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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИХ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР В УКРАЇНІ

Анотація. У статті розглянуто особливості функціонування рекреаційно-туристичних кластерних 

структур, наведено модель функціонування рекреаційно-туристичного кластера та окреслені проблеми 

управління ним.
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Summary. The article considers the features of functioning of recreational-tourist cluster structures, hovering over 

the model of the functioning of recreation and tourist cluster and outlines the problems of its management.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах турис-

тична галузь України досить динамічно розвиваєть-

ся, що є результатом науково-технічного прогресу, 

зростання пізнавальних, оздоровчих потреб людей 

і необхідності в міжнародних ділових контактах. 

Проте рівень розвитку рекреаційно-туристичної 

сфери невисокий. Це зумовлено багатьма причина-

ми, а саме: високі податки; невирішеність питань з 

приватизації землі та захисту приватного капіталу; 

недостатня державна підтримка суб’єктів держав-

ного підприємництва; недосконалість туристичної 

інфраструктури та ін. Тому для ефективного гос-

подарського використання курортно-рекреаційної 

території та забезпечення конкурентоспроможності 

туристичних продуктів необхідне створення у сфері 

туризму кластерних структур.

Аналіз останніх досліджень і публікацій: Дослі-

дженням механізму функціонування, регулювання 

та розвитку рекреаційно-туристичних кластерних 

утворень займаються такі іноземні та вітчизняні 

науковці, як А. Александрова, П. Гудзь, В. Кифяк, 

В. Кравців, Н. Мікула, С. Соколенко, Д. Стеченко, 

С. Ткачова, Л. Черчик, В. Чужиков та інші. Проте 

у вітчизняній науковій літературі повною мірою не 

розкрито особливості функціонування рекреацій-

но-туристичних кластерних структур в Україні.

Мета статті — виокремити особливості функ-

ціонування кластерних структур в рекреаційно-

туристичній сфері.

Виклад основного матеріалу. Кластерні утворен-

ня на сьогодні є ефективною формою регіо нального 

розвитку, організації інноваційних про цесів, що 

формують специфічне економічне сере довище з 

метою розширення взаємозв’язків у сфері торгів-

лі, вільного переміщення капіталу, людських та ін-

формаційних ресурсів. Кластерні структури можуть 

включати підприємства як виробничої, так і неви-

робничої сфери; виникають природно і працюють 

лише в умовах ринкової економіки; створюються як 

на основі окремих підприємств, так і на регіональ-

ному чи національному рівнях; діють на основі фор-

мальних і неформальних зв’язків.

Кластеризація підприємств у сфері туризму 

передбачає не створення нових суб’єктів господа-

рювання, а об’єднання на добровільних і взаємо-

вигідних засадах наявних виробників продукції 

та послуг. Метою такого об’єднання є досягнення 

нового рівня конкурентоспроможності на ринку 

туристичних послуг за рахунок скоординованих 

дій членів кластера [1, с. 224–225].

До структури рекреаційно-туристичного 

кластера повинні входити обов’язкові компо-

ненти, без яких створення кластера неможливе, 

а саме: сектор виробництва рекреаційно-турис-

тичних послуг; сервісний сектор; допоміжний 

сектор; сектор забезпечення життєдіяльнос-

ті рекреаційно-туристичного кластера. Сектор 

виробництва рекреаційно-туристичних послуг 

об’єднує туроператорські фірми та турагентства, 

заклади з розміщення та оздоровлення туристів 

(готелі, мотелі, кемпінги, санаторно-курортні 

заклади, турбази), підприємства з перевезення 
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туристів (автотранспортні підприємства, авіа-

компанії), заклади з організації харчування ту-

ристів (ресторани, кафе, їдальні) і заклади з ор-

ганізації дозвілля туристів (екскурсійні бюро, 

музеї, театри, заклади індустрії розваг (казино, 

аквапарки та ін.), національні природні парки, 

заповідники, заказники, ботанічні сади, зоопар-

ки). Отже, цей сектор охоплює підприємства, що 

безпосередньо виробляють та реалізують рекреа-

ційно-туристичні послуги.

Сервісний сектор об’єднує банківсько-кре-

дитні та страхові установи, навчальні заклади ту-

ристичного профілю, наукові установи, а також 

бізнес-центри, лізингові компанії. Підприємства 

сервісного сектору надають різноманітні послу-

ги (фінансові, освітні, посередницькі) ключовим 

підприємствам кластера.

Допоміжний сектор, по-перше, охоплює різ-

номанітні підприємства з виробництва сувені-

рів, туристичного спорядження, специфічні для 

певної місцевості товари, по-друге, поліграфічні 

підприємства, картографічні фабрики, періодич-

ні видання, телерадіокомпанії, по-третє, органи 

державної влади, агенції регіонального розвитку, 

міжнародні та державні фонди і програми.

Сектор забезпечення життєдіяльності рекре-

аційно-туристичного кластера зв’язує між собою 

окремі сектори та підприємства туристичного 

кластера, забезпечуючи координацію їхньої ді-

яльності. До його складу входять маркетинговий, 

рекламно-інформаційний, логістичний та юри-

дично-аудиторський відділи.

Модель функціонування рекреаційно-турис-

тичного кластера наведено на рис. 1.

Рис. 1. Модель функціонування туристичного кластера (розроблено автором)

Запропонована блок-схема функціонування 

рекреаційно-туристичного кластера об’єднує зу-

силля органів влади і ключових учасників кластерів 

для виробництва певного рекреаційно-туристич-

ного продукту та дозволяє диверсифікувати його за 

видами туризму згідно з попитом споживачів.

Кластерний підхід у сфері туризму активізує 

підприємництво шляхом концентрації ділової ак-

тивності, тому сприяє створенню робочих місць, 

доходів, поліпшенню якості туристичних послуг, 

життя населення на території його запроваджен-

ня. Досягається це завдяки зростанню конку-

рентоспроможності, можливості інтеграції інте-

лектуальних, природно-рекреаційних, трудових, 

фінансових і матеріальних ресурсів у забезпеченні 

якості виробництва та надання послуг [2, с. 377].

Об’єднання в кластерну структуру рекреацій-

них, туристичних та курортних підприємств, інф-

раструктурних і підтримувальних галузей, науко-

во-технічних установ, органів державної влади, 
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установ освіти, які будуть взаємопов’язані у сфері 

охорони і відновлення навколишнього природно-

го середовища, отримають додаткові можливості 

для залучення інвестицій з метою розроблення 

програм захисту довкілля.

Згідно із типологією кластерів рекреаційно-

туристичний кластер можна зарахувати до га-

лузевих кластерних утворень. Типологізація дає 

змогу чітко встановити стратегічні цілі, напрями 

діяльності і розвитку кластера, окреслити коло 

завдань, які вирішуються за допомогою кластера, 

виявити спеціалізацію кластера і територіальний 

аспект діяльності.

Визначення складу всіх учасників рекреацій-

но-туристичного кластера дає змогу підприєм-

ствам однакової спеціалізації в галузі розробити 

конкурентоспроможний продукт зусиллями усіх 

учасників кластера.

Необхідним організаційно-економічним ін-

струментом управління рекреаційно-туристичним 

кластером може бути компонентний системно-

структурний аналіз ресурсів, який сполучається з 

аналізом територіальним, результатом якого є ви-

значення елементів територіальної структури ту-

ристсько-рекреаційної системи туристичного ре-

гіону, його виду, форми, ієрархії, спеціалізація на 

певних видах туризму (з урахуванням граничних 

навантажень) і наступна делімітація [3].

В Україні також започаткований кластерний 

рух, зокрема, найбільш успішними та відомими 

прикладами кластерних утворень у сфері туризму 

є кластер сільського туризму «Оберіг», туристич-

ний кластер «Кам’янець», кластер «ЕКОТУР». 

В інших областях України з 2005 р. розпочалось 

активне впровадження кластерів, у тому чис-

лі у туристичній сфері: Івано-Франківська об-

ласть (туристичний кластер, кластер виробників 

декоративного текстилю); Полтавська область 

(туристично-рекреаційний кластер «Гоголівські 

місця Полтавщини»); Черкаська область (клас-

тер перевізників); Київська область (Славутиць-

ка міська громадська організація «Туристичний 

кластер — Славутич»); Автономна Республіка 

Крим (добровільне об’єднання органів місцево-

го самоврядування міст Вознесенськ, Гола При-

стань, Южний, Ізмаїл, Бєлгород-Дністровський, 

Алупка, Іллічівськ, Цюрупінськ «Туристичний 

кластер «Південне туристичне кільце»). Ідеї ство-

рення туристичних кластерів на рівні ініціювання 

громадськими організаціями та органами місце-

вого самоврядування також з’являються і в інших 

регіонах, зокрема у Тернопільській, Чернівецькій, 

Чернігівській та Рівненській областях.

Створення кластерної моделі розвитку рекреа-

ційно-туристичного комплексу надасть змогу роз-

виватися великій кількості галузей, що на даний 

момент знаходиться у зародковому стані в регіоні 

або відсутні зовсім (таких як громадський тран-

спорт, мобільний зв’язок, сфера побутових послуг, 

охорона здоров’я, культурний відпочинок та інші).

На сьогоднішній день існує низка проблем 

щодо формування і функціонування кластерів у 

рекреаційно-туристичному комплексі України, 

які можна об’єднати у дві групи: теоретичні про-

блеми та прикладні проблеми.

До теоретичних проблем слід віднести всі 

питання, пов’язані з формуванням теоретичних 

основ створення кластерів у рекреаційно-турис-

тичному комплексі країни. Серед практичних 

проблем функціонування і формування кластерів 

можна зазначити недостатню відлагодженість ме-

ханізмів узгодження інтересів учасників кластера 

та реалізацію їх через комплексні програми, які 

розроблені в областях [4].

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Таким чином, розвиток рекреаційно-туристичної 

сфери через створення кластерних структур спри-

ятиме збільшенню масштабів і покращанню якості 

виробництва рекреаційно-туристичного продук-

ту, залученню резервів, активізації економічного 

оточення, зменшенню витрат на виробництво, за-

гальному підвищенню економічної ефективності, 

отриманню синергетичного ефекту. Кластер є од-

нією з привабливих форм організації рекреаційної 

діяльності, особливо в умовах становлення ринко-

вих механізмів господарювання, оскільки об’єднує 

на добровільних і взаємовигідних засадах суб’єктів 

економічної діяльності, що дозволяє їм успішно 

конкурувати на ринках різних рівнів.
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ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 
ОРГАНІЗАЦІЙ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

Анотація. У статті подається розроблена автором інтегральна оцінка конкурентоспроможності мар-

кетингових об’єктів. Запропонованою методикою діагностується конкурентоспроможність системи мар-

кетингових комунікацій, що застосовуються у діяльності організацій споживчої кооперації України.

Ключові слова: маркетингові комунікації, організації споживчої кооперації, інтегральна оцінка конку-

рентоспроможності, діагностика конкурентоспроможності маркетингових комунікацій.

Summary. The article presents the author’s integral assessment of marketing objects competitiveness. We offer the 

methodics to diagnose marketing communications in consumer cooperatives organizations in Ukraine competitiveness.

Key words: marketing communications, organizations of consumer cooperatives, integral assessment of competi-

tiveness, marketing communications competitiveness diagnostics.

Постановка проблеми. Характерною особли-

вістю ринкових відносин, що склалися на сьогодні 

в Україні, є те, що всі підприємства та організації, 

незалежно від форми власності, стали переважно 

самостійними юридичними особами. Ці обставини 

змушують їх по-новому розглядати проблеми щодо 

управління фінансово-господарською діяльністю.

Виходячи із сучасних поглядів на теорію 

конкуренції зазначимо, що вона являє собою 

обов’язковий атрибут діяльності будь-якого під-

приємства, організації — як процес (суперництво, 

боротьба), як інструментарій і як механізм.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На-

укових праць, присвячених питанням конкурент-

ної боротьби, конкурентних переваг, конкуренто-

спроможності та управління ними, опубліковано 

досить багато як вітчизняними (Л. В. Балабано-

ва [1], В. Г. Герасимчук [2], Р. А. Дов буш [4], І. З. Дол-

жанський [5], Н. В. Карпенко [6], Н. С. Крас-

нокутська [7]), так і іноземних дослідниками 

(Р. Грант [3], Дж. О’Шонессі [8], Ф. Котлер [9], 

В. Прайд [10], А. Томпсон [11]).

За сукупністю діяльності на всіх ринках чи 

відносно окремих ринків або їх секторів критерії 

конкурентоспроможності організації групують 

за окремими елементами комплексу маркетингу: 

продукт, ціна, доведення продукту до споживача, 

проштовхування продукту. Відомо, що підпри-

ємство, організація споживчої кооперації, що 

пропонують ринку свої товари/послуги досить 

тривалий період, має більше конкурентних пере-

ваг перед тими ринковими об’єктами, що лише 

розпочинають свою діяльність або існують не так 

давно. Вплинути на зовнішні конкурентні пере-

ваги підприємство, організація кооперативного 

сектору не в змозі, але внутрішні фактори є ціл-

ком підконтрольними керівництву, точніше, ме-

неджмент підприємства має всі необхідні умови 

щодо контролю цих переваг.

Мета статті — діагностика одного з важливих 

елементів конкурентоспроможності організацій спо-

живчої кооперації — їх комунікаційної діяльності.

Вищезазначені заходи проводилися в рамках 

зареєстрованої науково-дослідної дисертаційної 

роботи автора, що передбачала надання практич-

них рекомендацій щодо вдосконалення системи 

маркетингових комунікацій підприємствам та ор-

ганізаціям кооперативного сектору економіки.
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