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CONSOLIDATION OF TOURISM SECTOR ECONOMIC ENTITIES
ON THE BASIS OF A CLUSTER
У статті визначено, що формування кластерних структур визначено приоритетним напрямом розвитку економіки
знань та інформації. Обгрунтовано необхідність поглиблення досліджень наукової проблеми розроблення туристичних
кластерів, систематизації методологічних підходів до їх змістовної інтерпретації, визначення ознак та характеристик кла
стеру як специфічного феномену взаємодії економічних суб'єктів. На основі узагальнення наукових здобутків загально
теоретичного та прикладного характеру викладено авторський підхід до розуміння туристичного кластеру як теорії та
методології розвитку інтеграційних процесів в економіці та як специфічного формату просторової взаємодії суб'єктів
туристичної діяльності, який характеризується такими ознаками: структурною, системною, географічною, технологіч
ною, функціональною, організаційноуправлінською, поведінковою, еволюційною, стратегічною та якісною. Розгляну
то логіку розгортання досліджень та розроблення кластерної парадигми в економічних науках; з метою поглиблення ме
тодологічних основ кластерної концепції запропоновано виокремити сенсоутворюючі (іманентні) ознаки кластерів, які є
ключовими (детермінантними) та неодмінно притаманними кластерному різновиду інтеграційних процесів, та бажані, що
доповнюють суміснозмістовне наповнення розуміння туристичного кластера. Очевидно, що розуміння сутніснозмістов
ного наповнення кластерної взаємодії дозволить у подальшому розробляти дієві механізми формування зазначеного різно
виду інтеграційних відносин суб'єктів господарювання у підприємницькому середовищі.
The formation of cluster structures is determined to be a prior direction of the development of economy of knowledge and
information. The author has substantiated the necessity of expansion of researches on a scientific problem of the tourism
cluster development, the systematization of methodological approaches to their defining, the determination of features and
properties of a cluster as a specific phenomenon of the interaction of economic entities. Having summarized theoretical and
applied scientific outcomes, the author has proposed the own approach to defining a tourism cluster as a theoretical and
methodical approach to the development of integrative processes in the economy and as a specific format of the spatial
interaction of tourism sector economic entities characterized by featuresю such as structural, system, geographical,
technological, functional, organizational and managerial, behavioral, evolutional, strategic, and qualitative ones. To expand
methodological basics of the cluster concept, the author has suggested to highlight sensecreating (immanent) and desired
features. Specific peculiarities of the cluster cooperation have been considered.

Ключові слова: інтеграція, інтеграційний механізм, кластер, туристичний кластер, клас
терна модель, синергія.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ

Сучасна практика ведення підприємниць
кої діяльності свідчить про те, що економічні
та соціальні вигоди отримують підприємства,
які максимально швидко вміють адаптувати
форми і методи господарювання до змін зовні
шнього середовища.
Серед багатьох актуальних підходів щодо
підвищення ефективності формування підприє
мницького потенціалу отримали пріоритет
різні форми інтеграційних процесів. У кон
тексті сучасних економічних перетворень, які
обумовлені формуванням економіки знань та
інформації, одним з найбільш ефективних
інструментів соціальноекономічного розвит
ку підприємництва на регіональному виступає
Передплатний індекс 21847

кластерний підхід. У зв'язку з цим, постає зав
дання методологічних і праксеологічних досл
іджень процесів формування та розвитку кла
стерів.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ

Кластерна модель організації бізнесу була
закладена А. Маршаллом у кінці XIX ст. [1], а
термін "кластер" впроваджено в науковий обіг
М. Портером у середині 80х роках минулого
століття як найбільш досконалу форму досяг
нення конкурентних переваг компаній, галузей
і регіонів за рахунок об'єднання взаємопов'я
заних компаній та пов'язаних з ними органі
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зацій, які спільно функціонують і характеризу
ються спільністю напрямків діяльності та взає
модоповнюють один одного [2].
Сучасною кластерною проблематикою
займаються як зарубіжні вчені: Т. Андерсон,
Д. Сорвік, Е. Ганссон (Швеція); К. Кетельс
(Німеччина), М. Портер, В. Прайс, А. Бранден
бургер, Б. Налбефф (США), А. Маршалл, С. Ро

зенфельд (Англія); Т. Роеландт, П. Хертог
(Франція); С. Девінг, Н. Семенова, І. Потапова,
Ю. Владіміров, В. Третьяк (Росія), так і дослі
дники України: М. Войнаренко, С. Соколенко,
Л. Янг, Л. Федулова, Б. Вашура, Р. Кузьменко,
В. Захарченко та ін. Разом з тим, треба визна
ти, що для української наукової думки поки не
характерне включення проблем розвитку кла

Таблиця 1. Сутнісно*зістовні підходи до визначення категорії "кластер"
та "туристичний кластер"
Ʌɨɝɿɤɚ ɩɿɞɯɨɞɭ
ɝɪɭɩɚ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ
ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɬɚ
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɿ ɡɧɚɧɶ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ
ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɚ ɝɪɭɩɚ ɤɨɦɩɚɧɿɣ
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɚ
ɝɪɭɩɚ ɤɨɦɩɚɧɿɣ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ (ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɨ)
ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɚ
ɰɿɥɟɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɝɪɭɩɚ
ɤɨɦɩɚɧɿɣ
ɫɩɿɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡ
ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ-ɝɚɥɭɡɟɜɟ
ɨɛ'ɽɞɧɚɧɧɹ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɢɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ
ɝɪɭɩɚ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠ-ɧɢɯ
ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɬɚ
ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ɭɫɬɚ-ɧɨɜ
(ɨɫɜɿɬɚ, ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ,
ɜɥɚɞɚ)
ɦɟɪɟɠɚ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠ-ɧɢɯ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɞɥɹ
ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ
ɫɩɨɫɿɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɞɨɜɿɪɢ ɦɿɠ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦɢ
ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ
ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɬɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ

ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɢɯ
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɟ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ
ɨɡɧɚɤɢ
ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɬɭɪɢɡɦɭ

Ɍɢɩɨɜɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ) ɤɥɚɫɬɟɪɭ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ
ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɿ ɡɚ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɝɪɭɩɢ
ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɭ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ, ɚ
ɬɚɤɨɠ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɳɨ
ɤɨɧɤɭɪɭɸɬɶ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɬɚ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɫɩɿɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɮɨɪɦɚ ɡ'ɽɞɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɢ ɡ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ
ɡɧɚɧɶ ɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ
ɝɪɭɩɢ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɩɨɪɭɱ
ɝɪɭɩɢ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɹɤɿ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɩɟɜɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ

Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ
Ɇ. ɉɨɪɬɟɪ
[2, ɫ. 206ņ207];
ɋ. ɋɨɤɨɥɟɧɤɨ
[3, ɫ. 59]
ɋ. Ⱦɪɟɜɿɧɝ [4];
ȿ. Ʌɨɭɪɟɧ əɧɝ
[5, ɫ. 45]
ɇ. ɋɟɦɟɧɨɜɚ [6]

ɫɩɿɥɶɧɨɬɚ ɮɿɪɦ, ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ, ɹɤɿ
ɜɡɚɽɦɧɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ

ɘ. Ƚɪɨɦɢɤɨ [7]

ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɫɬɿɣɤɨ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ’ɹ-ɡɚɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɫɿɛ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɜ ɫɩɿɥɶɧɿɣ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ-ɝɚɥɭɡɟɜɟ ɨɛ'ɽɞɧɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦ-ɧɢɰɶɤɢɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɹɤɿ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ
ɬɚ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɜɥɚɞɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨ-ɦɨɠɧɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɭ
ɝɪɭɩɚ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ (ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɢ,
ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɬɨɳɨ), ɳɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɩɨɪɭɱ,
ɬɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ (ɨɫɜɿɬɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ,
ɨɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ
ɤɨɦɩɚɧɿʀ), ɳɨ ɞɿɸɬɶ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɣ ɜɡɚɽɦɧɨ
ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɨɞɧɟ ɨɞɧɨɦɭ
ɦɟɪɟɠɟɸ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ, ɫɢɥɶɧɨ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɢɯ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ), ɳɨ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɨɞɢɧ ɡ ɨɞɧɢɦ ɭ ɪɚɦɤɚɯ
ɥɚɧɰɸɠɤɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɞɚɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ
ɫɩɨɫɿɛ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɜɿɪɢ ɦɿɠ ɭɪɹɞɨɦ ɿ ɛɿɡɧɟɫɨɦ, ɚ
ɬɚɤɨɠ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɢɯ ɮɿɪɦ ɭ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɭ ɫɩɿɥɶɧɨɬɭ

ɋ. Ɋɨɡɟɧɮɟɥɶɞ [8]

ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ,
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ ɛɚɡɨɜɢɯ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɦɟɬɨɸ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɹɤɿ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨ
ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɪɟɝɿɨɧɭ ɬɚ ɫɩɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɭ
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɥɨɤɚɥɶɧɿ ɪɢɧɤɢ ɩɪɚɰɿ, ɫɩɿɥɶɧɭ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭ ɬɚ ɪɟɤɥɚɦɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɹɤɨɝɨ
ɩɪɢɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ:
ɭɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ, ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɦ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɬɚ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ ɬɨɳɨ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɟ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ (ɤɨɦɩɚɧɿɣ), ɳɨ
ɩɨɤɚɡɭɽ ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɭɪɢɡɦɭ ɹɤ ɝɚɥɭɡɿ ɬɚ
ɫɭɩɭɬɧɿɯ ɝɚɥɭɡɟɣ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ
ɛɥɢɡɶɤɨɫɬɿ
ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɹ ɝɚɥɭɡɟɣ, ɹɤɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ
ɩɪɨɞɭɤɬ ɬɚ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɣɨɝɨ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ
ɫɬɿɣɤɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ,
ɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɫɿɛ

ȼ. ȼɨɣɧɚɪɟɧɤɨ [9, ɫ. 74]

Ʌ. Ɏɟɞɭɥɨɜɚ [10, ɫ. 115]

Ɍ. Ɋɨɟɥɚɧɞɬ, ɉ. ɏɟɪɬɨɝ [11]

ȼ. ɉɪɚɣɫ [12, ɫ. 6]

Ʌ. Ƚɚɧɬɚɠɟɜɫɶɤɚ [13]

Ʌ. Ɍɢɳɟɧɤɨ [14]

Ȼ. ȼɚɲɭɪɚ [15, ɫ.
256ņ258]
ȱ. ɒɜɟɰɶ [16]
ȱ. ɉɨɬɚɩɨɜɚ, ȯ. ȼɟɞɢɳɟɜɚ
[17, ɫ. 60]

Джерело: складено автором.
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начення кластера, мож
на виокремити такі фун
даментальні підходи
(табл. 1).
ɒɢɪɨɤɢɣ
- ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨ
Слід зазначити, що
ɩɿɞɯɿɞ
Ɍɟɨɪɿɹ,
ɥɨɤɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɬɚ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɨ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ
науковці
розглядають
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ;
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
кластер
у
вузькому
сенсі
- ɮɨɪɦɚ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɨɩɟɪɟɧɰɿʀ;
ɜɿɞɧɨɫɢɧ
як специфічний формат
- ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ
ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨпросторової взаємодії
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ;
суб'єктів туристичної
- ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨдіяльності. На нашу дум
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ
- ɫɢɫɬɟɦɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ
ку, кластер доцільно виз
ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɧɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ
начати як у вузькому
ɤɥɚɫɬɟɪɢɡɚɰɿʀ;
- ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ
сенсі як групу географі
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ
ȼɭɡɶɤɢɣ
чно локалізованих, взає
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ
ɩɿɞɯɿɞ
ɮɨɪɦɚɬ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ
мопов'язаних та взаємо
ɫɬɪɭɤɬɭɪ;
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ
доповнюючих суб'єктів
- ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ
ɮɨɪɦɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ
господарської діяль
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɤɥɚɫɬɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ
ності (характерно для
Рис. 1. Кластер як об'єкт наукового пізнання
розвитку вітчизняних
Джерело: розроблено автором.
досліджень), так і у ши
стерних відносин у число пріоритетних на рокому розумінні — як самостійну теоретичну
прямів досліджень. Перш за все, це пов'язано з та методологічну сферу наукових досліджень
тим, що зазначені форми організації підприє (рис. 1).
мницької діяльності є принципово новим яви
Кластер як сфера наукових досліджень виз
щем як для сфери туризму, так і для українсь начається необхідністю формування теоретич
кої економіки в цілому. При цьому кластерні них поглядів на розуміння кластеризації, по
відносини визначаються не як самостійний дальшого розвитку концептуальних положень
об'єкт дослідження, а як складова певної про взаємодії інтегрованих просторових госпо
блеми (правової, фінансової тощо). Вимагають дарських структур, поглиблення методології
подальшої розробки науковометодичні аспек формування, розвитку та економічної оцінки
ти розвитку процесів формування кластерів, результативності кластерних утворень.
розробки організаційноекономічних ме
Розглядаючи кластер з позиції специфічно
ханізмів їх діяльності як на рівні підприємств, го формату господарської діяльності, можна
так і регіонів, країн у сучасних умовах, що обу визначити його сутніснозмістовні характери
мовлює актуальність наукових досліджень у за стики та ознаки. Так, з позиції сукупності гео
декларованому напрямі.
графічно локалізованих та логістично пов'яза
них підприємств, кластер характеризується
МЕТА СТАТТІ
такими особливостями, як: підприємницька
Метою статті є обгрунтування теоретичних ініціатива, спільна діяльність суб'єктів в пріо
засад формування та функціонування турис ритетних напрямах економіки; консолідація
тичних кластерів, систематизація методологі ресурсного потенціалу, делегування управлі
чних підходів до дослідження кластера, визна нських функцій координаційному центу, забез
чення сутніснозмістовних ознак кластера.
печення синергетичного ефекту тощо. Як фор
ма кооперації та кооперенції кластер визна
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
чається: сукупністю економічних, соціальних та
Кластери виступають об'єктом досліджень інших зв'язків між учасниками; стратегічним
у наукових розробках українських та зарубі партнерством в туристичній сфері; інтенсивним
жних авторів. Однак, попри існування значно обміном інформаційними, кадровими, іннова
го доробку в цьому напрямі, слід констатувати ційними, фінансовими ресурсами; конкурен
відсутність єдиного та загальновизнаного цією за природні ресурси та ринки учасників.
підходу до розуміння сутності цього багатоас Як організаційноекономічний механізм про
пектного економічного феномену взаємодії сторового розвитку — механізмами залучення
економічних суб'єктів. Так, узагальнюючи здо ресурсів, параметрами та характеристиками
бутки як загальнотеоретичного характеру, так розвитку інфраструктури, поліпшенням умов
прикладних надбань в сфері туризму щодо виз життєдіяльності суб'єктів у межах окремих ту
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ристичних дестинацій, підви
щенням конкурентоспромож
ності територій, отриманням
мультиплікативного ефекту
суб'єктами кластерної діяль
ності. Як соціальноекономіч
ний інститут кластер визна
чається певним складом учас
ників, їх структурою; наявністю
інфраструктури та периферії.
З метою структуризації тео
ретичних надбань та більш гли
бокого теоретичного та методо
логічного обгрунтування клас
терних структур пропонуємо
визначити наукові підходи щодо
формування кластерних струк
тур та можливостей досліджен
ня природи окремих аспектів їх
діяльності як суб'єкта господа
рювання (рис. 2).
В основі методологічних
основ кластерної концепції та
взаємозв'язку ступеня розвит
ку кластерів і конкурентосп
роможності регіону, лежать
до сліджен ня М . П орте ра
щодо визначення кластера че
рез три базові ознаки: геогра
фічна близькість, технологіч
на пов'язаність та наявність
ділових зв'язків [2]. У подаль
шому відбулась активна нау
кова дискусія щодо визначен
ня сутнісних ознак кластера,
їх змістовного наповнення та
пріоритетності характеристик
у методологічному обгрунту
Рис. 2. Теоретико*методологічні підходи визначення
ванні кластерної теорії. Виз
сутності туристичного кластера
начення ознак кластера кон
Джерело: розроблено автором.
тинуумом науковців представ
лено у таблиці 2.
2) стратегічний взаємозв'язок між підприє
З метою подальшого розвитку теорії клас мствами — особлива форма мережевої взає
терної взаємодії та поглиблення розглянутих модії логістично пов'язаних підприємств, яка
ознак, сформульовано сенсоутворюючі (іма сприяє вирішенню стратегічних завдань кож
нентні) ознаки кластерів підприємств, які, на ного із учасників та досягненню їх конкурен
наш погляд, є ключовими (детермінантними) та тоспроможності; при цьому між учасниками
мають бути неодмінно притаманні кластерно кластера розвивається конкуренція. Більш гли
му різновиду інтеграційних процесів:
бокий розвиток ділового співробітництва та
1) географічна локалізація — масштаби кла партнерства свідчить про вищий ступінь роз
стера можуть варіюватися від одного міста або витку самого кластера;
регіону до країни або навіть ряду країн; геогра
3) технологічний (логістичний) — пов'я
фічна ознака базується на створенні спільного заність підприємств різних галузей у межах кла
доступу до природних та туристичних ресурсів, стера. Так, у туризмі, це підприємства, що по
використанні унікальності територій та дести в'язані технологіями та знаннями щодо вироб
націй на користь економічного розвитку;
ництва та реалізації туристичного продукту;
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Таблиця 2. Сукупність ознак кластерів за та їх інтерпретація в економічних дослідженнях
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ
Ⱥ. Ɇɚɪɲɚɥɥ [1], Ɇ. ɉɨɪɬɟɪ [2]
Ⱥ. Ɇɚɪɲɚɥɥ [1]; Ɇ. ɉɨɪɬɟɪ [2],
ɋ. ɋɨɤɨɥɟɧɤɨ [3],
Ʌ. Ɏɟɞɭɥɨɜɚ [10, ɫ.107]
Ɉ. ɉɨɯɢɥɶɱɟɧɤɨ [18]
Ʉ. Ʉɟɬɟɥɶɫ [19],
Ɋ. Ʉɭɡɶɦɟɧɤɨ [20]
Ⱥ. Ȼɪɚɧɞɟɧɛɭɪɝɟɪ, [21], Ɇ.
ɉɨɪɬɟɪ [2]
Ⱥ. ɉɚɜɥɸɤ [22, ɫ.108]
Ɇ. ɉɨɪɬɟɪ [2],
Ɍ. Ⱥɧɞɟɪɫɨɧ [23, ɫ. 30ņ33]

Ⱥ. ɉɚɜɥɸɤ [22, ɫ. 108]
Ʉ. Ɋɭɦɹɧɰɟɜ [24, ɫ. 62];
Ɉ. ɉɨɯɢɥɶɱɟɧɤɨ [18], Ⱦ. ɏɚɪɬ
[25]
ɘ. ȼɥɚɞɿɦɿɪɨɜ [26, ɫ. 84]
ȼ. Ɂɚɯɚɪɱɟɧɤɨ [27, ɫ. 44],
Ɍ. Ⱥɧɞɟɪɫɨɧ ɬɚ ɿɧ. [23, ɫ. 30ņ33]
ȼ. Ɂɚɯɚɪɱɟɧɤɨ [27, ɫ. 44],
Ɍ. Ⱥɧɞɟɪɫɨɧ ɬɚ ɿɧ. [23, ɫ. 30ņ33]
ȼ. Ɂɚɯɚɪɱɟɧɤɨ [27, ɫ. 44],
Ɍ. Ⱥɧɞɟɪɫɨɧ ɬɚ ɿɧ. [23, ɫ. 30ņ33]
Ʉ. Ʉɟɬɟɥɶɫ [19]
Ʉ. Ʉɟɬɟɥɶɫ [19], Ɉ. ɉɨɯɢɥɶɱɟɧɤɨ
[18]
Ⱥ. Ɇɚɪɲɚɥɥ (1925) [1]

ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɤɥɚɫɬɟɪɿɜ
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ (ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿɹ) ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ
ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɚ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿɫɬɶ
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ-ɥɿɞɟɪɚ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɽ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ,
ɤɨɨɪɞɢɧɭɽ ɫɩɿɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɢɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ – ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ
ɤɥɚɫɬɟɪɚ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɦɟɬɢ
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ʀʀ
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ
ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɬɚ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ; ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɡ
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɽɸ
ɫɢɥɶɧɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɚɯ ɿ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɢɧɤɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɥɚɫɬɟɪɚ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɩɨɪɬɮɟɥɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɫɤɥɚɞ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɹɤɢɯ ɞɨɫɬɚɬɧɹ ɞɥɹ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɟɮɟɤɬɿɜ ɤɥɚɫɬɟɪɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. Ʉɥɚɫɬɟɪɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɿɧɲɢɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɝɨɬɟɥɿ,
ɪɟɫɬɨɪɚɧɢ, ɬɨɪɝɿɜɟɥɶɧɿ, ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɿ ɬɚ ɿɧ.), ɚɥɟ ɬɚɤɨɠ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɿɥ, ɱɥɟɧɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɪɢɧɤɭ, ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɤɨɧɬɪɚɤɰɿʀ,
ɫɭɛɤɨɧɬɪɚɤɰɿʀ, ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ
ɤɜɚɡɿɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɿɞɧɨɫɢɧ (ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɸɪɢɞɢɱɧɨ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ
ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɧɚɞ
ɹɤɢɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ)
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɠɨɪɫɬɤɨʀ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ
ɜɡɚɽɦɨɜɢɝɨɞɢ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ

ȼɚɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɨɡɧɚɤɢ
ɿɦɚɧɟɧɬɧɚ
ɿɦɚɧɟɧɬɧɚ
ɛɚɠɚɧɚ
ɛɚɠɚɧɚ
ɛɚɠɚɧɚ
ɿɦɚɧɟɧɬɧɚ
ɛɚɠɚɧɚ
ɛɚɠɚɧɚ

ɿɦɚɧɟɧɬɧɚ
ɿɦɚɧɟɧɬɧɚ
ɛɚɠɚɧɚ
ɛɚɠɚɧɚ
ɛɚɠɚɧɚ

ɩɿɞɜɢɳɟɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɫɬɶ

ɛɚɠɚɧɚ

ɠɢɬɬɽɜɢɣ ɰɢɤɥ ɤɥɚɫɬɟɪɧɨɝɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ

ɿɦɚɧɟɧɬɧɚ

ɚɤɬɢɜɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɦɿɠ ɮɿɪɦɚɦɢ ɭɫɟɪɟɞɢɧɿ ɤɥɚɫɬɟɪɚ
ɤɪɢɬɢɱɧɚ ɦɚɫɚ ņ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɦɚɽ ɫɭɬɬɽɜɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɽ ɭɦɨɜɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɬɚ
ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ
ɩɪɨɫɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɯɨɞɭ ɿ ɜɢɯɨɞɭ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɞɨ ɤɥɚɫɬɟɪɚ – «ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ»

ɛɚɠɚɧɚ
ɛɚɠɚɧɚ
ɛɚɠɚɧɚ

Джерело: складено автором.

постачальники спеціалізованих факторів вироб
ництва, сервісних послуг; фінансові інститути;
виробники супутніх товарів та підприємства, що
забезпечують життєдіяльність кластера (освіта,
наука, енергозабезпечення, охорона навколиш
нього середовища, інфраструктура); державні
органи влади та громадські установи;
4) спільна діяльність — виступає сукупністю
внутрішніх можливостей та зовнішніх можли
востей учасників, проявляється через взаємодо
повненість, взаємопов'язаність, взаємоузгод
женість спільних дій, ресурсів, стратегій, про
грам, бізнеспроцесів та характеризується
зміною в часі параметрів діяльності (еволюцією);
5) господарська та юридична самостійність
— ініціювання, формування та функціонуван
ня кластерних утворень базується на економі
чних відносинах на основі правової та госпо
дарської незалежності;
6) участь публічних інституцій — стратегія
реалізації кластерної програми передбачає за
цікавленість та участь державних та місцевих
Передплатний індекс 21847

органів влади, громадських організацій у фор
муванні та підтримці функціонування кластерів.
Крім того, на нашу думку, необхідно визна
чити бажані ознаки кластера:
— наявність великого суб'єкталідера (стра
тегічного центру), що визначає довгострокову
господарську, інноваційну перспективу, будує
стратегію розвитку кластера, координує спіль
ну діяльність;
— досягнення критичної маси учасників,
між якими існує активна взаємодія та стійкі
зв'язки, тобто оптимальної кількості учас
никівпартнерів;
— створення оптимального портфеля учас
ників, склад та структура яких достатня для от
римання позитивних ефектів кластерної взаємодії;
— довгострокова стратегічна координація
спільної діяльності, розвиток у рамках реалі
зації виробничих програм, інноваційних про
цесів, упровадження систем управління якістю,
використання механізмів контракції тощо;
— спеціалізований характер співпраці;
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— пріоритет на формування сильних конку
рентних позицій на ринках і створення високо
го ринкового потенціалу учасників кластера;
— взаємодія учасників на основі ринкових
механізмів, самоініціативи, саморозвитку, які
першочергово об'єднуються для підвищення
конкурентоспроможності, а не прибутку;
— відсутність жорсткої підпорядкованості
та ведення діяльності на засадах взаємовигоди;
— централізація управління, досягнення
єдності цілей;
— зростаюча інноваційність діяльності кла
стера;
— активізація зв'язків та еволюційний роз
виток відносин між учасниками кластера;
— досягнення відкритості кластера — віль
ного та швидкого входувиходу учасників тощо.
Трансформуючи та розширюючи загальноме
тодологічні підходи до інтерпретації поняття
"кластер" прикладними особливостями, можна
зробити висновки про те, що туристичний клас
тер — це сукупність підприємств та організацій
(інституційна ознака), які характеризуються на
явністю певної міжорганізаційної взаємодії
(структурна ознака); мають ряд специфічних оз
нак (іманентних та бажаних) та властивостей (си
стемна ознака); функціонують на визначеній те
риторії (географічна ознака), використовують
загальну технологічну базу, комбінують ресур
си, формують компетенції (ресурснотехнологі
чна ознака), інтеграційно взаємодіють між собою
як вертикально, так і горизонтально (функціо
нальна ознака); спільно використовують ресур
си регіону та виконують соціальноекономічну та
природоохоронну функцію територіального роз
витку, будують систему управління та коорди
нації консолідованої діяльності (організаційно
управлінська ознака); формують ситуаційні мо
делі поведінки учасників у зовнішньому середо
вищі та відносно інших учасників (поведінкова
ознака); змінюються у часі та еволюціонують
згідно з тенденціями розвитку економіки та
внутрішніх можливостей і потреб (еволюційна
ознака); сприяють зростанню інноваційності
діяльності учасників кластера, формуванню їх
конкурентних переваг, досягненню цілей (страте
гічна ознака), створенні синергетичного, економ
ічного та мультиплікативного ефектів (якісна оз
нака). Туристичний кластер — це об'єднання на
добровільних засадах зацікавлених у спільній
діяльності суб'єктів туристичної діяльності: тури
стичних операторів, туристичних агенцій,
підприємств готельного та ресторанного госпо
дарств, розважальних, торговельних, спортивно
рекреаційних, транспортних, екскурсійних орган
ізацій, сервісних та забезпечуючи підприємств,
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приватних підприємців у туризмі, фінансових
організацій, науководослідних та освітніх уста
нов, органів влади, які будують свою співпрацю на
засадах стратегічного партнерства та проявляють
себе як окремий суб'єкт господарювання.
ВИСНОВКИ

Таким чином, кластер — це складне соціаль
ноекономічне явище, що має багатоаспектний
предмет дослідження. Поняття кластера необхі
дно вивчати як у широкому сенсі (як сукупність
теоретичних знань та методологічних підходів до
дослідження інтеграційних процесів), так і у вузь
кому (специфічний формат просторової взаємодії
суб'єктів туристичної діяльності). З метою поглиб
лення теоретичних засад кластерної теорії
здійснено систематизацію методологічних
підходів до змістовної інтерпретації кластера, виз
начено іманентні та бажані ознаки кластера та
його специфічні характеристики. Очевидно, що
розуміння сутніснозмістовного наповнення кла
стерної взаємодії дозволить у подальшому роз
робляти дієві механізми формування зазначено
го різновиду інтеграційних відносин суб'єктів гос
подарювання у підприємницькому середовищі.
Подальші дослідження в задекларованому на
прямі мають бути спрямовані на поглиблення ме
тодологічних засад формування кластерної взає
модії економічних суб'єктів у туризмі.
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