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КОМУНІКАЦІЇ В ТУРИЗМІ В УМОВАХ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ 
 

У статті розглянуто проблему впливу техногенних та природніх кризових ситуацій останніх кількох десятиліть на 

туристичну сферу. Проаналізовано результати ряду іноземних досліджень з порушеної проблематики. Виділено й 

описано характерні особливості окремих кризових ситуацій. Зроблено спробу розкрити основні причини недоліків в 

існуючих планах управління в кризових ситуаціях.  

Окрему увагу приділено особливостям формування та діяльності груп з управління в кризових ситуаціях. Автором 

наведено приклади комунікації в умовах проблемних і особливих криз. Визначено послідовність основних кроків в 

умовах вирішення кризової ситуації.  

Також в роботі розглянуто найбільш поширені помилки комунікації в умовах кризи, такі як: поспішна оцінка, надмірне 

реагування, бездіяльність, спотворення фактів, недостатній прояв співчуття, звинувачення інших, відсутність 

взаємодії, гра в фаворитів зі ЗМІ, надмірне або недостатнє спілкування.  
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Постановка проблеми. Бурхливий розви-

ток глобалізації призвів до того, що туризм став 

передовою галуззю світової економіки. Так, за 

даними Всесвітньої туристичної організації, 

туристична галузь вдвічі випереджає інші за 

темпами розвитку [1]. Однак, попри позитивні 

тенденції розвитку, варто пам’ятати про значні 

труднощі, які можуть створити для сектора 

подорожей і туризму кризові ситуації. 

Туристична галузь доволі гнучка і, як правило, 

швидко виявляє свою здатність до відновлення 

після кризових ситуацій, що і відбувалося після 

таких подій, як, наприклад, теракти і стихійні 

лиха. І все ж, в короткостроковій перспективі, 

негативний вплив таких подій на сектор може 

виявитися досить значним.  

Комунікації є найважливішим елементом 

будь-якої системи управління в кризових ситу-

аціях [2]. Вони допомагають обмежити нега-

тивний вплив кризи шляхом дієвого, своєчас-

ного і відповідального задоволення потреб в 

інформації усіх учасників туристичного проце-

су. Беручи це до уваги, актуальним питанням 

залишається розробка для національних турис-

тичних організацій, організацій з управління 

туристичними центрами та приватного сектора, 

що працює в сфері подорожей і туризму, ком-

плексних рекомендацій в області комунікацій в 

туризмі в умовах кризових ситуацій. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Останнім часом спостерігається зростання 

кількості досліджень і наукових робіт з питань 

управління кризами і комунікаціями в кризових 

ситуаціях в туризмі, числа документів, що 

стосуються планування у всіх туристських 

секторах і на всіх рівнях державного 

управління, числа конференцій і нарад. 

Так, вагомий вклад в дослідження даної 

проблематики зробили колишній Віце-прези-

дент Асоціації туризму США Декстер Коль, 

відповідальний за комунікації та зв'язки з гро-

мадськістю, Партнер-розпорядник Tourismuszukunft 

Даніель Амерсдорффер, колишній Генераль-

ний секретар по туризму Іспанії Герман 

Поррас, Координатор програми комунікацій 

ЮНВТО Сандра Карван.  

Важливо відзначити проведення ВТО 

фахових досліджень: «Соціальні мережі та їх 

вплив на подорожі та туризм в умовах кризових 

ситуацій» (березень 2010 р., Вашингтон, 

США), «Подорожі та туризм в складних 

умовах» ( травень 2010 р., Куала-Лумпур, 

Малайзія) та «Роль соціальних мереж в 

комунікаціях сектора подорожей і туризму в 

кризових ситуаціях» (травень 2011 р., 

Інгольштадт, Німеччина). 

Мета даної статті полягає у визначенні 

сутнісних характеристик кризових ситуацій в 

сфері туризму та забезпеченні індустрії, 

національних та місцевих органів влади і сектору 

туризму практичними інструментами 

комунікацій для застосування їх в умовах кризи. 

Основні результати дослідження. Складові 

елементи поняття кризової ситуації можуть 
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варіюватись в кількості загиблих або поранених. 

Кожна кризова ситуація – трагедія, страждання 

від якої можуть припасти на долю десятків, а то й 

десятків тисяч людей. При цьому вплив кризи на 

туристичну галузь та подальший вплив на життя 

громади в переважній більшості випадків більш 

страшні і спустошливі в порівнянні з прямими 

людськими жертвами. Переконливим прикладом 

виступають окремі кризи останніх десятиліть:  

 Теракти в Луксорі, Єгипет – листопада 

1997 року. У Луксорському храмі терористи 

вбили 62 туристів з Європи. Туристичні потоки 

стрімко скоротилися, що призвело до втрати 

тисяч робочих місць по всій країні. Було 

введено присутність туристичної поліції і через 

рік потоки в’їзних туристів повернулися до 

нормального рівня. 

 Спалах ящуру, Велика Британія – весна-літо 

2001 року. 10 мільйонів голів худоби було забито в 

Великій Британії для запобігання поширенню 

спалаху ящура. Хоча жодного підтвердженого 

випадку зараження людей не було, страх перед 

інфекцією фактично зупинив в'їзний туризм у 

Великій Британії на весь 2001 рік, позбавивши 

роботи десятки тисяч людей, і країні довелось 

провести величезну рекламну кампанію для 

відновлення іміджу країни як дестинації. 

 Теракти, Сполучені Штати Америки – 

вересень 2001 року. 2973 особи загинули в 

терактах з чотирма пасажирськими літаками. 

Повітряне сполучення між США та іншими 

країнами було перервано на багато днів, 

внутрішні польоти різко скоротилися. Втрати 

робочих місць в туризмі та пов’язаних з 

туризмом галузях були значними. Міжнародні 

подорожі в США так і не досягли рівня 2000 

року дев’ять років по тому. 

 ВГРС – листопад 2002 року – липень 

2003. У 37 країнах було зареєстровано 8 096 

випадків захворювання ВГРС (важкий гострий 

респіраторний синдром) і підтверджено 774 

летальних випадки. У повітряних сполученнях 

і в туризмі, особливо в Азії, відбувся різкий 

спад, але наслідки відчув весь світ. Особливо 

великі втрати понесли авіакомпанії, а також 

багато готелів. 

 Цунамі в Індійському океані – грудень 2004 

року. Від цунамі, викликаним землетрусом 

силою в 9,1 бали, на двох континентах загинули 

майже 230 000 чоловік. Спочатку в туризмі 

стався величезний колапс, що зумовив великі 

фінансові втрати та безробіття десятків тисяч 

співробітників сектору.  

 Пандемія вірусного грипу A / H1N1, весь 

світ – 2009 рік. Перший випадок нового 

вірусного грипу, що легко передається від 

людини до людини, був зареєстрований в 

Мексиці. За шість тижнів вірус охопив 12 країн, 

і до літа була оголошена пандемія. Особливість 

вірусу полягала в тому, що він найбільше 

вражав здорових молодих людей. Смертність 

виявилася відносно низькою: в цілому померло 

менше 20 000 чоловік. 

 Землетрус, Гаїті – січень 2010 р. 

Загинули більше 200 000 чоловік, понад 100 

000 отримали травми і не менше 1 мільйона 

людей позбулися житла. Вони стали жертвами 

землетрусу силою 7,3 бали. До землетрусу 

туризм був одним з небагатьох яскравих плям в 

картині економіки і зайнятості. 

 Виверження вулкана Ейяфьятлайокудль в 

Ісландії – 2010 р. Світові авіакомпанії зазнали 

збитків у розмірі 1,7 млрд доларів, підприємства 

туристичної галузі – 2,3 млрд доларів. 

 Політичні протести в Туреччині на площі 

Таксим в центрі Стамбула – 31 травня – 17 

червня 2013 р. Готелі отримали скасування 215 

862 бронюваннь, втративши 54,7 млн євро [3].  

 Загострення політичної ситуації в 

Єгипті – 2013 р. Доходи туристичної індустрії 

Єгипту склали всього $ 5,9 млрд проти $ 12,6 

млрд в 2010 р. [4]. 

Ці події об’єднує те, що всі вони мали 

масштабний негативний вплив на економіку і 

життя населення постраждалих регіонів. Важко 

співіснувати з реальністю кризової ситуації: 

туріндустрія з її очевидними перевагами може 

виявитися маргіналізованою, національний 

імідж може згаснути, люди можуть втратити 

почуття самоповаги і власної гідності, культура 

може бути поставлена під загрозу. Ліквідація 

таких наслідків і є метою дієвої комунікації в 

умовах кризи. 

З 67 відповідей від держав-членів UNWTO в 

ході дослідження 2008 р., випливає, що країни 

починають планувати заходи з управління в 

надзвичайних ситуаціях в сфері туризму лише 

тоді, коли криза вже вибухнула і / або коли важ-

ливість туризму для країни загально визнана. 

Більш того, країни нерідко недооцінюють 

ймовірність виникнення кризових ситуацій і 

тих величезних втрат в, які вони спричиняють. 
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Дії в кризових ситуаціях можна поліпшити, 

що підтверджує ще одне обстеження, проведе-

не працівниками Інституту управління кризо-

вими ситуаціями в туризмі штату Флорида, які 

обстежили 56 Бюро по організації прийому 

відвідувачів і Рад з розвитку туризму в штаті 

Флорида, США. Хоча туризм в штаті високо 

розвинений, обстеження показало, що тільки 24 

з 56 організацій мали плани управління в кризо-

вих ситуаціях, що становить не більше 43%. З 

24 представлених планів управління в кризових 

ситуаціях штату тільки в 17 фігурувала тур-

індустрія. Решта сім були загальними планами 

управління в надзвичайній ситуації штату [1].  

Плани, як правило, мають більш розвинені 

країни, тоді як «під ударом» знаходяться менш 

розвинені країни їх не мають. Зазвичай, менш 

розвинені країни більше залежать від туризму 

як відсотка в ВВП і зайнятості. Відсутність 

формального планування призводить до непро-

порційно високого ризику для країни або ре-

сурсів регіону і ставить під загрозу існування 

населення. Серед туристичних напрямків, що 

мають реальні плани управління і комунікацій 

в кризових ситуаціях, ці плани неоднозначні з 

точки зору фокусу, досконалості і повноти. 

Більшість планів націлено на заходи по ослаб-

ленню негативних наслідків за допомогою ско-

ординованої участі ключових фігур як в групі 

швидкого реагування на кризу, так і в роботі 

груп учасників туристського процесу, причому 

найпомітнішою серед них є ЗМІ, а також захо-

ди з однакових повідомлень, що не містять протиріч.  

Як правило, має бути група управління в 

кризових ситуаціях в складі, в першу чергу, 

представників внутрішнього загального управ-

ління і керівного органу, і група комунікацій в 

кризових ситуаціях в складі, перш за все, осіб, 

які несуть пряму відповідальність за зв’язок з 

різними групами і є ключовими в даній ситуації 

і в організації. Роль цих груп полягає в коорди-

нації зусиль та забезпеченні послідовності в 

змісті повідомлень і турботі про клієнтів.  

У кожної кризи є особливі або неперед-

бачені обставини, тому може знадобитися 

внесення змін до будь-якого плану комунікацій 

в кризових ситуаціях. Такий план повинен 

включати точну і своєчасну інформацію про 

наслідки кризи, план передбачених заходів, 

терміни виходу інформації, звіти про те, що вже 

зроблено / і буде зроблено, корисну інформа-

цію для громадськості про безпеку, а також 

виявлення та просування офіційних джерел 

інформації, від яких надходить оновлена 

інформація.  

В цілому організації туристичного сектору 

все частіше визнають корисність і важливість 

управління та комунікацій в умовах кризи. Од-

нак вони все ще перебувають в меншості. Навіть 

якщо кризове планування становить частину їх 

діяльності, рівень професіоналізму в кожній 

організації далеко неоднаковий. Також актуаль-

ним залишається питання і про те, наскільки по-

вно плани можуть бути реалізовані в ході кризи.  

Все починається з розуміння ризику і з 

уміння керувати ним. Якою б не була криза і 

властиві їй проблеми, кращою реакцією за 

будь-яких обставин буде своєчасне надання 

інформації – надійної, об’єктивну і зрозумілої, 

яка заслуговує довіри, – аби ключові учасники 

туристичного процесу могли діяти відповідно 

до неї, а туристи – корегувати свої дії, 

забезпечивши власну безпеку [5]. 

Прикладом комунікації з проблемною і особ-

ливою кризою служить подія, пов’язана зі здо-

ров’ям, наприклад, інфекційне захворювання. 

На відміну від більшості стихійних подій ці по-

дії можуть мати динамічний характер, що вима-

гає швидкої зміни комунікаційних повідомлень 

і рекомендованої послідовності дій. Може зна-

добитися також зміна засобів передачі 

повідомлень. 

Іншим прикладом того, як комунікації в 

умовах кризи можуть змінюватися в залежності 

від особливостей події, служить 

цілеспрямованість повідомлень. Наприклад, 

така техногенний подія, як аварія на транспорті, 

або геологічна подія, як землетрус, мають чітко 

визначені початок і кінець, зазвичай мова йде 

про хвилини або, можливо, годинах. Для 

професіонала в сфері комунікацій важливо 

зайнятися проблемами страждань, дій і довіри в 

окремій, але інтегрованої послідовності кроків: 

 Крок I. Публічна заява керівника 

організації з визнанням і висловленням 

співчуття і з зобов’язанням організації зробити 

все можливе для допомоги постраждалим. 

 Крок II. Через кілька годин після події 

полягає в роз’ясненні заходів, які організація 

приймає для вирішення ситуації. 

 Крок III. Через кілька днів після події, і 

починається формування посткризового іміджу 

і програми організації на майбутнє. 
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Ключем до ефективних комунікацій в 

умовах кризи є ідентифікація найбільш 

ймовірних ризиків і криз, з усіма їх особливими 

проблемами, а потім розробка конкретних 

планів комунікації і заходів по кожній події. 

Чим детальніший план, тим ефективнішим 

буде результат його реалізації [6]. 

Найпоширенішими помилками в комунікації є: 

1. Поспішна оцінка. Ніколи не давайте 

оцінку і не робіть висновки, не маючи фактів і 

підтвердження. Домисли тільки позбавлять 

довіри і підуть на шкоду організації. 

2. Надмірне реагування. Ефективність є 

похідною від думки про вас як про професіонала. 

Будьте на одному рівні в вашому підході і ніколи 

не коментуйте те, чого ви не знаєте. 

3. Бездіяльність. Відсутність своєчасних 

професійних повідомлень може призвести до 

втрати контролю над меседжем. Вся подія буде 

розвиватися без вас, і це може стати 

найбільшою помилкою.  

4. Спотворення фактів. Ніколи не 

спотворюйте факти заради підтримки свого 

повідомлення, факти є факти. Ви позбудетеся 

довіри коли спливе істина, а при цьому 

постраждає і ваша організація. 

5. Недостатній прояв співчуття. Коли 

люди страждають від кризи, першим пріорите-

том вашої організації є надання всієї можливої 

підтримки, демонстрація заклопотаності і 

співпереживання. Це проявляється в першу 

чергу в поведінці і коментарях представника зі 

зв’язків з громадськістю. 

6. Звинувачення інших. Звинувачення інших 

погано позначається на вашій організації. 

Навіть якщо це справедливо, уникайте цього. 

Нехай істину висловлять інші. 

7. Відсутність взаємодії. Для збереження 

послідовності в меседжі вкрай важлива взаємо-

дія всіх рівнів організації. Потрібна єдність в 

позиції і один затверджений офіційний 

представник. 

8. Гра в фаворитів зі ЗМІ. Результатом 

надання важливої інформації тільки одному 

медійного засобу або медійному каналу призведе 

до невірного висвітлення по інших каналах без 

урахування вашої позиції. Це викличе також 

образу у тих, кого залишили без уваги. 

9. Надмірне або недостатнє спілкування. 

Не вважайте себе зобов'язаним забезпечувати 

безперервний потік інформації, якщо вона не 

має відношення до кризи. З іншого боку, не 

будьте надмірно стримані, притримуючи 

важливу для ЗМІ інформацію. Користуйтеся 

своїм правом вибору і думайте про те, чого 

потребують ЗМІ для своєї роботи. 

Висновки та пропозиції. Не буває двох 

абсолютно однакових організацій, і кожна 

криза має особливості, що відрізняють її від 

всіх інших, а тому не може бути чарівної 

формули, за якою інструменти кризових 

комунікацій виявляють найбільш повно свою 

ефективність у всіх ситуаціях. Які інструменти 

вибрати, в якій послідовності або в якому 

поєднанні їх застосовувати і момент їх 

використання – все це, в кінцевому рахунку, 

рішення, які повинні приймати професіонали в 

області комунікацій і досвідчені менеджери 

кожної туристичної організації. 

Беручись за розробку і реалізацію плану, 

важливо враховувати всі інструменти. 

Наприклад, серйозною помилкою може бути 

концентрація тільки на новій технології та 

соціальних мережах як засобах комунікацій під 

час кризи. Поєднання традиційних 

комунікаційних і медійних інструментів з 

новою технологією має шанс охопити ширшу 

аудиторію і дати в цілому більш надійний і 

повноцінний результат в довгостроковій 

перспективі.  
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Кривопалий Д.В.,  

КОММУНИКАЦИИ В ТУРИЗМЕ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ 

В статье рассмотрена проблема влияния техногенных и природных кризисных ситуаций последних нескольких 

десятилетий на туристическую сферу. Проанализированы результаты ряда иностранных исследований по 

затронутой проблематике. Выделены и описаны характерные особенности отдельных кризисных ситуаций. Сделана 

попытка раскрыть основные причины недостатков в существующих планах управления в кризисных ситуациях. 

Особое внимание уделено особенностям формирования и деятельности групп по управлению в кризисных ситуациях. 

Автором приведены примеры коммуникации в условиях проблемных и особых кризисов. Определена 

последовательность основных шагов в условиях решения кризисной ситуации. 

Также в работе рассмотрены наиболее распространенные ошибки коммуникации в условиях кризиса, такие как: 

поспешная оценка, чрезмерное реагирование, бездействие, искажение фактов, недостаточное проявление 

сочувствия, обвинение других, отсутствие взаимодействия, игра в фаворитов со СМИ, чрезмерное или 

недостаточное общение. 

Ключевые слова: урегулирование конфликтов, связи с общественностью, кризисные коммуникации, туризм, 

туристическая индустрия. 

 

Kryvopalyi D.,  

COMMUNICATIONS IN TOURISM IN CRISIS SITUATIONS 

The article deals with the problem of the influence of technogenic and natural crisis situations of the last several decades on 

the tourism sector. The results of several foreign studies on this issue have been analyzed. The peculiarities of individual crisis 

situations have been distinguished and described. An attempt to reveal the main causes of shortcomings in existing crisis 

management plans has been done. 

Particular attention has been paid to the peculiarities of the formation and activity of crisis management teams. The author 

presents examples of communication in the context of problematic and special crises. The sequence of the main steps in the 

crisis conditions has been determined. 

The most common errors of crisis communication have been researched, namely: hasty conclusions, excessive response, 

inactivity, distortion of facts, lack of sympathy expression, accusations of others, lack of interaction, playing favorites with the 

media, excessive or insufficient communication.  

Key words: conflict resolution, public relations, crisis communication, tourism, tourism industry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


