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Тема: Вимоги до працівників туристичного підприємства які відповідають за 

обслуговування туристів 

Мета: Охарактеризувати вимоги до працівників туристичного підприємства які відповідають 

за обслуговування туристів; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, 

мислення; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

      Персоналові, як елементу комплексу marketing-mix, часто приписують найважливіше 

значення, тому що персонал перебуває у постійному контакті з клієнтом і може формувати 

уявлення клієнтів про діяльність підприємства на ринку. Персонал фірми з падання послуг 

може бути важливим джерелом переваги цієї фірми або її недоліком. 

   Основою маркетингової діяльності туристичних підприємств є кваліфікований персонал 

з надання послуг. Це стосується осіб, які безпосередньо обслуговують споживачів 

(працівники туристичних фірм, екскурсоводи, гіди, працівники пунктів туристичної 

інформації), а також працівників управлінської ланки. Клієнт оцінює якість туристичного 

продукту і за компетентністю працівників, які його обслуговують, їхньою поведінкою і 

презентабельністю. Ці особи є візитною карткою підприємства при спілкуванні з клієнтами, 

вони повинні добре орієнтуватись не лише у ціновій сфері, питаннях доїзду і відстані, а 

також у питаннях розміщення туристичних об'єктів та деталях їх оточення (комунальне 

сполучення, туристичні траси, виробнича і культурна інфраструктура). 

     Працівник туристичного підприємства повинен володіти відповідними рисами 

характеру, комунікабельністю, бути позитивно налаштованим до виконання побажань і 

потреб туристів. Працівник з обслуговування туристичного руху повинен розмовляти з 

клієнтом, делікатно задавати питання, а також знати або здогадуватись про мотиви рішень 

клієнта. У випадку обслуговування розважальних заходів необхідно ознайомитися з 

традиціями та культурною спадщиною відповідного регіону чи країни, звідки приїхали 

туристи. Знання навичок, традицій і поведінки туристів дозволить надати їм кращі послуги, 

що заохотить їх наступного разу відвідати цю місцевість. Добре підготовлений до роботи 

працівник з обслуговування туристичного руху, його спосіб поведінки та вигляд 

залишаються у пам'яті клієнтів і асоціюються з фірмою, яку ця особа представляє. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Яку роль відграє персонал туристичної сфери у роботі з клієнтами? 

2. Запропонуйте свої вимоги до персоналу туристичної сфери в умовах короновірусної 

хвороби? 

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

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