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В статті здійснено спробу виявити соціальні та комунікативні переваги розвитку 

програм освітнього туризму підприємствами міжнародного туризму. Встановлено, що в 

сучасному світі співробітництво в галузі освіти є найважливішим і актуальним завданням 

багатьох країн, оскільки саме навчанню і вихованню молоді належить істотна роль у 

процесі духовного зближення народів, інтеграції світової спільноти. Окреслені фактори 

сприяють бурхливому розвитку міжнародного освітнього туризму, під яким слід розуміти 

поїздки з метою навчання за кордоном. Узагальнено, що такий вид туризму об'єднав дві 
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international educational tourism that should be understood as trips for the purpose of 
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tourism and education 
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чи практичними завданнями. Сучасні засоби 

пересування та технології зв'язку швидко 

долають географічні відстані, роблячи 

умовними міждержавні кордони. Сьогодні в 

морі інформації та ініціатив вчитися і 

пізнавати світ можна не тільки сидячи за 

партою, але особисто зустрічаючись з 

досліджуваним об'єктом. 

Туризм дає можливість спілкування з 

усім світом, він перетворився в джерело 

досвіду і освіти, став стилем життя і 

інструментом кар'єри. Саме розвитком 

технологій комунікації ми зобов'язані 

відродженню і поширенню міжнародного 

освітнього туризму, який, повертаючи нас до 

історичної традиції, дозволяє пізнати світ, 

подивитися на свою освіченість з боку іншої 

культури [1]. 

Бурхливий розвиток міжнародного 

освітнього туризму в XXI ст. зумовлений 

сучасним рівнем і особливостями розвитку 

суспільства. Так, стрімкий темп життя з його 

дефіцитом часу і різноманітністю 

можливостей а також зміцнення позицій 

активного здорового способу життя 

детермінував сучасну популярність 

міжнародного освітнього туризму як 

альтернативи дозвільному проводження 

часу.  

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій дав змогу встановити, що сучасні 

дослідники  здійснюють численні спроби для 

встановлення актуальних тенденцій 

розвитку програм освітнього туризму 

підприємствами міжнародного туризму 

(І. Сазонець [4], С. Сардак [3], В. Саричев [6], 

К. Стоян [1], Г. Тарасюк [2], О. Ястремська [7] 

та ін.). Однак наукових праць, де окреслено 

комунікативні та соціальні переваги програм 

освітнього туризму підприємствами 

міжнародного туризму нами не знайдено. 

Мета статті полягає у висвітленні й 

аналізі соціальних та комунікативних 

переваг розвитку програм освітнього 

туризму підприємствами міжнародного 

туризму. Для вирішення сучасних викликів, 

що постають перед економічною наукою 

передбачається проведення аналізу 

соціальних та комунікативних переваг 

розвитку програм освітнього туризму 

підприємствами міжнародного туризму. Для 

цього в якості методичного інструментарію 

наукових і прикладних розробок 

використовуватиме методи прогнозування, 

структурно-функціонального та 

економічного аналізу, загальнонаукові та 

економіко-статистичні методи, а також 

системний і комплексний логічний підходи 

до вивчення стану та тенденцій розвитку 

міжнародного туризму. 

Виклад основного матеріалу. В 

сучасному світі співробітництво в галузі 

освіти є найважливішим і актуальним 

завданням багатьох країн, оскільки саме 

навчанню і вихованню молоді належить 

істотна роль у процесі духовного зближення 

народів, інтеграції світової спільноти. 

Окреслені фактори сприяють бурхливому 

розвитку міжнародного освітнього туризму, 

під яким слід розуміти поїздки з метою 

навчання за кордоном [2].  

Практично у кожної людини є 

вродженою властивістю – бажання 

подорожувати і прагнути до зміни місць. 

Мета подорожі може бути 

найрізноманітнішою – пізнавальною, 

діловою, заради отримання сильних 

відчуттів, пошуку пригод, для відволікання 

від монотонності повсякденного життя і для 

відпочинку. 

Початок туристичної діяльності 

з'явився ще в глибоку давнину. Торгівля, 

жага пізнання і відкриттів, релігія, навчання 

або просто відпочинок є мотивами 

переміщення людей. В даний час туризм 

став масовим соціально – економічним 

явищем міжнародного масштабу. З точки 

зору багатьох людей туризм пов'язаний з 

відпочинком, новими враженнями і 

задоволенням. Він перетворився в 

характерну рису стилю життя сучасної 

людини, яка прагне до зміни, до пізнання, до 
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яскравих вражень і різноманітності світу. 

З економічної точки зору туризм являє 

собою особливий вид споживання туристами 

матеріальних благ, товарів і послуг, який 

виділяють в окрему галузь господарства. 

Туризм гарантує туристам все необхідне: 

культурно – побутові послуги, об'єкти 

розміщення та харчування, транспортні 

засоби та розваги. У багатьох країнах туризм 

– це вагома стаття державних доходів і одна 

із найбільш перспективних галузей 

національної економіки. 

Подорожі завжди носили цільовий 

характер, часто поєднуючи в собі відразу 

кілька цілей. Існують різні класифікації видів 

туризму. Наприклад, в цільовій класифікації 

видів туризму виділяють «рекреаційний» і 

«пізнавальний» як найпоширеніші види 

туризму. Крім цього, однією з важливих 

напрямків міжнародного туризму 

вважається «освітній туризм», головним 

завданням якого є отримання знань, 

навичок і умінь в інших районах нашої 

планети [3].  

Згідно зі статистичними даними вік 

туристів, які вдаються до цього виду 

туризму, становить від 19 до 25 років. 

Логічно, що пік туристичної активності 

спостерігається під час офіційних канікул. 

Найбільш поширеним бажанням молоді, що 

вдалися до освітнього туризму, є поліпшення 

рівня володіння тією або іншою іноземною 

мовою. Різні туристичні агентства 

пропонують путівки в різні мовні табори в 

літні місяці. Так як в літньому таборі між 

собою молоді люди часто розмовляють 

рідною мовою це дозволяє 

попрактикуватися в щоденному розмовному 

спілкуванні іноземною мовою, вивчити 

традиції та звичаї простих людей. Так само 

існують програми з проживанням туриста в 

сім'ї місцевих жителів. Такі програми 

викликають підвищений інтерес у бажаючих 

в майбутньому працюватиме за кордоном.  

До освітнього туризму також вдаються 

молоді фахівці і студенти, що проходять різні 

практики, стажування на іноземних 

підприємствах [4]. Зазвичай вони отримують 

запрошення від компанії, яка займається 

оформленням всіх необхідних документів, а 

так само може надавати житло. 

Сучасний розвиток міжнародних 

відносин, прагнення ряду країн полегшити 

умови відвідування їх території іноземними 

громадянами сприяють розвитку освітнього 

туризму. В останні роки на ряду з 

англомовними країнами для освітнього 

туризму багато хто вибирає Японію, Китай і 

країни, місцеве населення яких спілкується 

арабською мовою [5]. 

Таким чином, поняття «освітній 

туризм» є похідним від таких понять як 

«пізнавальний», «культурний», «культурно-

пізнавальний», «екскурсійно-пізнавальний» 

туризм. Оскільки в українському 

законодавстві відсутній єдиний базовий 

термін освітнього туризму, різні автори 

пропонують різноманітні трактування даного 

поняття.  

Зокрема, В. Саричев дає наступне 

визначення: «освітній туризм – діяльність 

відвідувачів та екскурсантів, для яких освіта 

і навчання – основна або другорядна мета 

поїздки» [6]. Освітній (або навчальний) 

туризм – досить поширений напрямок 

туристичного ринку, так як поєднує в собі дві 

можливості – відпочинок і освіту [7]. Можемо 

сказати, що «освітній туризм» – це поїздка 

або тур з освітньою метою, однак на думку 

багатьох дослідників ця мета не єдина, а 

деякі з науковців стверджують, що освітня 

мета може бути і не головною в такій поїздці. 

Останнє твердження вважаємо помилковим, 

так як головна мета поїздки повинна 

визначати вид туризму. Якщо вона не є 

освітньої, то і вид туризму, до якого вона 

належить повинен бути інший. Також 

помилково виділяти в освітньому туризмі 

мету задоволення допитливості і інших 

пізнавальних інтересів, так як «туризм» 

невіддільний від процесу пізнання, і будь-

який його вид буде пов’язаний з отриманням 
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будь – яких знань. Крім того, надмірно 

згадується авторами деяких дефініцій 

часовий проміжок, відведений для освітньої 

мети поїздки, оскільки туристом або 

мандрівником вважається особа, що 

перебуває в відвідуваному місці (країні) не 

більше одного року. Таким чином, якщо 

термін поїздки перевищує один рік, то з 

точки зору туризму особа буде вважатися 

мігрантом або постійним жителем, а не 

туристом.  

Встановлюючи період «від 24 годин до 

6 місяців» або «від 15 днів до 3 місяців», 

автори лише загострюють увагу на 

терміновості отримання освіти, що, по суті, 

не має для поняття «освітній туризм» 

особливого значення. Ще одним, на нашу 

думку, недоліком, є відсутність в 

представлених дефініціях згадки про 

споживачів даного виду туризму, тобто 

цільовий сегмент, для якого призначені 

освітні поїздки.  

Таким чином, в якості робочого 

визначення в даній роботі ми будемо 

використовувати наступне: освітній туризм – 

це вид відпочинку, основною метою якого є 

вивчення іноземних мов або інших 

дисциплін (історії, економіки, менеджменту, 

маркетингу та ін.), а також задоволення 

допитливості, підвищення кваліфікації та 

придбання нового досвіду в тій чи іншій 

професії або сфері діяльності (табл. 1). 

Таблиця 1  

 Особливості видів освітнього туризму 

№ Види освітнього 

туризму 
Особливості освітнього туризму 

1 Мовний туризм Найпоширеніша гілка в навчальному туризмі, так як охоплює 

практично всі вікові категорії 

2 Спортивний 

туризм 

Головним завданням спорт-туризму є тренування, навчання і 

досвід в тому виді спорту, який обраний в якості основного. 

Навчальний курс складається з часу безпосередньої практики 

під контролем досвідчених тренерів. Зазвичай, навчання 

ставлять в першу половину дня, при цьому обов'язково 

рівномірно розподіляти навантаження. Післяобідній період 

відводиться на розваги, відпочинок, тощо 

3 Професійне 

навчання 

Тури, засновані на організації професійного навчання, досить 

великі за своєю програмі. Навчитися за кордоном будь – якої 

професії, перейняти досвід, підвищити кваліфікацію, все це 

можливо в рамках професійного навчання за кордоном. Такі 

тури можуть бути довший за часом, ніж всі інші, а насиченість 

освітньої програми набагато більш щільною 

4 Діловий туризм Значною мірою спрямований на перепідготовку кадрів та 

підвищення кваліфікації. В практичній площині проводяться 

заходи з консультування, організації конференцій, семінарів, 

тренінгів, шкіл, конкурсів, заходів щодо пошуку постачальників 

та контрагентів. 

 

Нині освітній туризм розглядається як 

частина молодіжного туризму. Якщо 

говорити про міжнародний туризм, то тут 

дослідники в основному орієнтуються на два 

напрямки: в'їзний та виїзний. Існує безліч 

інших класифікацій туризму, наприклад, за 

програмними цілями поїздки, за віковою 

категорією, за тривалістю перебування. 

Разом з тим, міжнародний туризм, де 

цільовою аудиторією є молодь, виступає 
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одним з самих швидкорослих і динамічних 

напрямків світового туристського ринку. 

Молоді люди подорожують з метою – 

поєднати подорож з навчанням, роботою або 

волонтерською діяльністю. 

На даний час для розвитку 

міжнародного освітнього туризму необхідні 

не тільки розвинена інфраструктура 

туристської галузі, а й врахування специфіки 

академічних обмінів в галузі освіти. 

Примітно, що нині в освітній програмі з будь-

якої спеціальності освітній туризм може бути 

використаний в якості ефективної форми 

навчання. Для ряду спеціальностей освітній 

туризм має особливе значення. Нині у ЗВО 

України на різних спеціальностях 

проведення освітніх турів не передбачено 

стандартами освіти. Більшість з таких турів 

проводиться в рамках організації 

навчальних практик. 

В процесі дослідження нами було 

зібрано матеріали щодо видів діяльності 

туристичних підприємств України (табл. 2). 

Таблиця 2 

Характеристика діяльності туристичних підприємств України, за видами туристичних послуг 

Туроператор Спеціалізація

Аккорд-тур Автобусні та авіа тури по Європі; тури по Україні; ділові тури. 

Join UP 
Пляжний відпочинок; екскурсійні тури. Екскурсійні тури та круїзи; 

відпочинок з дітьми; гірськолижні тури; Пляжний відпочинок. 

Anex Tour 
Автобусні, авіа тури; тематичні тури; корпоративний туризм. Пляжний і 

СПА відпочинок; сімейний відпочинок; дитячий відпочинок. 

TEZ Tour 
Пляжний відпочинок; сімейний відпочинок; дитячий відпочинок; 

яхтинг; гірськолижні тури. Корпоративний туризм; подієвий туризм. 

ТПГ (TPG) Бліц-тури; гірськолижні тури. Автобусні та авіа тури по Європі;  

Coral Travel 
Автобусні тури; тематичні тури; дитячий відпочинок. Відпочинок в 

Греції; автобусні та авіа тури; круїзи; дитячий відпочинок. 

TUI Ukraine 
Пляжний відпочинок; екскурсійні та оздоровчі тури; морські круїзи; 

гірськолижні тури. Рекламні тури; автобусні, авіа тури. 

Pegas Touristik 
Екскурсійні тури; авіа подорожі, автобусні тури, круїзи. Відпочинок на 

морі; тури по Україні; тури для школярів; рекламні тури. 

Алголь 
Пляжний відпочинок; гірськолижні тури; лікувальні тури; тури 

вихідного дня. Індивідуальні та групові тури; круїзи. 

Роза вітрів 
Автобусні та авіа тури по Європі; круїзи; екзотичні тури; Авіа, ж / д і 

автобусні тури; комбіновані тури; лікування; дитячі тури. 

Танго Тревел Екскурсійний туризм; весільні подорожі; круїзи.

Mouzenidis 

Travel 

Відпочинок в Тунісі; екскурсійні та екзотичні тури. Відпочинок на морі; 

круїзи; дитячий відпочинок. Пляжний відпочинок; пакетні тури; круїзи. 

Наталі Турс 

Пляжний відпочинок і екскурсійні програми; гірськолижні тури; 

дитячий відпочинок. Тури по Україні та за кордон; круїзи; оренда 

транспорту; медичний туризм. 

Інкомартур Туристичні та MICE поїздки в Італію будь-якого рівня і формату. 

Сакумс Пляжний відпочинок; екскурсійні тури. Індивідуальні та групові тури; 

САМ 
Відпочинок і працевлаштування; дитячий відпочинок; екскурсії в 

Європу. Подієві тури; весільні подорожі; пляжний відпочинок 
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продовження табл. 2 

Сієста (Siesta) 
Відпочинок на морі; екскурсійні тури; week-end тури; тематичні тури; 

дитячий відпочинок. Відпочинок в Іспанії; екскурсійні тури; тури 

вихідного дня. 

1000 Доріг 
Екзотичні тури; тури по Європі; навчання за кордоном; корпоративні 

тури. Групові та індивідуальні тури і екскурсії по Франції, Італії. 

Oasis Travel 

Ukraine 
Пляжний відпочинок; екскурсійні тури.

Пан Укрейн 
Пляжний відпочинок; автобусні тури; екскурсійні, бізнес і luxury тури; 

навчання за кордоном. 

ЛюбоСвіт Організація зимового відпочинку, на морі і СПА-курортах Болгарії.

Міст Тур 
Індивідуальні та групові тури по всій Азії; екстремальні, лікувальні, 

освітні, паломницькі тури; ділової та корпоративний туризм. Автобусні, 
авіатури; відпочинок на морі; відпочинок для дітей; лікувальні тури. 

ТК-Велт (Велт) Автобусні, авіатури; лікувальні тури; гірськолижні курорти; подієві тури.

Феєрія (Feerie) Автобусні, авіатури; SPA і лікувальні тури; тури по Україні; екзотика.

Єременко і 
партнери 

Туристичні та MICE поїздки в Італію будь-якого рівня і формату. 

GTO Travel Індивідуальні та групові тури; Пляжний відпочинок; екскурсійні тури.

CITA (Сита) Подієві тури; весільні подорожі; пляжний відпочинок; екскурсійні тури.

Альянс Відпочинок на морі; екскурсійні тури; week-end тури; тематичні тури; 

Іспатур Відпочинок в Іспанії; екскурсійні тури; тури вихідного дня. 

Діліжанс 

тревел 
Пляжний відпочинок; екскурсійні тури по Європі.

Impala Travel Тематичні і екзотичні тури; аюрведа; круїзи; освіту за кордоном. 

Оріон-Інтур Екзотичні тури; навчання за кордоном; корпоративні тури. 

MSF Travel Групові та індивідуальні тури і екскурсії по Франції, Італії. 

Албіз-тур Гірськолижні, гастрономічні, весільні тури; тури вихідного дня; круїзи.

Тасс тревел Пляжний відпочинок; круїзи; дитячий відпочинок; корпоративні тури.

Поехали с нами Пляжний відпочинок; екскурсійні тури.

Паспарту 

тревел 
Відпочинок в Ізраїлі; екскурсійні тури; медичний туризм. 

Олди тревел Пляжний відпочинок; весільні подорожі.

Звездный тур Тури по Україні; оздоровлення; навчання за кордоном; круїзи. 

Week_travel 
Медичний туризм; автобусні тури; екскурсійні, бізнес і luxury тури; 
навчання за кордоном. 

Victoria-tour Автобусні, авіатури; тури по Україні; відпочинок для дітей. 

Travel point 
Організація зимового відпочинку, відпочинку на морі і СПА-курортах 

Болгарії. 

Rainford travel 
Гірськолижні тури; дитячий відпочинок; СПА та лікування; екскурсійні 

тури. 

Kom iroffka 
Індивідуальні та групові тури по всій Азії; екстремальні, лікувальні, 

освітні, паломницькі тури; ділової та корпоративний туризм. 

Express-tour 
Автобусні, авіатури; відпочинок на морі; відпочинок для дітей; 

лікувальні тури. 

BG group Медичний туризм; лікувальні тури; гірськолижні курорти; подієві тури.
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Важливим показником визначення 

підходів туристичних підприємств щодо 

реалізації соціальних функцій є надання 

послуг з ділового туризму. Діловий туризм 

можна вважати формою освітнього туризму 

для працівників компаній та установ, які 

підвищують кваліфікацію. Діловий туризм 

включає в себе відвідування різних заходів, 

таких як виставки, конференції, зустрічі та 

інші заходи, які мають велике значення в 

соціальному, політичному та комерційному 

відношеннях. У порівнянні зі звичайним 

туризмом, діловий туризм включає меншу 

частину населення з різними мотивами. 

Діловий туризм можна розділити на основні 

та другорядні види діяльності. Основні з них 

пов'язані з бізнесом включають такі види 

діяльності, як консультування, проведення 

конференцій, організація заходів щодо 

пошуку постачальників та контрагентів. 

Вторинні пов'язані з туризмом (дозвіллям) та 

включають такі заходи, як обіди, розваги, 

шопінг, огляд визначних пам'яток. Також, 

діловий туризм може включати 

індивідуальні поїздки та поїздки в 

невеликих групах щодо певних бізнес 

інтересів 

Серед аналізованих підприємств 

України послуги ділового туризму зводяться 

до наступних: поїздки на тематичні 

виставки, організація семінарів та 

профільних конференцій, ділові, бізнес та 

заохочувальні поїздки, оздоровчі, 

екскурсійні пляжні та круїзні і програми, 

подієвий туризм (івент-туризм), зустріч, 

супровід, проводи, розміщення в готелях 

будь-якого класу зі знижками, організація 

харчування, замовлення транспорту, оренда 

поромів, яхт, кораблів, розважальні 

програми, послуги професійних 

перекладачів і гідів. Слід зазначити, що 

перелік послуг з ділового туризму значно 

ширший. Так аналізовані підприємства 

організують послуги бізнес туризму за 

вимогою і перелічені програми є в цілому 

найбільш розповсюдженими та 

популярними запитами серед зацікавлених 

осіб. В цілому, розподіл аналізованих 

підприємств України за видами послуг, що 

надавалися в сфері ділового туризму в 2019 

році представлено на рисунку. 

Систематизація аналізованих 

підприємств України за видами послуг, що 

надавалися в сфері ділового туризму за 2019 

році дає змогу стверджувати, найбільш 

затребуваним є ділові екскурсії, подієвий 

туризм та ділові та заохочувальні поїздки. 

Також, слід відзначити, значну кількість 

практик з надання послуг бізнес туризму не 

можливо відобразити, так як вони 

надаються за індивідуальними вимогами 

замовників. Майже кожне замовлення є 

комбінованим та містить 3-4 опції з 

представлених у графічному матеріалі, в 

загальному висновку надання такого виду 

туристичних послуг складно класифікувати.  

Висновки. Підводячи підсумки, можна 

зазначити, що в широкому сенсі освітній 

туризм – це вид туризму, мета якого – 

придбання нових знань і навичок в рамках 

навчального процесу, здійснюваного поза 

територією постійного місця проживання 

туриста. Освітній туризм представлений 

різними видами: мовні курси, професійне 

навчання, спорт-тури, діловий туризм. 

Безумовно, всі види виконують освітню 

функцію і складають важливу частину 

професійної освіти. Основною соціальною 

перевагою освітнього туризму є вивчення 

іноземних мов або інших дисциплін (історії, 

економіки, менеджменту, маркетингу та ін.), 

а також задоволення допитливості, 

підвищення кваліфікації та придбання 

нового досвіду в тій чи іншій професії або 

сфері діяльності. Комунікативні переваги 

освітнього туризму базуються на поєднанні 

рекреаційних та освітніх туристичних 

програм, що відкривають можливості 

ділового, професійного спілкування та 

професійного розвитку. 
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Незважаючи на існуючі проблеми 

даний вид туризму останнім часом 

розвивається все активніше. Однак, оскільки 

споживачами даного виду туризму є жителі 

з інших регіонів, то особливо варто 

відзначити таку проблему як перебування 

туристів у відмінній від їх звичного 

середовища проживання. Дана проблема 

також позначається на стримуванні 

розвитку освітнього туризму і вимагає 

великого до себе уваги і пошуку рішень, що 

буде розглянуто подальших наукових 

розвідках. 
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Оренда поромів, яхт, кораблів

Організація семінарів та профільних конференцій

Розважальні програми

Послуги професійних перекладачів і  гідів

Поїздки на тематичні виставки

Подієвий туризм 

Кількість  підприємств  що надають  зазначену  опцію

на
пр

ям
и 

бі
зн

ес
 ту

ри
зм

у
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4. Соціальний концепт суспільних та 

економічних процесів національного розвитку : 

колективна монографія / Безтелесна Л. І., 

Сазонець І. Л. та ін. ; за наук. ред. 

Безтелесної Л. І. Рівне : Волин. обереги, 2015. 

184 с.  

5. Петрова К. В., Джинджоян В. В., 

Сардак С. Е. Особливості екскурсійного 

обслуговування іноземних туристів. Економічний 

простір : зб. наук. праць. Дніпро : ПДАБА. 2017. 

№ 126. С. 71–81.  

6. Сазонець О. М., Саричев В. І. Міжнародні 

організації в управлінні людським розвитком: 

глобалізаційний вимір. Д. : Нова ідеологія, 2012. 

252 с.  

7. Ястремська О. М., Стаматін О. В., 

Ястремська О. О. Якість трудового життя: 

оцінювання та підвищення : монографія. Х. : ВД 

«ІНЖЕК», 2015. 224 с. 
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