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способен на ответственное отношение к обучению, к его органи-
зации и результатам. Только такой обучающийся может осознан-
но взять на себя часть ответственности за выполнение андрагоги-
ческой модели обучения.

Андрагогическая модель обучения предусматривает и обеспе-
чивает активную деятельность обучающегося, его высокую мо-
тивацию и, следовательно, высокую эффективность процесса
обучения.
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Актуальність даної теми полягає в тому, що в туристичній галузі
на сьогоднішній день виникла гостра необхідність співпраці науко-
вців, підприємців та освітян. В Україні приймаються закони, та вно-
сяться до розгляду законопроекти, що не мають наукового підґрун-
тя. У наш час ініціюється відміна ліцензування туроператорської
діяльності, що в більшості країн Європи є одним з головних факто-
рів захисту ринку від шахрайства та надання неякісних послуг. Від-
міна ліцензії та збільшення розміру банківської гарантії призведе до
закриття багатьох невеликих туроператорів, що в свою чергу нега-
тивно вплине на галузь взагалі , та призведе до скорочення робочих
місць для студентів-випускників ВУЗів.

Необхідно терміново визначити зони можливої співпраці, щодо
дослідження наслідків введення запропонованих змін до «Закону



393

про Туризм» [1]. На жаль, як ми можемо побачити в документах, що
доступні на сайті Держслужби, поки що науковці коментують зміни
тільки в аспекті «сталого розвитку» та коректують визначення де-
яких термінів. На думку ж підприємців, зміни призведуть до скоро-
чення кількості підприємств, пропозиція на ринку праці буде значно
скорочена, і необхідно буде вносити зміни до програми підготовки
кадрів, для підвищення якості освіти та зменшувати квоту місць за
спеціальністю «менеджмент туризму».

Сьогодні ми спостерігаємо перенасиченість туристичної галузі
підприємствами на душу населення. В Україні станом на 2012 рік
близько 3000 туроператорів і невідома кількість тур-агенцій, які на-
разі діють без ліцензії. Це сприяє демпінгу та низькому рівню про-
фесіоналізму. Починаючі тур-агенти нічим не можуть аргументува-
ти вибір клієнта в свою користь, окрім знижки. З відміною тур-
агентської ліцензії туристичною посередницькою діяльністю поча-
ли займатись усі бажаючі. Майже кожне велике підприємство має
свій туристичний відділ, що займається бронюванням готелів, авіа-
квитків та екскурсій для співробітників компанії. Таким чином, ту-
ристичні компанії , що мають відповідну ліцензію, офісне примі-
щення, що відповідає вимогам законодавства та висококваліфіко-
ваних робітників, уже втратили більшість своїх корпоративних клі-
єнтів. Це питання вимагає наукових досліджень і врегулювання на
державному рівні шляхом відновлення ліцензування тур агентської
діяльності, контролю якості надання послуг. Збільшення суми бан-
ківської гарантії , про яку наразі іде мова в змінах до «Закону про
Туризм», тільки ускладнить роботу невеликих працюючих агенцій і
збільшить кількість фізичних осіб, що будуть займатись наданням
туристичних послуг вдома.

Щодо співпраці підприємств з навчальними закладами, хочу за-
уважити, що туристичній галузі потрібні фахівці, які розуміють, що
робота в туристичній компанії вимагає творчої та самостійної праці,
уміння генерувати свіжі ідеї та пропозиції, демонструючи при цьо-
му готовність успішно реалізовувати їх в умовах високої конкурен-
ції. Отже, зростають вимоги до особистісних та професійно значу-
щих якостей фахівця, що відображають професійну компетентність,
забезпечують конкурентоспроможність на ринку праці, сприяють
професійній самореалізації та кар’єрному зростанню. Залишається
незрозумілим питання, чому незважаючи на щорічну значну кіль-
кість випускників зі спеціальність «менеджер з організації туриз-
му», підприємства скаржаться на недостатність кадрів. З моїх спо-
стережень за 11 років роботи в туристичній галузі, якість підготовки
кадрів погіршилась. Лише кілька ВУЗів випускають відповідно під-
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готовлених фахівців, що знають іноземну мову, орієнтуються в гео-
графії, менеджменті, мають елементарні поняття про сферу послуг.
Аналіз стану професійної підготовки фахівців туризму свідчить про
невідповідність їх практичної підготовки вимогам працедавців, а
саме: недостатнє вміння позитивно вирішувати конфліктні ситуації;
невпевненість у здійсненні професійних дій; недостатньо вмінь роз-
робляти екскурсійні та туристичні маршрути, складати їх калькуля-
цію [2]. Підприємства, зі свого боку, готові надавати студентам міс-
ця для проходження практики, навіть з можливістю майбутнього
працевлаштування.

Отже, враховуючи сказане, ситуація на підприємствах, що на-
дають туристичні послуги , вкрай критична в плані врегулювання
діяльності, забезпечення конкурентного середовища та якості
підготовки кадрів, що становить загрозу майбутнього туристич-
ної галузі взагалі.

Необхідно на державному рівні пропонувати вирішення ситу-
ації з ліцензуванням і покращувати якість кадрів, що випускають
сьогодні ВУЗи України.
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Сьогодні більшість молодих фахівців не мають достатнього
практичного досвіду роботи, а більшість роботодавців, у свою
чергу, скаржаться на недостатні аналітичні здібності молодих




