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Метою вивчення дисципліни є: 

набуття знань та системного мислення щодо формування кластерів з медичного туризму, 

та взаємодії між всіма його суб’єктами,  ознайомлення з системами організації діяльності 

з відновлення та збереження здоров`я як в Україні, так і країнах світу. 

 

Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:   

- вміння застосувати набуті професійні знання щодо: технології та організації 

подорожей медичного туризму; оформлення різних видів туристичних документів; 

визначення прав і обов’язків медичних туристів; 

- здатність формувати стандарти щодо основних напрямків удосконалення та 

підвищення ефективності організації роботи суб’єктів індустрії медичного туризму; 

 

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: 

 в приватних та державних медичних закладах; 

 в підрозділах Державної медичної служби України (НЗСУ); 

 можливість працювати на рівні національного та регіонального професійного 

середовища зі знаннями та вміннями виокремити та ідентифікувати за 

класифікаційними ознаками сегменти українського ринку медичного туризму. 

 

Зміст дисципліни (теми):  

1. Медичний туризм. Класифікації в медичному туризмі 

2. Технологія створення продукту медичного туризму. Організація обслуговування 

клієнтів медичного туризму. Кластери медичного туризму 

3. Медичний туризм в країнах Європи, Азії, Тихоокеанського регіону та Африки; в 

країнах Північної та Південної Америки 

4. Особливості та сучасний стан розвитку медичного туризму в Україні. Спеціалізація 

медичного туризму в Україні 
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