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ТУРИЗМ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ: ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ 

Підвищення рівня та якості життя населення за останні десятиріччя 

призвело до збільшення вільного часу, фінансової стабільності та зростання 

потреби в відпочинку та оздоровленні, тим самим  посприявши  динамічному 

розвитку сфери туризму та виникненню нових його видів, напрямків, форм 

організації туристського обслуговування. 

Туризм для людей з інвалідністю достатньо новий напрямок туризму, у 

порівнянні з рекреаційним чи пізнавальним, хоча значення термінів, які 

визначають, що таке туризм для людей з інвалідністю, вже багато років є 

предметом наукових дискусій. 

Проаналізувавши різні джерела інформації, робимо висновок, що 
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говорячи про туризм для інвалідів, за кордоном найбільш часто 

використовуються такі терміни, як «доступний туризм» (accessible Tourism), 

«туризм для всіх» (tourism for all), «безбар'єрний туризм», «туризм для людей з 

обмеженими можливостями». Отже, виникає потреба уточнити зміст і суть 

даних термінів.  

Ліханос Є.В., Байдаков О.М. вважають, що враховуючи семантичні 

особливості мови, вищенаведені терміни мають різні смислові відтінки, а тому 

їх не завжди можна вважати тотожними [3]. 

Термін «туризм, доступний для всіх» закріплений в міжнародних 

нормативно-правових актах. У 1991 році Генеральна асамблея ЮНВТО 

прийняла резолюцію під назвою «Створення можливостей для туризму людям з 

обмеженими можливостями в дев'яності роки» (Creating Tourism Opportunities 

for Handicapped People in the Nineties), текст якої був в подальшому поновлений 

у 2005 році в Дакарі (Сенегал) і був названий «Туризм, доступний для всіх» 

(Резолюція A/RES/492(XVI)/10) [7]. 

Отже, «Туризм, доступний для всіх», або доступний туризм передбачає 

доступність туристичних об'єктів і установ в плані пристосування та адаптації 

інфраструктури для людей з обмеженими можливостями (інвалідів, та осіб, що 

їх супроводжують,  тимчасово мало мобільних груп населення, літніх людей, 

жінок з колясками та ін.).  

Ліханос Є.В., Байдаков О.М. відзначають, що «доступний туризм» 

асоціюється, насамперед, з фінансовою доступністю. Але для людей з 

інвалідністю особливу значимість має питання доступності фізичної. Таким 

чином «доступність» у даному контексті має більш широке трактування [3]. 

На наш погляд, термін «доступний туризм», найчастіше характеризується 

як послуга в галузі туризму для всіх категорій споживачів незалежно від віку, 

фізичних можливостей конкретної людини або наявності інвалідності. Поряд з 

цим, доступним туризмом часто називають малобюджетні тури. 

Серед зарубіжних вчених особливий інтерес представляє дослідження 
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Смирнової Д. Б., яка зазначає, що безбар'єрний туризм - це переміщення осіб з 

постійною або тимчасовою обмеженою здатністю до мобільного пересування 

та їх супроводжуючих на територію, відмінну від постійного місця 

проживання, і маючу всі необхідні ресурси для здійснення цілей подорожі. У 

той же час безбар'єрний туризм - це діяльність підприємств туристської (і 

суміжними з нею) індустрії, спрямована на формування і продаж комплексного 

туристського продукту, що відповідає додатковим потребам окремих 

маломобільних категорій туристів (з урахуванням їх фізичного і психологічного 

стану здоров'я), а також людей, які супроводжують їх [6]. 

Безбар'єрний туризм, на думку Лиханос Є.В., Байдакова О.М., інтуїтивно 

сприймається як поняття, яке вказує на усунення/адаптацію саме фізичних 

бар'єрів. Однак останні можуть носити і економічний, і психологічний, і 

соціальний характер [3].  

Маньшина Н. В. пропонує використовувати термін «інклюзивний 

туризм», (фр.- включає в себе, лат. Include - укладаю, включаю) що означає, 

процес розвитку туризму, який передбачає доступність туризму для всіх, в 

плані пристосування інфраструктури туристичних центрів і об'єктів 

туристського показу до різних потреб всіх людей, в тому числі інвалідів, літніх, 

їх опікунів та членів сімей, людей з обмеженими тимчасовими можливостями, 

сімей з маленькими дітьми» [5]. 

Лиханос Є.В., Байдаков О.М. відзначають, що інклюзивний туризм 

ототожнюють з поняттям «Все включено» («аll inclusive»), коли турпакет 

містить певний комплекс туристичних послуг [3]. Але даний термін поки не 

отримав широкого поширення. 

Анікєєва О.А., Анісімова Ю.А. відзначають, що на туристському ринку, 

можна знайти різні пропозиції для людей з інвалідністю: «подорожі для 

інвалідів», «паратуризм», «інвалідний туризм», «туризм глухих», «туризм 

сліпих» [1]. 

Виділяють також «реабілітаційний туризм» та  «лікувально-оздоровчий» 
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туризм для інвалідів. Дані підходи до визначення туризму для інвалідів, 

розглядаються в контексті реабілітації, оздоровлення, лікування. 

Фахівцями також використовуються такі терміни як «туризм для людей з 

особливими потребами», «туризм для людей з обмеженими фізичними 

можливостями». Всі ці терміни, на наш погляд, є синонімами і означають 

доступність туризму в плані пристосування туристичної інфраструктури і 

об'єктів туристського показу до потреб інвалідів та мало мобільних груп 

населення (людей з тимчасовими обмеженими можливостями).  

Деякі вчені відносять інвалідний туризм в категорію соціального туризму. 

Панченко С.А. роздивляється туризм для інвалідів як важливий фактор у 

розвитку туризму в цілому. До категорії соціального туризму відносить 

туристів-інвалідів та інших соціально вразливих верств населення [4]. 

Такі вчені як А.Д. Бавельский, Г.І.Зоріна, А.А. Ручін  також вважають що 

інвалідний туризм є одним із сегментів соціального туризму [2]. 

Наявність усіх цих пропозицій і різноманіття термінів говорить про те, 

що досі єдиного визначення, закріпленого у нормативно-правових документах, 

а значить  і відображення багатогранності і специфіки даного виду туризму 

немає. 

В Україні для визначення даного виду туризму використовують терміни: 

«туризм для людей з обмеженими можливостями», «туризм неповносправних», 

«туризм для людей з інвалідністю». 

Суть цих визначень зводиться до того, що в них розглядається вид 

туризму, розрахованого на людей з обмеженими фізичними можливостями 

(інвалідів).  

Аналіз наукової літератури по туризму показав, що в Україні поки не 

існує загальноприйнятого визначення туризму для людей з інвалідністю, а 

існуючі підходи до його визначення не мають глибокого дослідження, яке 

розкривало б сутність цього явища. В Україні понятійний апарат у галузі 

туризму для людей з інвалідністю не закріплений в будь-яких нормативних 
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актах або законах.  

Виходячи з вищевикладеного, з метою усунення можливості неточного 

або неоднозначного трактування наведених понять, на наш погляд, логічно 

зупинитися на терміні туризм для людей з інвалідністю (інватуризм, інвалідний 

туризм, туризм для людей з обмеженими можливостями). Визначити автора, що 

вперше використав даний термін нам не вдалося. 

Ми пропонуємо використовувати наступне визначення туризму для 

людей з обмеженими можливостями здоров’я, яке найбільш повно, на наш 

погляд, відображає суть даного поняття. 

Туризм для людей з інвалідністю - процес розвитку туризму, вид 

діяльності, суб’єктом якого виступає особа з обмеженими можливостями 

здоров’я (інвалід), спрямований на надання туристичного продукту,  

інформації, окремих туристських послуг з урахуванням потреб інвалідів усіх 

нозологій, в плані пристосування туристичної інфраструктури і об'єктів 

туристського показу. 

Ми виділяємо три цільові групи споживачів туризму для людей з 

інвалідністю. Власне, інваліди та мало мобільні групи населення, що є 

безпосередніми споживачами послуг даного виду туризму, та особи, що їх 

супроводжують (рис.1). 

 

Рис.1. Класифікація споживачів інвалідного туризму 

Споживачі  послуг інвалідного туризму 

Інваліди  Особи, що їх 

супроводжують  

Люди з обмеженою 

мобільністю (постійною або 

тимчасовою) 

Які не мають противопоказань 

для здійснення подорожей 
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В рамках даного дослідження під мало мобільної групою осіб  

пропонується розуміти категорію туристів, які мають обмеження по  

пересуванню, пов'язані, як правило, зі станом здоров'я (особи з тимчасовими 

травмами). 

Разом з тим слід зазначити, що не всі категорії інвалідів і мало мобільних 

груп осіб можуть вважатися споживачами послуг даного виду туризму. Так, 

наприклад, інвалід першої групи, повністю обмежений в пересуванні (при 

захворюванні церебральний параліч), з нестійким емоційним і психічним 

станом і / або знаходиться на безперервному медикаментозному апаратному 

забезпеченні в медичному стаціонарі, не може бути споживачем туристських 

послуг унаслідок неможливою його транспортування, розміщення та надання 

інших туристських послуг поза медичної установи. 

Отже, світовий досвід показує, що туристи з інвалідністю займають 

важливий сегмент туристичного ринку. Туризм для інвалідів є необхідним 

видом туризму у кожній країні. Це один з найбільш інтенсивно розвиваючихся 

видів туризму. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ В СВІТІ 

В ХХІ ст. медичний туризм перетворився в окремий вид туристичної 

індустрії. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров`я до 2022 року 

туризм та охорона здоров`я мають стати провідними галузями світового 

господарства. А оскільки населення всього світу старіє, розвиток медичного 

туризму очікує ще більш стрімке зростання. За аналітичними 

висновками International MedicalTravel Journal медичний туризм 

перетворюється в одну з найбільш швидкозростаючих галузей.  

Розгляд питань, пов’язаних  з  вивченням  проблем  та  перспектив  

розвитку  ринку  новітніх  форм  туризму, в тому числі медичного  туризму є  

предметом  дослідження вітчизняних та закордонних дослідників, зокрема 

О.Бабкіна, О.Кускова, Т.Скоробагатової, Т.Ткаченко, О.Романіва, В.Федорова, 

М.Фурманека  І.Шевчук, Л.Шевчук та ін.  
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