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Економіка України перебуває сьогодні під впливом трансформаційних
процесів, що супроводжуються істотними реформами. Досягнення сталого
розвитку держави можливе за умови досягнення сталого розвитку її регіонів.
При цьому слід обов’язково дотримуватися інтересів усіх регіонів, особливо
суміжних між собою, і діяти на принципах гармонійного просторового
розвитку [1-3].
Базовим принципом сталого (збалансованого) розвитку території є
виконання завдань та досягнення цілей в економічному, соціальному та
екологічному напрямах. Виконання завдань та досягнення цілей сталого
(збалансованого) розвитку повинно відбуватися не відокремлено, а комплексно,
гармонійно, поєднуючи всі визначальні напрями розвитку території. Систему
критеріїв, які використовуються для кількісної оцінки економічних явищ і
процесів, доцільно розглядати як предмет дослідження економічного розвитку
рекреаційної території [4]. У 1992 році на Саміті Землі було прийнято рішення
про важливість ролі індикаторів в оцінці досягнення сталого (збалансованого)
розвитку
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гармонійного розвитку на глобальному рівні. Національна стратегія сталого
розвитку передбачає розроблення стратегії та досягнення цілей сталого
розвитку і на регіональному рівні.
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індикаторів сталого розвитку слід здійснювати на основі таких принципів:
– використання показників на регіональному рівні;
– відображають основну мету – прогрес у досягненні сталого розвитку;
– зрозумілість, чіткість і недвозначність;

– здійснюються у межах потужності національного уряду, з урахуванням
часових, технічних і інших обмежень;
– концептуально обґрунтовані;
– обмежені за кількістю, залишаючись відкритими і володіючи властивістю
адаптуватися до майбутніх подій;
– максимально досягати міжнародного консенсусу.
Основні індикатори повинні відображати три виміри забезпечення сталого
розвитку: економічний, соціальний і екологічний.
На основі досліджень матеріалів із оцінки індикаторів сталого розвитку
[1-3], принципів сталого розвитку і тенденцій розвитку рекреаційної сфери
нами здійснено адаптацію економічних індикаторів до умов України (табл.1).
1. Структура індикаторів сталого розвитку рекреаційних територій
в економічному напрямі
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Продовження таблиці 1
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показників та факторів, які впливають на значення показника, уможливлюють
здійснення оцінки економічного стану регіону, що дасть змогу визначити
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безпосередньо не визначає рівня досягнення сталого розвитку, проте є дуже
важливим мірилом для економічних та еволюційних аспектів сталого розвитку.
Як єдиний зведений показник економічного зростання, він є найвагомішим
комплексним показником, що відображає різні аспекти економічного стану.
Розрахунок динаміки рівня загального виробництва товарів і послуг на душу
населення свідчить про темпи зростання доходу на душу населення та
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Лібералізація торгівлі може здійснити позитивний вплив на сталий розвиток
завдяки стимулюванню диверсифікації економіки, підвищенню ефективності
розподілу ресурсів і заохоченню передавання інноваційних технологій. Проте, з
іншого боку, вона може призвести до збільшення і нестійкого використання
ресурсів, коли екологічні витрати виробництва не повністю включені і не
відображаються у ринкових цінах. Внесок рекреації і туризму у ВВП залежить
передусім від регіональної політики та визначення нею пріоритетних галузей

розвитку. Внесок рекреації і туризму також залежить від природно-ресурсного
потенціалу, яким володіє територія, та можливості залучення рекреантів і
туристів. Не менш важливим фактором є технологія рекреаційного процесу: від
залучення природних, рекреаційних і туристичних ресурсів до моменту
надання рекреаційних і туристичних послуг. Додатковим фактором розвитку
сфери рекреаційних і туристичних послуг в регіоні має стати державна політика
стимулювання через встановлення додаткових пільг[6]. Результатом надання
пільгових режимів об’єктам туристично-рекреаційного комплексу будуть
успішні показники розвитку рекреаційної і туристичної галузі, значні суми
залучених іноземних інвестицій, а також інтеграція в світове співтовариство та
зарахування їх до провідних туристичних країн. Індикатор інтенсивності
використання матеріальних ресурсів лежить в основі політики підвищення
ефективності використання сировини з метою збереження природних ресурсів
та зменшення деградації навколишнього середовища в результаті первинного
виробництва, обробки матеріалів, виготовлення і розміщення відходів.
Отже, визначення економічних індикаторів є першим кроком у реалізації
регіональної стратегії сталого розвитку. Проте вони не дають повного уявлення
про стан території регіону. Для комплексного дослідження потрібно, на нашу
думку, визначити соціальні й екологічні критерії сталого розвитку та вивести
інтегральний показник сталого розвитку рекреаційних територій регіону в
кожному напрямі.
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