається допомога при практичній реалізації якості, з використанням показників і систематичного огляду процесів і послуг для виявлення
областей для поліпшення.
Під "параметрами якості" маються на увазі основні оперативні області для
визначення якості послуг шляхом наскрізного і добровільного аналізу шести з
одинадцяти наступних розділів:
- визначення очікувань клієнтів;
- навчання персоналу;
- підтримання технічних засобів у хорошому стані;

- визначення попереднього досвіду клієнтів;
- області особливої уваги;
- оцінка задоволеності клієнтів;
- оцінка задоволеності персоналу;
- увага до клієнтів;
- виправлення ситуацій, в яких клієнти зіткнулися з низькою якістю послуг;
- командна робота;
- співпраця з іншими готелями.
В рамах Програми потрібна книга скарг і пропозицій для оцінки вирішення виникаючих проблем.
Області, визначені як пріоритетні для внесення змін і поліпшень із застосуванням
трьох згаданих вище інструментів, викладені в 12-місячному плані дій.
Для впровадження систем управління якістю підприємства використовують кваліфікованих тренерів і інструменти, розроблені в межах програми для спрощення,
розширення і гарантування належної реалізації, за допомогою довідників, презентацій, аудіовізуальних засобів та віддаленої зовнішньої підтримки.
Заповнена документація надається Групі перевірки для аналізу. Далі, попереднє
рішення групи буде представлено Регіональній комісії з якості, яка відповідає за
присудження знаку якості. Через рік підприємства зобов'язані переглядати
результати і оновлювати план дій.
Рівень 2, Управління якістю відноситься до впровадження системи забезпечення якості.
Рівень 3, Реалізація загальної системи управління якістю: мета - розвиток,
запланований на основі туристичних операцій.
Щоб досягти 2 і 3 рівня, необхідна додаткова підготовка для співробітників в сфері
якості та виконання вимог відповідного рівня. Процедура заснована на моделі
EFQM з наступними вимогами і інструментами. За допомогою керівництва підприємства оцінюють ефективність роботи в різних організаційних областях. Вони
систематично аналізують параметри задоволеності клієнтів і співробітників, до
них навідується «таємний клієнт», що перевіряє роботу на підставі заздалегідь
встановлених критеріїв. Відповідно до результатів видається відзнака - її логотип
залежить від напрямку діяльності компанії.
Програма передбачає спеціальний компонент для дестинацій - як для тих, що
спеціалізуються на сімейному відпочинку, так і на рекреаційному туризмі. В рамках дестинації проводиться процедура самостійного оцінювання, після якої вже
проводиться зовнішній аудит.
Є загальні критерії для обох типів дестинацій, є ті, які необхідно вирішувати туристичної організації в дестинації (наприклад, інформаційні) і які зазвичай вимагають
наявності певної інфраструктури, послуг і продуктів відповідно до спеціалізації.
Дестинації, що спеціалізуються на сімейному відпочинку, оцінюються на основі
наявності інфраструктури: дитячі ігрові майданчики, зони відпочинку, озера або
басейни; наявність з'їздів і пандусів для колясок, наявність тематичних послуг
(верхова їзда, сімейні види спорту, культурні заходи, полегшені програми). Крім
того, розглядається відповідність вимогам до громадського транспорту (наприклад, знижки або сімейні проїзні), проживання (безпечний простір для дітей,
наявність кухонного приладдя, місця для коляски, меню для дітей, сполучених
номерів, тощо) і допомоги на території (наявність нянь, медичних послуг, тощо).
Дестинації, що спеціалізуються на оздоровленні, оцінюються з точки зору пропонованих послуг, стратегічної спрямованості дестинації, екстенсивності послуг і

кваліфікованого персоналу.
Програма виділяє 21 дестинацію для сімейного відпочинку і 7 дестинацій для
оздоровчого туризму.
Бренди дестинацій залежно від спеціалізації їхнього бізнесу:

Розробка логотипу якості дестинації, як правило, включає в себе один або декілька з наступних варіантів:
- підтримка відповідної міжнародної організації (наприклад, ISO, WTTC, UNWTO,
ЮНЕСКО або ЄС) упродовж розробки схем сертифікації для дестинацій, які
відповідають стандартам ISO-9000 для компаній, або прив'язка до існуючих схем
сертифікації, таких як Green Globe або Міста світової спадщини, які можуть
надати структурований контент для бренду;
- використання фірмового стилю дестинації як знаку якості - стратегія, якою керується Управління туризму Мальти для класифікації та сертифікації відповідності
ряду стандартів, призначених для різних рівнів якості між установами острова або
на основі різних існуючих стандартів або контрольних точок;
- створення і просування власного бренду, універсального або спеціалізованого.
Приклади: Q, створений ICTE в Іспанії, або Швейцарська сертифікація якості
(Swiss Quality Seal of Approval).
Всі ці варіанти забезпечують позитивний синергетичний ефект для дестинації, і
застосування будь-якого з них є досить результативним.
Бренд повинен розвиватися в напрямку емоційного дискурсу в залежності від
того, який продукт пропонує дестинація і які потреби вона задовольняє, а також
повинен заслужити довіру. При його розробці необхідно звернути особливу увагу
на переваги для споживача з точки зору якості, а також характеристик пропонованих послуг. Це не тільки підвищить престиж бренду, але і забезпечить основу
для спілкування з клієнтами.

8.3

Просування якості

Не всі змінні в процесі комунікації знаходяться під контролем організацій або
дестинацій і іноді навіть використовуються конкурентами або великими операторами для визначення туристичних потоків. Разом з тим, якщо рекламні та
комунікаційні заходи, організовані дестинацією, зміцнюють її самобутність,
поведінка установ, підприємств і місцевої громади, економічні та соціальні умови,
думки відвідувачів і посередників формують образ і репутацію дестинації абсолютно некерованим чином.
Умови як в рамках дестинації, так і умови її навколишнього середовища надають
особливий вплив, враховуючи наскрізний характер і широкий громадський вплив
на туризм.
Просування якості і меседж про його наявність чи відсутність приходять як ззовні,
так і зсередини:
1. Зовні: за допомогою інформаційних та маркетингових процесів і шляхом

поліпшення іміджу продукту або дестинації, для підвищення прибутковості комерційних угод;
2. Зсередини: в рамках заходів щодо підвищення продажів, а також підвищення
обізнаності про якість і навчання для всіх місцевих учасників ринку.
8.3.1

Рекламне просування якості

Ринок, де технології відіграють величезну роль, спрощує маркетинг для малих і
середніх компаній, сприяючи налагодженню безпосередніх контактів з
потенційними клієнтами, і дозволяє дестинації і постачальникам послуг отримувати інформацію безпосередньо від споживачів, а останнім, в свою чергу,
взаємодіяти з операторами на свій вибір. Але це також призводить до більш
високої конкуренції на глобалізованому ринку, де вибір величезний, споживачі
добре поінформовані, де комерційні транзакції проводяться моментально, а
засоби комунікації обмежені, і де постачальникам туристичних послуг і дестинацій
не вистачає контролю над потоком інформації.
Занадто часто при розробці систем якості звертають увагу виключно на технічні
удосконалення, нехтуючи їх впливом на імідж дестинації. Сприяння підвищенню
якості за допомогою просування дестинації в цілому робить запропонований
продукт більш матеріальним і реальним. Це відразу підвищує ступінь довіри до
розпізнавальних цінностей і властивостей продукту або дестинації.
У цьому контексті якість це ще одна ланка у взаємодії і аргумент на користь успіху
комунікацій. Стосовно процесів інформування та маркетингу, для забезпечення
якості потрібен гарантований доступ до прозорої, вичерпної, оновленої, персоналізованої інформації, наданої на декількох мовах.
Рекламне інформування про рівень якості полягає у донесенні інформації про
систему якості безпосередньо до споживачів, туристичних посередників, лідерів
думок, шляхом затвердження та поширення ряду пояснюючих доводів і аргументів, що вміють "продавати".
Це означає, що потрібно використовувати так звану "суцільну лінію" роботи, уникаючи "розривів", тобто недомовленостей в спілкуванні і незрозумілих і збиваючих
з пантелику повідомлень, адаптуючи контент відповідно до інтересів різних
цільових аудиторій.
Продукт, організація або дестинації, що сприймаються як елемент якості, завжди
будуть краще позиціонуватися. Коли конференц-сервіси та комісії конкурують за
право організації заходів, заохочувальних поїздок, спортивних змагань або кінозйомок, на перший план вони висувають можливості, доступні протягом співпраці
з ними, і звертають особливу увагу на властивості, що відображають рівень якості
дестинації.
Якщо клієнт задоволений і підтверджує, що обіцяний рівень якості дестинації збігається з фактичним, лояльність вам гарантована, а вплив рекламної комунікації
збільшується в декілька разів.
Якість дозволяє перетворити незручні ситуації в переваги: будь-яка робота,
пов'язана з реконфігурацією та поліпшенням дестинації занадто клопітна, але при
розумній організації (що мінімізує її вплив на клієнта) і донесенні інформації про
неї в потрібному руслі, вона створює враження про поліпшення, активну позицію
та зацікавленість в туристах.
Щоб донести інформацію про рівень якості, важливо, перш за все, щоб як на
формуючих туризм ринках, а також ринках, що приймають туристів, розуміли масштаби і значення застосування системи якості до індустрії туризму, що, насправді,
трапляється не так вже й часто. Повідомляючи про рівень якості, переважно
надавати конкретну інформацію про те, що чекає клієнта, а не узагальнювати.

З огляду на масштаби, просування будь-якого плану або системи якості - досить
складне завдання. Повідомляючи про майбутні ініціативи і досягнутий прогрес,
найкраще розбити інформацію на кілька пунктів:
- дані про рівень економічної віддачі для дестинації або результати опитувань
(наприклад, те, чому туристі віддають перевагу і рівень їх задоволеності);
- позиція у рейтингах, наявність нагород та відзнак;
- інноваційні продукти;
- досягнення місцевих підприємців;
- позитивний соціальний вплив, тощо.
Сертифікація для отримання "знаку престижу" або відмітки про дотримання
стандартів - це лише одна зі складових плану забезпечення належної якості
дестинації. Ця стратегія дозволяє налагодити безперервний потік інформації.
Щоб створити свою власну систему сертифікації і відповідний бренд, дестинації
доведеться запланувати відповідні процеси концептуалізації, управління і комунікації. Вартість розробки, позиціонування і просування на ринку досить висока,
тому цей варіант доступний далеко не всім дестинаціям.
Є також можливість використовувати вже існуючі системи сертифікації на національному або міжнародному рівні або приєднатися до мережі або клубу.
При виборі сертифікації в якості маркетингового інструменту слід враховувати, що
не всі системи сертифікації сприймаються громадськістю однаково. Якщо говорити про сертифікацію підприємств, клієнтам не так-то просто зрозуміти, що стоїть
за такими широко розповсюдженими стандартами якості, як ISO-9000, і що саме
вони отримують, завдяки ним. Такі стандарти, безумовно, давно визнані на ринку і
підтвердили свою користь, але про це знають тільки у вузьких колах підприємців, а
не споживачів.
8.3.2

Внутрішній "продаж" якості

Йдеться про підвищення обізнаності в середовищі постачальників послуг, органів
влади та місцевого населення, заохочення їх добровільного дотримання стандартів якості та створення належних умов для забезпечення високого рівня якості.
Внутрішній "продаж" якості вимагає переконливої презентації переваг забезпечення якості, а також залучення і включення зацікавлених осіб ще на етапі
розробки. На початковому етапі слід переконати керівників організацій, що це
дійсно необхідно.
Щоб забезпечити участь громадських організацій і громадян, потрібно взяти до
уваги масштаб їхньої участі в спільній справі, а в подальшому - постійно інформувати про реалізацію плану відповідно до розмірів їх вкладів, рівня відповідальності і позицій, що вони займають. У тих випадках, коли ресурси обмежені, донесення інформації про реалізацію плану можна доповнити створенням спеціальних
інструментів, які зазвичай використовують у рамках дестинації або організації.
В контексті дестинацій дуже важливо враховувати, що забезпечити рівний процес
приєднання зацікавлених осіб неможливо. Багато організацій схильні повторювати за своїми колегами, тому, в даному випадку, підвищення інформованості
буде вірною стратегією. Як тільки організації, які вступили першими, почнуть
працювати над реалізацією і досягнуть перших значних результатів, почнеться так
званий "каскадний ефект", нарощуючи тим самим необхідну критичну масу для
перетворення результатів в репрезентативні поліпшення по всій дестинації.
Зокрема, в разі добровільної розробки плану або системи ступінь участі повинна
бути достатньою для забезпечення репрезентативності та стійкості. Однак ні в
якому разі не можна примушувати учасників до реалізації, оскільки відмова від

будь-якого поліпшення може мати набагато більш негативні наслідки.
Хоча визнавати важливість забезпечення якості можуть всі суб'єкти, тільки невеликий відсоток організацій добровільно приєднується до цього процесу зі своїми
власними ресурсами або взагалі володіє цими ресурсами.
Тому адміністраціям необхідно затвердити інструменти для надання фінансової
та технічної підтримки, а саме: субсидії, консультативну допомогу та сприяння.
Процес сертифікації теж повинен мати якісь переваги, які б мотивували організації: додаткові бали для отримання доступу до державної допомоги, можливість
укладення контрактів, пільгові промо-акції, тощо.
Приклад застосування 8.3 «Повільні міста»

Повільний рух - це міжнародний рух, заснований в Італії в жовтні 1999 року. Метою
руху є поліпшення якості життя в містах за рахунок уповільнення ритму життя,
протистояння одноманітності і усереднення. Ця філософія, яка пропонує нам
насолодитися моментом тут і зараз, досить швидко перетворилася на міжнародну ініціативу.
Концепція "повільного міста" виникла в 2006 році в рамках цієї тенденції. Поліпшити якість життя громадян пропонувалося за допомогою облагородження території, захисту навколишнього середовища або нових технологій. На даний момент
мережа налічує 192 "повільних міста" в 30 країнах світу.
Це, по суті, не система якості, але дестинації, що беруть участь, отримують відзнаки, що асоціюються з образом життя і атмосферою, яка сама по собі привертає
туристів. Це міста, які намагаються забезпечити баланс сучасних і традиційних
цінностей. Кожне місто - член організації «Повільне місто» повинно прагнути
відповідати ряду принципів, які є основою нової філософії міського життя:
- застосування екологічної політики;
- містобудівна політика щодо поліпшення навколишньої території;
- використання технологічних досягнень для поліпшення якості навколишнього
середовища;
- заохочення виробництва та використання харчових продуктів, вироблених з використанням природних технологій;
- захист і розвиток місцевих виробників;
- зміцнення місцевого виробництва;
- заохочення гостинності та гармонійного співіснування місцевих жителів і туристів;
- підвищення інформованості місцевих жителів і туроператорів про те, що таке
"повільне місто", приділяючи особливу увагу підвищенню обізнаності молоді на
основі конкретних планів навчання;
- повноправним членом може стати тільки місто з населенням менше 50 000 чоловік.

Розділ 9

Інструменти забезпечення
якості
Короткий виклад У цьому розділі розглядаються інструменти, що найчастіше
використовують для забезпечення якості.
Також аналізуються найбільш важливі інструменти, що
використовуються в системах забезпечення якості туризму.
Крім того, представлено огляд декількох інструментів, які,
хоча і не визнані такими, зіграли ключову роль в просуванні
процесів забезпечення належного рівня якості в туристичних підприємствах і дестинаціях.
Основна ідея

Існує безліч інструментів для підвищення рівня і контролю
якості, планування, покращення і рішення проблем. Існують
навіть багатофункціональні інструменти. В контексті обслуговування деякі з них відповідають більш конкретній меті,
ніж інші. В контексті дестинації деякі з них більш ефективні.
Усі вони можуть використовуватися для надання графічного
вираження даних та обґрунтувань аналізу і планування питань, що впливають на якість продуктів, послуг і дестинацій.

Таблиця 9.1. Стандартні інструменти контролю якості
Інструмент

Використання
Планування

Бенчмаркінг
(порівняльний
аналіз показників)
Система QFD
(система
поліпшення якості
продукції з
аналізом відгуків
споживачів)
Мозковий штурм
Реструктуризація
процесів
Діаграма Парето
Діаграма Ісікави
(причиннонаслідкова
діаграма)
Блок-схема
Облік збору даних
Діаграма Ганта
(стрічкова
діаграма)
Деревоподібна
(системна)
діаграма (дерево
рішень)
Цикл Демінга
Дослідження
ринку
Робочі групи

Контроль

*

Сфера використання
Компанії

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*

*

*
*
*
*

*
*

Ключові
Дестинації інструменти

Покращення

*
*
*

Малюнок 9.1 Матриця для системи QFD
4. Зв'язок між "як"
3. Як задовольнити ці потреби
1. Чого хоче клієнт,
що саме йому потрібно

5. Зв'язок між тим, що і як

2. Аналіз "що"

6. Аналіз "як"

9.1.3

Мозковий штурм

Мозковий штурм дозволяє виробити якомога більше ідей для подальшого їх
аналізу. Заснований на упорядкованій участі всіх залучених сторін і значущості
обговорюваних питань для всіх з метою стимулювання групової творчості. Також
використовується в інноваційних і маркетингових процесах.
Ідеї висуваються на початковому етапі, потім обговорюються і фільтруються.
9.1.4

Реструктуризація процесів

Реструктуризація процесів - це фундаментальне переосмислення і радикальна
перебудова процесів для досягнення значних поліпшень в таких важливих
питаннях як витрати, якість, сервіс і швидкість. Потребує розробки карти процесу
для визначення потенційних взаємодій.
Хоча ми розглядаємо дестинацию як віртуальне підприємство, вона не є власником цих процесів. Власниками у цьому випадку виступають проміжні компанії
або організації. Ці процеси пристосовані для компаній, а не для дестинацій. Однак
деякі процеси однакові, в залежності від типу дестинації. Наприклад, той факт, що
готелі на гірськолижному курорті в якості посередників в процесі полегшують
покупку туристичних пакетів, надають інформацію про стан схилів і можливості
оренди обладнання, що є аналогічним до ідеї дестинації як віртуального
підприємства. Отже, адаптація потрібна в кожному окремому випадку.
9.1.5

Діаграма Парето

Діаграма Парето - це графічне відображення закону Парето, кумулятивної залежності розподілу певних ресурсів або результатів від великої сукупності (вибірки)
причин. Це графік, що складається зі стовпців гістограми, розташованих в порядку
убування і зліва направо.
На малюнку 9.2 нижче показано, як невибіркове використання великих і малих
літер, помилки в пунктуації та некоректне використання полів призводять до
низької якості в комерційних базах даних дестинацій з масою 75%, з огляду на
відсутність керівних критеріїв для компіляції даних.
Малюнок 9.2. Приклад діаграми Парето
1- Невибіркове використання
прописних/малих літер
2- Пунктуаційні помилки
3- Неправильна кодифікація
4- Помилки в словах
5- Неповні дані
6- Використання ініціалів
7- Застарілі дані
8- Помилкові дані
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Причина

Крім того, діаграму Парето можна використовувати для аналізу скарг: не всі вони
однакові з точки зору можливості повторення або важливості.

9.1.6

Діаграма Ісікави (причинно-наслідкова діаграма)

З огляду на міжсекторальний характер туристичної діяльності, діаграма Ісікави,
відома як діаграма «риб'ячої кістки» або «причинно-наслідковий» діаграма, а
також як діаграма «аналізу кореневих причин», дуже корисна для застосування в
туризмі. Діаграма Ісікави - графічний спосіб дослідження та визначення найбільш
суттєвих причинно-наслідкових взаємозв'язків між чинниками (факторами) та
наслідками у досліджуваній ситуації чи проблемі. Така діаграма надає можливість
виявити ключові взаємозв'язки між різними факторами та більш достеменно
зрозуміти досліджуваний процес. Діаграма сприяє визначенню головних чинників,
які спричиняють найзначніший внесок до проблеми, що розглядається, та попередженню або усуненню їх дії.
Вигляд діаграми при розгляді поля досліджуваної проблеми справді нагадує кістяк
риби (очі звичайно рухаються зліва направо, як при читанні рядка тексту).
Проблема позначається основною стрілкою. Фактори, що посилюють проблему,
відображають стрілками, похиленими до основної праворуч, а ті, що нейтралізують проблему — з нахилом вліво. При поглибленні рівня аналізу до стрілок
факторів можуть бути додані стрілки впливаючих на них факторів другого порядку
і т. д. Призначена робоча група аналізує можливі причини і виявляє найбільш
ймовірні за ступенем важливості, які визначаються шляхом обговорення або
голосування. Потім перевіряється причинний ланцюжок. Основний "кістяк"
зазвичай відноситься до персоналу, матеріалів, процедур,вигод та навколишнього середовища.
Малюнок 9.3. Приклад діаграми Ісікави для дестинації
Зниження
доходів

Основна причина:
неконкурентні підприємства

Третинна причина:
брак сировини:
імпорт

Пакети
«усе включено»

Відсутність технічних
можливостей
Вторинна причина:
відсутність професіоналізму

Дефіцит
Точка беззбитковості:
збільшення цін
для покриття витрат

Відсутність платіжних
засобів: тільки готівка

Зростання в проміжних
продажах: комісійні

Втручання в процеси
і неадекватний нагляд
Застарілі продукти

Висока
плинність кадрів

Недосвідчені підприємці

Застаріла
інфраструктура

Неузгодженість

9.1.7

Немає
навчання

Пункт транзиту,
а не туристична дестинація
Застарілі
послуги

Більш короткі
терміни перебування

Результат:
занепад дестинації
Практично немає
транспортного сполучення,
частота рейсів мінімальна
Відсутність
маркетингу

Блок-схема

Блок-схема - це графічне представлення відносин, відповідальності, очікуваних
результатів діяльності, аналізу або методу розв'язання задачі, в якому використовуються символи для відображення даних.
Символи використовуються для позначення наступного:
- Овал: початок і кінець діаграми;
- Прямокутник: виконання одного або декількох дій або процедур;
- Ромб: питання, яке слід розв'язати; альтернатива;
- Коло: об'єднує дії для формування процедури;
- Перевернутий трикутник: остаточний файл документа;
- Права частина трикутника: тимчасовий файл документа;
- Стрілка: напрямок або потік дій.

Малюнок 9.4. Приклад блок-схеми: рецепт приготування заварного крему

Ні

Визначте всі
доступні ресурси

Список
покупок

Недостатня
інформація

Забули про
заварний
крем

Магазин

Ні

Так
Так
Попросити
у сусідів/мами?

Ресурси
Ні

Все
добре?

Просіяти і
вмішати муку

Ні

Магазин

Вбити
яйце
Грудочки
Добре
перемішати,
процідити

Додати
цукор
Все
добре?
Ні

9.1.8

Додати
молока

Так
Остудити

Додати
корицю

Помішувати на
маленькому вогні

Подавати
до столу

Довести
до кипіння

Купити заварний
крем в магазині

Викинути

Облік збору даних, дослідження

Облік збору даних - це задокументований список упорядкованих і структурованих
даних, необхідних для аналізу і статистики.
Стандартного формату немає. Приклад: форма збору інформації про кількість
відвідувачів, що обслуговує довідковий відділ протягом дня, їх громадянство і типи
запитів.
9.1.9

Деревоподібна діаграма

Це інструмент, який дозволяє систематично розглядати предмет (проблему) у
вигляді складових елементів (причин) і показувати логічні (що є наслідком або
продовженням) зв'язки між цими елементами (причинами). Основні ідеї/концепції
пов'язані з вторинними ідеями/концепціями, ті - з ідеями/концепціями на третьому
рівні і далі до потрібної точки.

Малюнок 9.5. Приклад деревовидної діаграми для авіакомпанії
Простір для ніг
Можливість встати
з місця, не турбуючи
інших пасажирів
Місця
Підніжка
Зручне аудіо
та відео
устаткування
Легкість переміщення
Наявність бару
Салон літака
Фізичні
елементи

Можливість
подзвонити/
відправити факс
Достатня кількість
Прості у використанні
Вбиральні

Обслуговування
в польоті

Наявність відповідного
позначення
Досить місця
всередині
Швидко
вирішують проблеми

Оперативність
Екіпаж
літака

Добре знають
свою роботу
Володіють
іноземними мовами

Ввічливість

Стиль мови
Дружелюбність
Доглянутість

Зовнішній вигляд

Елегантна уніформа
Без національних
особливостей

9.1.10

Діаграма Ганта (стрічкова діаграма)

Діаграма Ганта - це популярний тип стовпчастих діаграм (гістограм), який використовується для ілюстрації плану, графіка робіт з якого-небудь проекту. Використовується для управління складними процесами і оптимального використання
доступних ресурсів для якнайшвидшого завершення процесів, виконуючи вид
робіт, який має вирішальне значення для виконання графіка реалізації проекту.
Типовим прикладом є розклад.
Малюнок 9.6. Приклад діаграми Ганта: розклад
Заходи
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
А. Уявіть проект
B. Зберіть внутрішні дані
C. Зберіть зовнішні дані
D. Підготуйте план
E. Викладіть план
F. Відберіть завдання
G. Відберіть людей
H. Навчіть персонал
I. Розподіліть завдання
J. Груповий запуск проекту

9.2
Інші інструменти для забезпечення якості
обслуговування
9.2.1

Робочі групи

Робочі групи, один з основних інструментів участі, не слід плутати з гуртками якості. Вступ до них може бути як добровільним, так і обов'язковим.
Робочі групи переслідують єдину мету; їх структура, відповідальність і призначені
завдання залежать від їх можливостей. При організації по секторам робочі групи
мають спільні базові умови і цілі, що дозволяє їм працювати ефективно. Якщо
говорити про дестинації, то тут робочі групи будуть міждисциплінарними, їх учасники мають різні погляди на той самий об'єкт обговорення, а їх проекти зачіпають
більш широке коло інтересів.
Залежно від тривалості роботи, групи можуть мати конкретну мету, розбиратися з
якоюсь постійною потребою або відповідати за терміновий проект.
Що стосується складу і кількості членів, то тут немає ідеального критерію: все
залежить від характеру або пріоритетності проекту, від того, які об'єкти будуть розглядатися, і від наявності людських ресурсів. Спільна діяльність, завдяки
комбінації знань і навичок усіх учасників, доволі результативна, тому рекомендується включати в робочу групу не менше трьох або чотирьох членів. Менша
кількість учасників призведе до надмірного навантаження, а також можливого
домінування одного з членів. З іншого боку, великі групи занадто "неповороткі", мають тенденцію розбиватися на підгрупи з протилежними думками та інтересами.
Припускаючи, що будь-який проект поліпшення якості відноситься до загального
процесу, рекомендується, по можливості, включити в робочу групу внутрішніх
постачальників послуг, представників виконавців на місцях, а також кінцевих споживачів. Саме так формуються комітети зі встановлення стандартів, що складаються як мінімум з голови або координатора і секретаря. Якщо включати кінцевих
користувачів в ці групи недоцільно, слід, принаймні, вжити заходи для отримання
зворотного зв'язку щодо потенційного попиту (за допомогою проведення опитування, наприклад).
Основні принципи роботи такої групи: чітка і зрозуміла мета, очні засідання для
обговорення і вирішення проблем, дотримання програми роботи з метою уникнення контрпродуктивних зборів.
В цілому, співіснування людей різних позицій в рамках однієї робочої групи
зазвичай не впливає на ефективність її роботи, за винятком організацій з надзвичайно ієрархічними культурами.
Фактори, які слід враховувати при прийомі членів групи: людина повинна добре
розбиратися в проблемі, що обговорюється (на власному досвіді), розуміти і володіти знаннями про те, як її можна вирішити, мати повноваження і можливості
для прийняття негайних заходів.
Для того, щоб запустити процес, необхідно прийти до консенсусу щодо усіх робочих проектів, обраним з усіх запропонованих і можливих альтернатив, в залежності від їх важливості, здійсненності, прогнозованої віддачі, демонстраційного
ефекту, позитивних наслідків серед користувачів і вартості (щодо часу і ресурсів).
Реалізація заходів щодо поліпшення залежить від їх масштабу, встановлених
пріоритетів і рівня відповідальності членів групи.
У групі є два взаємопов'язані аспекти: інтелектуальний або технічний та емоцій-
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ний. Цей другий аспект може породжувати парадигми або парадокси, які необхідно інтерпретувати і коректувати, щоб прийти до цілі чи висновків, відмінних від тих,
які переслідувалися внаслідок пасивності з боку певних членів групи.
Беручи до уваги, що дестинації є внутріфункціональними, неможливо передбачити успіх будь-якого проекту удосконалення, яким би хорошим або своєчасним
він не був, без участі і явної підтримки учасників ринку або осіб, які беруть участь в
цьому процесі. Саме на цьому етапі - етапі інформування, створення інтересу і
залучення - більшість ініціатив щодо забезпечення якості дестинації зазнають
невдачі.
Другим фактором може бути нездатність прийти до взаємовигідного вирішення
для представників бізнесу та уряду.
Тому, як варіант, можна включити у робочі групи місцевих учасників ринку відповідно до їх місця на ринку, а не просто, щоб показати, що в групу включили представника ринку. Іноді представники держ. органів беруть участь у роботі групи
просто тому що "так треба", а не тому що хочуть реально щось змінити. Для них це
зайвий тягар, що породжує зневіру і зводить нанівець ефективність роботи. Цього,
ясна річ, слід уникати за будь-яку ціну.
Приклад застосування 9.1 Лунгау (Австрія)

Лунгау - невелика альпійська дестинація, в процесі становлення. 15 муніципалітетів цієї зони відпочинку об'єдналися, щоб сформувати єдиний орган планування.
Для визначення стандартів якості та розробки нових продуктів, вони створили
робочу групу, орієнтовану на реалізацію ініціативи в області якості під назвою
«Нова зима», яка пропонує розподіл місцевих послуг і продуктів в залежності від
їх особливостей: готелі для лижників і готелі для туристів, які пропонують супутні
послуги (прокат обладнання, інформація про маршрут, про стан спуску, надання
транспортних послуг та тур. пакетів).
9.2.2

Гурток якості (гурток контролю якості)

Гуртки якості - це невеликі групи людей, які добровільно, з метою розвитку
дестинації і прямування творчої енергії місцевих учасників ринку у потрібне русло,
беруть участь у заходах щодо підвищення обізнаності, відповідності, контролю
якості, саморозвитку та підтримки. Вони є частиною культурного аспекту забезпечення загальної якості; обмінюються досвідом всередині і за межами організацій і
дестинацій, з метою розширення горизонтів і зміцнення позитивного настрою і
бажання розвиватися. Багато хто вірить у високу ефективність роботи гуртків
якості, але насправді вони не мають істотного впливу.
Організувати такий гурток досить просто, але підтримувати його роботу з плином
часу практично нереальна задача, з огляду на їхню незалежність, необхідні ресурси і умови, за якими вони мають працювати.
9.2.3

Дослідження ринку

Дослідження ринку - це основний метод отримання відповідної інформації про
споживачів, їхні потреби і враження для забезпечення належного рівня якості в галузі туризму. Даний інструмент рекомендується використовувати постійно.
Дослідження допомагають розрізняти клієнтські сегменти; розуміти їх структуру,
спеціалізацію, звички і інтереси; визначати можливості, коли потреби не були
15 Парадигма: сукупність фундаментальних установок, уявлень і термінів, яка приймається і розділяється групою і об'єднує
більшість його членів; явище, коли робочі групи розробляють аргументи на користь дисконтування інформації, яка не
вписується в заздалегідь визначені ідеї, як засіб тиску на незгодних.
Парадокс: процес, в якому учасники несвідомо маневрують, щоб прийти до ситуації, якої вони не бажають самі по собі,
але не виступають проти, побоюючись реакції групи.

задоволені; встановити цінність властивостей якості і визначити рівень задоволеності відвідувачів послугами, постачальниками послуг та продуктами в дестинації.
Наприклад, дослідження ринку може показати, що при оцінці чистоти в готельному
номері насамперед дивляться на ванні кімнати. Але навіть якщо ванна кімната
чиста, погане освітлення, тьмяні і зношені порцелянові поверхні через корозійні
засоби або почорнілі кріплення залишають враження відсутності чистоти.
Дослідження ринку також показало, наприклад, що японці вважають будь-якого
співробітника готелю, будь то адміністратор рецепції або коридорний, законним
представником для розгляду конкретних скарг; їх дратує необхідність чекати
вирішення проблеми, при цьому вони не звертаються до дійсно відповідальних
осіб. Завдяки дослідженню ринку також можна зробити висновок, що послуга, що
найбільш високо оцінюється бізнес-клієнтами, і все частіше туристами-відпочиваючими, - це хороший інтернет в номері. Ще дивно, що якість, що потрібна бути у
дестинації, пропорційна її привабливості.
У зв'язку з цим слід також згадати дослідження в області бізнес-клімату та робочих
умов. Перші аналізують заклопотаність ділових людей з приводу стану ринку;
останні - задоволення працівників. Вони визначають джерела конфліктів і оцінюють поведінку і зацікавленість щодо певних стратегій і рішень, що сприяють або
коригують різні види внутрішньої поведінки.
Існують різні механізми збору інформації:
- дискусійні групи допомагають виявляти ознаки і властивості якості, які клієнти
сприймають і вважають важливими;
- результати особистих опитувань - це кількісні дані для використання при
визначенні потреб суб'єктів опитування, вимірюють їх задоволеність і привласнюють процентне співвідношення важливості кожного з ознак і властивостей якості;
- серйозні антропологічні опитування: сприйняття пов'язане з культурними
відмінностями, що базуються на громадянстві, необхідності в оздоровленні, тощо;
- групи експертів: стабільний зразок, наданий групою експертів, дозволяє вивчити, як ініціативи в області якості впливають на індивідуальне сприйняття;
- поглиблені опитування і співбесіди: найвдаліший інструмент для посередників, представників держ. органів, керівників комерційних підприємств і установ.
9.2.4
Основні методологічні вимоги щодо проведення
дослідження
Будь-яке дослідження має відповідати певним мінімальним методологічним
вимогам, інакше отримана інформація не буде репрезентативною.
- Вибіркова сукупність або вибірка, тобто група опитаних людей, повинна бути
досить представницькою для досліджуваної області. Якщо ця область включає
відвідувачів дестинації, вибірку можна зробити на підставі типу (екскурсійний/
туристський), національності (вихідні ринки), сезону (високий або низький),
соціально-демографічного профілю та віку. Іншим можливим критерієм є мотивація (відпочинок, відрядження, конференція, тощо), груповий склад (сім'я, друзі,
індивідуальний тур), форма подорожі (самостійно організована подорож або
придбаний пакет у туроператора). У разі опитування місцевих жителів будуть
використовуватися тільки соціально-демографічний та віковий склад.
- Представницький характер вибірки повинен бути встановлений з урахуванням
помилки вибірки або помилки оцінки в результатах (отримані дані).
- Необхідно визначити метод, який буде використовуватися (особисте опитування, телефонні або онлайн-опитування). Сприйняття обслуговування необхідно
оцінювати вже після того, як послугою скористалися, в ідеалі особисто в залі для
посадки в аеропорту, коли клієнту дітися більше нікуди
- Потрібно вибрати момент. Дослідження повинно проводитися з використанням
будь-якого з трьох методів, після повернення туриста додому. Завдяки часовому
інтервалу ви отримаєте більш неупереджену думку.

- Необхідно визначити тип питань, які ви будете ставити (відкрите або закрите
питання). В останньому випадку можна запропонувати вибір з кількох можливих
відповідей.
Питання можуть також стосуватися шкали вартості. В цьому випадку для полегшення вимірювання числові шкали (нерівномірне число) краще семантичних, які
дають різні результати в залежності від культурних і мовних проблем. Як варіант,
можна використовувати смайли.
Таблиця 9.2 Приклади шкал для здійснення досліджень
Прохання вказати рівень задоволеності послугами розміщення під час вашого перебування в пункті призначення
за шкалою від 1 до 7, в якій «1» означає «зовсім не задоволений», а «7» - «повністю задоволений».
Комфорт і зручність

Не можу відповісти

1

2

3

4

5

6

7

Чистота і обслуговування Не можу відповісти

1

2

3

4

5

6

7

Атмосфера і дизайн

1

2

3

4

5

6

7

Не можу відповісти

Оцініть якість послуг з розміщення під час вашого перебування в пункті призначення стосовно:
Комфорт і зручність

Не можу відповісти

Дуже погано

Погано

Посередньо

Добре

Відмінно

Чистота і обслуговування Не можу відповісти

Дуже погано

Погано

Посередньо

Добре

Відмінно

Атмосфера і дизайн

Дуже погано

Погано

Посередньо

Добре

Відмінно

Не можу відповісти

Оцініть якість послуг з розміщення під час вашого перебування в пункті призначення стосовно:
Комфорт і зручність

Не можу відповісти

Чистота і обслуговування Не можу відповісти
Атмосфера і дизайн

Не можу відповісти

Ілюстрація: © Liluart | Dreamstime.

Використання подібної шкали необхідно для визначення ваги, наприклад, рівня
задоволеності сервісом, продуктом, постачальником послуг або дестинацією. Для
визначення референсної ваги у таких випадках при опитуванні суб'єктів необхідно
окремо задавати питання в залежності від важливості властивості якості на ринку.
Учасникам зазвичай пропонується оцінити ряд властивостей і ознак, підсумованих в пропозиціях поруч зі шкалою, як показано нижче.
Таблиця 9.3. Приклади шкал в опитуваннях, пріоритетне розташування властивостей
і ознак
Будь ласка, розгляньте наступні твердження, використовуючи шкалу від 1 до 7, в якій «1» означає «абсолютно
не згоден», а «7» - «повністю згоден».
Дестинації чудові; здаються доглянутими і гармонійними

1

2

3

4

5

6

7

Дестинації чудові; місця відвідування і околиці привабливі

1

2

3

4

5

6

7

Дестинації чудові; тут дуже чисто

1

2

3

4

5

6

7

Дестинації чудові; тут досить хороших і зрозумілих покажчиків
Дестинації чудові; тут все добре організовано

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Дестинації чудові; рівень гостинності високий

1

2

3

4

5

6

7

Дестинації чудові; тут є міжнародний аеропорт

1

2

3

4

5

6

7

Дестинації чудові; тут безпечно

1

2

3

4

5

6

7

Дестинації чудові; люди тут дуже доброзичливі

1

2

3

4

5

6

7

Дестинації чудові; тут все коштує дуже недорого

1

2

3

4

5

6

7

Дестинації чудові; тут всім є чим зайнятися

1

2

3

4

5

6

7

Дестинації чудові; тут можна без проблем пересуватися пішки

1

2

3

4

5

6

7

Дестинації чудові; тут є першокласні туристичні пам'ятки

1

2

3

4

5

6

7

Дестинації чудові; персонал дуже доброзичливий

1

2

3

4

5

6

7

Дестинації чудові; персонал володіє іноземними мовами
Дестинації чудові; транспортне сполучення налагоджено

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Дестинації чудові; готелі тут мають відзнаки

1

2

3

4

5

6

7

1
Дестинації чудові; багато зелені, парків/заповідників
1
Дестинації чудові; сертифіковані
1
Дестинації чудові; громадський транспорт зручний, безпечний і ходить за розкладом1
Дестинації чудові; тут відмінні магазини
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7

2

3

4

5

6

7

Дестинації чудові; тут відмінна місцева кухня

Таблиця 9.4. Приклади шкал в опитуваннях SERVQUAL і оцінка характеристик
відповідно до їх ваги
Будь ласка, оберіть три характеристики (за вагою), які роблять дестинацию відмінною в вашому розумінні
Вага
1

Вага
2

3

Доглянутий,
гармонійний
зовнішній вигляд
Привабливе
розташування і околиці

1

2

3

Можливість пішого
пересування
Відмінні туристичні
місця

Наявність хороших і
зрозумілих покажчиків

Приємний зовні
доброзичливий
персонал
Персонал, що володіє
іноземними мовами

Хороша організація

Транспортне сполучення

Очевидна чистота

Гостинність
місцевих жителів

Хороші готелі
Відмінна місцева
кухня і різноманітність
продуктів

Міжнародний аеропорт

Безпека

Розташування в
«зеленій» зоні

Дружелюбність

Наявність сертифікації

Низькі ціни

Зручний і надійний
громадський транспорт

Заходи для всіх

Хороші магазини

Щоб опитувані не занудьгували і не втомилися, опитування повинно бути коротким і по суті, торкатися лише ключових моментів задоволення споживачів (починаючи від пошуку інформації до реального споживання продуктів і послуг). Якщо
виявляються проблеми, анкету можна розширити, додавши до неї уточнюючі
питання.
Аспекти, які можна проаналізувати з використанням різних методів, можуть
сильно відрізнятися в залежності від характеристик дестинації. Вони можуть
включати наступне:
- безпеку громадян;
- забруднення (шумове, візуальне або екологічне);
- співвідношення цін та якості;
- порядок і навколишнє середовище;
- трафік, громадський транспорт і паркування;
- чистота;
- збереження природних ресурсів;
- гостинність;
- професіоналізм і мовні навички обслуговуючого персоналу;
- наявність і якість інфраструктури, в межах якої, зокрема, приймають туристів.
Можна зробити порівняння з якоюсь конкуруючою дестинацією, яку турист міг
відвідувати раніше. Слід пам'ятати, що очікування і задоволеність є суб'єктивними
факторами, тому порівняння треба скоректувати з урахуванням цього.
Таблиця 9.5 Приклади порівняльних питань для дослідження задоволеності
Порівняйте, будь ласка, це місто і [інше місто або район].
Набагато гірше Гірше Однаково Краще Набагато краще Не можу відповісти

Пам'ятки і туристичні місця
Туристичні послуги та інфраструктура
Безпека/охорона здоров'я/санітарні умови
Співвідношення ціни та якості

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Таблиця 9.6 Приклади питань для оцінки задоволеності послугами
Будь ласка, вкажіть рівень вашої задоволеності наступними аспектами поїздки і перебування в цьому місті за
шкалою від 1 до 10, де 1 означає «повністю незадоволений» і 10 «повністю задоволений»
Як ви оцінюєте рівень
задоволення від ...?
Туристичних визначних
пам'яток в цьому районі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Не можу відповісти

Екскурсій і туристичних
заходів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Не можу відповісти

Проведеної екскурсії
(чи сподобався вам
екскурсовод) і
туристичного персоналу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Не можу відповісти

Оздоровчих і
розважальних заходів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Не можу відповісти

Розміщення/готелю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Не можу відповісти

Харчування в
ресторанах/в готелі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Не можу відповісти

Транспорту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Не можу відповісти

Шопінгу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Не можу відповісти

Оцініть, будь ласка, рівень задоволеності наступними аспектами відвіданого міста за шкалою від 1 до 10, де 1
означає «повністю незадоволений» і 10 «повністю задоволений»
Транспортна розв'язка
і можливість дістатися
до пункту призначення
Частота рейсів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Не можу відповісти

Ціни на проїзні квитки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Не можу відповісти

Імміграційні процедури

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Не можу відповісти

Екскурсії та відпочинок
в цьому місці/районі
цікаві, різноманітні і
привабливі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Не можу відповісти

Надана інформація
коректна, детальна,
повна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Не можу відповісти

Гарне співвідношення
ціни і якості

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Не можу відповісти

заходи добре сплановані

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Не можу відповісти

Адекватна кількість
учасників

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Не можу відповісти

Різноманітна програма,
є можливість вибору

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Не можу відповісти

Є заходи, що
заслуговують на увагу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Не можу відповісти

Дружня атмосфера

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Не можу відповісти

Пунктуальність

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Не можу відповісти

Чистота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Не можу відповісти

Безпека

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Не можу відповісти

Розумні тарифи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Не можу відповісти

Адекватність і цінність
наданої інформації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Не можу відповісти

Легкість у спілкуванні,

уважність, дружелюбність

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Не можу відповісти

Професіоналізм і знання
іноземних мов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Не можу відповісти

Уважне ставлення до
інцидентів і скарг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Не можу відповісти

Атмосфера і дизайн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Не можу відповісти

Чистота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Не можу відповісти

Професійний і надійний
персонал, що вміє
ефективно вирішувати
проблеми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Не можу відповісти

Екскурсії

Екскурсії та розважальні

й організовані

Розважальні заходи

Транспорт

Туристичний

персонал/екскурсоводи

Розміщення

Харчування у
ресторанах
Смак і якість продуктів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Не можу відповісти

Професійне уважне
обслуговування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Не можу відповісти

Затишно, приємний
дизайн приміщення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Не можу відповісти

Великий вибір місцевої/
національної кухні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Не можу відповісти

Список скорочень і абревіатур
Іспанська асоціація стандартизації
та сертифікації

AENOR

Asociación Española de Normalización
(Spanish Association for
Standardisation and Certification)

CEN

European Committee for
Standardization

Європейський комітет зі
стандартизації

China National Tourism Administration

Китайська національна
туристична адміністрація

CNTA
CODEMA

Примітка: у 2017 році асоціацію AENOR
розділили на два органи: (1) Іспанська
асоціація стандартизації - UNE, що
здійснює діяльність щодо стандартизації
і сертифікації; і (2) AENOR, комерційне
підприємство, яке працює в галузі оцінки
відповідності в інших суміжних областях,
таких як навчання та підвищення
кваліфікації і продаж публікацій

Comisión para el Desarrollo de la Zona Комісія з розвитку
Великого Акапулько
Metropolitana de Acapulco
(Commission for the Development of
Greater Acapulco)

CTN

Комітети з технічної стандартизації
Comités Técnicos de Normalización
(Technical Standardization Committees [Іспанія]
[Spain])

DMO (рус. ОУД)

Destination management organization

Організація з управління
дестинацією

EDEN

European Destinations of Excellence

Кращі дестинації Європи

EFQM

European Foundation for
Quality Management

Європейський Фонд
управління якістю

EMAS

EU-Eco Management and
Audit Scheme

Схема Еко-менеджменту і аудиту
Європейського Союзу

EU

European Union

ЄС, Європейський Союз

FEDECATUR

Federación de Cámaras de
Turismo de Centroamérica
(Central American Federation
of Chambers of Tourism)

Центрально-Американська
федерація туристичних палат

Instituto para la Calidad Turística
Española
(Institute for Spanish Tourism Quality)

Інститут якості іспанського туризму

ICTE

ISO

International Organization for
Standardization

Міжнародна Організація
Стандартизації

NTO

National tourism organization

Національна туристична організація

P-D-C-A

Plan–Do–Check–Act

Планування-дія-перевіркакоригування

QFD

Quality Function Deployment

Система поліпшення якості продукції
з аналізом відгуків споживачів,
система QFD

RevPAR

Revenue per available room

«Дохід на доступний номер у день»:
показник ефективності готельного бізнесу,
залежить від середньої вартості номерів
готелю і їх середньої заповнюваності
(завантаження) за розрахунковий період

SGS

Société Générale de Surveillance

SICTED

SME
TGCSA

Sistema Integral de Calidad Turística
en Destinos
(Comprehensive Destination Quality
Model [Spain])
Small and medium-sized enterprises

Швейцарська компанія, що надає
послуги з незалежної експертизи,
контролю і сертифікації.
Комплексна модель забезпечення
належного рівня якості дестинації
[Іспанія]

Малі та середні підприємства,
підприємства малого і середнього бізнесу

Tourism Grading Council of South Africa Рада з туризму Південної Африки

UNE

Una Norma Española (A Spanish
Standard)

UNESCO

United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization

UNWTO

World Tourism Organization

USAID

Іспанський стандарт
Організація Об'єднаних Націй з питань
освіти, науки і культури
Всесвітня туристська організація

United States Agency for
International Development

Агентство США з міжнародного розвитку

WHO

World Health Organization

Всесвітня Організація Охорони Здоров'я

WTTC

World Travel and Tourism Council

Всесвітня рада з подорожей і туризму

Глосарій
добровільний процес, за допомогою якого
організація може виміряти якість послуг,
що надаються, або продуктів і їх
ефективність відповідно до визнаних
стандартів

Accreditation

Акредитація

Audit

Аудит

Brainstorming

Мозговой штурм

Cause-effect diagram

Діаграма причинно-наслідкового
взаємозв'язку

Certification

Сертифікація

Checklist

Чек-лист, контрольний список

Complaint

Скарга

вираз незадоволеності обслуговуванням
або продуктом

Consensus

Консенсус, угода, узгодженість дій
різних органів

рішення, прийняте групою одноголосно,
але без проведення голосування. Всі
члени підтримують це рішення, навіть
якщо не всі з ним повністю згодні

Continuous improvement

систематичний запланований процес
Безперервна робота над
поліпшення послуг, продуктів, процесів та
вдосконаленням, постійне поліпшення результатів роботи організації

Control centre/dashboard

Набір показників

Costs of lack of quality

Витрати, пов'язані з відсутністю або
недостатнім рівнем якості

Costs of prevention

Витрати на профілактику/запобігання уникання можливих помилок. Це витрати

Costs of quality

Вартість забезпечення якості

витрати на заходи, спрямовані
організацією на запобігання помилок або
оцінку процесів і їх результатів

Costs owing to external failures

Витрати через зовнішні збої

витрати, пов'язані з несправностями, що
були виявлені після того, як продукт або
послуга були надані клієнту

Costs owing to internal failures

Витрати через внутрішні збої

витрати, понесені організацією в
результаті помилок, зроблених під час
процесів і дій, але виявлених до того, як
продукт або послуга були надані клієнту

Customer

Клієнт, споживач

процедура незалежної, систематичної та
об'єктивної перевірки і оцінки діяльності
для визначення ступеню її відповідності
стандартам і вимогам. Аудити
проводяться одним або декількома
незалежними особами, що не займаються
питаннями, що підлягають аудиту.
оперативний метод (інструмент)
вирішення проблеми, що дозволяє групі
генерувати численні ідеї та представляти
їх упорядкованим чином
інструмент, що допомагає визначати,
класифікувати і виявляти можливі
причини явища, будь то конкретна
проблема або фактор, що зазвичай
сприяє якості. Він графічно ілюструє
співвідношення між даним результатом
(ефектом) і факторами (причинами), які
призвели до цього результату
процес, за допомогою якого належним
чином акредитована організація
підтверджує відповідність компанії або
продукту вимогам стандарту
надрукований лист у вигляді таблиці або
діаграми, в якому дані зібрані і
скомпільовані з використанням простого
і систематичного методу, наприклад,
галочки, для позначення того, що певні
кроки були виконані

документ, в якому представлений ряд
ключових показників для контролю
управління на бажаному рівні: відомчому
або діловому, або, за умови державних
адміністрацій, на рівні адміністративної
одиниці, юрисдикції муніципалітету,
установи або всієї організації
ресурси і зусилля, витрачені організацією,
які не додають цінності діяльності
організації і, отже, становлять витрати.
витрати, спрямовані організацією на

на заходи та дії, які допомагають
організації, її відділам, підрозділам і
співробітникам виконувати свою роботу
добре з першого разу

особа, організація або процес, що отримує
продукти або послуги від постачальника
метод визначення і систематизації вимог
до якості (необхідного рівня якості),
заснований на безпосередньому контакті
з різними сегментами ринку, для
визначення того, які чинники якості
вносять найбільший внесок у
забезпечення задовільної якості продукту
або послуги

Customer voice

Голос споживача

Effectiveness

Ефективність

ступінь/рівень досягнення очікуваних
результатів планової діяльності

Efficiency

Продуктивність

співвідношення досягнутого результату і
використаних ресурсів

Environment

Середовище

навколишнє середовище і обстановка
навколо місця, в якому працює
організація, включаючи повітря, воду,
грунт, природні ресурси, флору, фауну,
людей і їх взаємодію

Environmental impact

Вплив на навколишнє середовище

будь-яка зміна в навколишньому
середовищі, несприятлива або корисна,
повна або часткова, що виникла в
результаті діяльності, продуктів або
послуг організації

це частина загальної системи управління,
яка включає в себе організаційну
структуру, заходи з планування, обов'язки,
практичну діяльність, процедури, процеси
і ресурси, що використовуються для розробки, реалізації, аналізу і підтримки політики в галузі навколишнього середовища.

Environmental management system

Система екологічного менеджменту

Expectation

Очікування

Expected quality

Очікуваний рівень якості

Flowchart

Блок-схема

Gantt Diagram

Діаграма Ганта

використовується для ілюстрації плану,
графіка робіт з якого-небудь проекту. Є
одним з методів планування проектів

Generic competencies

Загальні рівні компетенції, типові
професійні якості

різнопланові професійні здібності, навички
і знання, які можна застосувати для
виконання різних функцій і завдань

Globalization

Глобалізація

Indicator

Показник

Internal customer

Внутрішній споживач

Internal communication

Внутрішні комунікації

сукупність словесних та невербальних
повідомлень, що передаються у межах
організації

Ishikawa Diagram

Діаграма Ісікави

графічний спосіб дослідження і
визначення найбільш істотних причиннонаслідкових взаємозв'язків між факторами
і наслідками в досліджуваній ситуації або
проблеми

Key processes

Основні/ключові процеси

Labour climate

Робоча атмосфера/клімат

Leadership

Керівництво, лідерство

процес соціального впливу, за допомогою
якого лідер або керівник залучає
підлеглих до досягнення цілей організації
на добровільних засадах

Map of processes

Карта процесів

діаграма процесів організації та їх
взаємозв'язок

Mission

Місія

Motivation

Мотивація

Need

Потреба

те, що потребує людина і що мотивує її на
вчинення певних дій для задоволення цієї
вимоги.

Non-conformity

Невідповідність

недотримання вимог до процесу, який
може торкатися багатьох пунктів, як
обслуговування, яке не відповідає
потребам клієнта, дії або діяльність, які не
відповідають процедурі, що описана у
відповідному Керівництві, або виконання
адміністративних процедур через
неофіційні канали

Organization

Організація

група людей, діяльність яких свідомо
направляється і координується для
досягнення загальної мети

те, що клієнт очікує отримати від продукту
або послуги.
те, що потрібно і що очікує отримати
споживач і висловлює це більш-менш
явно. Це те, що розуміється під реальним
рівнем якості, тобто мета, яку необхідно
досягти
діаграма, при побудові якої
використовуються символи для
визначення потоку і етапів процесу.
Використовується на початку плану
поліпшення процесів, щоб показати
процеси його розвитку. Основний
інструмент управління процесами.

процес, спрямований на посилення
інтеграції економіки у всьому світі,
зокрема, за допомогою торгових і
фінансових потоків, в результаті інновацій
і технічного прогресу людини
величина, що характеризує результат,
процес, діяльність, структуру, тощо, що
дозволяє регулярно оцінювати
характеристики і виконання встановлених
цілей (стандартів) шляхом послідовних
вимірювань і порівнянь зі встановленим
стандартом
член організації, що отримала результат
попереднього процесу, проведеного в
межах цієї ж організації, яка може
вважатися частиною внутрішньої мережі
постачальників і клієнтів

процеси, які використовуються для
управління діями, спрямованими на
поставку товару або послуги клієнту.
Є частиною місії організації і зазвичай
споживають більшу частину її ресурсів
організаційні стандарти якості або
характеристики, що сприймаються
членами організації і впливають на їх
поведінку

причина існування організації; те, що її
характеризує і відрізняє її від інших,
спрямовує зусилля і служить орієнтиром
для її членів
те, що спонукає людину діяти певним
чином. Це спонукання до дії, будь то
зовнішнє або внутрішнє, викликає стан
потреби, яке порушує внутрішній баланс і
викликає незадоволеність і напругу для
людини, яка відчуває необхідність діяти,
щоб відновити внутрішній баланс. Це
здатність людини діяльно задовольняти
свої потреби

інструмент, що дозволяє розподілити
зусилля для вирішення проблем і виявити
основні причини, з яких потрібно починати
діяти. Полягає в класифікації проблем
якості на нечисленні, але істотно важливі і
численні, але несуттєві. Дозволяє
розподілити зусилля і встановити основні
фактори, з яких потрібно починати діяти

Pareto Diagram

Діаграма Парето

Procedure

Процедура

Process

Процес

Productivity

Продуктивність

Professional competency

Професійна компетентність,
кваліфікація

Programmed quality

Запланований (необхідний) рівень
якості

необхідний рівень якості, який був
об'єктом планування

Protocol

Протокол

впорядкована послідовність дій, які
необхідно зробити в тій чи іншій ситуації

Quality (according to ISO 8402)

Якість (згідно з ISO 8402)

сукупність властивостей і характеристик
продукції або послуги, які надають їм
здатність задовольняти обумовлені або
передбачувані потреби споживача

Quality assurance

Гарантія якості, забезпечення
належного рівня якості

ряд запланованих і систематичних дій, що
застосовуються до системи якості, для
задоволення вимог якості до продукту
або послуги

Quality control

Контроль якості

QFD, Quality Function Deployment

Система поліпшення якості продукції отриманої від споживача, з тим щоб
з аналізом відгуків споживачів,
визначити характеристики якісного
система QFD
обслуговування і адаптуватися до потреб

конкретний спосіб виконання діяльності
або процесу
стала і цілеспрямована сукупність
взаємопов'язаних дій, які за певною
технологією перетворять входи у виходи
для отримання заздалегідь визначених
продуктів, результатів або послуг, які
мають цінність для споживача
показник ефективності організації щодо
виробництва продуктів, отриманих за
допомогою ресурсів (продуктивність =
продукти / фактори).
ефективне використання потенціалу
(здібностей і можливостей) в області своєї
професійної діяльності на необхідному
рівні. Це не тільки технічні знання і
розуміння того, що і як робити: в це
поняття також входить принцип поведінки
(манери, реакції, стиль роботи), який
вважається необхідним для повноцінної
професійної діяльності, що включає
здатність до аналізу, прийняття рішень,
передачі інформації і т.і.

система технічних заходів для
вимірювання, яка реалізується для
гарантованого підтвердження того, що
вироблені товари, послуги та процеси
відповідають встановленим вимогам
запропонована Йодзі Акао в 1966 р
методологія систематизації інформації,

і очікувань. Результатами застосування
методики є зрозумілі схеми та матриці, які
можуть бути повторно використані для
майбутніх товарів або послуг.

аспект системи управління якістю,
пов'язаний зі створенням потенціалу для
задоволення вимог якості.

Quality improvement

Підвищення рівня якості

Quality management

Управління (контроль) якістю

Quality plan

План забезпечення належного
рівня якості

Quality planning

Планування якості

Quality policy

Політика в області якості

Quality service

Послуга підвищеного рівня якості

Quality system

Система якості,
система забезпечення якості

ряд узгоджених заходів, враховуючи
використання ресурсів, процедур,
документів, організаційної структури та
стратегій, необхідних для забезпечення
належної якості продуктів або послуг.

Realized quality

Реалізований рівень якості

реальний рівень якості, досягнутий в
результаті діяльності організації.

Redesign of processes

Зміна/модернізація процесів

ряд управлінських заходів, що
виконуються в якості загальних функцій,
які визначають політику, цілі та обов'язки
в області якості в контексті системи якості
документ, що визначає процедури і
відповідні ресурси, які повинні
застосовуватися при впровадженні
системи якості для проекту, продукту
або процесу, в якому вказані також задіяні
особи і необхідний на цей час
частина системи управління якістю,
пов'язана з встановленням цілей в області
якості, а також операційними процесами і
ресурсами, необхідними для досягнення
цих цілей
набір загальних директив та інструкцій
щодо якості; затверджується керівниками
організації і оформляється окремим
документом
допоміжні характеристики наданої
основної послуги, спрямовані на
підвищення рівня задоволення потреб і
очікувань клієнтів

критичний аналіз процесів, які з точки зору
безперервного вдосконалення і зміни
змісту і послідовності дій призводять до
поліпшення якісних показників, включаючи
економію часу, задоволеність клієнтів
і/або зниження вартості

фундаментальний і радикальний перегляд
процесів для досягнення вражаючих
поліпшень в рамках найважливіших
існуючих показників ефективності щодо
витрат, якості, обслуговування, швидкості
і т.і.

Re-engineering

Реструктуризація

Requisite

Вимога

встановлена вимога або очікування, що як
правило, мається на увазі або є
обов'язковим.

Self-evaluation

Самооцінка

процес, який здійснюється організацією
для визначення сильних сторін і
виявлення областей, які потребують
вдосконалення.

Standardization

Стандартизація

Strategic planning

Стратегічне планування

Synergy

Синергія, спільна діяльність

Team

Команда

колективна діяльність, спрямована на
вироблення рішень для ситуацій, що
повторюються періодично. Включає
розробку, поширення і застосування
стандартів
процес створення і втілення в життя
програм і планів дій, та заходів,
пов'язаних у просторі (за виконавцями) і в
часі (за термінами), націлених на
виконання стратегічних завдань.
підсилюючий ефект взаємодії двох або
більше факторів, що характеризується
тим, що спільна дія цих факторів істотно
перевершує просту суму дій кожного із
зазначених факторів
організована група людей, які працюють
разом над досягненням певної мети
конкретні професійні знання і навички, які
потрібні на певних позиціях; область їх
застосування досить вузька. Також
використовується термін «конкретні
компетенції»

Technical competencies

Технічні компетенції

Tree diagram

Деревоподібна діаграма

інструмент, призначений для
систематизації причин проблеми за
рахунок їх деталізації на різних рівнях.

Turnover

Плинність кадрів

коливання в складі персоналу організації.
Також відноситься до людей, які
приєднуються і залишають компанію

Values

Цінності

Vision

Бачення

основоположні багаторічні принципи
роботи організації. Набір принципів для
контролю поведінки та ставлення до
роботи співробітників організації
мета, яку належить виконати в
майбутньому і заради досягнення якої
працює організація
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