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Статтю присвячено вивченню питань концепції розвитку державно-приватного партнерства

в індустрії гостинності в рамках концепції сталого розвитку та можливості її використання в

Україні. У статті аналізується міжнародний досвід, роль та перспективи новітніх підходів та прин-

ципів щодо сталого розвитку, широкого використання інноваційних технологій та їх вплив на

розвиток туристичного бізнесу в Україні. Розглянуто світовий досвід економічного розвитку та

підвищення конкурентоспроможності регіонів та територіальних туристичних комплексів на

засадах політики сталого регіонального розвитку. Обгрунтовано необхідність активізації про-

цесів побудови дієвих комунікацій між представниками громади, влади, бізнесу та інших заці-

кавлених осіб на засадах державно-приватного партнерства з метою формування та розвитку

локальних туристичних продуктів та підвищення конкурентоспроможності регіонів України в

рамках реалізації реформи децентралізації.

Доведено потенційну спроможність забезпечення високого рівня конкурентоспроможності

регіональної економіки за рахунок створення та розвитку локальних туристичних продуктів,

збереження пам'яток історичної та культурної спадщини на засадах державно-приватного парт-

нерства як ефективного механізму комунікаці представників громади, влади, бізнесу та неуря-

дових організацій.

The article is devoted to the concept of development of public-private partnership in the hospitality

industry within the framework of sustainable development and the possibility of implement this

concept in Ukraine. The article analyzes the international experience, the role and prospects of the

latest approaches and principles for sustainable development and their impact on the development

of tourism business in Ukraine, economic development and increase of competitiveness of regions

and territorial tourist complexes on the basis of sustainable regional development. The necessity of

activating the processes of constructing effective communications between representatives of the

community, authorities, business and other interested persons on the principles of public-private

partnership was substantiated in order to formulate and develop local tourism products and increase

the competitiveness of the regions of Ukraine within the framework of the decentralization reform.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Багатогранність впливу туризму на всі сфери су-

спільного життя обумовила визнання науковцями стало-
го розвитку цієї галузі як системи, в центрі якої знахо-
диться людина. Наукові диспути охоплюють різні сфери
знань та галузі наук, що відображає поліфункціональну
сутність туризму, розкриває його соціально-економічний
мультиплікативний характер. Тематика досліджень нау-
ковців відображає вектори розвитку туризму, задекла-
ровані Всесвітнім економічним форумом спільно зі Все-
світньою туристською організацією як зниження бар'єрів
для економічного зростання та створення робочих місць.
В умовах нестабільності зовнішнього середовища зав-
дання, і науковців, і освітян, і роботодавців, і представ-
ників влади полягає у формуванні та поширенні нових
знань для досягнення цілей діяльності суб'єктів госпо-
дарювання та підвищення рівня сервісу на ринку турис-
тичних послуг у контексті сталого розвитку [1].

Суспільно-географічні аспекти сталого розвитку ту-
ризму в Україні, підходи до визначення сутності сталого
(збалансованого) розвитку туризму, що полягають у
формуванні такої діяльності суб'єктів сторін ринкових
відносин, яка б за співвідношенням рівня та темпів роз-
витку була комплексно-пропорційною розвиткові еконо-
мічної, соціальної та екологічної сфер докладно висвіт-
лено у дослідженнях д-ра геогр. наук О. Любіцевої,

У навчальному посібнику "Стратегія сталого розвит-
ку (туристична галузь)" [2], авторами Ісаєнко В.М., Ніко-
лаєв К.Д., Бабікова К.О., Білявський Г.О., Смирнов І.Г.
висвітлено низку сучасних, науково-методичних і теоре-
тичних підходів щодо встановлення концептуальних за-
сад сталого розвитку туристичної діяльності, прийняття
управлінських рішень на шляху до мінімізації антропо-
генних впливів туризму на довкілля, запропоновано та
обгрунтовано шляхи комплексної екологізації туристич-
ної діяльності, а також основні підходи щодо розвитку
сільського й аграрного туризму в Україні.

Питанням необхідності розгляду туризму як склад-
ної системи в єдності соціальної, економічної та еколог-
ічної компонент, подальший генезис якої базуватиметь-
ся на концепції сталості, визначенню сучасного місця ту-
ризму в структурі економіки та формуванню концепту-
альних засад формування ринкового механізму управл-
іння туризмом і суб'єктами туристичного бізнесу за мо-
делями економічного зростання і сталого розвитку в умо-
вах конкурентного середовища, розозкриттю стратегіч-
них орієнтирів сталого розвитку суб'єктів господарюван-
ня у сфері туризму та відповідного інструментарію фор-
мування стратегій з урахуванням реалій сучасного стану
туристичного бізнесу в Україні присвячено ряд науко-
вих досліджень Т.І. Ткаченко.

The potential ability to ensure a high level of competitiveness of the regional economy through the

creation and development of local tourism products, preservation of historical and cultural heritage

monuments on the basis of public-private partnership as an effective mechanism for communicating

the representatives of the community, authorities, businesses and non-governmental organizations

is proved.

Ключові слова: туристична галузь, сталий туризм, державно-приватне партнерство, локальний ту-
ристичний продукт, децентралізація.

Key words: tourism, sustainable tourism, public-private partnership, local tourism product, decentralization.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Сфера туризму та курортів стає однією з основних

галузей, що впливає на загальний стан і тенденції світо-
вої економіки. Туризм є одним з важливих видів со-
ціально-економічної діяльності в багатьох країнах світу
з широким впливом на економічне зростання, зайнятість
та соціальний розвиток, може бути потужним інструмен-
том боротьби з економічним падінням та безробіттям.
За оцінкою Всесвітньої туристичної організації ООН
(ЮНВТО), внесок туризму до світового валового внутрі-
шнього продукту з урахуванням непрямого ефекту ста-
новить 10 відсотків. Загальна кількість робочих місць,
що прямо або опосередковано стосуються сфери туриз-
му, становить 11 відсотків.

Оскільки зазначена сфера пов'язана з діяльністю
більш як 50 галузей, її розвиток сприяє підвищенню рівня
зайнятості, диверсифікації національної економіки, збе-
реженню і розвитку культурного потенціалу, збережен-
ню екологічно безпечного навколишнього природного
середовища, а також підвищує рівень інноваційності на-
ціональної економіки, сприяє гармонізації відносин між
різними країнами і народами.

Тим не менш, сектор туризму висуває серію викликів,
які можна згрупувати в наступні категорії:

— Питання безпеки та охорони: екологічна, політич-
на та соціальна безпека, безпека харчових продуктів та
проживання туристів, охорона туристів та туристичних
об'єктів, туристичних дестинацій, загрози соціокультур-
ної стійкості.

— Економічна конкурентоспроможність: сезонний
характер туристичної галузі, регуляторне та адміністра-
тивне навантаження, оподаткування туризму, складність
пошуку та утримання кваліфікованого персоналу.

— Технологічне середовище: глобалізація інфор-
мації та швидкі зміни в технологіях (цифрові інструмен-
ти, соціальні мережі, що надають поради щодо турис-
тичних послуг), актуальне вдосконалення ІТ-розробок,
викликане глобалізацією інформації та досягненнями в
області технології.

— Ринки та конкуренція: зростаючий запит на інди-
відуальний туристичний продукт, нові продукти, посилен-
ня конкуренції.

Сталий розвиток туризму
Конкурентоспроможність галузі туризму тісно пов'я-

зана з її сталістю, оскільки якість туристичних напрямків
сильно впливає на природне та культурне середовище
та ставлення місцевої громади.

Сталий туризм вважається формою туризму, що сприяє
довгостроковому менеджменту ресурсів з метою задово-
лення економічних та соціальних потреб, підтримки куль-
турної цілісності, природного середовища та довкілля [3].
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Сьогодні сталий розвиток та стійкість є невід'ємною
частиною дискусії про те, як туризм повинен використо-
вувати природні та соціальні ресурси для отримання еко-
номічної вигоди. Це призвело до поступового визнання
того, що суб'єкти державного та приватного туризму по-
винні враховувати баланс між максимізацією економіч-
них вигод, мінімізацією соціокультурного впливу на
місцеве населення та туристів, а також захистом природ-
ного середовища.

За визначенням Т.І. Ткаченко сталий (гармонійний,
збалансований) розвиток — це розвиток, який забезпе-
чує визначений тип рівноваги, тобто баланс між його соц-
іально-економічними та природніми складовими [4].

У глобальному масштабі, декілька світових організа-
цій поставили сталий туризм у свій порядок денний —
це такі організації як Світова туристична організація ООН
(UNWTO)[5] або Глобальна рада сталого туризму (GSTC)
[6].

Подібні ініціативи розробляються та впроваджують-
ся інституціями ЄС, такими як Європейська комісія та
Європейське агентство з охорони довкілля [7], Рада
Європи через Європейський інститут культурних марш-
рутів [8].

Різноманітні заходи, що проводяться вищезазначе-
ними міжнародними та європейськими організаціями, на-
магаються зменшити труднощі практичного застосуван-
ня теоретичної концепції сталого розвитку для різних за-
цікавлених сторін, до яких входять приймаюча громада
/ дестинація, туристичний бізнес, політики (головним
чином на місцевому та регіональному рівнях), неурядові
організації, мережі, кластери та туристи. В цілому, од-
нією з головних проблем залишається складність кон-
цепції сталого туризму.

Міжнародні ініціативи сталого розвитку туризму
У 1996 р. під егідою Всесвітньої туристичної органі-

зації (UNWTO) було проголошено ключові принципи кон-
цепції сталого розвитку туризму у ХХІ ст., які пізніше було
доповнено тезами Всесвітньої ради туризму і подорожей
(WTTC) та Всесвітнього фонду дикої природи (WWF).

Загалом, можна визначити наступні принципи кон-
цепції сталого туризму та способи їх впровадження:
ефективне та заощадливе використання ресурсів; зни-
ження рівня надмірного споживання та шкідливих ви-
кидів; збереження природної та культурної спадщини;
стратегічне планування розвитку туризму; сприяння роз-
витку туризму для підтримки місцевої економіки; залу-
чення місцевих громад; системний підхід до підготовки
персоналу, маркетингу туризму, моніторинг у [9—11].

Цілі сталого розвитку 2016—2030 [12] включили
розвиток сталого туризму у Ціль 8 "Сприяння поступаль-
ному, всеохоплюючому та сталому економічному зрос-
танню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці
для всіх": до 2030 року забезпечити розробку і здійснен-
ня стратегій заохочення сталого туризму, який сприяє
створенню робочих місць, розвитку місцевої культури і
виробництву місцевої продукції.

На міжнародному рівні діють дві основні ініціативи —
це індикатори сталого туризму GSTC та UNWTО.

Обидві ініціативи полягають у сприянні досягненню
цілей порядку денного Організації Об'єднаних Націй
2030 для забезпечення сталого розвитку.

Глобальна рада сталого туризму (GSTC) була офі-
ційно створена в 2010 році як орган для впровадження
глобальних стандартів для сталого туризму та подоро-
жей (GSTC Criteria), зараз діє як міжнародний орган з

акредитації для сертифікації сталого туризму. Вона
представляє глобальне членство, включаючи агентства
ООН, провідні туристичні компанії, готелі, туристичні
ради, туроператорів, приватних осіб та громади, які праг-
нуть досягнення найкращих практик у сфері сталого ту-
ризму. GSTC були розроблені "Стандарти мінімальної
стійкості", яким повинні відповідати підприємства, уря-
ди та інші зацікавлені сторони, щоб досягти соціальної,
екологічної, культурної та економічної стабільності у
напрямку сталого розвитку. На сьогоднішній день роз-
роблені два комплекти критеріїв GSTC: для туристичних
дестинацій, а також для готелів та туроператорів. Це ос-
новні принципи та мінімальні вимоги, яких повинні дот-
римуватись будь-який туристичний бізнес чи туристична
дестинація, щоб захистити та підтримувати природні та
культурні ресурси, і одночасно забезпечувати туристич-
ний потенціал як інструмент збереження та подолання
бідності. Крім того, Програма акредитації GSTC Integrity
Program підтверджує відповідність інших сертифікацій-
них програм та схем критеріям GSTC для сталого туриз-
му.

Всесвітня туристична організація (UNWTO) сприяє
впровадженню індикаторів сталого розвитку туризму з
початку 90-х років. Її довідник з показників сталого роз-
витку для туристичних місць призначення покликаний до-
помогти визначенню ключових факторів, що роблять
місце призначення надійним, життєздатним та приваб-
ливим. До 2030 року UNWTО має намір розробляти та
впроваджувати політику сталого туризму, який створює
робочі місця та сприяє розвитку місцевої культури та ви-
робництву місцевої продукції. Організація також розроб-
ляє та впроваджує інструменти для моніторингу впливу
сталого туризму на сталий розвиток. Загальний мандат
UNWTO, відповідно до 10-річної програми зі сталого спо-
живання та моделей виробництва (10YFP) [13], полягає
в тому, щоб каталізувати зміни в туристичних операціях
шляхом прийняття рішень на основі фактичних даних,
ефективності, інновацій та співпраці між зацікавленими
сторонами, моніторингу та прийняття підходу життєво-
го циклу для постійного вдосконалення. Головними ціля-
ми 10YFP є сприяння ефективному використанню ре-
сурсів, економічному зростанню без погіршення стану
навколишнього середовища, створення гідних робочих
місць та економічних можливостей, сприяння спільному
процвітанню та подолання бідності.

Ініціативи Європейської Комісії, що сприяють стало-
му розвитку

Європейська Комісія взяла на себе зобов'язання
сприяти сталому розвитку туризму в Європі. Було за-
проваджено низку ініціатив, спрямованих на сприяння
раціональному екологічному, соціальному, культурному
та економічному менеджменту для туристичного бізне-
су та місць розміщення. До них відносяться:

— схеми екологічного управління та аудиту ЄС
(EMAS) та екологічної екосистеми ЄС,

— механізм звітування про туризм та навколишнє се-
редовище (TOUERM),

— ініціативи з корпоративної соціальної відповідаль-
ності (CSR).

Система екологічного управління та аудиту ЄС
EMAS [14] є інструментом, що дозволяє суб'єктам

сектора туризму покращити екологічні показники та
підвищити якість своїх послуг. Це добровільна схема
інструментів та сертифікації, яка має на меті допомогти
своїм користувачам досягти підвищення продуктивності.
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Зареєстровані організації також отримують довіру
та прозорість завдяки перевірці представлених показ-
ників та перевірці зовнішніх комунікацій незалежним
версифікатором (екологічна заява EMAS).

Європейська комісія, за погодженням із державами-
членами ЄС та іншими зацікавленими сторонами, роз-
робила секторальні довідкові документи (SRDs) [15].
SRDs для сектора туризму охоплює найкращі практики
екологічного менеджменту організацій в секторі туриз-
му, які надають послуги з проживання, харчування, ме-
неджменту місць призначення, або організації поїздок,
розміщення чи інших туристичних послуг (туристичні
агенти та туроператори).

Екологічне маркування ЄС
Екологічне маркування ЄС [16] є добровільним зна-

ком екологічної досконалості Європейського Союзу. Це
допомагає споживачам ідентифікувати товари та послу-
ги, які мають зменшений вплив на навколишнє середо-
вище протягом всього їх життєвого циклу, від видобутку
сировини до виробництва, використання та утилізації.
Екологічне маркування ЄС визнане у всій Європі.

Механізм звітування про туризм та навколишнє се-
редовище

The Tourism and Environment Reporting Mechanism
(TOUERM), розроблений Європейським агентством з
навколишнього середовища, базується на використанні
системи показників. Ці показники відповідають регулю-
ючим нормам ЄС та регулярно оновлюються для того,
щоб вони могли бути досяжними та відображати як
вплив на навколишнє середовище, так і тенденції ста-
лого розвитку. Деякі з показників можуть також стосу-
ватися певних географічних об'єктів, таких як прибе-
режні зони, сільські райони та міські райони, також
може бути включена деяка відповідна інформація щодо
туристичних дестинацій.

Корпоративна соціальна відповідальність (CSR)
У своїй комунікації "Корпоративна соціальна відпо-

відальність" у 2011 році Європейська Комісія визначила
корпоративну соціальну відповідальність (КСВ, англ.
CSR) як "відповідальність підприємств за їх вплив на сус-
пільство". Згідно з цим комунікаційним документом
підприємства повинні мати налагоджені процеси та про-
цедури, які інтегрують соціальні, етичні, екологічні пра-
ва, права людини та споживчі питання в основному
бізнесі.

За визначенням, КСВ є міжсекторальним питанням,
що стосується різноманітних європейських політик,
включаючи підприємництво та промислову політику, со-
ціальні питання, зайнятість, корпоративне управління та
корпоративне право; навколишнє середовище, спожи-
вання та торгівлю; розвиток, зовнішні зв'язки, права
людини, правосуддя, внутрішні справи, дослідження,
освіту та навчання.

З початку 2000-х років Європейська Комісія актив-
но підтримувала розвиток КСВ (CSR) [17], а стратегія
"Європа-2020" визначила КСВ (CSR) як сприяння інклю-
зивному зростанню.

Останнім часом КСВ (CSR) все більше розглядають-
ся як невід'ємна частина конкурентоспроможності і ло-
яльності бренду, оскільки сьогоднішні підприємства сти-
каються з більш сильним тиском з боку зацікавлених
сторін та споживачів щодо їх відповідальності.

Водночас КСВ залишається добровільним питанням
і розглядається як доповнення до дотримання законо-
давства ЄС.

Інші ініціативи приватних зацікавлених сторін
Окрім зазначеного вище, кілька приватних органі-

зацій, що представляють індустрію туризму, створили
інструменти моніторингу та схеми сертифікації у сфері
сталого туризму.

Як приклад, Мережею європейських регіонів для ста-
лого і конкурентного туризму (NECSTouR) [18], почина-
ючи з 2007 р., були впроваджені 10 принципів порядку
денного сталого та конкурентоспроможного європейсь-
кого туризму.

Європарк (Федерація європейських природоохорон-
них територій) [19] створила та розповсюдила Євро-
пейську хартію сталого туризму в заповідних територіях,
що є практичним інструментом управління, який забез-
печує збалансований економічний, соціальний та еколо-
гічний розвиток заповідних територій Європи.

З 1993 року Європейська мережа сталого розвитку
туризму Ecotrans допомагає зробити туризм більш ста-
лим шляхом обміну досвідом та ноу-хау між її членами,
а також через глобальні мережі, підтримку та сприяння
спільним проектам через портал DestiNet [20]. DestiNet
управляється компанією Ecotrans як зареєстроване ООН
партнерство для забезпечення сталого розвитку туриз-
му і підтримки Цілей сталого розвитку 2030. "Зелені кар-
ти подорожей" на DestiNet забезпечують прозорість сер-
тифікації сталого туризму по всьому світу і допомагають
туристичним дестинаціям та бізнесу контролювати, уп-
равляти та продавати свою пропозицію щодо зеленого
туризму.

Реалізація політики щодо сталого туризму Україні.
Після підписання Угоди про асоціацію між Україною

та ЄС та введення в дію економічної частини Угоди —
Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ)
постало питання гармонізації національних стандартів з
міжнародними та європейськими нормативними доку-
ментами.

Відповідно до Глави 16 Розділу V ("Економічне та
галузеве співробітництво") Угоди Сторони співробітни-
чають у галузі туризму з метою зміцнення розвитку кон-
курентоспроможної туристичної галузі як генератора
економічного зростання і стимулювання економіки, зай-
нятості та валютних надходжень. Співробітництво на дво-
сторонньому, регіональному та європейському рівнях
грунтується на принципах:

a) поваги самобутності та інтересів місцевих громад,
особливо у сільській місцевості;

b) важливості культурної спадщини;
c) чіткої взаємодії між туризмом та захистом навко-

лишнього середовища,
тобто на принципах сталого розвитку.
Співробітництво України з Європейським Союзом у

сфері туризму має розвиватись в напрямках обміну
інформацією, найкращими практиками, досвідом та пе-
редачі "ноу-хау", зокрема інноваційних технологій; вста-
новленні стратегічного партнерства між державними,
приватними та суспільними інтересами з метою забез-
печення сталого розвитку туризму; розвитку та імплемен-
тації ефективних політик і стратегій; навчанні спеціалістів
з туризму, а також нарощенні потенціалу в галузі туриз-
му з метою підвищення стандартів якості надання тури-
стичних послуг [21].

У рамках реалізації реформи децентралізації,
об'єднавши зусилля на кластерних засадах, на засадах
розвитку механізмів державно-приватного партнерства,
представники місцевої громади, влади та підприємці мо-
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жуть підтримувати та заохочувати сталий туризм за до-
помогою розробки та впровадження відповідної політи-
ки та правил, а саме:

— Створення ефективних механізмів комунікації
(включати представників місцевої громади, бізнесу, на-
уки, влади до проектних (кластерних груп) для вироб-
лення спільного бачення розвитку туризму на регіональ-
ному рівні.

— Проекти розвитку туризму повинні відповідати
потребам та можливостями місцевих громад (проведен-
ня моніторингу та опитування думки місцевого населен-
ня).

— Спільні зусилля повинні бути спрямовані на збе-
реження об'єктів історичної та культурної спадщини, ви-
користовуючи інструмент державно-приватного партнер-
ства як майбутніх осередків формування навкого цих
об'єктів локальних туристичних продуктів.

— Для забезпечення розвитку регіонального турис-
тичного продукту повинен бути розроблений ефектив-
ний механізм контролю (використовуючи кращі світові
практики та системи індикаторів оцінки впливу)

— Всі заклади гостинності в регіоні повинні бути об-
ладнані відповідними очисними системами та сертифі-
ковані за всіма вимогами дотримання екологічних стан-
дартів.

— До показників ефективності розроблених про-
грам розвитку потрібно обов'язково включати показни-
ки зайнятості та ефективності використання природних
ресурсів (вода, повітря, зелені насадження, грунт тощо).

— При плануванні та розробці програм потрібно зак-
ладати показники соціально-економічного розвитку ре-
гіону як оцінки впливу туризму.

— Необхідно запланувати діяльність щодо розроб-
ки та дотримання чітких стандартів підготовки кадрів для
об'єктів гостинності регіону.

Переваги та проблеми екотуризму.
Однією з найпоширеніших форм сталого туризму є

екотуризм, термін, який найчастіше використовується
для опису будь-якої форми відпочинку в природному се-
редовищі.

Екотуризм — це форма сталого туризму. Екотуризм
— екологічно відповідальна подорож та відвідування
відносно незайманих природних територій, щоб насо-
лодитись, вивчати та оцінювати природу (та будь-які су-
путні культурні та історичні особливості — як минулого,
так і сучасного), що сприяє збереженню, має низький
вплив на відвідувачів та забезпечує вигідне активне соц-
іально-економічне залучення місцевого населення. Еко-
туризм також прагне зменшити вплив на екологічну сис-
тему відвідуваної території. Це також сприяє збережен-
ню природних територій та сталого розвитку громад, що
породжує подальшу інформованість населення та насе-
лення, що проживають поблизу, та відвідувачів.

ВИСНОВОК
По-перше. Україна розташована у центрі Європи та

має всі умови для належного розвитку економіки за ра-
хунок туризму, проте суттєво відстає від провідних дер-
жав світу за рівнем розвитку туристичної інфраструктури
та якості туристичних послуг.

Туризм в Україні може і повинен стати сферою реа-
лізації ринкових механізмів, джерелом поповнення дер-
жавного та місцевих бюджетів, засобом загальнодо-
ступного і повноцінного відпочинку та оздоровлення, а
також ознайомлення з історико-культурною спадщиною

та сьогоденням, важливою складовою сталого розвитку
держави.

Пріоритетним видом туризму для України зали-
шається іноземний (в'їзний) туризм як вагомий чинник
поповнення валютними надходженнями державної скар-
бниці та створення додаткових робочих місць.

По-друге. Україна має всі належні передумови для
того, щоб реалізуватися як країна сталого туризму, що
дозволить увійти до верхніх щаблів рейтингу туристич-
них країн; реалізувати концепцію відповідального туриз-
му — туристичний сектор повинен створити репутацію
"білої галузі". Розвиток туризму в Україні є рецептом для
довгострокового економічного зростання на основі ко-
операції усіх зацікавлених сторін (постачальників послуг,
працівників, туристів, мешканців місць призначення).

По-третє. Стрімкий розвиток туристичної індустрії в
світі, популяризація подорожей, доступність інформації
про можливості та принади різних куточків світу, з од-
ного боку, слугує ефективним стимулом економічного
росту, але, разом з тим, створює значне навантаження
на навколишнє середовище, та може призвести до нега-
тивних наслідків для природних ресурсів, моделей спо-
живання, забруднення екологічних та руйнування соц-
іальних систем. Необхідність розвитку галузі туризму на
засадах сталого/відповідального планування та управ-
ління є обов'язковою умовою для подальшого збережен-
ня балансу в цілому.

По-четверте. Сталий туризм — це інструмент швид-
ких змін, переорієнтування та адаптації. Туризм допо-
магає знайти баланс між ресурсами та межами їх вико-
ристанням. Сталий підхід до розвитку туризму, а саме
дотримання Економічних, Соціальних та Екологічних ас-
пектів сталого розвитку повинні враховувати інтереси
всіх зацікавлених сторін, включаючи потреби місцевих
громад, туристів, представників бізнесу та влади. Це оз-
начає, що прибуття туристів не зашкодить ні природно-
му середовищу, ні соціально-культурній інфраструктурі
приймаючої громади. Навпаки, природне середовище та
місцеві громади повинні мати максимальну вигоду від
розвитку туризму як з економічної, так і з культурної
точки зору. Сталість передбачає, що туристичні ресурси
та визначні пам'ятки повинні використовуватися таким
чином, щоб їх подальше використання майбутніми по-
коліннями не піддавалось небезпеці. Туризм допомагає
боротися із бідністю через здатність створювати робочі
місця, особливо в сільській місцевості.

По-п'яте. В рамках реалізації завдань реформи де-
централізації представники місцевої громади, влади та
підприємці, об'єднавши зусилля на кластерних засадах,
на засадах розвитку механізмів державно-приватного
партнерства можуть підтримувати та заохочувати сталий
туризм за допомогою розробки та впровадження відпо-
відної політики та принципів співпраці.
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