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Анотація: Україна ратифікувала конвенцію ООН про права інвалідів 5 

років тому. В статті розглядаються зміни, які відбулися за цей час і 

надаються необхідні дії  для створення комфортного життя та діяльності 

людей з обмеженими можливостями.  

Ключові слова: маломобільна група споживачів, універсальний дизайн, 

готелі, туризм без  бар’єрів, інваліди, альтернативний туризм. 

Abstract: Ukraine ratified the UN convention about the rights of disabled 

persons 5 years ago. The article considers the changes that have happened during 

this time and provided the necessary steps to create comfortable life and activities of 

people with disabilities. 
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Одним із напрямів туризму який заслуговує уваги є «туризм без бар’єрів», 

туризм для всіх, в тому числі для людей з обмеженими можливостями.  

Українські міста мають шанс стати схожими на європейські не тільки за рівнем 

забудови або кількістю готелів, а й за зручностями та рівнем комфорту для усіх 

споживачів, незалежно від їх фізичного або ментального стану, включаючи 

людей похилого віку та інвалідів. 



За останні роки політичний та економічний курс України різко змінився і 

всі зусилля направлені на інтеграцію до Європейського Союзу. Як і будь-яка 

організаційна структура, Європейський Союз має свої умови щодо прийняття 

нових членів. Особливо ці умови стосуються питань стандартизації, 

сертифікації і метрології. Тому зусилля повинні бути направлені на 

впровадження відповідних систем сертифікації та на покращення рівня якості 

надання послуг з метою залучення споживачів та фахівців європейського рівня.  

І хоча Україна на даний момент має недоліки з погляду закордонних 

інвесторів, вона залишається привабливою через велику кількість ресурсів та 

потенційних можливостей. Для виведення готельних підприємств України на 

міжнародний рівень, необхідно зорієнтуватися на всі категорії споживачів, в 

тому числі і з обмеженими можливостями. 

За даними статистичних досліджень 11% туристичних поїздок в Європі і 

7% - у всьому світі здійснюють люди з особливими потребами.  В Європі 

близько 130 млн. потенційних споживачів,  у тому числі люди похилого віку, 

які хочуть і в змозі подорожувати і скоро складуть 25% населення Європи, і 60 

млн. осіб з обмеженими можливостями, які хочуть подорожувати з сім'єю і 

друзями. 

Для покращення обслуговування споживачів у готелях України необхідно 

також правильно навчати, контролювати персонал і створювати мотивації для 

покращення обслуговування.  «Клієнт завжди правий» - говорив і навчав свій 

персонал відомий отельер Елсворт Статлер і це повинен бути девіз будь-якого 

підприємства, яке орієнтовано на надання послуг. На даний момент, персонал 

більшості підприємств готельних господарств України не готовий вийти з 

власної зони комфорту для надання якісних послуг клієнту. Також, необхідно 

не розставляти пріоритети серед гостей, а навчитись цінувати всіх споживачів, 

у тому числі людей з особливими потребами.   

Згідно із Конвенцією про права інвалідів, інвалідність виникає внаслідок 

зіткнення з перешкодами, які ускладнюють пересування, орієнтування на 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_g71


місцевості й комунікацію. Якщо усунути ці перешкоди, зникає інвалідність, і 

людина буде в змозі про себе подбати самостійно.  

За статистичними даними 2014 року, в середньому 20% населення України 

– це люди з обмеженими можливостями: люди з порушеннями апарату руху; 

порушеними сенсорними можливостями; люди з психічним розладом та люди з 

проблемами кровообігу, дихання, травлення тощо.  За даними Національної 

асамблеї інвалідів України,  близько 35% українців у віці 60-70 років, які мають 

ту чи іншу інвалідність внаслідок вікових змін, у 1,5 % населення – тимчасова 

інвалідність, близько 1,5% вагітних, 1,5 % - споживачі з дитячими візочками. 

Усі ці люди належать до маломобільної групи населення. До маломобільної 

групи населення в Європі також відносяться діти дошкільного віку. В Україні 

таких близько 2 млн. Чисельність інвалідів в Україні станом на 1 січня 2013 р. 

на 293,0 тис. осіб більше порівняно з станом на відповідну дату 2006 р. (рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка загальної чисельності інвалідів в Україні станом на 

початок 2006 – 2013 рр. [1] 

 

Станом на 1 січня 2013 р. найбільше інвалідів І групи зосереджувалося в 

Донецькій, Львівській та Одеській областях – 8,8 %, 5,8 %, 5,6 %  від загальної 

чисельності інвалідів І групи в Україні в цілому; найменша їх чисельність 

мешкала в м. Севастополі, Чернівецькій, Херсонській та Кіровоградській 

областях – 0,7 %, 1,6 %, 1,8 % та 1,8 %, відповідно до чисельності населення 

цих регіонів  

І головний бар’єр між українськими та європейськими підприємствами 

готельних господарств в тому, що саме ця категорія споживачів залишається 



без уваги на вітчизняному ринку. І це стосується не тільки готельних 

господарств, а й адміністративних та побутових приміщень.  

Люди, які не можуть повноцінно функціонувати та жити через фізичні та 

психічні вади, потребують особливої уваги. Їх потреби вимагають від готелю 

деяких затрат, не передбачених звичайними планами та архітектурно-

планувальними рішеннями керівництва готелю. В цей самий час, такі люди, 

попри певні труднощі, які вони спричиняють готельним підприємствам, 

залишаються постійними споживачами готелів, сприяють розширенню 

клієнтської бази. А кожен готель повинен бути зацікавлений у тому, щоб 

максимально розширити категорії потенційних споживачів. Надання послуг 

людям з обмеженими можливостями в Україні повинне бути вирішено на двох 

рівнях: на рівні матеріально-технічної бази та архітектурно-планованих рішень; 

та на рівні психологічної підготовки персоналу підприємств готельної індустрії.  

В першу чергу, споживач повинен без перешкод потрапити до 

підприємства та мати змогу пересуватися по готелю. Зазвичай, багато людей 

мають вид інвалідності, який заважає їм нормально рухатися у фізичному 

просторі через висоту, широту або неможливість транспортного засобу людини 

з обмеженими можливостями продовжувати рух по готелю. Саме тому 

проблема повинна вирішуватися через правильне архітектурне планування 

закладу.  

В деяких країнах готельєри одразу зрозуміли важливість пошуку 

альтернативних рішень з проектуванням готелів доступних для всіх 

споживачів. В Хорватії Zdeslav Krznaric заснував проект Prilagodjeni hoteli 

(«Адаптовані готелі»). Ідея полягає в тому, щоб створити нову концепцію 

туристичної пропозиції, архітектурні проекти та сервісні рішення, призначені 

для задоволення потреб літніх людей, а також самих маленьких і 

непрацездатних членів суспільства. «Адаптовані готелі» за задумом автора 

будуть складатися з декількох готелів, побудованих з урахуванням вимог 

доступності [2]. У Загребі скоро відкриється перший у світі готель «Мир тиші» 

для споживачів з порушеннями слуху. В Іспанії ведеться робота по адаптації 



всіх ресурсів до потреб інвалідів шляхом усунення бар'єрів. Федеральна 

асоціація Клубів інвалідів та їх друзів (Bundesverband der Clubs Behinderter und 

ihrer Freunde eV) пропонує маршрути екскурсій для інвалідів в містах 

Німеччини, а також адреси більш ніж 240 туристичних бюро, які орієнтуються і 

на потреби туристів з фізичними недугами [3]. В основу  таких проектів 

покладено універсальний дизайн. Принципи універсального дизайну були 

розроблені у 1997 р. групою, до складу якої входили архітектори, дизайнери 

товарів, інженери та дослідники дизайну оточуючого середовища. 

Згідно з позицією Центру з питань універсального дизайну в NCSU (NCSU 

– NorthCarolinaStateUniversity - Державний університет Північної Кароліни) 

принципи можна застосовувати для оцінки існуючого дизайну, спрямування 

процесу подальшого розвитку дизайну та навчання як дизайнерів, так і 

споживачів використовувати товари та умови оточуючого середовища за більш 

придатними характеристиками. 

Україна вже здійснила певні зусилля з реалізації Конвенції ООН про права 

інвалідів, в тому числі у сфері Доступності оточуючого середовища та 

Універсального Дизайну. Так, було прийнято ряд нормативних документів, які 

забезпечують людям з інвалідністю та маломобільним групам населення  

реалізацію їх прав. На жаль, виконання вимог чинного законодавства не 

забезпечується і  міста України залишаються недоступними та бар’єрними. 

Протягом останніх двадцяти років Україна тримає курс на забезпечення 

реалізації особами з інвалідністю їхніх прав та свобод, ліквідацію будь-яких 

проявів дискримінації відносно них, зміну існуючих стереотипів щодо осіб цієї 

категорії та усвідомлення їх повноправними членами суспільства. 

Сучасні статистичні дані ілюструють деякі демографічні та соціальні 

зміни,що очікуються в першій половині XXIсторіччя: населення України 

старішає, зокерма за причини дорослішання населення, народженого в період 

різкого зростання народжуваності; до 2021 року –кількість людей, старших за 

80 років, збільшиться на 2/3;  а до 2026 року кількість населення, старшого за 

55 років, збільшиться з 23% до 35%; 38% українців у віці 55 років та старші, 



відчувають проблеми та обмеження у функціональній діяльності; 

співвідношення осіб, чий вік більше ніж 65, та людей у віці 18-64 складає 6:1 

відповідно. Вже дуже скоро люди похилого віку складатимуть основну частину 

населення Україні. 

Нажаль, для людей з інвалідністю більшість готелів є недоступними і 

принципи універсального дизайну не враховуються, відокремлюючи людей з 

особливими потребами. Останнім часом дослідження показали, що доступність 

повинна означати щось більше, ніж просто доступ до приміщення. Під 

доступністю розуміють такі види доступності, як: інформаційна доступність, 

доступ до якісних послуг тощо. 

Саме тому універсальне проектування – це найкращий підхід до 

проектування приміщень, який явно відрізняється від «проектування для 

інвалідів». Треба розуміти, що універсальне проектування будівель та 

приміщень – це створення просторів та предметів, максимально оптимальних та 

зручних для людей, незалежно від їх розумового або фізичного стану. 

 На превеликий жаль, як і раніше, на сьогодні в Україні залишаються такі 

основні бар’єри на шляху до створення для людей з інвалідністю необхідних та 

належних умов життєдіяльності, а саме: ментальні бар’єри; фізичні бар’єри – 

недостатня архітектурна та транспортна доступність; інформаційні бар’єри, які 

в більшості випадків стосуються осіб з вадами зору (відсутність дублювання 

звуковою інформацією візуальних даних), слуху (відсутність дублювання 

візуальною інформацією звукових даних), розумовою відсталістю та 

психічними розладами (відсутність подання інформації спрощеною мовою). 

В Україні проблему універсального дизайну та надання якісних послуг 

людям з особливими потребами особливо висвітлюють такі фахівці, як 

Володимир Азін, Ірина Віртосу, Ольга Красюкова-Еннс та інші.  

«Ми повинні прагнути до видалення всіх бар'єрів, які впливають на 

включення та рівнозначну участь у суспільстві людей з інвалідністю та інших 

уразливих груп населення. Соціальна ізоляція не тільки впливає на життя 



вразливих груп, але й на розвиток громад та суспільства в цілому», – зазначила 

Ініта Пауловіца, заступник постійного представника ООН в Україні. 

Для розвитку «туризму без бар’єрів» в Україні необхідно провести ряд 

змін в діяльності закладів:  

1. Відповідність міжнародним стандартам обслуговування, введення 

знака відповідності готельних підприємств сучасним вимогам, які будуть 

проводити спеціально створені для цього органи, або ж державний орган для 

проведення сертифікації.  

2. Введення на офіційному рівні такого принципу: послуги для людей з 

обмеженими можливостями – це не додаткові послуги, а основні.  

3. Дозвіл на розміщення в готелях споживачів із собаками-помічниками.  

4. Наявність спеціального устаткування на підприємстві, організація 

транспортних послуг. 

Необхідно пам’ятати, що для стабільного функціонування на ринку 

необхідно адаптуватися під міжнародні стандарти та слідкувати за сучасним 

станом світового ринку. Необхідно спроектувати готелі в Україні з принципами 

універсального дизайну , які  дозволять їм якісно конкурувати з готелями 

усього світу.  
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