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АНОТАЦІЯ

Сосновська Юлія Русланівна
«Стратегічні імперативи розвитку інклюзивного туризму в Україні»
У роботі розглянуто сутність поняття «інклюзивний туризм» в

класифікаційній системі туризму. Виявлено особливості розвитку інклюзивного
туризму. Досліджено досвід іноземних держав в розвитку інклюзивного 
туризму. Проаналізовано та здійснено оцінку розвитку туризму у світі. 
Проведено діагностику розвитку інклюзивного туризму в Україні. Здійснено 
оцінку взаємодії факторів впливу на розвиток інклюзивного туризму в Україні. 
Спрогнозовано економічні результати розвитку інклюзивного туризму України. 
Визначено емпіричні підходи до розвитку інклюзивного туризму в країні. 
Обгрунтовано механізм реалізації стратегії розвитку інклюзивного туризму. 
Проаналізовано соціально-економічну результативність імперативів
розвитку інклюзивного туризму.

Ключові слова: інклюзивний туризм, особа з обмеженими можливостями,
інтеграція, розвиток, працевлаштування.



SUMMARY

Sosnovska Julia Ruslanovna
«Strategic imperatives for the development of inclusive tourism in Ukraine»
The essence of the concept of "inclusive tourism" in the classification system 

of tourism is considered in the paper. Features of development of inclusive tourism 
are revealed. The experience of foreign countries in the development of inclusive 
tourism is investigated. The evaluation of tourism development in the world is 
analyzed and carried out. Diagnostics of inclusive tourism development in Ukraine is 
conducted. The interaction of factors influencing the development of inclusive 
tourism in Ukraine has been evaluated. The economic results of the development of 
inclusive tourism of Ukraine are projected. Empirical approaches to the development 
of inclusive tourism in the country are determined. The mechanism of realization of 
the strategy of development of inclusive tourism is substantiated.

The final ethan is the creation of a multifactorial model of the dependence of 
the number of persons with disabilities on the factors (number of persons with 
disabilities, living wage, average wage) that affect it.

The reliability and adequacy of the interdependence of the resultant indicator 
and the factors that influence it are tested, and a clear mathematical criterion is given, 
which confirms that this model is valid (Fisher's method used). Excel calculates a 
table value of 8,003, which is more calculated (7,722), which means that the factors 
that affect the index are selected correctly and the results of the mathematical model 
are reliable.

The economic efficiency of the proposed measures for the implementation of
measures (adaptation of the premises of the travel agency to the needs of persons with
disabilities, the introduction of a new line of activity, the expansion of working staff 
of persons with disabilities) is calculated. These measures are cost effective.

Keywords: inclusive tourism, people with disabilities, integration, 
development,
employment.


