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Висновки. Фундаментальною основою си-

нергетичного ефекту у забезпеченні конкурен-

тоспроможності виробництва продуктів сіль-

ського господарства є товар, оскільки навколо 

нього концентруються маркетингові зусилля. 

Із цією метою аграрні підприємства прагнуть 

залучити і утримати споживачів товарами най-

вищої споживчої цінності, тобто вони зорієн-

товані на маркетингову концепцію створення 

кращого, порівняно з конкурентами, врахову-

ючи задоволення та передбачення потреб по-

купців.

Таким чином, з метою досягнення макси-

мального економічного ефекту сільськогоспо-

дарське підприємство має активно застосовувати 

синергізм як один із методів впливу на досягнен-

ня конкурентної переваги. На основі цього буду-

ється вся система надання нагально необхідних 

цінностей (продуктів) споживачам, оскільки спо-

живча цінність є багатогранним поняттям і по-

єднує чисельні аспекти агромаркетингової діяль-

ності товаровиробника та сприятиме отриманню 

найбільшого синергетичного ефекту.
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Анотація. У статті проаналізовані перспективи формування рекреаційно-туристичних кластерних 
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Summary. The article analyzes the prospects for a recreational tourist cluster structures of coastal areas, namely 

Berdyansk, characterized by three basic health units: functional-sectoral, territorial and organizational management. 

We consider four stages of clustering enterprises sanatorium, tourist and recreational and sport areas.
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Постановка проблеми. Важливу роль у приско-

ренні економічного розвитку приморських регіо-

нів може відіграти створення нових виробничих 

систем на основі мережевих структур — класте-

рів, які являють собою територіальні об’єднання 

взаємопов’язаних підприємств та установ в межах 

відповідного промислового регіону і виробляють 

продукцію світового рівня. Кластеризація спри-

ятливо впливає на спеціалізацію і сприяє розпо-

ділу робочої сили між підприємствами.

Приазовський регіон є привабливим для 

створення кластера. Зокрема курортне місто Бер-

дянськ має всі передумови для об’єднання його 

підприємств курортно-санаторної, туристичної 

та оздоровчо-спортивної сфер у рекреаційно-ту-

ристичний кластер.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій: Про-

блематика механізмів регулювання рекреаційно-

туристичної діяльності, розробки та реалізації 

регіональної політики розвитку рекреації, оцінки 

рекреаційної ємності природно-рекреаційного 

потенціалу територій знайшла відображення в 

дослідженнях В. К. Євдокименко, З. В. Герасим-

чук, П. В. Гудзя, А. Г. Морозова, В. Н. Амітан, 

В. І. Куценко та багатьох інших. Останнім ча-

сом з’явилися роботи, присвячені використан-

ню кластерного аналізу та кластерних методик в 

управлінні економікою та організації виробни-

цтва й бізнесу (С. І. Соколенко, Д. М. Стеченко, 

Т. В. Цихан, А. А. Мігранян). Розвиток туристич-

но-рекреаційних кластерів став темою досліджень 

А. В. Дубової, І. В. Давиденко, В. Ф. Семенова.

Мета статті — проаналізувати перспективи 

формування рекреаційно-туристичних кластер-

них структур приморських територій, а саме в 

м. Бердянську.

Виклад основного матеріалу. Однією із по-

пулярних рекреаційно-оздоровчих зон в Україні 

є Приазов’я, тобто приморська територія Азов-

ського моря вздовж південної частини Донецької 

та Запорізької областей, де інтенсивно розвива-

ється курортна економіка. Перлиною цієї зони є 

курорт Бердянськ, який насьогодні вважається 

клімато-бальнео-грязевим курортом. Основни-

ми природними лікувальними факторами курор-

ту є лікувальні грязі, які ефективно діють на всі 

основні функції організму.

Санаторно-курортний та оздоровчий по-

тенціал м. Бердянська включає біля 100 за-

кладів з розвинутою інфраструктурою і рівнем 

комфортності на будь-який статок. Одночасно 

оздоровчі заклади можуть прийняти більше ніж 

15 тисяч осіб. Туристичною діяльністю в місті 

займаються 27 суб’єктів.

Місто Бердянськ користується великим по-

питом серед туристів: щороку в місті відпочиває 

500–600 тис. осіб як з України, країн СНД, так і 

з далекого зарубіжжя. Постійно в санаторно-ку-

рортних та оздоровчих закладах впроваджуються 

нові методи лікування [1, с. 19].

До складу та структури рекреаційно-оздоров-

чої індустрії досліджуваного регіону входять три 

основні оздоровчі підрозділи: функціонально-га-

лузевий, територіальний та організаційно-управ-

лінський [2, с. 6].

Функціонально-галузева структура рекре-

аційно-оздоровчої індустрії — це сукупність га-

лузей та видів діяльності, які виконують деякі 

функції в рамках цього комплексу для досягнення 

кінцевих цілей.

Рекреаційно-оздоровчий комплекс можна поді-

лити на дві сфери:

— безпосереднє обслуговування рекреантів;

— економічне забезпечення.

Сферу безпосереднього обслуговування рекре-

антів складають рекреаційні підприємства, функці-

ональна типологія яких тісно пов’язана із поняття-

ми про цикли рекреаційних занять. Виокремлюють 

такі цикли: лікувальні (кліматолікувальні, грязелі-

кувальні, бальнеолікувальні), оздоровчі (купально-

пляжний, прогулянковий), спортивні (спортивно-

туристичний, мисливський, рибальський тощо), 

пізнавальні. Таким чином, виходячи із циклів та видів 

рекреаційної діяльності можна виокремити такі три 

сфери рекреаційно-оздоровчої індустрії: санаторно-

курортна, туристсько-пізнавальна та розважальна.

Санаторно-курортна рекреація включає в 

себе такі складові частини: санаторії, санаторії-

профілакторії, пансіонати з лікуванням, курорт-

ні поліклініки. Туристично-пізнавальна має такі 

підцикли: екскурсійний, маршрутний, вихідного 

дня тощо. Крім того, вона поділяється на самоді-

яльний та організований туризм і має такі скла-

дові частини: турбази, готелі, кемпінги тощо. 

Оздоровчо-спортивна рекреація складається із 

таких підциклів: прогулянковий, мисливський, 

пляжно-купальний тощо. Сюди відносяться такі 

заклади, як: будинки відпочинку, пансіонати, 

мисливські будинки, спортзали, корти.

Сфера господарського забезпечення наведе-

на двома підкомплексами: невиробничого та ви-

робничого обслуговування.

До невиробничого підкомплексу належать:

— організації, які займаються розробкою та 

впровадженням турів;

— заклади громадського харчування, які є 

невід’ємною частиною підприємств, що нада-

ють послуги з розміщення (ресторани в готелях, 

їдальні в пансіонатах та будинках відпочинку 

тощо);

— транспортні організації, що займаються 

перевезеннями рекреантів;

— учбові заклади з підготовки та підвищення 

кваліфікації спеціалістів цієї галузі;

— інформаційні та рекламні служби;

— підприємства з роздрібної торгівлі із про-

дажу товарів рекреаційного попиту;

— підприємства побутового обслуговування;

— підприємства зв’язку, які залучені до об-

слуговування рекреантів;

— страхові компанії;

— банківські установи;

— науково-дослідні-організації.

До виробничого обслуговування належать:

— підприємства з виробництва товарів рекре-

аційного попиту;

— підприємства виробничої інфраструктури;

— газо-, водо-, електропостачання, системи 

каналізації;

— підприємства сільського господарства та 

переробної промисловості, які забезпечують ре-

креантів продуктами харчування;



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 3 (27) 2014

72

— будівельні організації, зайняті на будівни-

цтві об’єктів цього комплексу.

Крім вказаних підприємств, обслуговуван-

ням рекреантів займаються також й інші органі-

зації, які можуть існувати і без рекреантів (ресто-

рани, нічні клуби, музеї, автопарки, порт).

У розвитку малого підприємництва в рекреа-

ційно-оздоровчому комплексі Приазов’я позитивну 

роль відіграє Бердянський університет менеджмен-

ту і бізнесу, який в 2013 році відкрив нову спеціаль-

ність «Туризм», Бердянське медичне училище, котрі 

забезпечують, зокрема, підготовку спеціалістів для 

кадрового забезпечення цього сектору економіки.

На першому етапі кластерізації підприємств 

санаторно-курортної, туристсько-пізнавально-роз-

важальної та оздоровчо-спортивної сфер необхідно 

спочатку сформувати основні напрямки діяльності 

майбутньої рекреаційно-туристичної кластерної 

структури. При цьому необхідно оцінити можли-

ві ризики та потенційні можливості створюваного 

кластера, розробити концепцію, спрямовану на по-

силення конкуренції, сформулювати цілі й завдан-

ня розвитку рекреаційно-оздоровчого кластера.

До основних напрямків діяльності майбут-

нього кластера можна віднести:

— лікування від різних хвороб з викорис-

танням цілющіх природних факторів (лікуваль-

них грязей, специфічних видів мінеральних вод 

тощо);

— надання туристсько-розважальних послуг 

(різноманітні екскурсії до історичних місць та 

пам’яток культури)

— надання оздоровчо-спортивних послуг 

(купально-пляжні розваги, прогулянки, мислив-

ство, рибальство тощо)

Метою майбутнього кластера є максимізація 

прибутку за рахунок інтеграції та мобілізації ресур-

сів при забезпеченні прийнятного рівня ризику.

На другому етапі необхідно розробити про-

граму формування й розвитку кластера, в якій ор-

ганізаційну роль будуть відігравати органи місце-

вого управління (місцева державна адміністрація, 

міська рада). На цьому етапі необхідно сформува-

ти «дерево цілей», розробити необхідні норматив-

ні документи щодо кластерної моделі розвитку, 

планування та підтримки рекреаційно-курортної 

діяльності.

На третьому етапі розроблену програму фор-

мування і розвитку кластера необхідно буде за-

твердити на державному рівні.

І, нарешті, четвертий етап створення кластера 

на рівні регіону полягатиме в безпосередній прак-

тичній підтримці кластерної концепції розвитку, 

причому допомога, на нашу думку, повинна про-

являтися не стільки в субсидіюванні, пільговому 

оподаткуванні підприємств, скільки в інфра-

структурному забезпеченні, створенні дослідних 

розробок, впровадженні інноваційних стипендій, 

гарантій під наукові програми, масштабному кре-

дитуванні малого та середнього бізнесу.

Як бачимо, кластерізація підприємств у цій 

сфері передбачає не створення нових суб’єктів 

господарювання, а об’єднання на добровільних 

і взаємовигідних засадах існуючих виробників 

продукції та послуг. Метою такого об’єднання є 

вихід на новий рівень конкурентоспроможності 

на ринку курортно-санаторних послуг за рахунок 

скоординованих дій всіх членів кластера.

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Утворення такого кластера створює унікальне під-

ґрунття для розвитку рекреаційно-оздоровчої інду-

стрії, підвищення продуктивності і рентабельнос-

ті сектору малих та середніх підприємств. Адже в 

умовах глобалізації тим рекреаційно-туристичним 

структурам, яким не вдається на основі кластер-

ного аналізу сформувати кластер, загрожує втра-

та конкурентоспроможності і ринкової сталості. 

Активна кластерізація зменшить ізольованність 

підприємств різного рівня, зміцнить зв’язки між 

фірмами, приведе до зростання продуктивності та 

інноваційності. Кластер значно краще відповідає 

характеру сучасної конкуренції, оскільки він зда-

тен більш оптимально визначити специфічні вимо-

ги споживачів кінцевої продукції, а в даному випад-

ку — оздоровчих послуг. Кластер більш ефективно 

забезпечить поширення технології, навичок, марке-

тингу, формування важливих зв’язків, що у кінцево-

му рахунку виявляються ключовими в конкуренції, 

підвищенні продуктивності та впровадженні інно-

вацій. Отже, створення вищеописаного кластера є 

одним із важливих шляхів активізації діяльності ре-

креаційно-оздоровчої сфери.

Кластерний підхід у рекреаційно-оздоровчій 

сфері активізує підприємництво через концен-

трацію ділової активності, тому сприятиме ство-

ренню робочих місць, доходів, поліпшенню якос-

ті санаторно-оздоровчих послуг, життя населення 

Бердянського регіону. Досягатиметься це завдяки 

зростанню конкурентоспроможності, можливості 

інтеграції інтелектуальних, природно-рекреацій-

них, трудових, фінансових і матеріальних ресурсів 

у забезпеченні якості надаваємих послуг.

Об’єднання у кластер посилить роль дрібно-

го і середнього підприємництва, дозволить вико-

ристати його інноваційний потенціал, розширить 

можливості виходу на світовий ринок.
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УДК 631.115.8 Д. А. Тарасов

ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ 
В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Анотація. У статті розкрито основні аспекти функціонування сільськогосподарських кооперативів як 

необхідний вид об’єднання виробників українського села та фактори, що гальмують процеси кооперації в 

Україні.

Ключові слова: кооперація, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, сільськогосподарський ви-

робничий кооператив.

Summary. The article deals with the basic aspects of agricultural cooperatives as a necessary form of association 

of Ukrainian villages and factors hindering cooperation in Ukraine.

Key words: cooperatives, agricultural service cooperatives, agricultural production cooperative.

Постановка проблеми. Україна — це вагомий 

учасник на ринку сільськогосподарської продукції 

зі значним потенціалом для нарощування обсягів 

її виробництва. Дієвим інструментом вирішен-

ня окреслених завдань є кооперація. Сьогодення 

об’єктивно вимагає відродження кооперації, ак-

тивних пошуків нових організаційних форм ко-

оперативного співробітництва виробничих і об-

слуговуючих структур АПК України. Створені на 

кооперативних засадах організаційні структури ви-

робництва під впливом планово-адміністративних 

методів господарювання набули одержавленого, 

централізовано-командного характеру діяльності, 

що призвело до деформування соціально-еконо-

мічної суті кооперації. Особливої актуальності на-

буває розвиток кооперативного руху та наповнення 

його новим економічним і соціальним змістом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ідеї 

кооперації є предметом дослідження таких україн-

ських вчених-аграрників, як В. В. Зіновчук, 

Л. В. Молдован, М. Й. Малік, В. Г. Андрійчук та 

ін. Попри наявність детального наукового об-

ґрунтування засад кооперації реалізація цієї ідеї 

на практиці проходить досить повільно.

Метою статті є обґрунтування окремих аспек-

тів кооперативного руху в Україні та світовій прак-

тиці. Об’єктом дослідження є процес розвитку об-

слуговуючої кооперації в українському аграрному 

бізнесі. Теоретичною та методологічною основою 

досліджень, наведених у статті, були основні по-

ложення й розробки вітчизняних вчених і зарубіж-

ний досвід з проблем кооперації, теорії та практики 

маркетингу, особисті оцінки автора. Було викорис-

тано монографічний, абстрактно-логічний, соціо-

логічний методи досліджень.

Виклад основного матеріалу. Вітчизняний та 

світовий досвід довели доцільність та ефектив-

ність великотоварного виробництва у сільському 
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