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ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ОЗДОРОВЧО-ВІДПОЧИНКОВОГО 
ТУРИЗМУ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Наш дослідницький підхід ґрунтується на переконаннях, що туристична сфера сьогодні відзна-
чається багатовекторністю розвитку та формуванням нових напрямків, які потребують відповід-
ної оцінки. Для визначення певних напрямків туризму на рівні профільних світових організації 
ставиться питання уніфікації базових термінів та їх похідних, що мають узгодити різні національні 
позиції. Із цієї позиції актуальним видається популяризація сучасних досліджень ЮНВТО та ЄТК 
у даному напрямку.

Сьогодні одним із трендових напрямків туризму варто вважати лікувально-оздоровчий туризм, 
який має давні традиції в Європі та відповідну ресурсну базу в регіонах України. Актуальною 
проблематикою сучасних досліджень варто вважати вивчення стану функціонування лікуваль-
но-оздоровчого туризму на рівні обласних регіонів, в яких цей напрямок туризму не вважається 
профільним. Інструментом вивчення є оцінка статистичних показників завантаженості відповід-
них установ упродовж 2000–2016 рр., а також аналіз потенційних можливостей відповідних ядер 
лікувально-оздоровчої рекреації. Наявна ресурсна база не має достатнього використання та від-
значається низькою інфраструктурною забезпеченістю. У дослідженні проаналізовано потенційні 
напрямки лікування та оздоровлення, які надаються такими центрами, але водночас відзначається 
низька інформативність щодо діяльності інших закладів оздоровлення (санаторії-профілакторії, 
бази відпочинку, дитячі санаторії тощо), їх місткості та потенційних можливостей щодо прийому 
рекреантів. Також актуальним питанням є модернізація наявних закладів оздоровлення з метою 
приведення їх до європейських стандартів та відповідного зростання відвідувачів.

У вигляді діаграм проаналізовано динаміку зацікавленості лікувально-оздоровчим напрямком 
у Тернопільській області.

Проведені дослідження утверджують думку, що лікувально-оздоровчий туризм є перспектив-
ним напрямком розвитку туризму в області, чому сприяють наявні лікувальні ресурси та природні 
умови, які близькі за своїми показниками до провідних обласних регіонів України за розвитком 
лікувально-оздоровчого туризму.

Ключові слова: Тернопільська область, лікувальний туризм, оздоровчий туризм, центри 
лікувально-оздоровчої рекреації, територіальна організація лікувально-оздоровчого туризму, 
спеціалізації центів лікувально-оздоровчої рекреації.
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Our research approach is based on the convictions that the tourism sector today is characterized by 
a multi-vector development and the formation of new areas that need to be evaluated accordingly. To 
determine certain areas of tourism at the level of profile world organizations, the question of unification 
of the basic terms and their derivatives arrises, which are supposed to coordinate different national 
positions. From this points, it is relevant to popularize the modern studies of UNWTO and ETC in this 
area.

Today one of the trend areas of tourism should be considered health-therapeutic tourism, which has 
long-standing tradition in Europe and the corresponding resource base in the regions of Ukraine. The 
current issue of modern research should be considered studying the state of health-therapeutic tourism 
functioning of at the level of regional areas, where this direction of tourism is not considered profile. The 
tool of study is the assessment of the statistical indicators of occupancy of the corresponding institutions 
during 2000-2016, as well as an analysis of the potential capabilities of the respective nuclei of health-
therapeutic recreation. The existing resource base is not sufficiently used and is characterized by low 
infrastructure availability. The study analyzed the potential directions of treatment and recreation 
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provided by such centers, but at the same time, there is a low informativeness about the activities of other 
health facilities (sanatoria-preventorium, recreation centers, children’s sanatoria, etc.), their capacity 
and potential for reception of tourists. Also, the current issue is the modernization of existing health-
therapeutic facilities in order to bring them to European standards and the corresponding growth of 
visitors.

The diagrams analyze the dynamics of interest to the therapeutic area in the Ternopil region.
The conducted researches confirm the opinion that health-therapeutic tourism is a promising 

direction of tourism development in the region, which is facilitated by available medical resources and 
natural conditions, which are similar in their indicators to the leading regional areas of Ukraine with the 
development of health-therapeutic tourism.

Key words: Ternopil region, therapeutic tourism, health tourism, treatment and recreational centers, 
territorial organization of medical and health tourism, specialization of treatment and recreational 
centers.

Постановка проблеми. Запорукою роз-
витку лікувально-оздоровчого туризму сьо-
годні є пропаганда здорового способу життя, 
який вважається трендовим напрямком сус-
пільного розвитку. Тому логічною є позиція 
організації подорожей для оздоровлення та 
підвищення власного самопочуття. Такий вид 
туризму покликаний забезпечити баланс між 
розумом, тілом і душею. Знані туристичні регі-
они, як і новоосвоєні, активно ведуть пошук 
оптимальних моделей для розвитку такого 
напрямку туристичної діяльності. Проте ліку-
вально-оздоровчий туризм все ще слабо іден-
тифікується; дані про нього є фрагментарними, 
а його визначення та поняття значно відріз-
няються в різних країнах. Вивчення терито-
ріальної організації лікувально-оздоровчого 
туризму є актуальним напрямком 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Важливим завданням наукового дослідження 
територіальної організації лікувально-оздо-
ровчого туризму є формування загального 
підходу щодо базових термінів дослідження. 
Концептуалізація оздоровчого туризму щодо 
мотивації мандрівника в ході пошуку медичних 
послуг було визначено ЮНВТО та Європей-
ською туристичною комісією (ЄТК) (Exploring 
Health Tourism Executive Summary, 2017: 7):

– для досягнення комплексної оцінки ліку-
вально-оздоровчого туризму слід здійснити 
ідентифікацію наявних практик пропаганди та 
організації цього напрямку туристичної діяль-
ності;

– необхідність впровадження комплексної 
таксономії з метою узгодження термінології 
для визначення та опису системи подорожей із 
лікувально-оздоровчою метою;

– забезпечення практичних інструмен-
тів щодо розвитку лікувально-оздоровчого 
туризму.

Серед вітчизняних вчених ця проблема 
знайшла своє відображення в досліджен-

нях М. Рутинського, В. Петранівського, що 
вивчали сучасні підходи до організації ліку-
вально-оздоровчого туризму та особливості 
територіальної організації мережі SPA-курор-
тів західного регіону України (Рутинський, 
2004; Рутинський, 2008; Рутинський, Петра-
нівський, 2010; Рутинський, 2011). Компара-
тивні риси розвитку лікувально-оздоровчого 
туризму в Україні та країнах Європи оціню-
вали А.Ю. Парфіненко, І.І. Волкова, В.І. Щер-
бина (Парфіненко, Волкова, Щербина, 2018).

Щодо території Тернопільської області, то 
проблема лікувально-оздоровчого туризму 
в останні роки досліджувалась В.І. Охотою 
через призму його інвестиційно-інновацій-
ного потенціалу (Охота, 2016). Частково дане 
питання досліджувалося і нами в контексті 
вивчення умов та рис оздоровчо-лікуваль-
ного туризму в межах Тернопільської області 
(Кузишин, Галицька, 2018). 

Метою нашого дослідження є обґрунту-
вання особливостей територіальної орга-
нізації лікувально-оздоровчого туризму в 
межах обласного регіону України, де даний  
напрямок діяльності не відноситься до тури-
стоутворючих (на прикладі Тернопільської 
області). 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Значущість лікувально-оздоровчого 
туризму у світі зростає в геометричній прогре-
сії та стає все більш актуальною для країн, що 
визначають для себе туристичний розвиток як 
базовий для своїх територій. Даний напрямок 
туризму вважається глобальним, він відзна-
чається низкою специфічних регіональних 
і навіть локальних ознак, тому важливим є 
питання визначення підходів та інструментів 
щодо оцінки територіальної організації ліку-
вально-оздоровчого туризму.

Хоча існує велика кількість методологічних 
підходів до розуміння терміна «лікувально- 
оздоровчий туризм», пропонуємо зосередитися 
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на підходах, які сформовані Європейською 
туристичною комісією та Всесвітньою турис-
тичною організацією. Лікувально-оздоровчий 
туризм в якості основної мотивації розглядає 
медичні та оздоровчі заходи, які повинні під-
вищити спроможність особистості задоволь-
нити свої потреби в фізичному, розумовому 
та/або духовному здоров’ї. Цей вид туризму 
сформувався на основі двох підтипів туризму – 
оздоровчого та лікувального. Наступні визна-
чення були прийняті Генеральною Асамблею 
ЮНВТО в Китаї, у вересні 2017 р.

Оздоровчий туризм (англ. wellness tourism) – 
це вид туристичної діяльності, який має на меті 
поліпшити і збалансувати всі основні сфери 
життя людини, включаючи фізичний, психіч-
ний, емоційний, професійний, інтелектуаль-
ний і духовний стан. Основною мотивацією 
для оздоровчого туриста є проведення профі-
лактичних, проактивних заходів, спрямованих 
на покращення способу життя, таких як фіт-
нес, здорове харчування, релаксація, догляд 
за тілом і лікування (Exploring Health Tourism 
Executive Summary, 2017: 10).

Таким чином, оздоровчий туризм охоплює 
рекреантів, які подорожують у місця, що не є 
традиційним середовищем їхнього перебу-
вання, з метою проведення заходів, які під-
тримують або покращують стан здоров’я та 
вибирають для свого перебування унікальні, 
автентичні місця лікувального спрямування 
(Susie, 2016).

Медичний туризм (англ. Health tourism) – це 
вид туристичної діяльності, який передбачає 
використання медичної допомоги на основі 
доказової інформації, лікувальні ресурси та 
послуги (як інвазивні, так і неінвазивні). Це 
може включати діагностику, лікування, ліку-
вання, профілактика та реабілітація (Exploring 
Health Tourism Executive Summary, 2017: 10).

Медичний туризм пов’язаний із рекре-
антами, які подорожують в інше місце, щоб 
отримати лікувальні послуги і які прагнуть 
отримати максимально фахові послуги відпо-
відного спрямування, які вони не могли отри-
мати вдома (Susie, 2016).

Тернопільська область має певні ресурси та 
умови для розвитку даного напрямку туризму. 

Таблиця 1
Структура санаторно-курортних та оздоровчих закладів Тернопільської області*

Роки
2000 2006 2011 20013 20014 2015 2016 2017

Кількість закладів, оди-
ниць

у тому числі
18 18 18 12 12 11 11 9

Санаторії 10 10 10 10 8 8 8 7
Дитячі 5 5 5 5 5 5 5 4

Пансіонати  
з лікуванням - - - - - - -

Санаторії- 
профілакторії 5 5 5 2 2 1 1 -

Будинки і пансіонати 
відпочинку - - - - - - -

Бази та інші заклади 
відпочинку 3 3 3 3 2 2 2 2

У них ліжок
у тому числі 2467 2526 2408 1713 1713 1713 1683 1170

У санаторіях 1729 1796 1695 1310 160 1330 1330 930
У дитячих 604 621 595 610 610 610 580 230

У пансіонатах  
з лікуванням - - - - - - - -

У санаторіях- 
профілакторіях 390 370 353 143 143 93 93 -

У будинках і пансіонатах 
відпочинку - - - - - - - -

У базах та інших закла-
дах відпочинку 348 360 360 360 260 260 260 240

* за даними Статистичний щорічник Тернопільської області за 2017 рік. (2018), с. 169
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До таких варто віднести кліматичні особли-
вості, бальнеологічні ресурси, а також наявну 
матеріально-інфраструктурну базу. Щоправда, 
даний вид рекреації не відноситься до профіль-
них у регіоні та наразі не вважається основним 
напрямком туристичної презентації області.

Як свідчать дані офіційної статистики, 
впродовж всіх років ХХІ ст. спостерігаються 
негативні показники щодо кількості оздоровле-
них у закладах санаторно-курортного господар-
ства в Тернопільській області (табл. 1). Насам-
перед, упродовж 2000–2017 рр. зменшилась на 
50% кількість закладів. На 30% зменшилась 
кількість санаторних закладів. Повністю зникла 
така ланка оздоровлення, як санаторії-профі-
лакторії. На стабільному показнику тримається 
кількість дитячих санаторіїв. Несуттєво змен-
шилася кількість баз відпочинку. 

Двоякі характеристики характерні для 
показника кількості місць розміщення в 
санаторно-курортних закладах Тернопіль-
ської області. Загальна кількість ліжко-місць 
зазнала скорочення (майже на 25%). Але в 
дитячих санаторіях цей показник практично 
не змінився, в той час як у санаторіях-профі-
лакторіях скорочення відбулося до повної лік-
відації як таких.

Свої особливості властиві динаміці рекреан-
тів, які були оздоровлені в санаторіях Терно-
пільської області. Від 2000 р. до 2017 р. показ-
ник тих, хто перебував у санаторіях області, 
скоротився вдвічі. Показники тих, хто пере-
бував на лікуванні та оздоровленні в санато-
ріях-профілакторіях, дитячих санаторіях та 
базах відпочинку за ці роки, практично не змі-
нилися (рис. 1). Ці дані свідчать, що лікуваль-
но-оздоровчий туризм використовує наявну 
базу ресурсів та можливостей, але не стимулює 
розвиток даного напрямку як такого.

За даними Головного управління статис-
тики, в Тернопільській області в 2017 р. в 
області функціонувало 89 дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку (з яких тільки 
чотири були зорієнтовані на оздоровлення і 
характеризувалися лікувальною складовою 
частиною). Загальна місткість таких закладів 
складала 1746 ліжко-місць. Загалом упродовж 
року ці заклади прийняли майже 6000 осіб, 
із яких 40% відвідали заклади оздоровчого 
характеру. Таким чином, у віці до 16 років 
було оздоровлено в середньому в області лише 
6% дітей. Найбільша кількість закладів такого 
типу функціонувала в Зборівському (16), Тер-
нопільському (13), Заліщицькому (10) та 

Рис. 1.

* за даними Статистичний щорічник Тернопільської області за 2017 рік. (2018), с. 169
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Козівському (9) районах. Зазвичай це були 
заклади сезонного характеру, що працювали в 
літній період на базі шкіл. Водночас виділялась 
низка адміністративних районів, в яких цьому 
питанню увага не приділялась взагалі або діти 
проходили оздоровлення в таборах прилеглих 
територій (Береженський, Кременецький, Під-
гаєцький, Чортківський) [8, с. 170]. 

Ядрами лікувально-оздоровчого туризму в 
області є центри надання послуг лікувально- 
оздоровчого спрямування. Таких в області є 
шість [3, с. 85].

Бережанський обласний комунальний дитя-
чий гастроентерологічний санаторій «Золота 
липа» (м. Бережани Бережанського району) 
є гастроентерологічним санаторієм, розрахо-
ваним на 100 ліжок, із них 60 – для гастрое-
нторологічних, 10 – для ендокринологічних, 
10 – для нефрологічних, 20 – для дітей із 
захворюванням верхніх дихальних шляхів, які 
мають схильність до хронічних захворювань. 
Санаторій функціонує цілорічно. Особливу 
увагу тут приділяють режиму дня, дієтичному 

харчуванню, кліматотерапії, геліотерапії, аеро-
терапії, тобто щоденні прогулянки на свіжому 
повітрі у лісовій місцевості. У фізіотерапевтич-
ному кабінеті використовуються: електролі-
кування, світлолікування, озокерито-, парафі-
нотерапія, киснево-синглетна терапія, масаж, 
вібромасаж.

Санаторій «Збруч» (смт. Гусятин, Гусятин-
ський район) спеціалізується на захворюван-
нях органів травлення, органів опорно-рухової 
системи, хворобах сечостатевої системи (чоло-
віків та жінок), нирок та урологічних захворю-
ваннях, захворюваннях ендокринної системи 
та порушенні обміну речовин; захворюван-
нях шкіри та наслідків опіків, а також хвороб, 
пов’язаних із дією факторів антропогенного, в 
тому числі радіаційного забруднення. Доміну-
ючими методами лікування є кліматотерапія, 
лікувальна фізкультура (кінезотерапія), вну-
трішнє застосування лікувальних мінеральних 
вод, бальнеотерапія, гідротерапія (гідропатія) 
пелоїдо- та теплотерапія, електро-, світлоте-
рапія та інші види апаратної (штучної) фізіо-

Таблиця 2
Дитячі оздоровчо-відпочинкові заклади Тернопільської області*

Кількість 
закладів, од.

У них 
місць, од

Кількість дітей, 
які перебували  

в закладах

Питома вага 
оздоровлених дітей 

у загальній кількості 
віком 7-16 рр.

1 Бережанський - - - 3
2 Борщівський 4 394 1251 4
3 Бучацький 4 370 992 3
4 Гусятинський 1 130 20 2
5 Заліщицький 10 130 587 7
6 Збаразький 1 120 182 4
7 Козівський 9 - 290 11
8 Кременецький - - - 3
9 Лановецький 1 150 147 6

10 Монастириський - - - 2
11 Підволочиський 4 24 99 5
12 Підгаєцький - - - 2
13 Теребовлянський 8 235 338 6
14 Тернопільський 13 - 450 10
15 Чортківський - - - 2
16 Шумський 8 150 487 14
17 м. Тернопіль 2 - 199 3
18 м. Бережани 1 46 46 3
19 м. Кременець 7 - 495 18
20 м. Чортків - - - -
21 Тернопільська обл. 89 1749 5993 6

* Літні (сезонні) оздоровчі табори, які переважно діяли при школах; ** за даними Статистичний щорічник 
Тернопільської області за 2017 рік. (2018), с. 169
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терапії, лікувальний масаж, інші види терапії 
(фітотерапія, медикаментозна терапія, аромо-
терапія, лікування бішофітом). Матеріальну 
основу складають 11 ванн, один лікувальний 
басейн, 14 грязьових кушеток.

Санаторій «Медобори» (с. Конопківка 
Теребовлянського району) спеціалізується 
на захворюваннях опорно-рухового апарату, 
периферичної та центральної нервової сис-
теми, захворюваннях кісток, м’язів, зв’язок, 
серцево-судинної системи, гінекологічних 
захворюваннях запального характеру, без-
плідді, захворюваннях легеневої системи. 
Базовими методами лікування є бальнеоте-
рапія, пивотерапія (лікування т.зв. «живим» 
пивом), іпотерапія (лікувальна верхова їзда).  
У лікувально-діагностичному відділенні 
санаторію працюють: лабораторія, кабінети 
функціональної діагностики, бальнеологічне 
відділення з натрійхлоридними, сірководне-
вими ваннами, душами, підводним масажем, 
вертикальною витяжкою, басейном, торфо-
грязеве і озокеритопарафінове відділення, сухі 
вуглекисні ванни, бювет з натрій-хлоридною 
водою, фізіотерапевтичні кабінети, кабінети 
лазерної та магнітотерапії, рефлексо- і пси-
хотерапії, мануальної терапії, гінекологічні, 
кишкові кабінети, зрошення мінеральними 
водами, стоматологічні і зубопротезні кабі-
нети, апітерапія, спелеотерапія, аромотерапія і 
фітолікування.

Санаторій «Барвінок» (с. Мщанець Збо-
рівського району) – спеціалізований офталь-
мологічний санаторій вищої категорії, який 
проводить діагностику, комплексне консерва-
тивне та хірургічне лікування широкого діапа-
зону очних захворювань у дітей та дорослих та 
реабілітацію хворих із захворюванням очей. 
Також проводиться лікування супутніх захво-
рювань: лікування периферичної нервової сис-
теми, захворювань і травм органів опорно-ру-
хового; шлунково-кишкового тракту, верхніх 
дихальних шляхів. Спеціалізацією санаторію є 
захворювання, що потребують консервативної 
терапії (міопія, гіперметропія, астигматизм), 
амбліопія, косоокість, порушення бінокуляр-
ного зору, катаракта, глаукома, дистрофія, 
помутніння більма рогівки, дегенерації, дис-
трофії сітківки і судинні оболонки, атрофії 
зорового нерву, хронічні судинні захворювання 
сітківки і зорового нерву, зміни ока при гіпер-
тонічній хворобі, цукровому діабеті, кон’юнк-
тивіти, блефарити, мейбомеїт, наслідки травм 
ока, що потребують консервативної терапії. 

Також проводяться лікування супутніх захво-
рювань: захворювання опорно-рухового апа-
рату; хвороби нервової систем. Основні методи 
лікування: склеропластика, кріодеструкція, 
хірургічне лікування, підбір окулярів і контак-
тних лінз. 

Кременецький обласний комунальний дитя-
чий психоневрологічний санаторій (м. Креме-
нець Кременецького району) спеціалізується 
на неврозах, невротичній реакції, невротичних 
станах, початкових стадіях патологічного фор-
мування особи, неврозоподібних станах, цере-
брастенічних і астенічних станах, заїканні лег-
кої і середньої важкості, недорозвитку мови, 
логоневрозах, енурезах, відставанні в розумо-
вому розвитку. На базі закладу функціонують 
кабінети: фізіотерапії (електролікування, уль-
тразвуковому світлолікуванні), масажу (різні 
види масажу, аромотерапія), лікувальної фіз-
культури з тренажерами, логопеда, лаборато-
рія, де проводять загальні клінічні обстеження.

Заліщицький обласний комунальний дитя-
чий санаторій (м. Заліщики Заліщицького 
району) – спеціалізується на реабілітації, про-
філактиці, оздоровленні дітей із захворюван-
нями серцево-судинної, легеневої системи, 
порушенням осанки, сколіозі, захворюваннями 
периферичної нервової системи. Індивідуаль-
ний курс лікування включає: водні процедури 
(душ Шарко, церкуляторний душ, висхідний), 
оздоровчі ванни з лікувальними складниками 
(морська сіль, ромашка, хвоя, підводний душ 
та масаж, фізіотерапевтичне лікування, кисневі 
коктейлі, лікувальний масаж та фізкультура, 
оздоровчі процедури у басейні та сауні).

Загальною рисою всіх лікувально-оздоров-
чих центрів є відсутність достатньої рекламної 
та маркетингової стратегії, яка б популяризу-
вала ці заклади.

Висновки з проведеного дослідження. 
На території Тернопільської області є достатні 
умови, щоб лікувально-оздоровчий туризм 
став повноцінним туристичним напрямком. 
Запозичивши європейський та світовий досвід, 
наявна ресурсна база може стати умовою роз-
витку спа-курортів, а також виділитися своєю 
бальнеологічною, релаксаційно-відпочинко-
вою орієнтацією, з метою забезпечення потреб 
споживачів під час перебування на курорті. 
Ці умови можуть бути забезпечені у випадку 
використання сучасних маркетингових техно-
логій та сприятливої інвестиційної політики.

За останні десятиріччя кількісні показники 
тих, хто віддає перевагу або має потребу бути 



186 Серія Географічні науки

Випуск 10. 2019

учасником лікувально-оздоровчого туризму, 
відзначається двоякими характеристиками. 
Якщо показник тих, хто перебував у санаторіях 
області, скоротився вдвічі, кількість рекреан-
тів, які перебували на лікуванні та оздоровленні 
в санаторіях-профілакторіях, дитячих санато-
ріях та базах відпочинку, за ці роки практично 
не змінилися. Отже, існує можливість для під-
вищення використання таких площ та потенці-
алу для розвитку даного виду туризму.
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