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Управління оздоровленням і рекреацією у міських агломераціях
За своєю складністю ситуація з оздоровленням та рекреацією не сильно відрізняється від інших соціальноекономічних проблем міських агломерацій в Україні і потребує вирішення в контексті Цілей сталого розвитку,
особливо у покращенні суспільного добробуту та здоров’я. Метою статті є виявлення зв’язку між
покращенням здоров’я, рекреацією та туризмом у структурі управління міською агломерацією та соціальним,
екологічним та економічним станом сфери оздоровлення та рекреації. Цей зв’язок визначається методом
індексів/середнім геометричним відповідних відносних індексів (інклюзія, економіка переживань,
оздоровлення та відпочинок, відновлення у вільний час, екологічне оздоровлення та рекреація) у 2009–2018
рр. з динамікою за регіонами з найбільшими міськими агломераціями в Україні. Аналіз структур управління
органів виконавчої влади Дніпра, Києва, Одеси та Харкова показує конкретні аспекти у відображенні функцій
оздоровлення та рекреації, включаючи туризм і міську екологію. На основі порівняння розрахунків рейтингу
обґрунтовано відповідність оздоровлення та рекреації у структурі управління міських агломерацій
соціальному, екологічному та економічному показникам. Результати порівняння для відносних індексів
оздоровлення та рекреації у міських агломераціях і регіонах України за економічним (рівень доходу,
спрямування додаткових коштів на рекреацію), соціальним (здоров’я, відсутність впливу хвороб на
діяльність) або екологічним (забруднення повітря на душу населення) показниками, а також разом узятими
(порівняння інтегральних показників), є основою для пом’якшення ситуації з оздоровленням та рекреацією в
країні відповідно до принципу інклюзивного сталого розвитку.
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Управление оздоровлением и рекреацией в городских агломерациях
По своей сложности ситуация с оздоровлением и рекреацией не сильно отличается от других социальноэкономических проблем городских агломераций в Украине и требует решения в контексте Целей устойчивого
развития, особенно в улучшении общественного благосостояния и здоровья. Целью статьи является
выявление связи между улучшением здоровья, рекреацией и туризмом в структуре управления городской
агломерацией и социальным, экологическим и экономическим состоянием сферы оздоровления и рекреации.
Данная связь определяется методом индексов/средним геометрическим соответствующих относительных
индексов (инклюзия, экономика переживаний, оздоровление и отдых, восстановление в свободное время,
экологическое оздоровление и рекреация) в 2009–2018 гг. с динамикой по регионам с наибольшими
городскими агломерациями в Украине. Анализ структур управления органов исполнительной власти Днепра,
Киева, Одессы и Харькова показывает конкретные аспекты в отображении функций оздоровления и
рекреации, включая туризм и городскую экологию. На основе сравнения расчетов рейтинга обосновано
соответствие оздоровления и рекреации в структуре управления городских агломераций социальному,
экологическому и экономическому показателям. Результаты сравнения для относительных индексов
оздоровления и рекреации в городских агломерациях и регионах Украины по экономическим (уровень дохода,
направление дополнительных средств на рекреацию), социальным (здоровье, отсутствие влияния болезней на
деятельность) или экологическим (загрязнение воздуха на душу населения) показателями, а также вместе
взятыми (сравнение интегральных показателей), является основой для смягчения ситуации с оздоровлением и
рекреацией в стране в соответствии с принципом инклюзивного устойчивого развития.
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