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- роди (США, Германія); 

- пластична хірургія (США,Швейцарія, Австрія); 

- діагностика організму (Ізраїль, Германія, Швейцарія, Японія) [4]. 

Для українців найбільш прийнятною країною з усіх факторів – місце 

розташування, вартість, візова підтримка, є Туреччина.  

 Отже, медичний туризм є перспективним сегментом туристичного ринку 

світу та України. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВОГО ТУРИЗМУ В СВІТІ 

Досить популярним в наші дні стає вид відпочинку, який називають 

військовим або мілітарі туризмом. Військовий туризм - це різновид туризму, 

метою якого є відвідання місцевості, пов'язаної з військовими та воєнними 
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діями. Даний вид туризму також називають воєнним туризмом, мілітарі 

туризмом.  Популярність  пов'язана з прагненням багатьох людей випробувати 

на собі військове життя. Воєнні тури можуть носити пасивно-інформаційний 

характер - наприклад, відвідування військово-історичних меморіалів, місць 

колишніх боїв, а можуть бути і активно-пізнавальними - водіння військової 

техніки, стрільба з різних видів зброї [1].  

Поняття мілітарітуризму недостатньо вивчене. Цей напрямокє новим для 

нашої країни. Деякі з різновидівмілітарі-туризмує дуже дорогимзадоволенням і 

тому недоступнідля широких верств населення. Значної уваги визначенню 

військового туризму не приділялось, фундаментальних праць немає. Ці питання 

розглядали О. О. Любіцева, Р. Шаправский, М.П. Кляп,Ф.Ф. Шандор, А. 

Мельник.Цікавою в цьому контексті є робота Майкла Храсовскі і Костянтина 

Ноереса. На сьогоднішній день поняття військового туризму недостатньо 

досліджене. Існують різноманітні підходи до визначенняцього поняття як у 

науковців, так і в туристичнихклубах, які організовують відпочинокуційсфері 

[2]. 

Оскільки військовий туризм стосується історичних битв, військової 

техніки і споруджень та військової справи в цілому, то Поліщук О.В. 

виокремлює такі види мілітарі-туризму: 

- військово-пізнавальний туризм– це відвідування музеїв та виставок на 

військову тематику, оборонних споруд, пам’ятників, військових меморіалів і 

поховань, переобладнаних в музеї військових об’єктів. 

- військово-пригодницький туризм– це купівля путівки або туру, що має у 

комплексі всі послуги щодо забезпечення активного відпочинку з  

використанням військової техніки та спорядження, відвідування територій та 

споруд історичних бойових дій, морських бойових кораблів, підводних човнів, 

участь у військових навчаннях та маневрах, тури з визначеним терміном  

проживання в армії. 
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 - військово-історичні реконструкції бойових дій (battlefieldtours)– 

відвідування масштабних реконструкцій історичних битв. Сучасна військова 

реконструкція поєднує історію, тактику бою, різноманітні мілітарні науки, 

скульптуру, кравецьке ремесло та багато чого іншого, наприклад чимало 

ентузіастів виготовляють фігурки чи відтворюють реальні бої [2]. 

Військовий туризм як вид активного відпочинку найбільш популярний в 

тих країнах, де армія має хорошу технічну базу і древню історію. Особливо 

цікавий цей феномен в США. Деякі туристичні  компанії за окрему плату готові 

надати навіть путівки в гарячі точки. Сьогодні у США діють туристичні  

компанії Warzone Тours та UntamedBorders, які спеціалізуються саме на цьому 

напрямку. Такі тури організовують до Сирії, Афганістану, Лівану. 

Китайськиї  військовий туризм славиться своїми музеями, зробленими в 

корпусах списаних військових кораблів. Щодо розвитку воєнного туризму в 

європейських державах,то він набув особливої популярності в таких країнах як, 

Польша,Чехія, Німеччина, Франція,тощо. Активний інтерес в цих країнах 

викликають  пам'ятки військово-інженерного мистецтва. Багато країн 

переживають справжній бум: вивчення і використання фортифікаційних 

пам'яток в туристських і виховних цілях стало модно. 

У Польщі, наприклад, фортеця Осовець щорічно відвідують понад 47 тис. 

туристів. Колишні радянські доти, що опинилися після 1945 року на території 

країни, в даний час реставруються і використовуються як туристичні об’єкти 

[3]. 

Одним з особливостей мілітарі туризму є вивчення бойової зброї на 

практиці. Навіть ті, хто пройшов строкову армійську підготовку, не всі мали 

можливість спробувати популярні види зброї в справі. Звичайно, більшість з 

них стріляло з АК-47, АКМ і ПМ, однак це далеко не повний список дійсно 

цікавих вогнепальних механізмів. Карабін Мосіна, кулемет «Максим», 

снайперська гвинтівка Драгунова, різні пістолети і відома М-16 - все це можна 
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знайти на українських полігонах для туристів. Військова техніка. Військові 

ЗІЛи і БТРи також привертають увагу багатьох туристів.  

Польоти на військових літаках і вертольотах – один з видів спектра 

послуг даного виду туризму. Ті, для кого наземний військовий транспорт 

здається не дуже привабливою буденністю, теж знайдуть у військовому туризмі 

свою віху. Військово-туристичні бази надають для польотів такі машини, як ЯК 

52, Дельфін, ЯК 18Т і деякі інші. Але для польотів необхідно надати результати 

спеціального медичного огляду, що підтверджує, що  турист не має серйозних 

проблем з вестибулярним апаратом і серцем. 

Ми вважаємо, що незалежно від виду туру, всі вони знаходяться в числі 

дієвих засобів патріотичного виховання. На сьогодні існують нелегальні 

турибезпосередньо в зону військового конфлікту. Такі подорожі 

характеризуються великою небезпекою для туриста і нелегальністю, а отже, 

великою вартістю, оскількибезпека клієнта повинна обов’язково 

гарантуватисявідповідальною компанією. 

Отже, військовий туризм знаходиться на стадії розвитку. Саме цей вид 

туризму стає все більш популярним через наявність військових конфліктів, що 

відбуваються. Найбільш вірогідним прогнозом для українського військового 

туризму є активний розвиток. 
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