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Юхновська Ю.О. Теоретичний підхід до визначення економічної категорії «туристичний кластер». 
У статті досліджено теоретичні підходи світових та вітчизняних науковців до визначення сутності турис-
тичного кластера. Визначено, що туристичний кластер є концентрацією географічно суміжних підприємств 
за єдиними підходами до каналів збуту, комунікації, інформаційного забезпечення, туристичних ринків з 
однаковими перевагами та загрозами. Враховуючи чисельні дослідження, сформульовано основні ознаки 
диференціації туристичних кластерів. На матеріалах дослідження установлено, що кластеризація туристич-
ної галузі є пріоритетним напрямом державної та регіональної політики, що відображається в державних та 
регіональних цільових програмах. На основі аналізу наукового доробку з проблеми дослідження запропоно-
вано визначення туристичного кластера. Показано відмінності традиційного підходу до економічного роз-
витку туристичної галузі від кластерного. Проаналізовано переваги кластерної моделі туристичної галузі, 
яка передбачає виділення й аналіз основних елементів структурного утворення та взаємозв’язків між ними.

Ключові слова: туризм, туристичний кластер, дестинація, кластеризація, кластерний підхід, туристичні 
послуги.

Юхновская Ю.А. Теоретический подход к определению экономической категории «туристический 
кластер». В статье исследованы теоретические подходы мировых и отечественных ученых к определению 
сущности туристического кластера. Определено, что туристический кластер является концентрацией гео-
графически смежных предприятий за единым подходом к каналам сбыта, коммуникации, информационно-
му обеспечению, туристическим рынкам с одинаковыми преимуществами и угрозами. Учитывая многочис-
ленные исследования, сформулированы основные признаки дифференциации туристических кластеров. На 
материалах исследования установлено, что кластеризация туристической отрасли является приоритетным 
направлением государственной и региональной политики, что отображается в государственных и регио-
нальных целевых программах. На основе анализа научных разработок по проблеме исследования предло-
жено определение туристического кластера. Показаны отличия традиционного подхода к экономическому 
развитию туристической отрасли от кластерного. Проанализированы преимущества кластерной модели ту-
ристической отрасли, которая предусматривает выделение и анализ основных элементов структурного об-
разования и взаимосвязей между ними.

Ключевые слова: туризм, туристичекий кластер, дестинация, кластеризация, кластерный подход, тури-
стические услуги.

Yukhnovska Julia. Theoretical approach to the definition of the economic category «tourist cluster».  
The article examines the theoretical approaches of world and national scientists to determine the nature of the tour-
ist cluster. It has been determined that the tourism cluster is a concentration of geographically related enterprises 
according to a single approach to distribution channels, communication, information support, tourist markets with 
the same advantages and threats. Taking into account the numerical studies, the main features of differentiation of 
tourist clusters are formulated. According to the research materials, the clustering of the tourism industry is a prior-
ity area of national and regional policy, which is reflected in national and regional targeted programs. Based on the 
analysis of scientific work on the research problem, the definition of tourist cluster is proposed. The article presents 
the differences of the traditional approach from the cluster on the economic development of the tourism industry. 
The advantages of the cluster model of the tourism industry, which provides for the isolation and analysis of the 
basic elements of structural formation and the relationships between them, are analyzed. It is determined that for 
the implementation of the cluster model in the tourism industry, in our opinion, it is necessary to have the following 
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elements: tourist resources - natural, biosocial, historical and architectural, anthropogenic, event, etc .; manufactur-
ers of tourist services; sufficient development of transport and communal infrastructure; educational, cultural, and 
research institutions; specialists of relevant qualification; management system. It is decided that the tourist clus-
ters include tourist enterprises, accommodation and recreation establishments, restaurants, transport, insurance and 
banking organizations, educational institutions specializing in training for tourism, associations and agencies of re-
gional development and business support, professional associations. development of tourism and support of tourism 
enterprises, local self-government bodies, innovative structures, cultural and historical heritage sites. According to 
the specifics of the goals of the cluster association in tourism, we believe that the basis of the structure of the tourism 
cluster may be enterprises that provide characteristic tourist services and occupy a leading position in the market - 
that is, tourist operators and accommodation establishments that are interested in improving the competitiveness of 
their own product and can financially and institutionally support the activities of the cluster.

Key words: tourism, tourist cluster, destination, clustering, cluster approach, tourist services.

Огляд (аналіз) останніх досліджень і публікацій 
з цієї проблеми, в яких започатковано розв’язання 
даної проблеми і на які спирається автор. Про-
блемою кластеризації займаються як зарубіжні 
вчені: Т. Андерсон, Д. Сорвік, Е. Ганссон (Швеція); 
К. Кетельс (Німеччина), М. Портер, В. Прайс, А. Бран-
денбургер, Б. Налбефф (США), А. Маршалл, С. Роз-
енфельд (Англія); Т. Роеландт, П. Хертог (Франція); 
С. Девінг, Н. Семенова, І. Потапова, Ю. Владіміров, 
В. Третьяк (Росія), так і дослідники України: М. Вой-
наренко, С. Соколенко, Л. Янг, Л. Федулова, Б. Вашура, 
Р. Кузьменко, В. Захарченко та ін. Однак до числа прі-
оритетних напрямів українських досліджень кластерна 
модель не належить. 

Формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є дослідження теоретичних підходів світо-
вих та вітчизняних науковців до визначення сутності 
туристичного кластера регіону та надання авторського 
визначення категорії «туристичний кластер».

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. В економічній науці існує чимала кіль-
кість тлумачень сутності «туристичний кластер», що 
відбивають різні складники його соціально-економіч-
ного ефекту. Систематизуючи їх, можна стверджувати, 
що це: концентрація географічно суміжних підпри-
ємств за єдиними підходами до каналів збуту, комуні-
кації, інфраструктурного забезпечення, туристичних 
ринків з однаковими перевагами та загрозами; мережа 
постачальників, виробників, споживачів, елементів 
туристичної інфраструктури, наукових інституцій. 
Об’єднання туристичних комплексів у створенні різ-
ностороннього інноваційного туристичного продукту 
закладає підґрунтя для залучення інвестицій, розши-
рення сфери своєї діяльності та інфраструктурного 
вдосконалення галузі. 

За переконанням О.Д. Коля, «туристичний кластер 
являє собою комплекс територіально об’єднаних та 
взаємопов’язаних підприємницьких структур великого 
міста, діяльність яких спрямована на духовність і емо-
ційність вражень і переживань споживача туристичних 
послуг, тим самим підвищуючи оцінку конкуренто-
спроможності туристичного ринку регіону» [4]. Сте-
ченко вважає, що «кластерний підхід у сфері туризму 
активізує підприємництво через концентрацію ділової 
активності, сприяє створенню робочих місць, доходів, 
поліпшенню якості туристичних послуг, життя насе-
лення на території його запровадження. Досягається 
це завдяки зростанню конкурентоспроможності, мож-

ливості інтеграції інтелектуальних, природно-рекреа-
ційних, трудових, фінансових, матеріальних ресурсів 
у забезпеченні якості виробництва й надання послуг» 
[13]. У своїх працях Т.І. Ткаченко стверджує, що «прак-
тика туризму оперує наборами та комбінаціями турис-
тично-рекреаційних послуг, формуючи комплексний 
пакет, який підкріплений сукупністю видів туристич-
ної діяльності, які названо кластерами» [8; 14]. 

У законодавстві України майже не відображено 
поняття «кластер», незважаючи на те що нещодавно 
впроваджено кластерну модель розвитку економіки 
України та проєктів концепції створення кластерів і 
концепції національної стратегії формування й роз-
витку транскордонних кластерів. У проєкті Концепції 
створення кластерів в Україні [8] визначено чотири 
види кластерів, у тому числі й туристичний. Водночас 
у концепціях Національної стратегії формування та 
розвитку транскордонних кластерів указано на пріори-
тетність транскордонних туристичних кластерів. 

Ураховуючи численні дослідження, варто вказати 
на територіальну ознаку диференціації туристичних 
кластерів, що зумовлює відмінність і своєрідність тери-
торіально об’єднаних туристично-рекреаційних ресур-
сів (М. Портер, С. Нордін, Д. Стеченко); за видами 
туризму варто врахувати підхід Т. Ткаченка, який про-
понує курортно-оздоровчий, культурно-пізнавальний, 
діловий, спортивний, екологічний, релігійний та роз-
важальний види туризму. Цікавий також галузевий під-
хід (О.О. Бунаков), згідно з яким кластери поділяються 
на дискретні, процесні, інноваційні та туристичні [1]. 

З огляду на досліджувану проблему, туристичні 
кластери, які формуються на базі туристичних активів 
у регіоні, складаються з різних підприємств (турис-
тичних операторів, готельно-ресторанного обслугову-
вання, виробників сувенірної продукції, логістичних 
підприємств). Туристичні кластери є територіально 
об’єднаними підприємницькими структурами та орга-
нізаціями в межах регіону, що прямо або опосеред-
ковано пов’язані з використанням туристично-рекре-
аційних ресурсів, туристичної інфраструктури, 
обслуговуванням туристів, провадженням популяриза-
ції туристичних послуг, перебуваючи в конкурентних 
відносинах між собою [7]. 

Створення в Україні та регіонах моделі інновацій-
ної інфраструктури на 2012–2020 рр., а також згідно 
з Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про 
схвалення Концепції створення кластерів в Україні», 
де передбачено «визначення загальних умов створення 
та розвитку кластерів для забезпечення високих темпів 
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економічного зростання й диверсифікації економіки», 
кластеризація стає пріоритетним напрямом державної 
та регіональної політики, що й відображено в держав-
них і регіональних цільових програмах [9].

Кластери виступають об'єктом досліджень у нау-
кових розробках українських та зарубіжних авторів. 
Однак, попри існування значної кількості досліджень 
та публікацій щодо кластеризації туристичної галузі, 
необхідно відзначити відсутність єдиного та загаль-
новизнаного підходу до розуміння сутності поняття 
«туристичний кластер». 

Більшість науковців виділяє такі ознаки поняття 
«туристичний кластер»: територіальна локалізація 
[11] й концентрація взаємопов’язаних ресурсів, чинни-
ків, підприємств [3]; організаційна основа [5]; форма 
співпраці фірм, установ та організацій [5]; міжсек-
торне співробітництво: влада – бізнес-громада [10]; 
формування й просування на ринку туристичного про-
дукту [2]; синергетичний ефект [11]; досягнення спіль-
ного економічного успіху [2]; реалізація пріоритетних 
завдань [5]; посилення конкурентних переваг території 
[5; 11]; розвиток певного виду туризму [3]; сприяння 
задоволенню потреб туристів [3; 11].

Виділяють такі основні етапи формування турис-
тичного кластера: формування регіонального турис-
тичного ринку; виникнення внутрішніх і зовнішніх 
зв’язків між підприємствами кластера; ініціювання 
представниками адміністрації регіону, бізнесу, місце-
вої громади створення управлінської компанії; утво-
рення координаційної ради з представників кожної 
структури кластера; здійснення поточного управління, 
моніторингу; стимулювання подальшого розвитку 
даного кластера [6; 11].

На основі аналізу наукового доробку з проблеми 
дослідження нами запропоновано визначення турис-
тичного кластера як неформального об’єднання уста-
нов, організацій, фірм туристичного профілю, що 
розташовані на території туристичної дестинації або 
туристичного регіону, для розроблення, просування 
та продажу конкурентоспроможного туристичного 
продукту, метою діяльності якого є об’єднання мож-
ливостей та потужностей партнерів для створення 
інноваційних туристичних послуг, диверсифікація 
туристичного продукту, його поліпшення й удоскона-

лення, спільна розроблення і реалізація маркетингової 
політики, реклама та брендінг туристичної дестинації, 
участь в інвестиційних проєктах та державних програ-
мах розвитку туристичного регіону та ін. 

Усі ознаки парадигми найповніше втілює саме 
кластерна концепція економічного розвитку, яка дає 
змогу вийти за межі звичайної горизонтальної коопе-
рації, за якої відбувається об’єднання фірм, що діють 
на єдиному ринку, за окремими напрямами діяльності. 
Слід відзначити, що кластерний підхід виступає як 
альтернатива традиційному секторальному підходу, 
який зосереджує основну увагу на горизонтальних від-
носинах і конкурентній взаємозалежності (відносини 
між прямими конкурентами з подібною діяльністю, 
що виступають на тих самих туристичних ринках), 
тоді як кластерний підхід фокусує увагу на важливості 
вертикальних відносин між різнорідними фірмами та 
їх симбіозній взаємозалежності, заснованій на синер-
гізмі, тобто взаємному посиленні дії. Розбіжності між 
кластерним і традиційним секторальним підходами 
викладено в табл. 1 [12].

Для багатьох країн світу, у тому числі й України, 
характерним є створення кластерів у туристичній 
галузі. Туристичні кластери ефективно функціонують 
у США, Італії, Іспанії, Польщі, Чехії, Словаччині тощо. 
В Україні успішні туристичні кластери працюють у м. 
Львові, Хмельницькій, Полтавській, Івано-Франків-
ській, Волинській областях. 

Перевагами кластерної моделі у туристичній галузі 
є: результативне використання туристичних ресурсів, 
поліпшення та підвищення конкурентоспроможності 
регіонального туристичного продукту; підвищення 
інвестиційної привабливості регіону, сприяння іннова-
ційним інвестиційним проєктам у туристичній галузі; 
координація зусиль влади, бізнесу та громадських 
організацій із метою розвитку туристичної інфраструк-
тури; спільне використання кадрового потенціалу, реа-
лізація програм підготовки та підвищення кваліфікації 
персоналу; зниження собівартості туристичних послуг 
за рахунок преференцій для учасників кластера, спіль-
ного використання ресурсів, узгодження стратегії і 
тактики бізнес-діяльності; реалізація спільних марке-
тингових та рекламних заходів, участь у туристичних 
виставках та ярмарках, розроблення та просування 

Таблиця 1
Відмінності традиційного підходу від кластерного

Кластерний підхід Традиційний секторальний підхід
Стратегічні групи в мережних структурах із різнорідними 
фірмами, що їх доповнюють Групи фірм із подібними мережними структурами

Залучає постачальників, споживачів, виробників товарів та 
послуг, спеціалізовані інститути Акцент на виробників готової послуги

Об’єднує низку взаємопов’язаних галузей, що 
користуються спільними технологіями, досвідом, 
інформацією, ресурсами, каналами та клієнтурою

Акцент на прямих та непрямих конкурентів

Більшість учасників не є прямими конкурентами, а мають 
спільні проблеми та потреби

Нерішучість в організації співробітництва з 
конкурентами

Широкий масштаб удосконалень у сфері спільних інтересів, 
що поліпшують продуктивність та посилюють конкуренція Вузькогалузевий підхід

Форум для конструктивнішого та ефективнішого діалогу 
між урядом та діловими колами

Діалог з урядом, як правило, спрямований на отримання 
субсидій, протекціонізм та обмеження конкуренції

Пошук синергії нових союзів та об’єднань Пошук у напрямі посилення диверсифікованості 
корпорації за наявних умов
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туристичного бренду регіонів; розширення можливос-
тей для розвитку інноваційних форм і напрямів турис-
тичної діяльності.

Системний підхід до розроблення наукової моделі 
кластеризації у сфері туризму передбачає виділення 
й аналіз основних елементів структурного утворення 
та взаємозв’язків між ними. Для реалізації кластерної 
моделі в туристичній галузі, на нашу думку, необхідна 
наявність таких елементів, як: туристичні ресурси – 
природні, біосоціальні, історико-архітектурні, антро-
погенні, подієві тощо; виробники туристичних послуг; 
достатній розвиток транспортної та комунальної 
інфраструктури; освітні, культурні та науково-дослідні 
установи; фахівці відповідної кваліфікації; система 
менеджменту. 

До складу туристичних кластерів включаються 
туристичні підприємства, заклади розміщення та оздо-
ровлення, заклади ресторанного господарства, тран-

спортні, страхові та банківські організації, навчальні 
заклади, які спеціалізуються на підготовці кадрів для 
туристичної сфери, асоціації та агенції регіонального 
розвитку і підтримки підприємництва, професійні 
асоціації розвитку туризму та підтримки туристичних 
підприємств, органи місцевого самоврядування, інно-
ваційні структури, заклади культури й охорони істо-
ричної спадщини. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Відповідно 
до специфіки цілей кластерного об’єднання в туризмі, 
вважаємо, що основою структури туристичного клас-
тера можуть бути підприємства, що надають харак-
терні туристичні послуги і займають лідируючі позиції 
на ринку, тобто туристичні оператори та заклади розмі-
щення, які зацікавлені у підвищенні конкурентоспро-
можності власного продукту та можуть фінансово та 
інституційно підтримати діяльність кластера.
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