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Дата: 07.04.2021 

Тема: Основні вимоги до офісу туристичної фірми. 

Мета: Охарактеризувати основні вимоги до офісу туристичної фірми; розвивати аналітичне 

мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

       Продаж туристичного продукту починається зі знайомства споживача з офісом 

туристського підприємства, призначеного для діяльності персоналу, з прийому клієнтів, їх 

консультування та продажу туристичних послуг. Тому у виборі і обладнанні офісу важливо 

все: його місце розташування (необхідно, щоб офіс знаходився в адміністративній будівлі і 

бажано в центрі міста або близько до нього); наявність зовнішньої рекламної вивіски з 

позначенням найменування (логотипу) підприємства, яке зазначено в установчих 

документах; під'їзні шляхи, наявність стоянки для автомобілів; чистота, затишок офісу; 

зручність розташування меблів і оргтехніки як для персоналу підприємства, так і для 

споживачів туристичних послуг. 

    Розглянемо основні вимоги до офісу (Приміщення) туроператора / турагента, який надає 

туристичні послуги: 

1. Зовнішній вигляд. На вивісці туристського підприємства повинні міститися такі 

відомості: повне фірмове найменування туроператора / турагента, юридична адреса, графік 

роботи. Необхідні зручні підходи (під'їзні шляхи) до офісу. 

2. Наявність документа на право користування офісом (приміщенням), що підтверджує 

право користування службовим, тобто розташованим в адміністративній будівлі, 

приміщенням (найчастіше - договір оренди приміщення). 

3. Мікроклімат, Підтримання оптимальних параметрів температури і вологості. 

4. Оформлення приміщень для відвідувачів і персоналу. Наявність обладнаних робочих 

місць і технічне забезпечення оперативної діяльності: 

 Ефективна міжнародний і міжміський зв'язок (телефакс, телефон, телекс). Слід 

зазначити, що для туристських підприємств, що займаються як в'їзним, так і виїзним 

туризмом, постійно потрібна оперативна зв'язок з партнерами і постачальниками 

туристських послуг. Йдеться про взаємний обмін інформацією, терміновому 

бронюванні квитків і місць, зміні рейсів, кількості учасників групи, підтвердження 

платежів і т.п. Ніяка поштова зв'язок для передачі такої інформації не годиться. 

Таким чином, без наявності ефективної міжнародної зв'язку туристському 

підприємству краще не починати роботу з організації поїздок; 

  комп'ютерна техніка. Зарубіжні туристські підприємства і більшість вітчизняних 

перейшли на роботу з комп'ютерною технікою (розробка та бронювання турів, облік 

їх реалізації, оформлення туристкою документації, облік продажу місць в турах, 

розрахунки з клієнтами, бухгалтерський і касовий облік). Можливості використання 

комп'ютера в офісі надзвичайно різноманітні. Наведемо приклади деяких з них: 

редагування текстів, застосування електронних таблиць, графічних редакторів, 

використання систем управління базами даних (СКБД), прикладних програм, 

написаних на замовлення. Наступна група можливостей пов'язана з підключенням 

до комп'ютера додаткового обладнання: модеми в поєднанні з комунікаційними 

програмами дозволяють обмінюватися даними по звичайних телефонних лініях і 

навіть керувати віддаленим комп'ютером; факс-модеми дають можливість 

приймати факси з виведенням їх на екран комп'ютера або з печаткою; 

  Принтері і передавати факсом документи, підготовлені на комп'ютері, без їх 

роздруківки, а також використовувати інші можливості телефаксів; сканери в 

поєднанні з програмами розпізнавання текстів дозволяють покласти лист з текстом 

на скло планшетного сканера і ввести цей текст без ручного його набору в 

комп'ютер; 



  Розмножувальна техніка. Туристські підприємства в своїй рекламній та 

інформаційно-довідкової роботи дуже часто використовують так звану оперативну 

друк, тобто листівки, інформаційні листи, прес-релізи та ін., які виготовляються 

безпосередньо на туристському підприємстві на розмножувальної техніки 

(ксероксах). Крім того, частина виробничих матеріалів - типові контракти, програми 

подорожей, туристські маршрути, опис об'єктів показу, пам'ятки туристам і ін. - 

Також підлягає тиражуванню за допомогою розмножувальної техніки. Копіювання 

може бути простим, з масштабуванням, кольоровим. Тому наявність ксерокса або 

іншого сучасного розмножувального обладнання є неодмінною умовою ефективної 

роботи туристського підприємства. 

     Оформлення приміщень для відвідувачів і персоналу передбачає також наявність у 

туристського підприємства обладнання для зберігання грошових коштів і бланків суворої 

звітності (сейфи, вогнетривкі шафи та ін.), Технічних засобів для здійснення банківських та 

касових операцій, стільців (крісел) для відвідувачів. Важливим моментом в оформленні 

офісу є наявність у туристського підприємства інформаційно-довідкових матеріалів: 

рекламних проспектів, каталогів та ін., Які повинні бути розташовані в доступному для 

відвідувачів місці і підібрані по турам; розкладів і тарифів на всі види пасажирських 

перевезень на міжнародних та внутрішніх лініях; цін на готельні та інші туристичні послуги 

в країні і за кордоном; адрес і телефонів туристських агентств, готелів, транспортних 

підприємств; туристських путівників, карт, планів міст; телефонних довідників; календарів 

проведення туристських виставок, бірж, ярмарків; спеціальних газет і журналів з питань 

туризму та ін. 

Питання для самоперевірки 

1.Які основні вимоги висувають  до офісу (Приміщення) туроператора / турагента, який 

надає туристичні послуги:? 

2.Чому оснащення офісу турфірми має важливе значення? 

 

Рекомендована література: А. Михайличенко «Туроперейтинг», К: Наукова думка, 2018; 

В. К. Бабарицька,,О. Ю. Малиновська «Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-

термінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту», К: Наукова думка, 2018 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 

mailto:kvasha.n.v@gmail.com

