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АНОТАЦІЯ

Шароватов О.С.
«Соціальний вимір рекреації та туризму»
Дослідження присвячено вдосконаленню теоретичних засад соціального

виміру рекреації та туризму, оцінці стану національної рекреаційно -
туристичної сфери та обґрунтуванню напрямків підвищення її соціального
впливу.

Розроблені методичні підходи до оцінки соціального впливу рекреаційно-
туристичної сфери, які подаються як матриця соціальної діагностики;
відповідно до критеріїв його систематизовані та диференційовані соціальні
результати: напрямок впливу (внутрішні та зовнішні, прямі та непрямі дії),
термін (поточний, середньо- та довгостроковий), рівні (локальний, регіональний 
та макроекономічний).

Запропонована матриця дозволяє не лише виконувати поточний
моніторинг, але і планувати розвиток рекреаційно-туристичної сфери на основі
встановлення суспільно важливих соціальних цілей. Можливість поліпшити
соціально-економічний вплив функціонуючої сфери відпочинку та туризму в
Україні обґрунтована завдяки: розробці та реалізації соціально орієнтованої
державної стратегії розвитку, вдосконаленню державного регулювання у
напрямку постійного моніторингу досягнення соціально важливих цілі,
механізми активізації державно-приватного партнерства, ефективного
місцевого самоврядування; державна підтримка в'їзного, внутрішнього та
соціального туризму; підтримка малого та середнього бізнесу в туристичній
сфері; розробка механізму координації діяльності місцевих органів виконавчої
влади та суб'єктів туристичного бізнесу.

Ключові слова: сфера рекреації та туризму, соціальні аспекти,
соціальний вплив, наявність та охоплення рекреаційно-туристичних послуг,
внутрішні та зовнішні ефекти, соціальні параметри життя населення, 
економічний розвиток країни.



ANNOTATION

Sharovatov O. S.
«The Social Dimension of Recreation and Tourism»

The thesis is devoted to improving theoretical bases of social dimension of
recreation and tourism, assessment of the state of national recreation and tourism
sphere and substantiation of directions of increase its social impact. Methodological
approaches to assessment of the social impact of recreation and tourism sphere,
which are presented like a matrix of social diagnosis, are developed; according to the
criteria its social outcomes are systematized and differentiated: the direction of
impact (internal and external, direct and indirect actions), the term (current, medium-
and long-term), levels (local, regional and macroeconomic). The proposed matrix
allows not only execute current monitoring, but also to plan the development of
recreational and tourism sphere on the basis of the establishment of socially
important social goals. Opportunity to improve the socio-economic impact of the
functioning sphere of recreation and tourism in Ukraine is grounded due to:
development and implementation of socially oriented state strategy of development,
improvement of state regulation in the direction of continuous monitoring of the
achievement of socially important goals, activation mechanisms of public-private
partnership, effective local government; state supporting of inbound, domestic and
social tourism; supporting of small and medium businesses in the tourism sphere;
developing the mechanism of coordination of local executive authorities activity and
subjects of the tourist business.

Key words: sphere of recreation and tourism, social aspects, social impact,
availability and coverage of recreation and tourism services, internal and external
effects, social parameters of life of population, economic development of country.


