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WELLNESS-ТУРИЗМ ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ 

Кількість подорожей з лікувально-оздоровчими цілями, незважаючи на несприятливу 
епідеміологічну, політичну, економічну ситуацію в світі, зростає і, як прогнозують туризмо-
логи, ця тенденція буде лише посилюватися. Процеси урбанізації, глобалізації, старіння насе-
лення планети, збільшення психоемоційного тиску на людину і т. ін. є об’єктивними і 
незворотними. Бути здоровим – це не лише модно, але й вигідно, як для працівника і пра-
цедавця, так і для держави. Це вигідно і для фахівців туристичного бізнесу, тому що цей вид 
подорожей є найбільш прибутковим.  

Аналіз наукових доробок вітчизняних та зарубіжних учених показав, що термінологіч-
ний апарат лікувально-оздоровчого туризму перебуває на стадії узгодження. Що ще більше 
ускладнює і так непросту статистику в сфері туризму. До цього додається неприємний факт 
випередження теорії практикою.  

Серед феноменів останнього часу, який вимагає ґрунтовного дослідження, є wellness-
туризм. Поняття «Wellness» (від англ. be well – гарне самопочуття) ввів у 1959 р. американсь-
кий лікар Holbert Dunn для характеристики здорового способу життя. Точний еквівалент 
терміну «wellness» в українській мові відсутній, тому використовується запозичений, у тому 
числі через написання кирилицею – велнес.  

Велнес, як філософія життя, вимагає від людини одинаковою мірою дбати за всі сфери 
свого буття – духовну, соціальну та фізичну. Тільки за цих умов людина може бути ус-
пішною та енергійною незалежно від віку. Основні принципи філософії велнес: рух, помірні 
фізичні навантаження, розумова активність, розслаблення та гармонія, краса та догляд за 
тілом, збалансоване харчування знайшли своє втілення у wellness-турах. Відповідно до цих 
принципів розроблено методики оздоровлення, які складаються з дієтології, реабілітаційних 
програм, психологічного оздоровлення, функціональних тренінгів, СПА-процедур і т. д., що 
складають основу програми перебування туристів. 

Науковці відзначають, що популярність велнеса в значній мірі пояснюється тим, що він 
органічно поєднує духовні практики Сходу й високі сучасні технології, традиційні методики 
оздоровлення й новітні розробки в дієтології та косметології, методи традиційної й альтер-
нативної медицини, останні досягнення фізіології й біомеханіки та індивідуальний підхід до 
кожного.  

Wellness-туризм – це подорожі, програми яких передбачають наявність рекреаційних 
медичних, фізичних, психологічних, культурних і соціальних заходів, спрямованих на 
всебічне відновлення людини [1, с. 50]. 

Складовими програми обслуговування у Wellness-туризмі є:  
– фізичне оздоровлення – забезпечення достатньої м’язової активності, що сприяє

профілактиці захворювань, підвищенню імунітету й загального тонусу організму;  
– духовне оздоровлення – забезпечення позитивних емоційних переживань від збіль-

шення обсягу знань, розширення кругозору й діапазону соціокультурних знань;  
– соціальне оздоровлення – забезпечення відчуття цілісності свого внутрішнього світу,

повноти власного буття [2]. 
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У wellness-турах відбувається поєднання помірної фізичної активності, розслаблюючих 
процедур, здорового харчування, що разом забезпечує відновлення душевної рівноваги і 
гармонізує стан людини.  

Споживач послуг оздоровчого туризму – фізично і ментально здорова людина, яка 
подорожує з метою поліпшення тонусу організму та відновлення душевного комфорту. 

Порівнюючи відносно нові у вітчизняній туризмології напрямки SPA-туризм та 
wellness-туризм, відзначаємо, що поняття «SPA-туризм» охоплює як оздоровчий (wellness), 
так і лікувально-оздоровчий (санаторно-курортний) туризм. Це пояснює практику застосу-
вання терміну «spa» як по відношенню до інноваційної «spa&wellness» концепції, так і до 
концепції традиційного санаторно-курортного туризму. Тому  поняття SPA-туризм та 
wellness-туризм не синонімічні. 

Що стосується співвідношення понять оздоровчого та велнес-туризму ми схильні 
розглядати останній як оновлену версію першого.  

Отже, оздоровчий туризм – це подорожі людей з метою поліпшення тонусу організму 
та відновлення душевного комфорту. У велнес-турах це відбувається за рахунок високо-
якісних оздоровчих заходів (релакс, масажі, дієта, дозоване фізичне навантаження та ін.). 
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