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Традиції та інновації для технологій гостинності 

Апітерапія як інноваційний вид послуг у готельному господарстві 

Л.В.Паламарчук, Ю.П.Фурманова 
Національний університет харчових технологій 

Апітерапія — це новий напрям медицини, заснований на застосуванні цілющих 
продуктів, що виробляють бджоли, для оздоровлення організму людини. 

Інтерес до апітерапії обумовлений великим набором природних сполук, що 
мають високу фізіологічну активність і виробляються бджолами в результаті 
життєдіяльності. Продукти бджільництва переважно нешкідливі для організму, 
вони сприяють виведенню отрути і солей важких металів, а також справляють 
радіопротекторний ефект, підвищують працездатність і витривалість, зміцнюють 
імунну систему [1]. 

Останніми роками популярність апітерапії зростає, оскільки люди починають 
повертатися до нетрадиційних методів лікування. Також зростає популярність 
впровадження послуг апітерапії на території підприємств готельного господарства, 
тому що прихильники апітерапії віддають перевагу не лише укусам бджіл чи іншим 
методам апітерапії, вони відпочивають, відновлюють сили, поєднуючи це з 
нетрадиційним лікуванням. 

Для впровадження послуг апітерапії на території готелю встановлюють пасіки, 
споруджують спеціальні будиночки з лежаками, відводять місця для викачки та 
переробки меду і продуктів бджільництва для подальшого використання їх з 
лікувальними цілями при проведенні різноманітних процедур. Звісно, 
впровадження даних послуг для будь-якого підприємства готельного господарства 
вимагає значних затрат, висококваліфікованого персоналу, як пасічників, що мають 
великий досвід, так і лікарів, оскільки даний вид лікування є нетрадиційним та 
індивідуальним для кожного. Тому розробляються спеціальні схеми і таблиці, в 
залежності від специфіки організму та стану здоров'я кожної людини. 

Є безліч цікавих та нових методів лікування бджолами та продуктами 
бджільництва: дихання з вулика, дихання і відпочинок безпосередньо на вулику, 
бджолевжалювання, лікування продуктами бджільництва, апімасаж, обгортання 
медом [2]. 

Основним завданням впровадження послуг апітерапії на території підприємств 
готельного господарства є створення продукту, який на сьогоднішній день набуває 
популярності (але не є достатньо розвинений), зацікавлення споживачів, отримання 
прибутку додаткового прибутку. 
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