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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: 

           У туризмі можна визначити декілька рівнів прояву конфлікту: 

 між туристами (потенційним або реальним) й організаторами туризму 

(менеджерами туристичних фірм, екскурсоводами, гідами, перекладачами, 

співробітниками готелів, офіціантами, водіями транспортних засобів тощо); 

  між працівниками туристичних закладів (конфлікти всередині самої туристичної 

фірми, а також з її конкурентами, контрагентами і посередниками); 

 між туристами (у групових турах, на екскурсіях, у ресторанах, музеях, під час 

проживання в готелі, участі у розважальних заходах тощо). 

     Конфлікти між туристами й організаторами туризму найчастіше виявляються у формі 

різноманітних скарг. Туристи нині, враховуючи жорстку конкуренцію на ринку, більш 

прискіпливо ставляться до питані" виконання своїх прав, передбачених договором. З 

іншого боку, різноманітність й різнорівневість якості надання туристичних послуг, які 

зумовлені діяльністю нових, менш досвідчених, туристичних фірм, провокують туристів на 

конфлікт. У результаті вони скаржаться на неналежне виконання пропонованих послуг, 

несвоєчасне інформування про зміни у програмі туру, недостовірну інформацію про тур 

тощо. Велика кількість конфліктів виникає з приводу оформлення договірної документації. 

Підписуючи договір, покупець до кінця може так і не розуміти, що насправді купує. 

Ускладнює ситуацію й тс, що часто туристична фірма в договорі щодо прав, обов'язків і 

відповідальності, як правило, намагається обумовити якомога більше своїх прав, тоді як для 

туриста визначити багато обов'язків. Звісно, що це стає причиною невдоволення покупця 

послуги. 

    Найчастіше конфлікти можуть виникати у разі грубого ставлення працівника сфери 

туризму (менеджера туристичної фірми, адміністратора готелю, офіціанта тощо) до туриста 

або навпаки. 

    До конфліктів приводять і непорозуміння як результат взаємної помилки. Наприклад, 

менеджер з виїзного туризму, проводячи інструктаж, неправильно назвав час вильоту 

літака, туристу довелося чекати дві години в аеропорту, або адміністратор готелю 

помилився з ключем від номера, переплутав поверхи, неправильно записав паспортні дані 

чи назвав ім'я гостя. Залежно від характеру туриста це може стати джерелом конфлікту. З 

іншого боку, конфлікт може розпочатися і з вини покупця. Наприклад, клієнт бронює номер 

на нетривалий час, після закінчення строку він бажає подовжити своє проживання в номері, 

але цс не завжди можливо, оскільки номер може бути продано. Співробітники готелю 

повинні виселити гостя. Непорозуміння зустрічаються і в діяльності ресторану. 

Припустимо, офіціант не попередив, що замовлена страва буде готова не раніше, ніж за 

півгодини, а турист, не знаючи про це, виявив підвищену знервованість. 

    Часто конфлікти в туризмі виникають за психологічної несумісності партнерів з 

обслуговування й особливостей характеру клієнта. Наприклад, активніший турист постійно 

перебиває спокійнішого екскурсовода, клієнта туристичної фірми дратують повільні дії 



менеджера, відвідувач ресторану принижує офіціанта натяками на можливу винагороду — 

"чайові" — за умови уважного до нього ставлення. При цьому велике значення мають такі 

особисті якості співробітників туристичних підприємств, як стриманість і терпимість. До 

туриста треба вміти знайти індивідуальний підхід. 

    Конфлікти між співробітниками туристичних підприємств і між самими туристами 

мають свою специфіку, але не набули відокремленого незалежного статусу відносно 

конфліктів між туристами і організаторами туризму. Особливість конфлікту полягає також 

у тому, що до нього можуть долучатися нові учасники. Крім того, будь-який із трьох 

умовних рівнів мас велику кількість підрівнів, на кожному з яких, у свою чергу, можуть 

виникати різні види і типи конфліктів із різними динамічними характеристиками. 

 

. 

       

Питання для самоперевірки: 

1.Які рівнів прояву конфлікту в туристичній сфері вам відомі? 

2. Найчастіше в сфері туризму виникають конфлікти між ким, на вашу думку? Чому? 

 

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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