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КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ 

РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

Формування і розвиток ринкового механізму зумовило глибокі соціально-

економічні перетворення, в тому числі у сфері сервісу. Роль послуг в сучасному 

суспільстві та економіці неухильно зростає. Ще недавно частка сфери послуг в 

ринковій економіці була відносно невелика в порівнянні з виробництвом 
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товарів. Однак за дуже невеликий проміжок часу це співвідношення 

принципово змінилося. 

Поняття «соціальне управління» характеризує процес впливу на 

суспільство або його окремі ланки з метою забезпечення їх нормального 

функціонування, вдосконалення та розвитку. Зустрічаються і інші 

характеристики, в яких соціальне управління обмежується сферою діяльності 

тих чи інших органів або економічними, технічними, правовими та іншими 

рамками. Найкоротше і загальне визначення управління можна сформулювати 

так: управління системою - це цілеспрямований вплив на неї, що переводить 

систему з одного стану в інший. 

Україна є величезною, визнаною в усьому світі історичною та 

культурною спадщиною з багатими природними ресурсами. У зв'язку з цим 

розвиток внутрішнього туризму має великі і довгострокові перспективи. 

Завдяки своїм потенціалом Україна може запропонувати споживачеві 

реалізацію практично будь-якого виду туризму: від рекреаційного до 

екстремального [ 1, с. 111]. Туризм - це сфера, яка може бути дуже значна і 

вагома в економіці країни, і цьому є чимало прикладів, тому варто звернути 

увагу на розробку методичних рекомендацій і концепції розвитку соціального 

туризму, його системи управління та реалізації.  

Перш ніж перейти до аналізу самого поняття «соціальний туризм», варто 

розглянути причини необхідності його розвитку. По перше це різниця в 

доходах населення в нашій країні, вона є досить суттєвою. Спроби створення 

так званого середнього класу поки не є успішними. Тому велика кількість 

людей не можуть використовувати своє право на відпочинок в повній мірі. 

Звичайно, наявність присадибних ділянок вирішує цю проблему, але несуттєво. 

Відповідно, соціальний туризм необхідний як явище, яке дозволяє громадянам 

реалізувати свої конституційні права. По друге - туризм є динамічною 

розвиваючою галуззю, відповідне його розвиток буде благотворно впливати на 

економіку країни в цілому. По трете поліпшення іміджевої складової своєї 

країни також можна віднести до причин розвитку соціального туризму. Адже, 
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крім розвитку інфраструктури, підвищується і інвестиційна привабливість 

регіонів. В  четверте патріотичне виховання - це теж один з найважливіших 

аспектів соціального туризму. Адже туризм стає доступним для всіх верств 

населення, особливо це важливо для молоді, яка повинна знати, любити і 

пишатися своєю країною. І в п’яте, соціальний туризм спрямований на 

вирішення соціальних завдань: орієнтований на надання нематеріальних благ,  

на формування освітнього та культурного рівня населення і т.д. 

Мета розвитку соціального туризму полягає в наданні соціально 

незахищеним верствам населення можливості реалізувати своє право на 

відпочинок, ознайомитися з історичною спадщиною. Увага до соціального 

туризму є віддзеркаленням повноти реалізації соціальної політики держави, 

його прагненню до зняття соціальної напруженості в суспільстві, створення 

системи патріотичного виховання, а також розвитку регіонів. Відповідно 

основним завданням соціального туризму повинна бути не тільки можливість 

більшості людей подорожувати, але також і використання національного 

надбання і природних та історико-культурних ресурсів. В даний час при 

різноманітті можливостей використовується тільки мала їх частина. 

Вирішенням цієї проблеми є виявлення туристських ресурсів регіонів і їх 

активне залучення і використання в індустрії внутрішнього соціального 

туризму 

Для досягнення цієї мети необхідно створення ефективної системи 

управління соціальним туризмом, яка б представляла собою комплекс 

методичних рекомендацій і моделей розвитку соціального туризму. Ця система 

повинна пропонувати механізми оцінки ефективності планування, бути 

зрозуміла і доступна для персоналу, що працює в цій галузі, а також володіти 

гнучкістю і мобільністю для охоплення максимальної кількості регіонів. У 

систему необхідно залучати фахівців, здатних створити єдину інформаційну 

базу із зазначенням можливостей регіону прийняти туристів, а також його 

потенціалу і визначення проблемної області, яку необхідно вирішити для 
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реалізації можливості розміщення туристів, надання їм максимального повного 

набору туристських послуг. 

Якщо звернутися до світового досвіту розвитку соціального туризму, то 

соціальний туризм в світі добре розвинений в межах більшості європейських 

країн, країн Північної Америки і в Японії. У цих країнах соціальна політика 

орієнтована на підтримку малозабезпечених верств населення, на створення для 

них можливості подорожувати, що робить туризм явищем масовим. Системи 

соціального туризму в вищеназваних країнах відрізняються один від одного, 

але тим не менше всі вони орієнтовані на категорії населення, які відповідають 

таким основним критеріям: рівень життя; соціальна верства; заслуги перед 

державою. При орієнтації соціального туризму на категорію людей з низьким 

рівнем життя фінансування найчастіше здійснюється за рахунок платників 

податків і субсидується державою. При цьому основна ідея - зробити 

туристичні послуги загальнодоступними. Для цього необхідна чітка схема 

виявлення фінансових можливостей кожного конкретного громадянина та 

надання адресної допомоги. У цих умовах соціальний туризм тісно пов'язаний з 

системою соціального захисту населення. Субсидування відбувається шляхом 

надання пільг і широкого діапазону знижок. Головну роль в наданні допомоги 

відіграє держава, яка бере на себе основні витрати на туристичні послуги для 

осіб з інвалідністю, пенсіонерів, учнів, а також громадян з низьким доходом, 

використовуючи при цьому механізм звільнення туристських підприємств від 

невиробничих витрат. Також в даній системі приділяється велика увага 

перепідготовці кадрів і створенню додаткових робочих місць для найменш 

захищених верств населення. І нарешті, третій критерій: при орієнтації 

соціального туризму на громадян, які мають певні заслуги перед державою. 

Основна увага тут приділяється тим, хто має певний трудовий статус. 

Субсидування такого роду соціального туризму відбувається за рахунок 

обов'язкових відрахувань в процесі трудової діяльності з орієнтацією на рівень 

доходів. Члени певного колективу спільно несуть витрати на забезпечення себе 

туристичними благами. Держава ж захищає своїх громадян за умови, що самі 
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вони роблять все, щоб забезпечити себе необхідним захистом                             

суспільства [2, с.93]. 

Будучи різновидом туристичної діяльності, соціальний туризм 

розвивається відповідно до своєї цільової спрямованістю. Дана цільова 

установка полягає в реалізації можливості кожної людини мати вільний доступ 

до туризму. Безумовно, це, в першу чергу, стосується недостатньо забезпеченої 

частини населення. Базова функція соціального туризму полягає в задоволенні 

потреб людини у відпочинку, духовному розвитку і відновленні фізичних сил. 

Вона має чітку соціальну спрямованість, тому до поняття «соціальний», можна 

віднести багато видів туризму, що включають в свою сферу все соціальні та 

вікові групи населення теорії туризму, має місце розгляд будь-якого виду 

туристичної діяльності в її соціальної спрямованості. З цих позицій в якості 

соціального розглядається будь-туризм за умови вливання коштів з боку 

держави чи інших додаткових джерел. Таке вливання направлено на допомогу 

соціально не захищеної категорії населення як суб'єктів соціального туризму. 

Отже, кажучи про поняття «соціальний туризм», можна зробити висновок 

про те, що соціальний туризм повинен стати масовим явищем, яке дає 

можливість подорожувати всім людям, незважаючи на їх соціальний статус і 

матеріальне благополуччя. У цьому і буде полягати основна ідея соціального 

туризму. 

Таким чином, на нашу думку, управління розвитком соціального туризму 

має включати наступні етапи: 

 створення єдиної універсальної бази об'єктів соціального туризму; 

 розробка методології по оцінки ефективності реалізації програми 

соціального туризму в регіонах; 

 розробка схеми взаємодії об'єктів соціального туризму; 

 нормативно-правова база. 
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ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ 

 

Зростання туризму у всьому світі викликає активне розширення 

пропонованих готельних послуг та вихід на нові ринки. Готельний бізнес на 

міжнародному рівні є одним з найважливіших інструментів активізації 

зовнішньоекономічних зв’язків залучення іноземних інвестицій та розвинення 

торгово-економічних відносин [1]. 

Готельний бізнес є однією з найбільш розвинених галузей, на яку 

припадає 6% світового внутрішнього валового продукту та близько 5% всіх 

податкових надходжень. Розвиток готельного бізнесу активно стимулює 

розвиток інших галузей і напрямків діяльності: міжнародного бізнесу, 

транспортної індустрії, торгівлі, інформаційних технологій, будівництва, 

сільського господарства, сфери послуг в області краси та здоров’я, виробництва 


