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Традиції та інновації для технологій гостинності 

SPA- послуги як складові лікувально-профілактичного туризму 

Р.С. Дещенко, Т.П. Голікова 
Національний університет харчових технологій 

Ринок SPA послуг у світі знаходиться на стадії швидкого розвитку. У боротьбі за 
масового споживача провідні готелі і курорти світу стали на шлях переорієнтації і 
змушені диверсифікувати свій продукт, щоб виходити на нові сегменти споживчого 
ринку. Актуальним стає питання про розширення послуг SPA-центрів при готелях у 
відповідь на сучасні світові тенденції. Це допоможе урізноманітнити асортимент 
додаткових послуг готелю, в подальшому дозволить залучати клієнтів в низький сезон і 
поліпшити імідж підприємства. 

В ході дослідження ринку SPA-послуг використано метод аналізу і теоретичного 
узагальнення статистичної та аналітичної інформації. Зокрема, були проаналізовані 
актуальні тенденції розвитку SPA-послуг в готелях та оздоровчих центрах в Україні та в 
світі. 

Світовий ринок SPA-послуг дуже молодий. В Україні ринок SPA - послуг 
знаходиться в початковій стадії розвитку . У столиці та деяких великих містах 
організовують роботу SPA-центри при готелях - це окремий великий сегмент ринку, 
який має тенденцію до стрімкого зростання: 76% існуючих SPA такого типу в Європі 
з'явилися за останні роки . 

В Україні сьогодні кращим прикладом курортних установ цього типу є Hotel & 
SPA «Palmira Palace Resort & SPA» в Ялті і «Rixos-Прикарпаття» в Трускавці. 

В рекреаційному комплексі курортних SPA-готелів обов'язковими є наступні 
складові: відкриті і закриті басейни з термальною, морської або звичайною водою 
(часто з ефектом гідромасажу), душі з ефектом масажу, грязьова і парна лазні, лежаки з 
підігрівом для мокрого масажу. Послуги SPA-центру в заміських готелях - це, в 
основному, програми, розраховані на більш тривале перебування клієнта в SPA-центрі, 
як лікарський контроль і цілеспрямоване очікування видимого результату, наприклад, 
зниження ваги. 

SPA-послуги можуть бути надані в SPA-центрах, що мають багато різновидів, а 
також на підприємствах гостинності як додатковий елемент. Найбільш перспективним є 
впровадження нових SPA-послуг в Hotel & Resort - готельно-курортних комплексах, 
розміщених в курортних містах. 

В Україні індустрія релаксотерапії знаходиться не на достатньо розвиненому рівні 
в порівнянні з закордонними оздоровчими курортами. Отже, доцільним є розширення 
організації мережі SPA-центрів при готельних підприємствах, реконструкція санаторіїв 
і баз відпочинку в SPA і wellness-готелі. 
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