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Вступ  

Сьогодні готельний бізнес розвивається швидкими темпами, і в умовах жорсткої 

конкуренції потребує ефективних інновацій. Такою перспективною інновацією, на 

нашу думку, може  бути акусотерапія, впровадження якої в засобах розміщення нині 

є доцільним та актуальним. 

Матеріали і методи  

В роботі використані результати досліджень вітчизняних та закордонних 

фахівців сфери гостинності. Для обробки, викладення та узагальнення отриманих 

даних використані методи системного аналізу та синтезу. 

Результати  

Акусотерапія (з латинської  acus – хвоя) – вид бальнеологічної терапії із 

застосуванням продуктів хвойних дерев – хвоя, кора, смола, шишки, деревина, 

горішки, бруньки, які в своєму складі містять дубильні речовини, смоли, ефірні олії, 

вітаміни Р, В, К, Е, РР, С та мінеральні речовини. Вченими Корзуновою А., Іпотовою 

П., Левченком Н. встановлено, що дані продукти мають широкий спектр цілющих 

властивостей та позитивно впливають на функціонування систем організму людини 

[1, 2].   

Аналіз світового досвіду використання акусотерапії в готельному господарстві 

показав популярність та економічність даних послуг. Так, готелі «Aegean Melathron 

Thalasso Spa Hotel 5*» в Македонії,  «Maya Club  welness Hotel 4*» в Швейцарії, 

«Хвоя» в Росії використовують продукти хвойних дерев для аромотерапії (масло 

хвої), інгаляцій (настоянка голок кедра та ялівця), в саунах (гілки сосни) та при 

прийманні ванн (масло хвої), що дуже подобається їх гостям. 

Вважаємо, що українські готельєри можуть скористатися закордонним досвідом, 

однак для посилення лікувального ефекту від застосування акусотерапії, доречним 

було б розташовувати засіб розміщення в місцевостях поблизу хвойних лісів та 

використовувати в готельних номерах різноманітний асортимент вітчизняних 

гігієнічних засобів з натуральною хвоєю (зубні пасти, мило, шампуні, ванні 

піноутворювачі). 

Припускаємо, що в комплексі з акусотерапією дані заходи сприяли би єднанню 

гостей з природою, покращенню їх психологічного стану, оздоровленню дихальної, 

опорно-рухової, сердечно-кровоносної та травної систем. Широкий перелік показань 

лікування хвоєю дозволяє задовольнити потреби великої кількості потенційних 

відвідувачів цілорічно. 

Висновки  

Акусотерапія як додаткова послуга засобу розміщення є досить привабливою 

інновацією, так як низька вартість та доступність сировини, ефективність та попит на 

послугу є привабливими перевагами для використання такої терапії в готельному 

господарстві.  
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