
м. Одеса, 26-27 липня 2019 р. │ 29 
 

Список використаних джерел: 
1. Морган Е.Л. Державне будівництво в Афганістані; випадок, що виходить за межі. 

URL: https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/review/2010/irrc-880-morgan-edwards.pdf 
2. Конституція ІР Афганістан 2004 (англ.) року, глава 8. – 25 с. 
3. Е.Дж. Телліс, Дж. Еггерс. Політика США в Афганістані: Стратегії що 

змінюються. URL: https://carnegieendowment.org/files/CP_308_Tellis_Afghanistan_ 
Final_Web1.pdf 

4. Дадфар Спанта. Огляд основних прав громадян: виклики та можливості // 
Кабул : Відділ досліджень та оцінки Афганістану, 2015. – С. 24-25. 

5. Конституція ІР Афганістан 2004 (англ.) року, глава 8. – С. 27-28. 
6. Кодекс базової організації (Офіційний вісник № 15), 1965 (1343). – Ст. 45. 
 
 
 

Угоднікова О.І.  
кандидат економічних наук, старший викладач; 

Мохонько А.М. 
магістрант, 

Харківський національний університет міського господарства 
імені О.М. Бекетова 

 
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 

РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ДЛЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ 

 
Згідно з дослідженнями, проведеними Всесвітньою організацією 

охорони здоров’я, у світі налічується близько 1 млрд. інвалідів [1]. Тому у 
системі сучасного світового туристського розвитку все більше уваги 
приділяється інклюзивному туризму – туризму для осіб з інвалідністю або 
з обмеженими можливостями здоров’я. 

Туризм для такої категорії людей в Україні є порівняно новим 
напрямом діяльності, та його соціальна значимість зумовлена тим, що 
кількість осіб із різними видами інвалідності у країні зростає. За даними 
Міністерства соціальної політики на початок 2014 року загальна 
чисельність людей з інвалідністю в Україні становила 2,074 млн. осіб 
(кожний 18-й громадянин). Станом на 1 січня 2015 р. (без урахування 
тимчасово окупованих територій Криму та м. Севастополя) –  
2 568 532 особи (або 5,98% у загальній структурі постійного населення 
країни (42,9 млн. осіб) [2]. На сьогодні в країні гостро постає питання 
реабілітації особливих категорій населення – учасників та постраждалих в 
антитерористичній операції.  
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Близько половини інвалідів з обмеженими можливостями пересування 

– люди віком до 40 років, для яких туризм – це перш за все ефективний 
метод реабілітації й інтеграції у суспільство. Як показали дослідження, 
особи з інвалідністю значною мірою зацікавлені у впровадженні такого 
виду туризму, який допоміг би цій категорії громадян побороти негативні 
наслідки свого становища та вести повне активності і емоцій життя. 

Наразі в України інклюзивний туризм тільки набуває значимості, в той 
час як за кордоном він давно став частиною комплексного підходу в 
залученні до суспільного середовища осіб з інвалідністю. 

У Харківській області існують вагомі передумови для того, щоб увійти 
до найбільш розвинутих у туристичному відношенні регіонів України та 
Європи. Харківщина має вигідне геополітичне розташування, комфортні 
мікрокліматичні умови, різноманітний ландшафт, унікальну флору і 
фауну, історико-культурну, архітектурну спадщину, розвинуту мережу 
транспортного сполучення, достатні людські, матеріальні, у т. ч. 
природно-оздоровчі ресурси [3]. 

Важливим потенціалом для туристичної діяльності є природні 
рекреаційні ресурси (природно-заповідний фонд, ліси, зелені зони міст і 
приміських територій, водні ресурси, у тому числі і джерела).  

У Харківській області налічується велика кількість джерел. Води 
деяких з цих мінеральних джерел застосовувалися з лікувальною метою 
ще з XVIII століття. Але в розробленій «Концепції розвитку туризму в 
Харківській області до 2020 року» [3] не приділяється увага розвитку 
інклюзивного туризму.  

Джерела Харківській області можливо використовувати з метою 
рекреації. Рекреація – це процес відновлення фізичних, духовних і 
нервово-психічних сил людини, який забезпечується системою заходів і 
здійснюється у вільний від роботи час на спеціалізованих територіях. 
Поняття «рекреація» характеризує не тільки процес і заходи щодо 
відновлення сил людини, але і той простір, в якому це відбувається.  

Лікувальними властивостями володіють води джерел «Березівське»  
(с. Березівка), «Отче наш» (біля станції Куряж), «Онуфрієвське»  
(с. Подворки) Дергачівського району, Озерянське (с. Нижня Озеряна 
Харківського району), «Мурафа» (с. Мурафа Краснокутського району), 
«Суворовське» (біля с. Мохнач у Зміївському районі) [1]. 

Для того щоб створити рекреаційні зони на базі джерел Харківської 
області з можливістю їх використання для цілей рекреаційного туризму 
необхідно розробити та реалізувати ряд заходів, зокрема: 

− провести оцінку наявних туристичних ресурсів на основі критеріїв 
конкурентоспроможності та привабливості; науково обґрунтувати 
можливості використання джерел області в якості рекреаційних об’єктів 
та забезпечення екологічно безпечне їх використання; 
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− реалізувати заходи, що забезпечують підвищення ефективності 

використання наявних рекреаційних об’єктів і туристичних ресурсів, у 
тому числі джерел, для рекреації та реабілітації людей з обмеженими 
можливостями; 

− розробити проекти побудови (або перебудови) інфраструктури 
туристичного середовища, що повинні плануватися з урахуванням потреб 
туристів з обмеженими можливостями здоров’я; 

− удосконалити транспортну інфраструктуру та розробити схеми руху 
транспорту з урахуванням розміщення туристичних об’єктів регіону,  

− розробити маршрути самостійного відвідування рекреаційних 
об’єктів на базі джерел для осіб з інвалідністю; 

− створити цілодобову інформаційну службу (різними мовами) з 
питань туризму для різних груп туристів, у тому числі осіб з обмеженими 
можливостями; 

− розробити заходи по забезпеченню безпечного пересування та 
спеціальні інструкції і засоби безпеки для туристів з обмеженими 
можливостями здоров’я; 

− сформувати систему заходів щодо просування та популяризації 
регіонального туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному 
ринках. 
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