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METHODS OF USING MEDICAL AND HEALTH TOURISM IN PRACTICE

Статтю присвячено методам використання лікувальноLоздоровчого туризму на практиці. Здійснено теоретичL
ний аналіз наявних трактувань дефініції "лікувальноLоздоровчий туризм". Наведено структуру лікувальноLоздоровL
чого туризму. Обгрунтовано концептуальні основи лікувальноLоздоровчого туризму через взаємозв'язок мети, цілей,
функцій та методів. З'ясовано, що надання послуг лікувальноLоздоровчого туризму реалізується на основі викорисL
тання бази методів: кліматотерапія, бальнеотерапія, пелоїдотерапія, фізіотерапія, дієтотерапія, термотерапія, лікуL
вальний масаж, нетрадиційні методи лікування. Проаналізовано лікувальні процедури, що входять у вартість путівL
ки таких санаторіїв Закарпаття: "Верховина", "Карпати", "Поляна", "Синяк", "Сонячне Закарпаття", "Шаян". ОбL
грунтовано важливість розвитку видових напрямів лікувальноLоздорочого туризму. Зазначено, що Міністерством
соціальної політики постійно здійснюється моніторинг надання послуг із санаторноLкурортного лікування оздоровL
чими закладами, які було обрано пільговими категоріями громадян.

The article is devoted to the methods of using medical and health tourism in practice. Theoretical analysis of existing
interpretations of the definition of "health tourism" is carried out. The structure of medical and health tourism is given.
The conceptual bases of medical and health tourism through the interrelation of the purposes, functions and methods are
substantiated. It was found that the provision of health tourism is realized on the basis of using a base of methods:
climatotherapy, balneotherapy, peloidotherapy, physiotherapy, diet therapy, thermotherapy, therapeutic massage, nonL
traditional methods of treatment. The medical procedures included in the tour price of the following sanatoriums of
Transcarpathia are analyzed: "Verkhovyna", "Karpaty", "Polyana", "Sinyak", "Sunny Transcarpathia", "Shayan". The
importance of the development of specific areas of medical and health tourism is substantiated. It is noted that the
Ministry of Social Policy constantly monitors the provision of sanatorium treatment services by health facilities that
have been selected by privileged categories of citizens.

As a result of the study it is necessary to conclude that health tourism is a type of tourism, where on the basis of own,
state or corporate funds are provided medicalLdiagnostic, rehabilitation, prevention services in areas other than permanent
residence and which have the necessary natural, material and human resources for the purpose of preventive measures,
rehabilitation, treatment of various pathologies.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Концепція подорожей у галузі охорони

здоров'я сягає глибокої історії. Ще з най&
давніших часів люди подорожували у пошу&
ках місць оздоровлення та  лікування.
Древні цивілізації користувались терапев&
тичним ефектом термічної медицини, тер&
мальних джерел та священних храмових
ванн. Найдавніші оздоровчі комплекси в
околицях гарячих джерел були побудовані
шумерами.

Лікувально&оздоровчий туризм є одним із
найбільш швидкозростаючих сегментів світово&
го туристичного ринку, головним джерелом
якого є Європа. За даними Асоціації медично&
го туризму, близько 14 млн людей щороку у
світі подорожують до інших країн в пошуках
медичної допомоги. Світовий ринок медично&
го туризму в 2019 р. становив 19 млрд дол. США
[3, с. 13].

Лікувально&оздоровчий туризм — це подо&
рожі, пов'язані з прагненням зберегти чи по&
кращити фізичне та внутрішнє самопочуття. Він
заснований на послабленні та профілактиці
хвороб.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

С. Галасюк, К. Галасюк висвітлювали
проблеми розвитку лікувально&оздоровчого
туризму в Україні. Авторами досліджено
термінологію, яка міститься в нормативно&
правових актах, що регламентують діяль&
ність, пов'язану з лікувально&оздоровчим

In accordance with the budget programs, sanatorium treatment of certain categories of the population is financed.
Medical tourism involves the implementation of at least one of three main groups of programs: preventive, medicalL
diagnostic and rehabilitation. In 2021, the budget program "Social Protection of Citizens Affected by the Chornobyl
Accident" for sanatorium treatment provides UAH 2,570.2 million. Models of SPALservices have features and are classified
on a culturalLgeographical basis. There are Austrian, American, German, FrenchLItalian, Eastern and Slavic SPA models.

Ключові слова: лікувально<оздоровчий туризм, методи, медичний туризм, санаторно<ку<
рортний туризм, SPA, wellness.

Key words: medical and health tourism, methods, medical tourism, sanatorium tourism, SPA,
wellness.

туризмом; узагальнено погляди науковців
щодо тлумачення цього терміна; проаналізо&
вано статистичну інформацію про стан ліку&
вально&оздоровчого туризму в Україні для
визначення проблем його розвитку [2].

Детермінанти медичного та лікувально&
оздоровчого spa& та wellness&туризму в світі
висвітлювали А.Г. Шульгай, О.А. Ошлянсь&
ка, В.І. Бондарчук, Ю.В. Завіднюк, І.Б. Чор&
номидз, Л.І. Добровольська, А.С. Сверстюк
[8].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження сутності ліку&

вально&оздоровчого туризму та конкретних
методів реалізації його на практиці, що в свою
чергу забезпечує реалізацію мети та цілей по&
дорожі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Поняття "лікувально&оздоровчий ту&
ризм" не має однозначного трактування. А.
А. Федякін в своїй роботі обгрунтовує по&
няття "лікувально&оздоровчий туризм" як
вид туризму, що спрямований на відновлен&
ня життєво важливих функцій людини і при&
значений для хворих і ослаблених людей.
Обмеження даного визначення цільовою
функцією лікувально&оздоровчий туризм
[10, с. 36].

У інших дослідженнях лікувально&оздоров&
чий туризм розглядається як подорож для
відпочинку, оздоровлення чи лікування, яку
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здійснюють з безпосереднього використання
природних властивостей клімату, мінеральних
вод, лікувальних мулів, привабливих ландшаф&
тних та інших ресурсів з подальшою його струк&
туризацією на лікувальний і оздоровчий [2].

В.А. Набедрік виділяє в цьому явищі [6, с.
43]:

— мотивацію клієнтів щодо обстеження,
лікування і реабілітації організму, а також
профілактики захворювань;

— місцевості, відмінні від постійного місця
проживання туристів;

— наявність для цього відповідних ресурсів.
За О.В. Бабкіним, лікувально&оздоровчий

туризм передбачає переміщення резидентів і
нерезидентів у межах державних кордонів і
за межі державних кордонів на строк не менше
20 годин і не більше 6 місяців в оздоровчих
цілях, цілях профілактики різних захворювань
організму людини [1, с. 121].

Узагальнюючи викладений вище матеріал,
можна дати таке визначення лікувально&оздо&
ровчого туризму — це вид туризму, де на ос&
нові власних, державних або корпоративних
коштів надаються лікувально&діагностичні,
реабілітаційні, профілактичні послуги, в місце&
востях, відмінних від місця постійного прожи&
вання і які володіють необхідними для цього
природними, матеріальними і людськими ре&
сурсами з метою превентивних заходів, реабі&
літації, лікування різних патологій. Обгрунту&
вання цього визначення доцільно проводити із
законодавчої точки зору. Згідно із Законом Ук&
раїни "Про туризм", а саме, статті 4 знаходи&
мо, що залежно від категорій осіб, які здійсню&

ють туристичні подорожі (поїздки, відвідуван&
ня), їх цілей, об'єктів, що використовуються або
відвідуються, чи інших ознак існують такі види
туризму: дитячий; молодіжний; сімейний; для
осіб похилого віку; для осіб з інвалідністю;
культурно&пізнавальний; лікувально&оздоров&
чий; спортивний; релігійний; екологічний (зе&
лений); сільський; підводний; гірський; пригод&
ницький; мисливський; автомобільний; само&
діяльний тощо [4]. Тобто на законодавчому
рівні чітко виділено лікувально&оздоровчий
туризму як окремий вид.

Лікувально&оздоровчий туризм має такі
джерела фінансування:

державні кошти — фінансування за раху&
нок коштів державного бюджету окремих ка&
тегорій населення: інвалідів, дітей&сиріт, учас&
ників АТО, громадян, які постраждали внаслі&
док Чорнобильської катастрофи;

корпоративні кошти — фінансування
підприємствами оздоровчих путівок для своїх
працівників;

власні кошти — заробітна плата, доходи
від цінних паперів, здачі в оренду майна, диві&
денди.

Зауважимо, що ключовим моментом тут є
"мотив поїздки", що передбачає добровільність,
свободу і усвідомленість вибору такої поїздки
в сенсі місця придбання лікувального туру, роз&
ташування курорту, форми оплати, складу,
термінів і тривалості курортних програм [1, с.
126].

Концептуальні основи лікувально&оздоров&
чого туризму передбачають наявність мети,
цілей, функцій та методів (рис. 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лікувально-оздоровчий туризм 

Мета: комплексне використання природних лікувальних 
факторів і рухової діяльності в лікувально-
профілактичних цілях 

Цілі: 
 лікування; 
 оздоровлення; 
 відновлення; 
 превенція; 
 відпочинок  

Методи: 
 кліматотерапія; 
 бальнеотерапія; 
 пелоїдотерапія; 
 фізіотерапія; 
 дієтотерапія; 
 термотерапія; 
 лікувальний масаж; 
 нетрадиційні методи лікування 

Функції: 
 профілактичне 
оздоровлення 
населення; 

 реабілітація 
хворих; 

 анімаційно-
дозвільна 
діяльність 

Рис. 1. Концептуальні основи лікувально�оздоровчого туризму
Джерело: сформовано авторами.
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Лікувально&оздоровчий туризм передба&
чає досягнення наступних цілей: лікування,
оздоровлення, відновлення, превенція, відпо&
чинок. Основними методами, використовува&
ними в ході лікувально&оздоровчий туризм є:
кліматотерапія — лікування за допомогою
сприятливого для конкретного організму
клімату; бальнеотерапія — лікування міне&
ральними водами; пелоїдотерапія — це ліку&
вання спеціальними грязями; фізіотерапія —
лікування за допомогою фізичних чинників;
дієтотерапія — дотримання відповідного ре&
жиму харчування; термотерапія — викорис&
тання цілющих властивостей різних темпера&
турних режимів; нетрадиційні методи ліку&
вання, формувалися в різних дестинаціях за&
лежно від ресурсної та соціокультурної скла&
дової. Серед популярних методів нетрадиц&
ійної медицини доцільно виділити: апітера&
пію, фітотерапію, фунготерапію, гірудотера&

пію, акупунктуру, аюрведу, йогу, гіпнотера&
пію та ін.

До процедур апаратної фізіотерапії відно&
сять: гальванізацію, електрофорез з медика&
ментами, електросонтерапію, ампліпульстера&
пію, ампліпульсофорез медикаментів, індукто&
термію, низькочастотну магнітотерапію, ульт&
рависокочастотну терапію, ультразвукову те&
рапію, діадинамотерапію, діадинамофорез
медикаментів, дарсонвалізацію та ін.

Розглянемо надання зазначених методів
лікувально&оздоровчого туризму на практиці
санаторіїв Закарпаття (табл. 1).

Лікувально&оздоровчий туризм передбачає
реалізацію, принаймні, однією з трьох основ&
них груп програм: профілактичної, лікувально&
діагностичної та реабілітаційної. Лікувально&
оздоровчий туризм передбачає отримання ту&
ристом&пацієнтом різних медичних послуг
(профілактика або реабілітація, медикаментоз&

Таблиця 1. Лікувальні процедури,
що входять у вартість путівки санаторіїв Закарпаття

Джерело: сформовано за даними [9].

Назва 
санаторію Методи лікування Профіль санаторію 

Верховина Індивідуальна дієтотерапія, питне водолікування 
природні мінеральні ванни, парафінові аплікації, 
фізіотерапевтичні процедури, інгаляції, класичний 
масаж, лікувальна фізкультура, кліматолікування, 
фітотерапія 

Хвороби органів 
травлення; крові та 
кровотворних органів 

Карпати Ванни (мінерально-хвойні, мінерально-перлинні, 
мінерально-хвойно-перлинні), питне лікування 
мінеральною водою в бюветі, лікувальна гімнастика 
та ЛФК, озекерито-парафінові аплікації, 
гальвінізація, електрофорез лікарських засобів, 
діадинамотерапія, електросонтерапія, 
ампліпульстерапія, дарсонвалізація, низькочастотна 
магнітотерапія, короткохвильове ультрафіолетове 
опромінення, лазеротерапія,  масаж фітотерапія  

Хвороби органів 
кровообігу, нервової 
системи, травлення, 
сечостатевої системи, 
кістково-м'язової 
системи; ожиріння, 
цукрового діабету; 
оздоровлення вагітних з 
акушерською та 
екстрагенітальною 
патологією 

Поляна Бальнеотерапія, дієтичне харчування за профілем 
лікування, фітотерапія, парафіно-озокеритові 
аплікації, процедури апаратної фізіотерапії, 
лікувальна фізкультура 

Гастроентерологія 
 

Синяк Загальні мінеральні (сірководневі) ванни  або штучні 
ванни (хвойні, хвойно-перлинні,перлинні ванни), 
озокеритолікування, підводна вертикальна витяжка 
хребта, суглобів, сухе витягування хребта,  
лікувальні душі, апаратна фізіотерапія, інгаляції, 
лікувальна фізкультура, механотерапія, масаж, 
психотерапія, дієтотерапія, кліматолікування, 
внутрішній прийом мінеральної сірководневої води 

Захворюваннях органів 
травлення, 
сечовидільної та 
ендокринної систем 
професійні 
захворювання, 
алергічні захворювання 

Сонячне 
Закарпаття 

Дієтотерапія, питне водолікування, інгаляції, 
лікувальні ванни, душі, в т.ч. душ-масаж підводний, 
озокерито-парафінові аплiкацiї, апаратна 
фізіотерапія, галотерапія, кліматотерапія, лікувальна 
фізкультура, масаж, ароматерапiя, фонотерапія, 
психотерапiя 

Хвороби органів 
травлення та 
ендокринної системи 

Шаян Кліматолікування, питне водолікування (мінеральна 
вода), природні ванни, душі, кишкові процедури, 
стоматологічний гідромасаж ясен мінеральною 
водою, інгаляції, озокеритолікування, апаратна 
фізіотерапія, лікувальна фізкультура 

Лікування хвороб 
органів травлення, 
сечостатевої, 
ендокринної системи, 
порушення обміну 
речовин 
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не або немедикаментозне лікування) в лікуваль&
но&профілактичних закладах (медичний ту&
ризм) або спеціалізованих засобах розміщен&
ня, таких як санаторії, профілакторії та інші
оздоровчі установи організації (санаторно&ку&
рортний туризм).

З позицій функціональності та наявності
лікувальної складової притримуємося типо&
логії С.Л. Мозокіної, яка поділяє лікуваль&
но&оздоровчий туризм на наступні типи (рис.
2).

Розглянемо сутність зазначених вище видів.
Медичний туризм, як правило, включає в себе
проведення оперативного медичного втручан&
ня на базі закладів охорони здоров'я за такими
напрямами: хірургія, стоматологія, офтальмо&
логія та ін. Причому розміщення може бути як
на базі самого медичного закладу, так і в по&
в'язаних з ним готелем. Можна сказати, що
медичний туризм поєднує в собі надання медич&
них послуг і переміщення пацієнта&туриста в
відмінний від місця постійного проживання
регіон або країну [5, с. 44—45]. Санаторно&ку&
рортне лікування передбачає ліквідацію або
зменшення проявів патологічного процесу,
відновлення або покращення порушених
функцій, підвищення загальної реактивності,
тренування адаптаційних механізмів та сприян&
ня реабілітації [7].

У 2021 р. за бюджетною програмою "Соц&
іальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" на
санаторно&курортне лікування передбачено
2 570,2 млн грн., що на 403 485,0 тис. грн.
більше порівняно з 2020 р.; на санаторно&ку&
рортне лікування постраждалих громадян і
дітей з інвалідністю у супроводі одного з
батьків — на 113,8 млн грн. більше порівняно
з 2020 р. [7].

Wellness&туризм здійснюється практично
здоровими людьми, основним мотивом яких є
збереження та посилення свого здоров'я. Мюл&
лер і Ланц&Кауфман визначають wellness як
"стан здоров'я за допомогою гармонії тіла, ро&

зуму, душі на основі таких елементів: фізичної
культури, здорового харчування, дієти, відпо&
чинку, медитації, психічної діяльності та тур&
боти про навколишнє середовище і соціальних
контактів" [11, с. 7]. Wellness туристи можуть
отримати процедури, дуже схожі на ті, що ви&
користовуються медичними туристами, але
відмінність полягає в мотиві — збереження та
зміцнення їх здоров'я, запобігання хвороби, а
не лікування вже існуючої патології.

Найбільше визнання в літературі отримала
модель wellness з шести компонентів. Основа
конуса (верхня частина моделі) відображає
максимальне вираження благополуччя, а зву&
жуюча частина конусу означає погіршення здо&
ров'я і розвиток хвороби в результаті негатив&
них змін компонентів благополуччя і зменшен&
ня його сумарного поля. Всі компоненти
wellness взаємозв'язуються, і wellness відбиває
стан кожної, що складає і результат їх взає&
модії між собою (рис. 3).

Таким чином, wellness — динамічна струк&
тура, флуктуації якої залежні від вираженості
позитивних або негативних змін в одному, де&
кількох або всіх її складових конкретного інди&
віда. Як підкреслює Дж. Зефф важливо, що
wellness, в порівнянні з патогенетичним фоку&
суванням моделі хвороби, характеризується
спрямованістю на здоров'я, на виявлення того,
що його формує і покращує, на результат участі
індивіду в wellness&програмах [12, с.30].

Сучасний концепт SPA — це оздоровчий
комплекс процедур з використанням ліку&
вальних властивостей мінеральної, морської,
прісної води, а також солі, лікувальних гря&
зей, морських водоростей і лікарських рос&
лин. Використання SPA&процедур направле&
но на оздоровлення та психосоматичну ре&
лаксацію організму. Моделi SPA&послуг ма&
ють особливостi та класифiкуються по куль&
турно&географiчнiй ознацi.  Видiляють
австрiйську, американську, нiмецьку, фран&
цузько&iталiйську,  схiдну й слов'янську
моделi SPA.

 

 

 

 

 

Лікувально-оздоровчий туризм 

Лікувальний туризм Оздоровчий туризм 

Медичний 
туризм 

Wellness Санаторно-
курортний туризм 

SPA 

Рис. 2. Структура лікувально�оздоровчого туризму

Джерело: [5, с. 44].
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ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження не&

обхідно підсумувати, що лікувально&оздоров&
чий туризм — це вид туризму, де на основі влас&
них, державних або корпоративних коштів на&
даються лікувально&діагностичні, реабілі&
таційні, профілактичні послуги, в місцевостях,
відмінних від місця постійного проживання і які
володіють необхідними для цього природними,
матеріальними і людськими ресурсами з метою
превентивних заходів, реабілітації, лікування
різних патологій.

Відповідно до бюджетних програм здійс&
нюється фінансування санаторно&курортного
лікування певних категорій населення: учасни&
ки антитерористичної операції, особи з інвалі&
дністю та громадяни, які постраждали внаслі&
док Чорнобильської катастрофи. У 2021 р. за
бюджетною програмою "Соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорно&
бильської катастрофи" на санаторно&курорт&
не лікування передбачено 2 570,2 млн грн.
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