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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ 

 

Розвиток туризму для людей з інвалідністю, розробка туристичних програм з 

урахуванням доступності для осіб з обмеженими можливостями здоров’я, пристосування 

туристичних маршрутів – усе це створює рівні можливості для реалізації права на відпочинок 

кожної людини. Розвивати туризм для інвалідів – означає допомогти людям з особливими 

потребами вийти з тяжкого душевного стану, повернутися до активного життя.  

Для України питання розвитку туризму для інвалідів є особливо значущими у зв’язку зі 

стійкою тенденцією до зростання частки інвалідів у загальній структурі населення. Якщо на 

початку 90-х рр. минулого століття загальна чисельність інвалідів в Україні становила близько 

3% усього населення, або 1,5 млн. осіб, то в 2008 р. їх чисельність дорівнювала 2,65 млн. осіб, 

5,3% усього населення, а у 2013 році склала 2788226 осіб або 6,1% від загальної чисельності 

населення [3]. 

Збільшення кількості людей з інвалідністю зумовлене суперечливим соціально-

економічним розвитком українського суспільства, який знизив рівень життя більшості людей, 

незадовільним станом системи охорони здоров’я, недостатньою безпекою та охороною праці, 

низьким рівнем екологічної культури, наявністю різноманітних катаклізмів – природних, 

екологічних, воєнних [1]. 

Звісно, туризм для інвалідів реалізувати непросто. Це зумовлено труднощами, які 

самостійно не можуть подолати ні туристичні фірми, ні готелі, ні екскурсоводи. Щоб рівні 

можливості стали реальністю у наданні туристсько-рекреаційних послуг, має бути забезпечена 

цілковита фізична, інфраструктурна та програмна доступність. Треба пропагувати ідею 

доступності туризму та підходити до її реалізації комплексно, просвіщати туристичні фірми, 

персонал туристичної галузі в області спеціальних можливостей, спеціальних потреб інвалідів, 

характеру і методиці роботи з ними. Тільки у такому разі туристи з обмеженими можливостями 

здоров’я зможуть безперешкодно відпочивати та подорожувати [2]. 

Україна на сучасному етапі робить перші кроки до залучення в туристичну діяльність 

людей з обмеженими можливостями здоров’я. На жаль, в нашій країні офіційна статистика 

обліку обсягу як внутрішніх, так і зовнішніх туристичних послуг, що надаються інвалідам, не 

ведеться, хоча, на наш погляд, наявність такого показника вельми корисно, оскільки дозволило 

в деякій мірі оцінити рівень доступності та якості створеного для інвалідів середовища.  

Проблема інвалідів у сьогочасному українському суспільстві має кілька ключових 

моментів. Зокрема, це питання звикли розглядати як індивідуальну проблему конкретної 

людини, а не достатньо великої групи людей. Звідси – недостатньо розроблена політика 

держави, для якої ця тема не є пріоритетною, а також – нівеляція статусу інваліду як споживача, 

як особи, яка потребує конкретних послуг, але внаслідок певних існуючих мінусів не має 

можливості ними скористатись [3].  

http://mediline/


185 

 

Також, існуюча на даний момент туристична та транспортна інфраструктура нашої 

країни, при своїй первісній організації не припускала доступності для інвалідів та 

маломобільних груп населення. Наприклад, туристичний бізнес (бази відпочинку, 

спорткомплекси, санаторії та літні табори) в Україні розрахований лише на здорових людей. 

Мається на увазі транспорт, коридори, сходи, ліфти, приміщення. Згідно з чинним 

законодавством усі новобудови мають бути пристосовані для інвалідів, але досі за цим ніхто не 

стежив, і будівництво велося без врахування потреб таких громадян. На сьогоднішній день, саме 

інфраструктурний фактор є ключовим стримуючим фактором розвитку туризму для осіб з 

інвалідністю, як на державному так і на місцевому рівнях. Інваліди в нашій країні можуть 

розраховувати на досить обмежене санаторно-курортне лікування, а що стосується 

туристичного обслуговування інвалідів, розвитку активних форм туризму, то лише нечисленні 

туристські заклади гостинності, транспортної інфраструктури, об’єктів туристичного показу до 

цього підготовлені [2]. 

Як правило, інваліди в Україні мають невисокий дохід, тому вибирають вид подорожі 

виходячи зі своїх матеріальних можливостей. Найчастіше лімітуючим фактором виступає 

висока вартість послуг, що надаються. Багато інвалідів не можуть подорожувати в межах свого 

регіону через відсутність необхідних ресурсів. 

Нами узагальнено декілька основних груп проблем розвитку туризму для інвалідів в 

Україні:  

І. Проблеми нормативного, законодавчого і правового характеру. 

- відсутність понятійного апарату у законодавчих базах в області туризму для людей з 

інвалідністю; 

- відсутність програм фінансування та розвитку туризму для людей з інвалідністю; 

- застарілі чи недоопрацьовані норми по організації доступного середовища для 

туристичного обслуговування інвалідів. 

ІІ. Соціально-економічні проблеми.  

- відсутність достатніх фінансових можливостей у інвалідів до здійснення подорожей; 

- відсутність доступної туристичної інфраструктури, адаптованої під потреби туристів-

інвалідів (готелів, ресторанів, культурних пам'яток, туристичних маршрутів і т.д .);  

- відсутність / недостатність кількість кваліфікованих кадрів у сфері туризму для 

інвалідів, невелика кількість туристичних агентств з пропозицією для людей з інвалідністю. 

ІІІ. Проблеми у сфері маркетингового просування. 

- відсутність єдиного інформаційного центру у сфері туризму для людей з інвалідністю; 

- відсутність реклами, акцій та заходів, спрямованих на розвиток туризму для людей з 

інвалідністю; 

- недостатність відповідних видань, карт, провідників, призначених для потреб інвалідів 

(наприклад, спеціальних карт і посібників для сліпих та слабозорих); 

- проблеми налагодження каналів зв’язку зі споживачами послуг туризму для людей з 

інвалідністю та ін. 

Також можна виділити проблеми статистичного та суспільного характеру. Зокрема, це 

неоднозначне ставлення до інвалідів в суспільстві та відсутність статистичних даних по туризму 

для  людей з інвалідністю. 

Особи з інвалідністю могли б покращити свою участь у туристичному русі, якби були 

ліквідовані всі ці бар’єри, які обмежують їх вільний доступ до туризму. 

Отже, на сьогоднішній день, просування туризму, доступного для інвалідів не може 

бути успішним без створення і сталого функціонування необхідних об'єктів інфраструктури, 

вирішення численних проблем, пов'язаних з транспортом, туристичним обслуговуванням та ін.  
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В Україні попит на послуги в сфері туризму для людей з інвалідністю, сьогодні є 

відправною точкою для освоєння нової ніші на внутрішньому туристському ринку. Якщо 

Україна на прикладі розвинених країн буде проводити правильну політику щодо людей з 

обмеженими можливостями здоров’я, це буде не тільки характеризувати ступінь цивілізованості 

країни, але і буде сприяти розвитку внутрішнього і міжнародного туризму.  
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CУЧАСНА ОЦІНКА ФУНКЦІОНУВАННЯ  

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА КИЇВ 

 

Подальший соціально-економічний розвиток України можливий за умов розширення 

внутрішнього ринку і підвищення конкурентоспроможності національної економіки, її окремих 

виробництв та галузей. Одним з пріоритетних напрямів такого розвитку країни є туризм, який 

зараз посідає друге місце в світовій економіці. Україна має всі об’єктивні передумови, щоб 

стати однією з розвинених туристських держав світу. Саме туризм здатний подолати 

розбіжності в розвитку окремих регіонів країни, які значно посилилися останнім часом. Але 

існує і багато перешкод для цього розвитку, однією з яких є стан готельного господарства, що 

не відповідає сучасним світовим стандартам. 

У зв’язку з політичними та економічними перетвореннями, що відбуваються в Україні, 

значно розширилися ділові й культурні зв’язки нашої країни із світом. Це сприяє збільшенню 

контактів між підприємствами та підвищенню кількості іноземних та вітчизняних туристів, які 

прибувають в окремі регіони України. Виникла необхідність розміщення гостей у 

комфортабельних готелях з відповідним рівнем сервісу. 

Незважаючи на те, що сфера послуг набуває все більшого розвитку в нашій країні, 

розвиток і функціонування готельного господарства ускладнюється цілою низкою проблем. 

Однією з причин подібного протиріччя є відсутність надійної та достовірної інформації про стан 

ринку готельних послуг та відсутність належного сервісу. Наслідком цього є використання 

готелів не за призначенням, зниження конкуренції на ринку готельних послуг, що ще більше 

погіршує стан готельного господарства та затримує вихід України на світовий туристський 

ринок. 

Розвиток готельного комплексу України можна прослідкувати на прикладі міста Київ. На 

території Києва працює близько 117 підприємств готельного господарства різної форми 

власності та відомчого підпорядкування, серед яких більше половини відносяться до класу 

готелів малої місткості. Їх конкурентна перевага, порівняно з великими готелями, 

індивідуальний підхід до гостя. До того ж, такий формат готелю цікавий інвестору завдяки 

порівняно швидкій окупності (4-6 років), тоді як великий готель окупиться років через 8-15. У 

Києві функціонує 60 «малих готелів». Показники розвитку з кожним роком збільшуються. 

Київська міська державна адміністрація залучила 300 мільйонів доларів інвестицій у 


