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но-оздоровчого туризму на курортах світу та України. Обґрунтова-
но напрями активізації розвитку лікувально-оздоровчого туризму у 
санаторно-курортних закладах України. Досліджено основні ознаки 
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дено напрями активізації розвитку лікувально-оздоровчого туризму 
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Постановка проблеми. Ринок лікувально-оздоровчих по-
слуг є одним з найбільш стійких видових туристичних ринків 
України і пріоритетних напрямів, який найбільше потребує 
підтримки і скоординованого розвитку. Наявні та потенційні 
запаси лікувальних ресурсів в Україні  можуть бути вагомим 
фактором  відновлення здоров'я людини, подовження періо-
ду активного довголіття та упровадження здорового способу 
життя, чим і обумовлена актуальність даної статті.

Аналіз публікацій. Значний внесок у дослідження про-
блем розвитку і функціонування сфери туристично-рекре-
аційних послуг та лікувально-оздоровчого туризму зробили 
такі відомі зарубіжні та вітчизняні вчені, як: Л. Г. Агафонов, 
О. О. Бейдик, Б. І. Вихристенко, І. П. Гаврилишин, Б. І. Гера-
сименко, Л. С. Гринів, П. В. Гудзь, В. Г. Гуляєв, А. П. Дурович, 
М. І. Долішній, В. К. Євдокименко, Г. А. Карпова, Г. В. Ка-
зачковська, В. Д. Калитюк, В. І. Карсєкін, В. А. Квартальнов, 
В. Ф. Кифяк, Н. Й. Коніщева, В. С. Кравців, Н. Н. Кузнєцо-
ва, О. О. Любіцева, М. П. Мальська, В. К. Мамутов, В. І. Ци-
бух та ін. У їх працях розглядається як тематика розвитку 
санаторно-курортної галузі у цілому, так і аналізуються окремі 
аспекти  функціонування таких інституційно-територіальних 
утворень, якими є туристично-рекреаційні комплекси. 
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Мета статті. Визначення перспектив розширення послуг 
лікувально-оздоровчої діяльності суб’єктів туристичного ринку 
України.

Виклад основного матеріалу. Санаторно-курортна 
справа в Україні є класичним видом рекреаційної діяльності, 
важливою складовою процесів лікування, профілактики та ре-
абілітації. В нашій державі виграшно поєднуються багаті при-
родні ресурси, що можуть використовуватися для збереження 
і покращання здоров'я населення, подовження тривалості 
життя: сприятливий клімат лісів, лісостепу і степу, гірських 
і приморських місцевостей, унікальний мікроклімат соляних 
шахт, багатий спектр природних мінеральних вод, лікувальні 
грязі, озокерит, тощо.

За давніх часів загальновідомими є кліматичні курорти 
Південного узбережжя Криму, бальнеологічні курорти Прикар-
паття та Закарпаття, Поділля, Полтавщини, грязьові курор-
ти Криму та Одещини. Перші заклади, що використовували 
для лікування мінеральну воду, почали функціонувати у Шклі 
(1576 р.), Саках (1799 р.), Трускавці (1827 р.), Одесі (1829 р.), 
Березовському (1862 р.), Моршині (1877 р.); лікувальні влас-
тивості грязей – на узбережжі Куяльницького лиману (1833 
р.), поблизу Голої Пристані (1895р.). Проте інтенсивне станов-
лення здравниць відбувається за радянських часів: в межах 
державної системи охорони здоров`я формується потужна со-
ціально орієнтована санаторно-курортна система [1]. 

Мета лікувально-оздоровчого туризму – комплексне вико-
ристання природних лікувальних факторів і рухової діяльності 
в лікувально-профілактичних цілях. Зрозуміло, що лікуваль-
ний і оздоровчий туризм часто поєднують через споріднену 
мету подорожі та реалізацію цієї мети на основі використання 
однієї бази.

Лікувально-оздоровчий туризм поділяється на лікуваль-
ний, метою якого є власне лікування, терапія, реабілітація 
після захворювань, і профілактичний (веллнес-туризм), спря-
мований на підтримку організму в здоровому стані і збережен-
ня балансу між фізичним і психологічним здоров’ям людини. 
Веллнес-туризм, у свою чергу, може бути активним (спорт і 
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фітнес) та пасивним (програми краси). Термін «wellness» у на-
уковій літературі з’явився порівняно недавно та означає пре-
красний стан як тіла, так і душі, релаксацію, пожвавлення сил 
організму через активну оздоровчу діяльність.

Якщо виходити із класифікації поїздок, лікувальний ту-
ризм можна умовно віднести до спеціальних видів туризму, 
а саме туризму з лікувальними цілями. Під таку дефініцію по-
трапляють не тільки поїздки на курорт, а й інші поїздки з ме-
тою лікування, наприклад, для операції в зарубіжну клініку 
(виїзний туризм). Останнім часом на українські курорти при-
їжджають дедалі більше зарубіжних туристів (в’їзний туризм) 
для лікування. Поїздки на курорт певної категорії українських 
громадян оплачує держава (соціальний туризм). В Україні, як, 
і в усьому світі, зростає популярність лікувально-оздоровчого 
туризму. Навколо історії виникнення і значення цього модно-
го терміну досі не стихають дискусії. Аналіз фахової літерату-
ри показав, що при дослідженні даної галузі вживається низка 
різноманітних термінів. Однак, аналіз дефініцій цих термінів 
дає чітко зрозуміти, що поняття «спа-лікувальний туризм» є 
тотожним як за змістом, так і за обсягом поняттю «лікуваль-
но-оздоровчий туризм», який вживається у вітчизняній літе-
ратурі, та поняттю «health tourism» (подорожі за здоров'ям), 
поширеному в англомовній літературі.

Поряд з цим у англомовній фаховій літературі також вжи-
ваються терміни «wellness tourism», «health care turism», «cure 
tourism», «holistic tourism», «wellbeing tourism», «spa tourism», 
«medical tourism», «health and wellness tourism тощо. Одночас-
но українська фахова література вживає терміни «лікуваль-
ний туризм», «санаторно-лікувальний туризм», «оздоровчий 
туризм», «медичний туризм», зустрічаються «спа-туризм», «вел-
нес-туризм» та інші інтерпретації [2, c.11].

Хоча ці терміни інколи замінюють одне одного, й на-
віть вживаються замість поняття «спа-лікувальний туризм» 
чи «оздоровчо-лікувальний туризм», в більшості випадків під 
кожним з цих термінів маються на увазі різні концепції.

У світовій практиці єдності у термінології в даній галузі 
немає.
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Досягнення такої єдності визначено одним із завдань на 
найближче майбутнє Global Spa Summit (Всесвітнім СПА Сам-
мітом), останній з них відбувся в Балі (Індонезія) у 2011 році [2].

Рекреація, з медичної точки зору, є найбільш цінним видом 
туризму, який спрямований на відновлення здоров’я і працез-
датності шляхом відпочинку на лоні природи, в сприятливих 
кліматичних умовах. Для реалізації цієї мети пацієнтам і турис-
там-рекреантам на курортах надаються різноманітні рекреа-
ційні послуги (recreation facility). Дані послуги використовують в 
різних цілях: оздоровчих, туристських, спортивних і пізнаваль-
них, основні природно-рекреаційні ресурси (клімат, лікувальні 
грязі, мінеральні води тощо) і спеціальні засоби залучають для 
підвищення загального психофізичного потенціалу і розвитку 
окремих функціональних систем організму [3].

За останні десятиліття лікувально-оздоровчий туризм за-
знає суттєвих змін. Традиційні курорти перетворюються на 
поліфункціональні оздоровчі центри, які розраховані на ши-
роке коло споживачів. У світі зростає кількість людей, які по-
требують відновлювальних антистресових програм і хочуть 
підтримувати гарну фізичну форму. Переважно це люди се-
реднього віку, які не байдужі до активного фізичного відпо-
чинку. В умовах курорту для даної групи рекреантів можливе 
проведення широкого спектру різноманітних рекреаційних 
програм та послуг, серед яких: оздоровча ходьба, різноманітні 
спортивно-рекреаційні вправи, ігри та ін.

Для рекреаційних форм туризму переважно характер-
ні велика тривалість поїздки, менша кількість відвідуваних 
місць призначення і, відповідно, велика тривалість перебу-
вання в одному місці (наприклад, курорт на морському узбе-
режжі). Також зараз великий розвиток набувають такі види 
туризму як авто-, мото-, велотуризм; кінний, лижний і інші су-
часні форми активного відпочинку – поїздки і екскурсії по річ-
ках і морі на човнах, байдарках, яхтах, плотах, віндсерфінг, 
дайвинг (підводне плавання). Але найбільшою популярністю 
відвіку користується пішохідний туризм, коли пересування по 
маршруту проводиться в основному пішки [4].
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Лікувально-оздоровчий туризм – видається одним з най-
перспективніших видів туризму України. Він розвивається за 
рахунок значних ресурсів: морського узбережжя, гарячих, те-
плих і холодних мінеральних джерел, лікувальних лиманових 
родовищ грязі, лісів тощо, якими багата країна. Інтерес до лі-
кувально-оздоров-чого туризму в Європі постійно зростає, що 
в значній мірі обумовлено демографічними тенденціями.

Проте знака рівності між лікуванням, оздоровленням у са-
наторно-курортних і лікарняно-поліклінічних умовах не може 
бути, оскільки окремі компоненти (наприклад, використання 
в лікувально-профілактичних цілях бутильованої води) не мо-
жуть замінити цілого комплексу лікувально-оздоровчої дії на 
людину курортної місцевості. Лікувально-оздоровчими влас-
тивостями володіє уся сукупність чинників природного комп-
лексу курортно-рекреаційної місцевості в їх взаємозв'язку і 
взаємодоповненні, що включає як бальнеологічні, так і ланд-
шафтно-кліматичні ресурси [5].

Санаторно-курортне лікування для певної категорії людей 
в сучасних умовах певною мірою може стати лікувально-оздо-
ровчим туризмом. Лікувальний туризм розглядає організацію 
роботи рекреаційної галузі з погляду технології подорожі та, 
окрім захоплюючих маршрутів різної категорії складності, 
обов'язково повинен ураховувати систему занять, зумовлену 
методами бальнео- і кліматолікування.

Організація лікувального туризму і створення лікувально-
профілактичних установ на базі нових перспективних лікуваль-
но-оздоровчих методів може стати однією з форм використання 
лікувально-оздоровчого потенціалу. В основі лікувального ту-
ризму повинна бути закладена лікувальна або оздоровча техно-
логія, яка поліпшує якість життя шляхом повного задоволення 
потреби у відпочинку і лікуванні під час подорожі.

Сучасна курортологія – це, насамперед, фізична реабілі-
тація за допомогою кінезотерапії – «лікування рухом». Остан-
німи роками на курортах України відроджуються традиційні 
теренкури, чудові паркові зони, гірські маршрути, стежки 
ближнього і дальнього лікувального туризму та інші спосо-



67Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2017. – Вип. 4

би, що в світовій курортній практиці позначаються терміном 
recreation facility (оздоровчі послуги) [6].

Лікувальна дія ландшафтотерапії обумовлена безперерв-
ним чередуванням садів і лісів, полів тощо, що сприяє по-
стійній зміні вражень, поліпшує настрій і діяльність всього 
організму. Прекрасний ландшафт і повітря різноманітної 
української природи, в поєднанні з ходьбою, справляють по-
тужний оздоровчий ефект.

На сьогоднішній день курортна рекреаційно-туристична 
сфера забезпечує близько 10% світового валового продукту, 
інвестицій, робочих місць і споживчих витрат. За прогноза-
ми Всесвітньої туристської організації, до 2015 р. кількість 
туристських поїздок буде складати більше 980 млн., а над-
ходження від них досягнуть 1,5 трлн. доларів [8, 9, 10]. Ре-
креаційній туризм, пов’язаний з поїздками на курорт для 
відновлення здоров’я, в цьому відношенні є абсолютно новою 
формою діяльності. Причому, якщо за показником людино-
дня перебування рекреаційний туризм займає поки що менше 
1% в загальносвітовому туристичному обороті, то його прибут-
ковість складає більше 5%. Глобальна екологічна і економічна 
криза серйозно підвищила інтерес до рекреаційних можли-
востей курортної медицини, що оптимально впливає на стан 
трудових ресурсів. На початку III-го тисячоліття людство зно-
ву звернулося до природних методів оздоровлення. В Украї-
ні, за прогнозами експертів, розвиток інноваційних центрів 
здоров’я у вигляді т.з. рекропарків, рекрополісів, курортопо-
лісів і рекреаційних зон в традиційних курортних регіонах 
(Карпати, Полісся, узбережжя Азовського і Чорного морів) до-
зволить сформувати загальнонаціональну оздоровчу мережу, 
інтегровану в міжнародну світову спільноту. Діяльність у сфе-
рі поліпшення роботи курортів і санаторіїв України повинна 
перетворити курортну справу на високорентабельну і конку-
рентноспроможну галузь економіки, оскільки Україна має ве-
ликі природно-географічні та соціально-культурні рекреаційні 
ресурси. Ці ресурси мають такі незаперечні властивості, як 
привабливість, доступність, екскурсійну значущість, потен-
ційний запас та ін.
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Причому, привабливим мотивом прагнення до соціально-
культурних ресурсів зазвичай служать відпочинок, дозвілля, 
розваги, пізнання, паломництво, ностальгія, а у останні роки 
– ділові зустрічі, переговори і конференції для вирішення різ-
номанітних проблем бізнесу. Об’єднані з ними, як правило, те-
риторіально, природно-географічні ресурси є привабливими 
для реалізації завдань відновлювального лікування, оздоров-
лення, фізичного удосконалення і досягнення високих спор-
тивних результатів [11].

Природно-географічні рекреаційні ресурси – це природні 
умови, об’єкти, явища, сприятливі для рекреації – відновлення 
духовних і фізичних сил, витрачених під час праці, навчання, 
творчості. Природні рекреаційні ресурси України різноманіт-
ні. Вся її територія знаходиться в смузі кліматичного комфор-
ту. Україна має прекрасні умови для організації відпочинку на 
берегах і лиманах Чорного та Азовського морів, водойм і річок, 
у Кримських горах та Українських Карпатах.

Соціально-культурні рекреаційні ресурси – це пам’ятки 
архітектури, історії, музеї, археологічні стоянки, культурно-
історичні явища (етнографічні, релігійні), місця, пов’язані з 
життям, перебуванням видатних учених, письменників, акто-
рів, політичних діячів та ін.

Лікувально-оздоровчий туризм має низку визначальних 
ознак:

- перебування на будь-якому курорті, незалежно від захво-
рювань, повинно бути достатньо тривалим (не менше трьох 
тижнів), інакше бажаного оздоровчого результату (ефекту) не 
досягнути;

- лікування на курортах коштує дорого. Цей вид туриз-
му розрахований переважно на заможних клієнтів, звичайно 
орієнтованих не на стандартний набір медичних послуг, а на 
індивідуальну програму лікування;

- на курорти їдуть люди старшої вікової групи, коли за-
гострюються хронічні хвороби або ослаблений організм не 
може справлятись із щоденними стресами на роботі і в по-
буті. Відповідно ці туристи роблять вибір між курортами, що 
спеціалізуються на лікуванні конкретної хвороби, курортами 
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змішаного типу, які мають загальнозміцнювальний вплив на 
організм і сприяють відновленню сил.

Останнім часом ринок лікувально-оздоровчих послуг за-
знає змін. Традиційні санаторії і курорти перестають бути 
місцем лікування осіб похилого віку і стають полі-функціо-
нальними оздоровчими центрами, розрахованими на широке 
коло споживачів.

На підставі вивчення міжнародного досвіду функціону-
вання лікувально-оздоровчих курортів, для того, щоб сана-
торно-курорті заклади України активніше запроваджували 
прогресивні міжнародні принципи і стандарти лікувально-
оздоровчого туризму, нами розроблені такі узагальнені реко-
мендації для керівництва вітчизняних санаторно-курортних 
комплексів:

- розробити варіативні абонементи комплексних лікуваль-
но-оздоровчих послуг (з кількістю занять від 1-2 до 3-4 разів 
на тиждень);

- звернути увагу на складання (формування) індивідуаль-
них програм занять з наступним контролем інструктора;

- в тренажерному залі проводити силові та аеробні тренін-
ги, персональний тренінг;

- пропонувати різноманітні види аеробіки для різних рів-
нів підготовленості відпочивальників (клієнтів), а також комбі-
новані тренінги для чоловіків і жінок, спрямовані на розвиток 
гнучкості та інших якостей;

- запровадити в басейні для різних вікових груп аквааеро-
біку (на різних рівнях глибини);

- удосконалювати систему лікувально-оздоровчого сервісу 
новими програмами під конкретну матеріально-технічну базу;

- активізувати організацію ближнього туризму в умовах 
санаторно-курортного лікування;

- систематично вдосконалювати мережу і розробляти нові 
турмаршрути пішохідного туризму, велотуризму, кінного ту-
ризму, маршрути теренкуру, скандинавської ходьби;

- при розробці і будівництві нової санаторної лікувально-
оздоровчої структури враховувати інтереси і рейтинг попу-
лярності кожної послуги;
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- розвивати пішохідний лікувальний туризм, гіпотерапію;
- особливу увагу звернути на використання матеріаль-

но-технічної бази санаторно-оздоровчого комплексу у період 
«мертвого сезону».

Висновки та перспективи подальшого дослідження. 
Таким чином, наслідками запровадження нових підходів ліку-
вально-оздоровчого туризму у практику функціонування са-
наторіїв є такі:

- формування у складі національної системи охорони 
здоров’я інноваційних функціональних підсистем «релаксація» 
та «активний відпочинок»;

- підвищення рентабельності вітчизняної санаторно-ку-
рортної галузі за рахунок впровадження в її роботу законо-
мірностей міжнародного туристичного бізнесу і технологій 
управління якістю окремих сервісних процесів.

Для цього необхідна розробка нових способів організації 
сервісу з метою найбільш повного задоволення не лише вузь-
ко-лікувальних, але й загалом релаксаційно-відпочинкових 
потреб споживачів під час їх перебування на курорті.
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Е. С. Былым, Е. А. Дерновая. Исследование основных признаков ле-
чебно-оздоровительного туризма в Украине.

Освещены современные концепции и подходы к организации лечеб-
но-оздоровительного туризма на курортах мира и Украины. Обоснованы 
направления активизации развития лечебно-оздоровительного туризма в 
санаторно-курортных учреждениях Украины. Исследованы основные при-
знаки лечебно-оздоровительного туризма на курортах мира и Украины. 
Приведены направления активизации развития лечебно-оздоровительного 
туризма в санаторно-курортных учреждениях Украины.

Ключевые слова: лечебно-оздоровительный туризм, организация туриз-
ма, санаторно-курортные учреждения.

E. Bylim, E. Dernovaya. Investigation of main features of health 
tourism in Ukraine.

The modern concepts and approaches to the organization of medical and 
health tourism at the resorts of the world and Ukraine are highlighted. The 
directions of activization of the development of medical and health tourism in 
the sanatorium and resort institutions of Ukraine are justifi ed. The main signs of 
medical and health tourism in the resorts of the world and Ukraine are studied. 
The directions of activation of the development of medical and health tourism in 
the sanatorium and resort institutions of Ukraine are given.

Keywords: therapeutic and health tourism, tourism organization, sanatorium 
and resort institutions.


