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У статті розкрито особливості підготовки фахівців сфери туризму у країнах ЄС. У більшості країн світу 
створена система, яка забезпечує підготовку фахівців із туризму. Її складовою є університети й інсти-
тути, окремі курси, різноманітні спеціалізації, що працюють за програмами із туризму з присудженням 
дипломів про вищу освіту різних ступенів. Туризм на рівні вищої освіти вивчається студентами як комп-
лексна система, що забезпечує випускників професійною компетентністю третього рівня туристської ін-
дустрії. Аналіз історії міжнародного туризму дає підстави стверджувати, що на сучасному етапі туризм 
вивчається у вищих закладах у світлі галузі психології, соціології, природничих наук, бізнесу й економіки.
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Постановка проблеми. Дослідження досвіду 
підготовки фахівців у провідних турист-

ських школах світу, вивчення зарубіжних про-
грам і основних моделей навчання переконливо 
доводить доцільність його використання у прак-
тиці вітчизняних освітніх закладів туристсько-
го профілю. Зрозуміло, що кожна із зарубіжних 
туристських шкіл має свою специфіку, відбиває 
особливості туристського бізнесу своєї країни, 
враховує рівень розвинутості інфраструктури 
власного туристського простору, спирається на 
ту мережу контактів, яка створювалася багать-
ма десятиріччями.

Питання туристської освіти безпосередньо 
пов'язане з сучасною кадровою політикою в га-
лузі туризму. Для того, щоб адекватно реагува-
ти на ситуацію, що складається на ринку праці, 
в системі зайнятості, навчальні заклади та пови-
нні забезпечувати розвиток та експертну оцін-
ку навчального процесу, контролюючих програм 
і програм атестації, об'єднуючи теорію і прак-
тику не тільки в навчальних аудиторіях, класах 
і лабораторіях. Навчальним закладам необхід-
но готувати спеціалістів не тільки для практи-
ки сьогодення, але й певним чином справляти 
вплив на створення нових робочих місць (пер-
спективна випереджувальна орієнтація). Голо-
вне завдання навчальних закладів системи – це 
підготовка конкурентоздатних спеціалістів, які 
володіють підприємницькими навичками і вмін-
нями працювати творчо та ініціативно.

Розв'язання вищезазначених суперечнос-
тей потребує нового наукового переосмислен-
ня та усвідомлення мети, завдань, принципів, 
функцій, оновлення змісту, форм і методів про-
фесійно-туристичної підготовки майбутніх ме-
неджерів туризму в кращих університетах Єв-
ропи та внесення рекомендацій щодо підготовки 
таких спеціалістів у вітчизняних університетах 
відповідно до вимог особистісно орієнтованої па-
радигми освіти для забезпечення високої конку-
рентоспроможності.

Аналіз основних досліджень та публіка-
цій. Спеціальним дослідженням з питань теорії 
та практики туристичної освіти присвячені праці 
таких вітчизняних вчених, як В.К. Федорченко, 
М.І. Пальчук, Л.В. Сакун, В.Т. Лозовецька, О.О. Лю-
біцева, Л.І. Поважна, М.І. Скрипник, Г.С. Цехмі-

строва, С.Ф. Соляник, Л.В. Чорна, Л.В. Мальська. 
Крім цього, досягнуто певних результатів в онов-
ленні теорії становлення та розвитку системи 
безперервної професійної освіти в галузі туризму 
завдяки працям російського науковця В.О. Квар-
тальнова, а у визначенні теоретичних основ фор-
мування змісту туристичної освіти – в працях 
І.В. Зоріна. Проблема забезпечення туристичної 
галузі кадрами висвітлена в працях Л.І. Поваж-
ної, Г.С. Цехмістрової, Н.А. Фоменко, а проблема 
визначення змісту та організації практичної під-
готовки спеціалістів туристичної галузі – у пра-
цях В.К. Федорченко, Л.В. Чорної, Л.В. Сакун, 
М.І. Пальчук, Л.В. Кнодель [8].

У науковій літературі питання організації 
туризму розглядали такі автори, як: В. Азар, 
В. Горський, Р. Браймер, В. Кутьєв, В. Липчук, 
М. Соколова, Ю. Темний. Питання спортивного 
туризму розглядали: Грабовський Ю.А., Ска-
лій О.В., Скалій Т.В. Стафійчук В.І. розлядав 
притання рекреалогії. Питання підготовки мене-
джерів розглядали такі автори, як: Л. Володар-
ська-Зола, Д. Дзвінчук, В. Денисюк, Т. Кудряв-
цева. Питання практичної підготовки фахівців: 
О. Варганова, Є. Гормах, Л. Івлєва, Є. Ільїна, 
П. Лузан, Г. Лаврова, М. Олійник, С. Орищен-
ко, В. Орлова, І. Паламар, О. Пантелеймонова, 
О. Туманська, В. Христюк. Використання у на-
вчанні інформаційних технологій: Ю. Бранов-
ський, В. Гуляєв, М. Кадемія, В. Клочко, В. Кудін, 
В. Мінкіна, П. Стефаненко. Навчання інозем-
них мов: О. Письменна, А. Воробйова, І. Зимня, 
Л. Кнодель, І. Кобяцка та ін. [9]. 

Водночас аналіз наукової літератури з про-
блеми дослідження свідчить про те, що, не зва-
жаючи на вагомі результати досліджень і чис-
ленні пошуки в напрямі розвитку туристичної 
освіти питання проходження практики майбут-
ніх менеджерів туризму не отримала ґрунтовно-
го опрацювання дослідниками.

Метою статті є дослідження основних осо-
бливостей підготовки фахівців у високорозви-
нених країнах та розробка рекомендацій щодо 
впровадження їх у вітчизняних університетах.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих результа-
тів. На сьогодні у світі існує 7907 вищих навчаль-
них закладів в 190 країнах світу, що пропонують 
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різноманітні програми навчання в галузі туризму 
та подорожей. Основна їх більшість знаходиться 
в країнах Західної Європи, Австралії та Новій 
Зеландії. Найбільша кількість університетів, що 
готують майбутніх менеджерів туризму розта-
шована в США (17) та в Великій Британії (24) 
[Федорченко, 2004: с. 296]. 

Здійснюючи аналіз навчальних програм єв-
ропейських коледжів та університетів, що здій-
снюють підготовку майбутніх менеджерів туриз-
му (що включає в себе підготовку фахівців до 
оздоровчо-туристської діяльності), було відмі-
чено ряд відмінностей в комплектації складових 
навчання, зокрема, переважаюча більшість на-
прямів навчання мають комплексний характер, 
що включає в себе наступні приклади:
•	бакалавр	мистецтв	в	області	дозвілля	та	ту-

ризму, менеджмент туризму (Європейський уні-
верситет – Барселона, Женева, Монтре, Мюнхен);
•	 менеджмент	 гостинності	 та	 туризму	 (ба-

калавр) (Міжнародний Коледж Туризму і Ме-
неджменту – ITM GmbH);
•	 менеджмент	 дозвілля	 та	 туризму	 (IMC	

Університет прикладних наук – Австрія, місто 
Кремс);
•	 магістр	 в	 галузі	 туризму	 та	 гостинності,	

Спа менеджмент (Швейцарська бізнес-школа 
міжнародного готельного і туристичного ме-
неджменту);
•	магістр	науки	(MSc)	Туристичного	менедж-

менту (MODUL Univercity Vien);
•	підприємництва	туризму,	менеджмент	ту-

ризму (Підприємницька школа Зальцбурзького 
університету прикладних наук, місто Зальцбург, 
Австрія);
•	Бакалавр	і	магістр	«Інновації	і	менеджмент	

в туризмі» (Південний університет Данії) та ін. 
[Мальська, 2008: с. 496].

Здійснюючи моніторинг у системі освіти, була 
виявлена особливість програм навчання, що по-
лягає в тому, що в навчальних закладах Європи 
навчання на бакалавраті становить 6 семестрів 
(3 роки, а в деяких випадках – 5 семестрів, що 
дорівнює 2,5 рокам), але, іноді, при більш де-
тальному навчанні в галузі туризму, існують 
програми, що передбачають навчання 8 семе-
стрів (4 роки). В той же час, навчання на магі-
стратурі триває 4 семестри, що дорівнює 2 роки. 
Навчальна програма передбачає значну частину 
самостійної роботи студента. 

В країнах Західної Європи діє програма, яка 
є однією з найбільш популярних європейських 
програм – це Ерасмус Мундас (Erasmus Mundus). 
Програма Європейської комісії, унікальність 
якої полягає в тому, що студенти навчаються 
в різних університетах, змінюючи їх кожного 
семестру, або кожного навчального року. У рам-
ках Erasmus Mundus з 2001 року було створено 
близько ста магістерських програм на базі ба-
гатьох європейських університетів. Також, осо-
бливістю навчальних програм є те, що студенти 
мають право отримати диплом магістра за спеці-
альністю відмінною від диплома бакалавра [Фе-
дорченко, 2004: с. 296].

Поширеною моделлю навчання в галузі ту-
ризму є навчання за два етапи: навчання в ко-
леджі, або школі туризму та готельного бізнесу, 
навчання в університеті туризму та готельного 

бізнесу, що дало можливість більш детально зо-
середитися на Міжнародному коледжі туризму 
та менеджменту в Австрії (ITM – International 
college of tourism and management), що надає 
диплом бакалавра.

В програмі ІТМ важливе місце надається: 
можливості використання інформаційних і ко-
мунікаційних технологій у професійній манері, 
навичкам управління і ділового адміністрування, 
знанню іноземних мов, гнучкості в професійній 
діяльності; міжкультурній компетенції; вмінню 
працювати в команді; стратегічному мисленню.

В програмі підготовки майбутнього менедже-
ра туризму надається перелік дисциплін, части-
на з яких є обов’язковою, частина – з обмеже-
ним вибором та частина – вільного вибору.

Навчальна програма триває 8 семестрів 
(4 роки). Програма на один семестр передбачає 
від 4-х до 2-х обов’язкових дисциплін, та від 1-ї 
до 3-х дисциплін обмеженого вільного вибору. 
В навчальній програмі передбачено для студен-
тів набрати 20 кредитів, що визначає кількість 
пройдених дисциплін, зокрема, деякі дисципліни 
оцінюються в 0,5 кредита, а деякі – в 1 кредит. 

Навчальні дисципліни, передбачені навчаль-
ною програмою коледжу ІТМ складаються з на-
ступних обов’язкових навчальних дисциплін: 
Основи мікроекономіки, Введення в менеджмент 
гостинності та туризму, Бізнес-математика, 
Основи бізнесу, Основи Макроекономіки, Ан-
тропогенний вплив на навколишнє середовище, 
Комунікації готельного та туристичного бізнесу, 
Функціонування закладів розміщення, Основи 
маркетингу, Фінансовий облік, Управління пер-
соналом в організаціях, Управлінський облік, 
Теорія фінансів, Політика туризму, планування 
та розвиток, Менеджмент інноваційного марке-
тингу, Управлінські навички, Маркетинг в гос-
тинності та туризмі, Призначення управління 
і маркетингу, Фінансовий менеджмент, Дослі-
дження маркетингу, Управління зустрічами 
та конвенціями, Аналіз операцій обслуговуван-
ня, Законодавство в бізнесі та права споживачів, 
Оперативне планування гостинності та туризму, 
Стратегічний менеджмент, Планування туриз-
му в менш розвинених країнах, Міжнародний 
туризм.

Дисципліни обмеженого та ліберального вибо-
ру розподілені на блоки дисциплін, з якого оби-
рається дисципліни. 

Курси, пов'язані з еко-туризмом: Економічне 
зростання та якість навколишнього середови-
ща, Огляд економіки природних ресурсів, Еко-
номіка земельного фонду, Економіка ресурсів, 
Навколишнє середовище та ресурси, Туризм 
і навколишнє середовище, Екологічний туризм, 
Активний туризм, Філософія навколишнього се-
редовища, Екологічна політика та управління. 

Курси, пов'язані з міжнародним туризмом: 
Основи економічного розвитку, Міжнародна тор-
гівля, Економічний розвиток, Міжнародні кому-
нікації, Туризм і навколишнє середовище, Куль-
турні аспекти харчування.

Курси для тих, хто зацікавлений у розвитку 
туристичної нерухомості: Туризм і навколишнє 
середовище, Міське і регіональне планування, 
Маркетинговий аналіз нерухомості, Нерухомість 
та фінанси, Аналіз ринку нерухомості, Управлін-



«Молодий вчений» • № 4 (56) • квітень, 2018 р. 274

П
Е

Д
А

ГО
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

ня нерухомістю, Оцінка нерухомості, Законодав-
ство про нерухомість та житлового будівництва.

Курси пов’язані з соціальним та економічним 
середовищем бізнесу: Проміжна мікроекономіка, 
Проміжна макроекономіка, Економіка трудових 
ресурсів, Економіка Фондових ринків, Міжна-
родні фінанси, Гроші, кредит і фінансова сис-
тема, Основи філософії: соціальні та політичні 
питання, Ділова та професійна етика. 

Курси пов’язані з людською поведінкою осо-
бливо у вмінні працювати в групі: Соціальна ан-
тропологія, Основи лідерства, Гігієна та безпека 
праці, Трудове право, Трудові відносини, Основи 
психології, Основи соціальної психології, Соціо-
логія. 

Курси, що передбачають вивчення маркетин-
гу та поведінки споживачів: Основи споживчої 
поведінки, Розширений маркетинг, Управління 
якістю, Маркетингові комунікації, Управління 
цінами. 

Курси, пов'язані з управлінням в сфері гос-
тинності та туризму: Основи харчування, Куль-
турні аспекти харчування, Менеджмент за-
кладів розміщення, Управління в операціями 
в ресторані, Управління операціями в казино, 
Вина і виноробства, Управління дизайном за-
кладів гостинності, Передові операції в рестора-
ні, Управління доходами, Спеціальні досліджен-
ня в галузі гостинності та туризму. 

Курси, пов'язані з обліком та управлінням: 
Проміжний управлінський облік, Аудит, Про-
міжний фінансовий облік I та II, Оподаткування, 
Покращення управляння фінансами, Особистий 
фінансовий менеджмент, Міжнародний бізнес. 

Курси для підготовки до сертифікованих 
людських ресурсів: Системи компенсації, Найм 
та відбір, ;Навчання і розвиток, Кадрове плану-
вання.

Інші навчальні дисципліни: Вивчення інозем-
ної мови, Хімія сьогодні, Організаційні комуні-
кації, Читання сучасного світу, Основні пись-
менники, Туристські ресурси світу, Критичне 
мислення [Чорна, 2008: с. 78].

При підготовці майбутнього менеджера ту-
ризму до оздоровчо-туристської діяльності 
обираються вибіркові дисципліни, спрямовані 
на оздоровчий туризм, зокрема, вибіркові дис-
ципліни з блоку «Курси, пов’язані з вивченням 
еко-туризму» (наприклад, дисципліни: туризм 
і навколишнє середовище, екологічний туризм, 
активний туризм), «Курси, пов’язані з вивчен-
ням людської поведінки та вміння працювати 
у групі» (соціальна антропологія, основи лідер-
ства, гігієна та безпека праці, основи психології, 
основи соціальної психології, соціологія).

Щодо підготовки магістрів, то вона здій-
снюється на базі освітнього рівня «Бакалавр» 
в Політехнічному університеті бізнес-досліджень 
І. С. С. Е. А. (ISSEA Politecnico di studi aziendali 
universita private a distanza Switzerland). Даний 
швейцарський університет є класичним варіан-
том підготовки майбутніх магістрів наук в галузі 
менеджменту туризму [Сокол, 2006: с. 12].

Навчальна програма передбачає навчання за 
болонською системою протягом двох років. Дана 
академічна навчальна програма гарантує вищу 
освіту, що сформована на професійних засадах 
та забезпечує формування поведінки, необхідної 

для діяльності менеджера туризму. Програма 
навчання «Магістр наук в галузі менеджменту 
туризму» передбачає розширення та вдоскона-
лення основних компетенцій та спеціалізованих 
вмінь в економічній діяльності. 

Основна мета навчальної програми підготов-
ки є сприяння пошуку нового робочого профілю 
майбутнього магістра в надзвичайно складному 
випадку з двох головних причин: 
•	 по-перше,	 дбати	 про	 потреби,	 бажання	

туристів з усього світу, підкреслюючи здатність 
перехоплювати та задовольняти різні самобутні 
культури та традиції, досліджувати шляхи ви-
рішення якнайшвидше;
•	 по-друге,	 викладання	 творчого	 способу	

менеджменту, для того, щоб менеджери могли 
переконати споживачів туристичного продукту 
обирати дестинації, які задовольнять потреби 
туристів, що дає змогу збільшити «вірність» ту-
ристів та надавати кращі послуги на ринку.

 Навчальна програма «Магістр наук в галузі 
менеджера туризму» включає наступні дисци-
пліни: Економіка підприємства, Ділова англій-
ська мова, Мова комунікацій, Якість туристич-
ного процесу, Законодавство туризму – закони 
та правила в Євромед (Євро-Середземномор-
ського партнерства), Принципи туристичного 
маркетингу в області Євромед, Зв'язки з гро-
мадськістю, Управління людськими ресурсами, 
Реклама і просування туризму, Статистика, На-
рада, Конгрес і події (MICE) Управління у Євро-
мед, Принципи обчислювальних наук, Проектні 
роботи, Захист наукової роботи.

Таким чином, фахівець з туризму у євро-
пейських країнах має володіти професіоналі-
зованими знаннями та уміннями самостійного 
туроперейтингу та всіх видів туристських по-
слуг, пропонувати готові конкурентоспроможні 
програми, які передбачають розширений обсяг 
знань у сфері туристсько-готельного та ресто-
ранного бізнесу, технологічними особливостя-
ми підготовки, розробки і надання турів, осо-
бливостями їх тематичного змісту, а також 
знаннями правового регулювання туристської 
діяльності, екології, архітектури, етнографії 
тощо.

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Вивчення досвіду підготовки фахівців 
відомих туристських шкіл світу (швейцарської, 
австрійської, британської та ін.) свідчить, що де-
які підходи у професійній підготовці фахівців із 
туризму можуть бути застосованими в практи-
ці українських освітніх структур туристського 
профілю (відповідність змісту навчання майбут-
ній діяльності, зв’язок навчання з практикою на 
робочих місцях, інтеграція теоретичних курсів 
з предметів, пов’язаних із практикою, інтегра-
ція випускників у міжнародне туристське се-
редовище й ефективна діяльність у ньому, за-
безпечення студентів навчальними посібниками, 
діалогова співдружність викладачів із студен-
тами, диференційований підхід до оцінки їхніх 
знань, оперативність педагогів у наданні студен-
там науково-методичної допомоги, категорична 
вимогливість до професіоналізму працівників 
у галузі туризму, ретельне вивчення іноземних 
мов, індивідуально-колективний підхід до ту-
ристської освіти).
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АНАЛИЗ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ТУРИЗМА В СТРАНАХ ЕС

Аннотация
В статье раскрыты особенности подготовки специалистов сферы туризма в странах ЕС. В большинстве 
стран мира создана система, которая обеспечивает подготовку специалистов по туризму. Ее составля-
ющей является университеты и институты, отдельные курсы, различные специализации, работающие 
по программам по туризму с присуждением дипломов о высшем образовании различных ступеней. 
Туризм на уровне высшего образования изучается студентами как комплексная система, обеспечива-
ющая выпускников профессиональной компетентностью третьего уровня туристской индустрии. Ана-
лиз истории международного туризма дает основания утверждать, что на современном этапе туризм 
изучается в высших учебных в свете области психологии, социологии, естественных наук, бизнеса 
и экономики.
Ключевые слова: менеджер туризма, учебно-методическое обеспечение, высшая школа, выборочные 
дисциплины.
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ANALYSIS OF TRAINING AND METHODOLOGICAL PROVISION  
OF SPECIALISTS OF THE TOURISM FIELD IN THE EU COUNTRIES

The article reveals the peculiarities of the training of specialists in the sphere of tourism in the EU coun-
tries. In most countries of the world a system is created that provides training for tourism professionals. 
Its component is universities and institutes, separate courses, various specializations, working on tourism 
programs with the awarding of diplomas about higher education of various degrees. Tourism at the level 
of higher education is studied by students as a complex system providing graduates with the professional 
competence of the third level of tourism industry. The analysis of the history of international tourism gives 
grounds to assert that at the present stage tourism is studied in higher educational institutions in the light 
of the branches of psychology, sociology, natural sciences, business and economics.
Keywords: tourism manager, teaching and methodological support, high school, selective disciplines.




