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Тема: Конфліктні ситуації при обслуговуванні клієнтів турфірми та їх вирішення. 

Мета: Охарактеризувати конфліктні ситуації при обслуговуванні клієнтів турфірми та їх 

вирішення; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; 

виховувати повагу до професії. 

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

Хід уроку: 

           Усі визначення конфлікту підкреслюють наявність певних протиріч або 

суперечностей між людьми внаслідок протилежності цілей, інтересів, позицій, поглядів, 

прагнень. 

   Конфлікти в туризмі, як і в будь-якій сфері, в якій обслуговують клієнтів, виникають 

часто. Головною умовою виникнення конфліктів є порушення моральних норм стосунків 

між членами трудового колективу. Досить часто їх причиною є неуважність і погане 

обслуговування клієнтів. Конфлікт на турфірмі може набувати різних форм. У будь-якому 

разі менеджер повинен уміти аналізувати, розуміти й управляти конфліктом. 

   Дуже важливо, щоб персонал був готовий до правильної поведінки у конфліктних 

ситуаціях, а для цього необхідно хоча б приблизно знати, коли і де можливе виникнення 

конфліктної ситуації. На побутовому рівні це визначити простіше. 

   Причини деяких конфліктів, які виникають у туризмі, можуть бути неявними. Крім того, 

вони залежать від характеру конфлікту, стадії його розвитку, міри долученості учасників 

тощо. Систематизація причин, які зустрічаються у туристичній практиці, дає можливість 

вирізнити: 

1. Обмеженість ресурсів, з одного боку, і намагання людини взяти для себе найкраще й у 

найбільшій кількості — з іншого. Наприклад, конфлікт може виникнути у випадку, коли 

працівники туристичних фірм почнуть розподіляти час відпусток на літній період. У цілому 

розподіл ресурсів є суттєвою причиною конфліктних ситуацій, які доводиться вирішувати 

менеджерам різних рівнів. 

2. Суперечливість потреб, бажань, інтересів, цілей або цінностей. Така причина конфлікту 

може стати провідною не лише у стосунках з окремими туристами, а й у цілому у 

функціонуванні внутрішнього середовища турфірми. Наприклад, окремі підрозділи готелю, 

викопуючи свої завдання і беручи відповідальність за їх реалізацію, можуть приділяти мало 

уваги цілям усієї організації; співробітник служби охорони, виконуючи свої безпосередні 

обов'язки, може не враховувати вимогу використання форменого одягу та ін. 

3. Взаємозалежність обов'язків. Коли одна людина або група залежать у виконанні завдання 

від іншої людини або групи, завпеди є ймовірпість конфлікту. Наприклад, турист чекає 

сніданок у номері. Його не доставляють вчасно. Через деякий час ця інформація потрапляє 

до керівника служби розміщення. З'ясовується, що причиною є несвоєчасне завезення 

напівфабрикатів. Керівник зв'язується з організацією, з якою було укладено договір на 

транспортування напівфабрикатів, де повідомляють, що машина виїхала своєчасно. 

Висувається думка, що вона потрапила в затор. З'ясовуючи причини затору, можна, 

наприклад, дізнатися про аварію. Отже, неправильна побудова організаційної структури; 

нечіткий розподіл прав і обов'язків; подвійне, потрійне підпорядкування працівників тощо 

є важливим аспектом менеджменту, правильна організація якого дасть змогу уникати 

конфліктів. 

4. Незадовільні комунікації. Погана передача інформації є як причиною, так і наслідком 

конфлікту. Іноді не вдається знайти винного в непорозумінні. Це або турист неправильно 

зрозумів інформацію, яку йому запропонував менеджер, під час інструктажу перед 

мандрівкою, чи сам менеджер не дуже чітко висловлювався. Всередині туристичних 



підприємств погана комунікація може бути зумовлена технічними, організаційними, 

психологічними, особистісними та іншими факторами, а несвоєчасна, неповна, 

недостовірна інформація, її приховування спричинюють конфлікти. 

5. Низька ергономічність робочих місць. Така причина викликає конфлікт, коли виконання 

посадової функції не достатньо підкріплене необхідними засобами: немає необхідної 

техніки, недостатній простір (наприклад, для обслуговування клієнта), галас, спека, холод 

тощо. Внаслідок таких факторів підвищується стомлюваність, роздратованість, виникають 

головний біль, стрес і агресія. Все це стає основою конфлікту. 

6. Недоцільний контроль. Важко визначити, яка форма контролю має переважати: жорстка 

чи м'яка. Одне можна стверджувати точно: недоречний (надмірний, або, навпаки, 

недостатній) контроль призводить до конфліктів. Якщо контролювати всі дії (туриста, 

працівника готелю, ресторану або туристичної фірми), то людина рано чи пізно не 

витримає: турист почне обурюватися, а співробітник починає гірше працювати. З іншого 

боку, безконтрольність призводить до безвідповідальності, що теж стає причиною 

конфліктів. 

7. Відмінності у манері поведінки і життєвому досвіді. Люди по-різному реагують на 

конфлікти: хтось їх уникає, хтось вважає джерелом прогресу і за необхідних умов 

скористається можливістю; хтось має стійкість до конфліктів, не провокує їх, однак і не 

уникає; для когось це основний спосіб поведінки. На думку спеціалістів, у середньому, 

сприятливий психологічний клімат у колективі порушує лише 10 % усіх співробітників. 

       

Питання для самоперевірки: 

1.Які причини можуть спровокувати конфлікт в туристичній сфері? 

 

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 
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