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РОЛЬ КРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ДІЯЛЬНОСТІ 
ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ірина Пурська, Софія Білоус, Анна Красько
Львівський національний університет імені Івана Франка

Львів, Україна

Як показує досвід, туристичні підприємства найуразливіше 
реагують як на макроекономічну нестабільність й економічний спад, 
так і політичний неспокій у державі. Зокрема, за даними державної 
служби статистики України протягом кризових 2014-2015 рр.
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кількість суб’єктів туристичної діяльності зменшилась на 37,25% (з 
5071 од. у 2013 році до 3182 од. у 2015 p.). Очевидно, що скоротилась 
і кількість працевлаштованих у туристичній сфері та прибутковість 
туристичних підприємств. Однією із причин такої ситуації є низький 
рівень використання сучасних технологій менеджменту та кризового 
менеджменту зокрема.

Кризовий менеджмент в туризмі -  це сукупність стратегій, 
комплекс заходів та технологій, які допомагають туристичній 
організації передбачити та запобігти кризовим явищам, а також 
належним чином підготуватись, відреагувати та відновити нормальну 
діяльність після кризи [4].

На відміну від ризик-менеджменту, що передбачає оцінку 
потенційних загроз та пошук їх способів уникнення, управління 
кризовими ситуаціями передбачає ефективне подолання загроз до, під 
час і після їх виникнення.

Потрібно відмітити, що кризовий менеджмент -  це вид 
управління, який має бути складовою стратегічного, тактичного та 
оперативного управління діяльністю туристичних підприємств. Крім 
цього, успішний кризовий менеджмент передбачає залучення всіх 
керівників та працівників до цього процесу, а саме: до моніторингу 
бізнес-середовища, виявлення потенційних загроз,
розроблення/реалізації стратегії та тактики діяльності туристичного 
підприємства, усунення негативних наслідків тощо. В процесі 
антикризового управління доцільно дотримуватись
загальноприйнятих законів менеджменту: демократії, інтеграції,
спеціалізації та децентралізації управління, командної роботи, 
мотивації та тайм-менеджменту.

Згідно досліджень всесвітньовідомого німецького фахівця з 
кризового менеджменту Дірка Ґласера (Dirk Glaesser) , кризовий 
менеджмент складається з двох основних фаз:

І. Попередження кризи (Crisis prévention). Її мета -  формування та 
реалізація корпоративної стратегії компанії, що включає в себе 
політику ризику та кризового менеджменту. Ця фаза складається з 
таких трьох напрямів діяльності:

1. Ризик-менеджент (Risk management ). Цей етап передбачає 
такі стратегічні дії як аналіз внутрішнього та зовнішнього бізнес- 
середовища, планування бізнес-стратегії та її реалізація.

2. Попередження кризової ситуації ( Crisis précaution ), що
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включає координацію та корегування тактичних та оперативних 
заходів з метою комплексного виконання бізнес-стратегії та усунення 
потенційних загроз та ризиків.

3. Уникнення кризи (Crisis avoidance). Цей етап націлений на 
використання технологій раннього попередження кризи та 
врегулювання. Серед відомих сучасних інструментів варто вказати 
інформаційні системи I, II та III покоління, метод Дельфі, метод 
перехресного аналізу, SWOT-аналіз, аналіз сценаріїв та інші.

II. Подолання кризи ( Crisis coping ). Це фаза націлена на подолання 
негативних наслідків кризи (limitation of consequences) та відновлення 
нормального функціонування туристичного підприємства (recovery). 
Це фаза прийняття швидких рішень та контрзаходів з метою 
відновлення прибутковості, довіри та репутації організації (рис. !.)•

І. Попередження кризи
Ризик-менеджмент

II. Подолання 
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Рис. 1. Фази кризового менеджменту [4, р.22]
Отож, роль кризового менеджменту є великою в процесі 

ефективного управління діяльністю туристичного підприємства. 
Антикризове управління дає змогу вчасно виявити потенційні ризики 
та загрози, їх усунути або зменшити рівень їх негативного впливу, а 
також ефективно подолати кризи із збереженням прибутковості, 
доброї репутації та відомого іміджу підприємства. Значної уваги в 
кризовому менеджменті надається саме ризик-менеджменту, як 
важливої складової попередження кризової ситуації.
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TURYSTYKA INDUSTRIALNA W POLSCE

Arkadiusz Przybylka
Uniwersytet ekonomiczny w Katowicach 

Katowice, Polska

Turystyka industrialna polega na zwiedzaniu zakladôw pracy rôznych 
branz. Mog^ to bye kopalnie, huty, cukrownie, mlyny, browary i inne. 
Poznaje siç w nich cykle produkcyjne, nowe technologie oraz tradyeje i 
historié produkeji danych wyrobôw. Przez ten rodzaj turystyki popularyzuje 
siç tez gin^ce zawody, pokazuj^c np. sposoby czerpania papieru, rçcznego 
wyrobu szkla lub garnkôw, pieczenia chleba. Czçsto bywa nazywana w 
przypadku zakladôw nieczynnych turystyk^ postindustrialn^. Turystyka 
industrialna jest szans^ rozwoju regionôw, w ktôrych przemysl ciçzki 
przestal pelnic wiod^c^ rolç.1 Dynamiczny rozwôj turystyki industrialnej 
zacz^l siç wraz z likwidacj^ zanikaj^cych branz lub rozwoju technologii 
powoduj^c, ze niektôre rozwi^zania techniczne czy branze byly 
zastçpowane coraz to nowoczesniejszymi bardziej zaawansowanymi 
technologicznie. Obiekty poprzemyslowe zaczçto zamieniac na zabytki 
kultury technicznej. Okresy wczesniejsze, ktôre pozostawily po sobie

1 P. Rôzycki: Geotuiystyka і turystyka industrialna na tie nowoczesnych form  turystyki. Geoturystyka 2010, nr 3- 
4, s. 43-44.
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