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Об'єктом дослідження є процеси просторової маршрутизації, що обумовлюють функціонування та розвиток клаN
стерів (ПФРК). Проведений аналіз ПФРК дозволив зробити висновки, що є фактор ризиків, пов'язаний з тим, що ці
процеси до просторової маршрутизації потребуватимуть значної деталізації. Одним з найбільш проблемних місць є
виявлення змісту базових корекцій, правил, вказівок, керівництв, що мають бути спрямовані на: продукування змін у
середовищі функціонування суб'єктів сфери туризму та рекреації; розпізнання кластеру та послідовну зміна мноN
жинних впливів на його складові.

Сформовано авторський підхід до просторової маршрутизації та визначенні ті процеси, що обумовлюють функN
ціонування та розвиток кластерів туризму та рекреації в регіонах України. Для цього проведено аналіз змісту та
сформовано базис для рекомендацій щодо: створення кластеру; ідентифікація тотожності об'єднання широкого кола
учасників ознакам кластеру; управління кластером на основі моделі до просторової маршрутизації.

Під час дослідження застосовано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: аналізу та синтезу — для
аналізу змісту ПФРК туризму та рекреації; аналогій, порівняльного співставлення та логічний метод для визначення
характеристик мережевої структури кластеру, особливостей її формування; для визначення особливостей формуN
вання організаційної структури управління кластером; метод декомпозиції — для декомпозиції змісту процесів ПФРК,
необхідних для до просторової маршрутизації.

Представлено зміст ПФРК та окреслено передумови для виділення об'єктів державного регулювання їх розвитN
ку. Це пов'язано з тим, що запропонований підхід створює умови для: інформування учасників кластерів щодо особN
ливостей офіційного визнання, реєстрації кластерів; інформування органів державної та місцевої влади щодо сиN
туації кластерного розвитку сфери туризму та рекреації; уявлення про формування парадигми управління розвитN
ком підприємств рекреації та туризму в кластері на основі моделі просторової маршрутизації. Завдяки цьому забезN
печується можливість використовувати ПФРК у якості об'єктів державного регулювання.

The study focuses on spacious routing processes and development (PFRC). The PFRC analysis concluded that there
is a risk factor associated with the fact that these spacious routing processes require considerable detail. One of the most
problematic places is the identification of the content of the basic adjustments, rules, instructions, manuals, which should
aim at: 1) Production of changes in the environment in which tourism and recreation entities operate; 2) Recognition of
the cluster and the sequential variation of multiple impacts on its constituents.

Author's approach has been developed and spacious routing processes have been defined for the functioning and
development of tourism and recreation clusters in the regions of Ukraine. To this end, a content analysis has been conducted
and a basis has been established for recommendations on: Creation of a cluster; Identification of the association of a
wide range of cluster characteristics; Cluster management based on the spatial routing model.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Достовірні й оперативні відомості щодо ре-
гіонального управління дозволяють констату-
вати, що у якості бази для державного регулю-
вання діяльності кластерів необхідно обирати
найбільш проблемні об'єкти регулювання —
конкретні процеси просторової маршрутизації,
що обумовлюють функціонування та розвиток
кластерів, зокрема, щодо: створення кластеру;
ідентифікації кластеру; управління кластером.

Це обумовлено тим, що у сучасних еконо-
мічних умовах ця практика щодо сфери туриз-
му та рекреації в регіонах Україні не врегульо-
вана. Разом з тим від того, наскільки щодо цієї
площини сформовано комплекс заходів з боку
держави з корекції та встановлення пасивних
інструкцій з їх реалії та специфіки залежить
функціональність та ефективність розвитку
кластерів. Тому актуальним є дослідження ви-
ділених процесів. Саме їх характерні риси фор-
мують потребу у розширенні теоретико-при-
кладного уявлення щодо особливостей визна-
чення маршруту прямування інформації між
мережами, оскільки вони обумовлюють його
функціонування, розвиток та створенні бази
для державного регулювання з урахуванням
зворотної реакції останніх. Закономірно об'єк-
том дослідження таких процесів, є ті маршру-
ти, що спрямовують функціонування та розви-
ток кластерів (це маршрути ПФРК). Маршру-
тизатор приймає рішення, що базується на
ПФРК, а саме системних корекціях та пасив-
них інструкціях, які зачіпають процеси ство-
рення, ідентифікації та управління.

In the course of the study, general and special research methods were applied: Analysis and synthesis — to analyses
the content of PFRK tourism and recreation; An analogy, comparative comparison and a logical method for determining
the characteristics of a cluster network structure and its formation; To determine the characteristics of the organizational
structure of cluster management; Decomposition method — for decomposition of the content of PFRK spacious routing
processes.

The contents of the PFRK are presented and the prerequisites for the allocation of the objects of State regulation of
their development are indicated. This is because the proposed approach creates the conditions for: Informing cluster
participants about the features of formal recognition, cluster registration; Informing State and local authorities of the
situation of the cluster development of tourism and recreation; Ideas on the formation of a paradigm for managing the
development of recreational and tourism enterprises in the cluster based on the spatial routing model. In this way, it is
possible to use PFRC as objects of government regulation.

Ключові слова: кластер туризму та рекреації, регіональне управління, розвиток кластерів,
ідентифікація кластеру, управління кластером, просторова маршрутизація.

Key words: tourism and recreation cluster, regional management, cluster development, cluster
identification, cluster management, spacious routing.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Досліджуючи зміст процесів просторової
маршрутизації, що обумовлюють функціону-
вання та розвиток кластерів туризму і рекреації
Семенов В.Ф., Городецкий А.А., Ю. Ильяшен-
ко [8; 10] звертають увагу на їх безпосередній
вплив на створення можливостей для сталого
функціонування регіонів України. Згідно з дос-
лідженнями Музиченко-Козловської О.В., Му-
зиченко-Козловського А.В., Кропельницької,
С.О. Передерко В.П. [5; 4] — це можливо за
уніфікованого підходу до корекції або зміни
курсу розвитку та пасивних інструкції, що за-
чіпають процеси створення, ідентифікації, уп-
равління кластером. Однак більшість виділених
досліджень не мають комплексного характеру
та потребують подальшого розширення сфери
прикладення. Крім того, у більшості робіт,
серед яких праці Кирилюка Л.М. [3] та Пере-
хрест О. [7] не завжди окреслені параметри ос-
новних характеристик процесів формування
пасивних інструкцій.

Дослідженню проблеми створення клас-
терів присвячені роботи багатьох вчених. Зок-
рема, Кирилюк Л.М. [3] надає опис алгоритмів
просторового формування кластеру відповід-
но до світових стандартів. А дослідження Се-
менова В.Ф. [8] та Цихан Т.В. [9] присвячені
ідентифікації базових учасників мережевої
структури кластеру, ролі та функцій маршрут-
ного координаційного центру кластера, ради
кластеризації. У праці Цихан Т.В. [8] наголо-
шується, що процес створення кластеру має
забезпечуватися у межах стандартизованого
алгоритму. Проте є невирішеним питання ство-
рення кластеру, яке можливо лише за умови
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ліквідації прогалин в українському норматив-
но-правовому регулюванні.

У роботах Івлева М.А. [9] досліджуються
процеси просторової ідентифікації кластерів ту-
ризму та рекреації, наголошується, що сьогодні
для поширення досвіду кластеризації необхід-
на дієва система їх виявлення, яку пропонують-
ся базувати на структурно-галузевих методах.
Однак ці методи малоефективні у зв'язку із тим,
що їх основою є дані державної служби статис-
тики, які мають агрегований галузевий характер,
що не дозволяє виділити у просторі наявність
таких утворень. Найбільш переконливо такі до-
кази приведено Шенбергером Р.Дж. [13]. Ре-
зультати цих досліджень показали, що сьогодні
для поширення досвіду кластеризації сфери ту-
ризму та рекреації в регіонах необхідно створи-
ти просторові системи для виявлення кластерів
в економіці, за рушійними силами їх розвитку.

Результати літературного аналізу дозволя-
ють констатувати значущість процесів просто-
рової маршрутизації, орієнтуючись на зміст
створення, ідентифікації та управління розвит-
ком кластерів як складових, що забезпечують:
інформування учасників щодо особливостей
визнання та реєстрації кластерів; інформуван-
ня органів державної та місцевої влади щодо
ситуації розвитку сфери туризму та рекреації;
формування парадигми управління розвитком
підприємств у межах кластеру.

МЕТА І ЗАВДАННЯ
СТАТТІ

Метою роботи є формування підходу до
визначення процесів, що обумовлюють функ-
ціонування та розвиток кластерів туризму та
рекреації в регіонах Україні. Для досягнення
поставленої мети необхідно виконати такі нау-
кові завдання:

1. Провести аналіз змісту та сформувати
базис для рекомендацій щодо процесів ство-
рення кластеру.

2. Провести аналіз змісту та сформувати
базис для рекомендацій щодо процесів встанов-
лення тотожності об'єднання широкого кола
учасників, з ознаками кластеру.

3. Провести аналіз змісту та сформувати
базис для рекомендацій, щодо процесів управ-
ління кластером.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Необхідно відзначити, що модель просто-
рової маршрутизації кластерів залежить від

конкретних процесів щодо їх створення, іден-
тифікації, управління.

Під процесами створення кластеру, розу-
міється специфічний процес зміни середовища
функціонування суб'єктів сфери рекреації та
туризму, результатом якого є виникнення у
просторі нового, поступального процесу пере-
ходу від простих до мережевих структур, від
простого до складного (множинного) характе-
ру взаємодій. Відповідно до світових стандартів
[4], окреслений процес має забезпечуватися у
межах наступного алгоритму: визначення або
трансформації моделі кластера; створення ме-
режі кластеру; формування організаційної
структури управління кластером. Розглянемо
докладно алгоритм створення кластеру туризму
та рекреації та його особливості для України.

Характеристика алгоритму створення кла-
стеру туризму та рекреації в Україні є такою
[3]:

1. Визначення базових учасників мережевої
структури, що об'єднуються у кластер. Проце-
си інтегруються лише за високого рівня орга-
нізації, невластивого потенційним або реаль-
ним українським учасникам кластеру. Харак-
терним прикладом є території міста Кам'янець-
Подільський та району, де з 2014 р. можлива
трансформація. А саме, укрупнення кластера
у межах єдиної моделі. Однак процес органі-
зації економічних суб'єктів низький, тому до
2020 р. процеси укрупнення моделі кластера не
виникли. Відтак навіть за вигідного географіч-
ного розташування, наявності значної кіль-
кості передумов, щоб ініціювати становлення
та трансформацію моделі кластеру, треба ство-
рювати просторове об'єднання громадян, яке
виконує функції координаційного центру.

2. Формування просторової мережі класте-
ру на горизонтальному рівні потребує визна-
чення економічних суб'єктів, що створять осно-
ву горизонтальної асоціації У таку мережу мо-
жуть входити економічні суб'єкти [8]:

— постачальники спеціалізованих факторів;
— постачальники сервісних послуг;
— збуту або споживання послуг;
— спеціалізовані провайдери інфраструкту-

ри та інфраструктурні агентства.
Водночас необхідне створення клімату до-

віри та інформаційної "прозорості" фірми,
підприємства, оскільки всі учасники горизон-
тальної асоціації мають отримати зрозумілі та
прогнозовані вигоди. Вигода від співпраці не
очевидна. Щоб заснувати горизонтальні асо-
ціації, необхідно чітко визначити всіх учасників
каналу розподілу та забезпечити ідентифікацію
отримуваних ними вигід.
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3. Формування мережі підтримки кластера,
що потребує певної віддачі, у вигляді реалізації
інновацій, притоку інвестицій, розвитку серед-
нього та малого підприємництва. Для цієї мети
необхідне не тільки сприяння державних і ре-
гіональних органів влади, фінансово-банківсь-
ких структур, а й співпраця з наявними у райо-
нах локалізації науково-дослідними та освіт-
німи закладами та інноваційними інфраструк-
турами. Вивчення структурних моделей турис-
тичних кластерів України виявляє відсутність
об'єднань, що мають розвинену мережу
підтримки наукових закладів та інноваційної
інфраструктури. Наприклад, кластери Оберіг
та Південне туристичне кільце співпрацюють з
науково-дослідними центрами та університета-
ми, тільки у рамках державних цільових про-
грам, якщо це входить у перелік пріоритетних
напрямків розвитку науки та техніки. Такі про-
грами можуть формуватися виключно на кон-
курсних засадах центральним органом вико-
навчої влади в сфері науки та інновацій та за-
тверджуватися рішенням Кабінету Міністрів
України (КМУ). Це визначено Законом Украї-
ни "Про наукову і науково-технічну діяль-
ність", Законом України "Про пріоритетні на-
прями розвитку науки і техніки", Законом Ук-
раїни "Про інноваційну діяльність". Державна
підтримка такої співпраці (відповідно до чин-
них законів), як наслідок, інноваційної діяль-
ності кластеру — ускладнена.

4. Формування організаційної структури
управління кластером. Цей процес призводить
до ускладнення організаційних структур
управління діяльністю учасників кластеру, у
зв'язку із неврегульованістю порядку їх діяль-
ності. Так, учасники чинних українських клас-
терів (Оберіг, Південне туристичне кільце, Ка-
м'янець-Подільська гільдія ремісників, Маль-
овнича Бережанщина, Дніпро) не підтримують
організаційну регламентацію розвитку. У
зав'язку з цим процес і порядок роботи всере-
дині утворень та на рівні кожного конкретного
учасника реалізується на основі хаотичних
процесів. Водночас за наявності центрального
керівництва кластером, воно генерує хаос
управлінських рішень. Також не визначені
основні цілі, завдання, права та обов'язки учас-
ників. У таких умовах потрібна відповідна
організаційна регламентація розвитку учас-
ників, що діють в умовах кластерного середо-
вища. Доцільно застосовувати системи внут-
рішніх організаційних регламентів;

5. Формування стратегічного центру керу-
вання мережевою структурою. При цьому в ук-
раїнських кластерах можна передбачити

зв'язність розповсюдження негативних подій,
із відносно невеликим проміжком часу. Тому
дієве керування стратегічним центром лише за
умови маршрутизації зусиль для забезпечення
її життєстійкості та сталості функціонування.
Відповідно, необхідно формувати регіоналі-
стичну парадигму управління розвитком клас-
терів туризму та рекреації, що грунтується на
ефективній стратегії захисту від збоїв.

Окрім виділених вище проблем щодо ство-
рення кластерів, цей процес ускладнюють про-
галини в українському нормативно-правовому
регулюванні. Таке становище призводить до
переважання практики створення кластерних
утворень, передусім у формі громадських
організацій.

Сьогодні для України, для поширення до-
свіду кластеризації сфери туризму та рекреації,
необхідне виділення комплексного індикатору
наявності або можливості утворення кластеру.
Під ідентифікацією кластеру слід розуміти
встановлення тотожності об'єднання широко-
го кола учасників, з ознаками кластеру, на
підставі збігу ознак [1]. У науковій літературі
пропонуються такі системи для виявлення кла-
стерів в економіці, як структурно-галузева та
емпірична [2]. Структурно-галузевий підхід до
ідентифікації кластерів формує можливість
виявлення зон, найбільш перспективних для
розвитку кластерів, використовуючи простий
статистичний аналіз. Водночас не всі галузі еко-
номіки регіону мають однаково сприятливі пер-
спективи розвитку. На практиці Верхньої
Австрії було доведено, що головними факто-
рами успіху є не якість статистичного аналізу, а:

— професіоналізм тих людей, які організо-
вують кластери;

— наявність в регіоні критичної маси орга-
нізацій в сфері діяльності кластеру.

Відтак з'явився й альтернативний підхід, що
запропонований Інститутом досліджень еконо-
міки Фінляндії (ETLA). Згідно з цим підходом,
розпізнавання кластеру туризму та рекреації
можливо на основі наявності тісних взаємо-
зв'язків між підприємствами галузі, покупця-
ми та виробниками продукції або послуг. На-
явність таких взаємозв'язків свідчить про:

— зв'язок підприємств даних галузей, за
ланцюгом створення додаткової вартості;

— можливість акумулювання синергетич-
ного ефекту, під час поглиблення та розширен-
ня їх партнерських відносин.

Для виявлення кластерів спеціалістами
ETLA пропонується використовувати методи
структурно-галузевого аналізу, на основі офі-
ційних даних державної статистики.
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Оперативне дослідження взаємозв'язків
між галузями регіону повинно реалізуватися на
основі принципів: "золотого перерізу", "слабо-
го контрасту", Паретто [1]. Алгоритм струк-
турно-галузевого аналізу має включати:

— визначення за статистичною сукупністю
даних відносної частки підприємств, що
здійснюють інноваційну діяльність певного
виду;

— побудова порядкової статистичної діаг-
рами видів інноваційної діяльності;

— побудова графіку "кумулятивного під-
сумку" та визначення істотних видів іннова-
ційної діяльності.

На графік "кумулятивного підсумку" діаг-
рами Паретто мають бути нанесені рівні важ-
ливості, що відповідають ступеням дисбалансу
факторів та результатів, що ними спричинені.
Для кожного з таких результатів визначаєть-
ся, за відповідними співвідношеннями, число
домінуючих факторів, які порівнюються на ос-
нові "кумулятивного підсумку".

З одного боку, такий підхід дозволяє окрес-
лити пріоритетний напрям кластерного розвит-
ку, на якому сконцентровані ресурси кількох
учасників, за яким можна планувати, поглиб-
лювати та розширювати партнерські відноси-
ни для створення синергетичного ефекту. Це
досить важливо, оскільки без інноваційної
спрямованості кластер буде прототипом тери-
торіально-виробничого об'єднання. Інновацій-
на діяльність у сфері туризму та рекреації має
високий ступінь галузевої специфічності, тому
побудова графіків "кумулятивного підсумку"
ускладнена.

Слід ураховувати, що формування галузе-
вих та внутрішньогалузевих кластерів зале-
жить і від інших взаємозв'язків із соціально-
економічними інститутами, як-от: інвестиційні
фонди, банки. Проте, ураховуючи, що така
співпраця формується не в залежності від спе-
цифіки галузі, а в залежності від очікуваних
показників ефективності та ризикованості ок-
ремих проєктів, визначення домінант, за цими
взаємозв'язками, ускладнене. Використання
структурно-галузевого підходу до виявлення
кластерних структур недоцільне. Ряд науковців
пропонують емпіричний підхід до виділення
чинних або потенційних кластерів, що полягає
в аналізі рушійних сил їх розвитку, до яких
відносять показники: наукової, виробничої та
фінансової сили. Виділення цих рушійних сил
розвитку кластерів в українському економіч-
ному середовищі є спірним, оскільки вони ма-
ють надавати його учасникам конкурентні пе-
реваги над аналогічними економічними су-

б'єктами, які діють ізольовано. Можна виділи-
ти інші характеристики рушійних сил розвит-
ку:

1) дискретні:наближеність території до дер-
жавного кордону; неоднорідність національно-
го складу населення; співпраця туристичних
підприємств з освітніми профільними устано-
вами;

2) недискретні: кількість профільних-тури-
стичних установ, які створюють туристичний
продукт; вартість будівництва нових об'єктів
туристичної індустрії; вартість покращення
процесів виробництва туристичних послуг;
кількість установ, що надають системну фінан-
сову підтримку інноваційним проєктам у межах
конкретної території; кількість туристичних
продуктів; кількість працівників, що займають-
ся науково-дослідною роботою.

Для виділення передумов формування кла-
стерів або ідентифікації ознак їх фактичної
наявності, вченими використовуються інтег-
ральні індекси, розраховані на основі абсолют-
них та відносних характеристик рушійних сил
їх розвитку за наступним алгоритмом [11; 12]:

1) розрахунок інтегральних індексів, за
кожною з трьох рушійних сил розвитку клас-
терів;

2) для зниження розмірності побудови
індексів використовується метод головних ком-
понент, що дозволяє отримати максимум
інформації із вхідних даних;

3) забезпечення високої інформативності
головних компонент за критерієм пояснюючої
дисперсії;

4) побудова первинних головних компо-
нент, із нормалізацією їх значень за оціночною
шкалою та припущенням, що більшим значен-
ням компоненти відповідають кращі умови
формування кластеру регіону;

5) ранжування територій по значенню кож-
ної рушійної сили із застосуванням рангової
оцінки.

Визначено управління кластером, як вплив
на сполучення підприємств та окремих осіб, з
метою їх налаштовані на спільну мету. Це доз-
воляє розглядати кластер як множину взаємо-
пов'язаних елементів, відокремлену від середо-
вища, що взаємодіє з ним, як ціле. Окреслене
обумовлює необхідність застосування систем-
ного підходу до формування парадигми управ-
ління розвитком підприємств рекреації та ту-
ризму у межах кластеру, виділяючи поняття
"просторової системи", як базову дефініцію, а
її властивості як невіддільні від самого понят-
тя кластеру. До таких властивостей слід відно-
сити: формування на основі взаємопов'язаних
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елементів, кожен з яких забезпечує свій внесок
у характеристику цілого; цілеспрямованість
або спрямованість внутрішніх елементів на
єдину кінцеву мету; взаємні зв'язки між елемен-
тами, що забезпечують цілісність утворення.

Надання дефініції системи дозволяє ствер-
джувати, що у зав'язку з тим, що всі учасники
кластеру знаходяться у взаємозв'язку та взає-
модії, у кластерах діє "принцип доміно". Прин-
цип передбачає ланцюгове розповсюдження
кризового явища під дією негативного факто-
ру, що впливає на кожного учасника. Як пра-
вило, у кластерах можна передбачити зв'яз-
ність розповсюдження негативних подій, із
відносно невеликим проміжком часу між ними.
Кластерним утворенням потрібна система
управління розвитком, орієнтована на захист
від збоїв, інтерпретований, як безпечний режим
функціонування.

Система захисту від збоїв має інтегрувати-
ся із системами корпоративного управління
кластером та системами управління його учас-
ників. Категорія управління у моделі просто-
рової маршрутизації загалом може розгляда-
тися як реальний вплив на діяльність людей,
який спонукає їх до реалізації намічених цілей
та містить у собі такі складові елементи: ціле-
утворення, організаційний момент, регулюван-
ня поведінки та діяльності учасників кластеру,
інформаційний обмін.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

1. Аналіз змісту процесів створення класте-
ру дозволило дійти висновку, що під ними має
розумітися специфічний процес зміни середо-
вища функціонування суб'єктів сфери рекре-
ації та туризму. Результатом процесу стало
виділення специфіки ініціювання процесу пе-
реходу від простих до мережевих структур, від
простого до множинного характеру взаємодій.

2. Окреслено процеси ідентифікації класте-
ру, що дозволило визначити специфіку вста-
новлення тотожності об'єднання широкого
кола учасників ознакам кластеру, на підставі
збігу ознак.

3. Зроблено аналіз змісту та сформовано
базис для рекомендацій щодо процесів управ-
ління кластером. Результатом процесу стало
визначення особливостей послідовної зміни
множинних впливів на підприємства та окремих
осіб, з метою їх налаштування на спільну мету.

Перспективи подальших розвідок у даному
напрямі. В подальшому ПФРК можуть висту-

пити як база для державного регулювання.
Тому пропонується обирати об'єкти регулю-
вання — конкретні процеси, що обумовлюють
функціонування та розвиток кластерів.

Практична значущість аналізу процесу по-
лягає в обгрунтуванні важливості його прикла-
дення у практиці управління кластером як утво-
ренням, якому потрібен захист від збоїв у зв'яз-
ку із "ефектом доміно".
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