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СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ
КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Процес розвитку та сучасної життєдіяльності галузі туризму підтверджує, що стан
цієї галузі вимагає негайних заходів щодо реформування системи підтримки та
регулювання з боку держави та визначення додаткових джерел набуття ефективності та
конкурентоспроможності.

Аналіз останніх публікацій та досліджень доводить необхідність неформальних та
впливових заходів щодо дослідження напрямів розвитку системи національного
туризму з визначенням її пріоритету в економіці України та формування конкурентних
переваг за допомогою нових методів, зокрема соціального підприємництва.

Причинами нестабільності зростання показників туристичної діяльності в Україні
є ряд проблем, які гальмують розвиток, насамперед стан туристичної інфраструктури.
Але ці показники розвитку поряд з національною інфраструктурою туристичної галузі шокуючи
позитивні, і, насамперед, демонструють великий попит на внутрішній туризм в Україні (понад 97 %) [2].
Для нашого суспільного блага треба прийняти цей міжнародний та національний виклик та почати
формувати внутрішній попит з урахуванням потреб сучасного українця. Для цього насамперед потрібні
законодавство та політика держави для стимулювання діяльності галузі туризму, як, наприклад,
зроблено у Туреччині [3].  

Більш доступними туристичні послуги для українців мають можливість зробити:
держава – за допомогою низки законопроектів, спрямованих на розвиток

конкурентоздатності галузі туризму, використовуючи податкові надходження бюджету
чи податкові та інвестиційні пільги. Відзначається наявність можливостей
(кваліфіковані спеціалісти, інновації, співробітництво, інвестиції, найбільш повний
охват користувачів) і відсутність неформальних впливових засобів та ентузіазму;

приватний підприємець – на принципах комерційного розрахунку. Відзначається
наявність формальних зусиль, низька мотивація, низький обсяг охвату аудиторії та
можливість впливу на стан галузі. Суспільно активна позиція можлива тільки на етапі
сталого розвитку, на початку діяльності вона тільки обмежує прибутковість;

громадські підприємства, волонтери – за високим рівнем охвату користувачів,
обмеженими можливостями, наявними впливовими засобами, ентузіазмом, низькими
темпами розвитку, зумовленими особливостями фінансування діяльності. Високий
рівень розвитку діяльності може призвести до окупності, прибутковості та
конкурентноздатності;

соціальні підприємства – за наявністю можливостей (кваліфіковані спеціалісти,
інновації, співробітництво, інвестиції), високим рівнем охвату користувачів (орієнтир
на суспільний економічний розвиток) і наявні впливові засоби, ентузіазм. А головне,
що функціонуючі на засадах комерційного розрахунку, але маючи соціальну місію,
соціальні підприємства мають можливість бути ефективними заради власної
життєздатності – звідси високий рівень конкурентоздатності за багатьма параметрами:
оптимально можливими собівартістю, сервісом, логістикою, якістю, креативністю,
екологічною безпекою та ін.

Сектор соціального підприємництва може здійснити туристичні послуги в Україні
більш доступнішими, тому що відповідно засадам соціального підприємництва їх
якість ставиться вище можливості отримання прибутку, але не ігноруючи цієї
можливості.

В галузі туризму є феноменальні приклади взаємодії з соціальним
підприємництвом, один з яких – Eden Project в Корнуел, Англія. Це пам’ятка природи,
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яка знаходиться на кратері вулкана, де в умовах теплиці створено біоландшафти рослин
всього світу. Відвідувачам (більше мілліона за рік) пропонується не тільки подивитися,
але і прийняти участь в освітницький программі, яка демонструє вплив людини на
природу та можливості її збереження і захисту. Цей проект - відмінна ілюстрація
прориву в туристичній галузі з використанням інструментарію соціального
підприємництва [4].

Можливо, і Україні слід йти шляхом визнання соціального підприємництва як
ефективного засобу досягнення сталого розвитку економіки (зокрема галузі туризму), а
соціальних підприємців – як лідерів перетворень.

Туризм залишається двигуном розвитку у світовому просторі, що демонструє
близько 10 % світової економічної активності. Він нехтує нестабільністю, несе нову
реальність та пов’язані з нею ризик та можливості.

Основою розвитку туризму в державі складали і складають до цього часу
внутрішні «активи» – людські спільноти, рекреації, історичне минуле, релігійні мікси
та пам’ятки культури, архітектури, побуту. А Україна багата на ці активи. Тільки наша
соціально-політична система не формує на їх основі конкурентні переваги держави для
туристів всього світу.

Поки що український внутрішній туристський ринок не відчув шоків попиту та
нав’язливих інвестицій, туристських цунамі, запаморочливої конкуренції та екологічної
експлуатації, – потрібно швидкими темпами будувати власну національну модель
туристичної галузі, з гнучкою інфраструктурою, яка в змозі буде цьому протистояти,
розвиватися та мати позитивний вплив на економіку держави. Тим більше, що
сукупність таких факторів, як терміни відставання по галузям науки і техніки,
наявність гордості своїм історичним минулим і не сформоване «сучасне» суспільне
життя, роблять Україну загадковою перлиною туризму для всього світу.

Результати дослідження особливостей національного туризму і насамперед
проблеми цієї галузі надихають почати активність з внутрішнього ринку та не чекати
допомоги з боку держави, користуючись можливостями соціального підприємництва,
як фактору впливу на розвиток конкретного туристичного підприємства, регіону та
туристського потенціалу в цілому. На наш погляд, за умови відсутності державного
стимулювання інвестиційної привабливості туризму, як галузі підприємництва, цінову
конкурентоспроможність та екологічну безпеку для рекреацій без втручання державних
податкових пільг в змозі забезпечити тільки туристичні підприємства, які базуються на
засадах соціального підприємництва.
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