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ДеРЖаВНа ПіДТРиМКа СТВОРеННя  
ТуРиСТиЧНих КлаСТеРіВ В уКРаїНі
У статті розглянуто зарубіжний досвід державного регулювання туристичних клас-

терів, на основі виявлених результатів розроблено модель функціонування туристичного 
кластеру в Україні. Установлено взаємозв’язок державної політики, спрямованої на розви-
ток та підтримку у створенні туристичних кластерів та розвитком туризму. Визначе-
но функції держави щодо регулювання кластер них об’єднань. Виявлено основні перешкоди 
щодо створення туристичних кластерів в Україні. Обґрунтовано доцільність застосування 
та державної підтримки створення туристичних кластерів. Запропоновано на основні про-
аналізованої інформації перспективи розвитку туризму в Україні з використанням моделі 
кластерного об’єднання. Надано пропозиції щодо створення моделі організації туристично-
го кластеру в Україні. 
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Постановка проблеми. Дієвим інструментом 
реалізації масштабних фінансово-промислових 
проектів підприємств в умовах ринкової конку-
ренції можуть стати господарські товариства, 
об’єднані в групи за галузевим, територіальним 
чи іншим принципом – кластери, досвід ство-
рення яких переконує в перспективності такого 
підходу розвитку економіки. Державна підтримка 
у створені туристичних кластерів вимагає вико-
ристовувати інструменти регулювання через 
податкову, інвестиційну, законодавчу політику.

Світові економічні показники засвідчують 
постійний розвиток сфери туристичний послуг. 
Країни з високим рекреаційно-туристичним 
потенціалом приділяють багато уваги щодо 
державного регулювання туристичної діяльно-
сті, створюючи сприятливі умови щодо постій-
ного розвитку підприємств у туристичній сфері. 
Створення туристичних кластерів, де держа-
ва виступає в ролі організатора, пропонуючи 
модель об’єднання підприємств у визначених 
умовах, створює мультиплікативний ефект роз-
витку інших галузей економіки та туристичної.

Україна володіє значним рекреаційно-турис-
тичним потенціалом, який має стати головним 
фактором розвитку як окремо туристичної галу-
зі, так і всієї економіки через зв’язки зі спорід-
неними сферами. Але відсутність державного 
регулювання туристичної сфери унеможливлює 
розвиток цієї сфери. Для створення сприятли-

вих умов розвитку туризму туристична галузь 
потребує державної підтримки.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Цій проблематиці приділили значну увагу 
в наукових працях багато провідних вітчизня-
них і зарубіжних учених, зокрема Л.І. Гонтар-
жевська, І.О. Дегтярьова, Ю.М. Ковальова, 
М.П. Мальська, М.Й. Рутинський, С.В. Білоус, 
Н.Л. Мандюк, С.І. Соколенко, Ю.М. Яворський, 
М. Портер, М. Енрайт та інші.

Мета статті полягає у розроблені моделі 
державного регулювання туристичних класте-
рів в Україні.

Виклад основного матеріалу. Туристичний 
кластер є групою географічно локалізованих 
підприємств, що сформувались на базі турис-
тичних активів регіону та пов’язані з обслугову-
ванням туристів, наприклад, туристичних опера-
торів, готелів, сфери громадського харчування, 
виробників сувенірної продукції, транспортних 
підприємств та інших. Основні переваги клас-
терної моделі прискорюють інноваційність не 
тільки туристичного сектора, а й споріднених 
сфер економіки. 

Розвиток країни залежить від стратегіч-
ної програми розвитку, в якій передбачається 
вдосконалення законодавчої, податкової, еко-
номічної, соціальної політики згідно з вимога-
ми суспільства та часу. Дієвою економічною 
моделлю є організація та державна підтримка 
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об’єднань високотехнологічних підприємств на 
певній території для розвитку інвестиційного, 
кадрового та інноваційного потенціалу держа-
ви, якою є кластерна модель.  

Досвід розвинутих країн засвідчує ефек-
тивність державних програм щодо створення 
високотехнологічних об’єднань підприємств на 
окремій території. Держава в цьому разі вико-
нує роль організатора створення кластерів, 
створюючи засади для організації, популяриза-
ції та подальшої підтримки щодо стимулювання 
входження підприємств, мета якого – викори-
стання науково технічного прогресу, створення 
високоспеціалізованих робочих місць, виробни-
цтво високотехнологічних продуктів. Держава, 
враховуючи стратегічне планування розвитку, 
визначає пріоритетні напрями окремих галу-
зей національної економіки. Державна політика 
потребує аналізу та вибору пріоритетних напря-
мів розвитку економіки, що зумовить майбутній 
розвиток. Треба враховувати багато факторів, 
основними з яких є технологічний потенціал 
та наукова база підприємств, підготовка висо-
кокваліфікованих кадрів, високий потенціал 
фінансового сектора. Ураховуючи вищенаве-
дені фактори, кожна країна визначає напрям 
розвитку окремих сфер економіки. Найбільш 
прибутковим напрямом є створення кластерів 
високотехнологічних компаній на прикладі Кре-
меневої долини (Сан-Франциско, США). У Спо-
лучених Штатах створились всі умови щодо 
створення таких об’єднань, наявність високо-
технологічних підприємств, кадрів та найбільш 
потужний фінансовий ринок у світі. 

Туристичні кластери можуть об’єднувати 
як незначну, так і велику кількість підприємств 
туристичного та споріднених і допоміжних сек-
торів економіки. Вони можуть формуватися як 
із великих, так і з малих фірм у найрізнома-
нітніших поєднаннях і відносинах. Наприклад, 
кластери в Італії об’єднують переважно малі 
та середні підприємства, в Шотландії (базова 
модель ЄС) – ядро кластера формують потуж-
ні підприємства, інколи іноземного походження. 
Державна підтримка туристичних кластерних 
утворень Туреччини та Єгипту впроваджується 
через податкову політику, звільняючи від подат-
ків на визначений період та спрощення проце-
дур оформлення дозвільних документів.

Від інших форм організації спільної туристич-
ної діяльності туристичні кластери відрізняють-
ся вищим рівнем взаємодії між підприємствами, 
організаціями, установами, інституціями, що 

входять до їх складу, варіюючи за формою від 
цільових об’єднань підприємств туристично-
го бізнесу до потужних, добре структурованих 
комерційно-конкурентних утворень. Туристичні 
кластери об’єднують значно більше коло учас-
ників, зокрема різноманітні інститути підтримки, 
виробничі та комерційні структури, а також регі-
ональні і національні уряди (в особі туристичної 
адміністрації, департаментів туризму). 

В Україні створились умови щодо розвитку 
аграрного, промислового та туристичного сек-
торів. Наявність кадрового потенціалу та при-
родних ресурсів створюють умови щодо ство-
рення аграрного, промислового та туристичних 
кластерів. 

Огляд наукових праць дав змогу визначити 
такі переваги створення туристичного кластера:

– зниження витрат виробництва кожного учас-
ника об’єднання за рахунок ефекту масштабу; 

– підвищення спеціалізації підприємств-учас-
ників кластера, що дозволить покращити якість 
продукції та послуг; 

– покращення використання наявних ресур-
сів, розширення масштабів інновацій; 

– взаємодоповнюваність продукції, яку 
виготовляють підприємства-учасники кластера; 

– можливість об’єднання фінансових мож- 
ливостей підприємств для забезпечення гаран-
тій банкам із метою отримання кредитних 
ресурсів; 

– можливість раціонально здійснювати 
транспортні перевезення; 

– зменшення затрат коштів на інформацій-
не забезпечення; 

– підвищення продуктивності праці; 
– оптимальне використання трудового 

потенціалу; 
– краща мотивація керівників для отриман-

ня поваги колег; 
– зростання конкурентних переваг фірм-учас-

ників кластера та усього регіону, де розташований 
кластер; 

– скорочення ризиків та витрат щодо вихо-
ду продукції на новий ринок; 

– розширення географії ділових операцій; 
– можливість централізовано провадити 

деяку управлінську діяльність за допомогою 
органу управління, спільного для усіх учасників 
кластера; 

– підтримка державними органами шляхом 
запровадження податкових і митних пільг; 

– можливість швидко впроваджувати нову 
техніку та технологію за рахунок гнучкості; 
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– поліпшення зв’язків між державними 
та громадськими організаціями; 

– створення нового бізнесу у вільних 
сегментах ринку: 

– можливість розв’язання спільно соціаль-
них проблем регіону; 

– ширший доступ до експертів, спільні заку-
півля і продаж, що зменшує ціни на сировину; 

– узгоджувати попит і пропозицію на продук-
цію (послуги) одних підприємств щодо інших; 

– співпраці на взаємовигідних умовах з нау-
ковими організаціям, які входять до нього.

До причин недостатньої розвиненості турис-
тичних кластерів в Україні слід віднести: 

– недосконалість та недостатність законо-
давчих актів щодо створення, функціонування, 
розподілу прибутку між учасниками та ліквідації 
туристичних кластерів; 

– незацікавленість органів влади та місцево-
го самоврядування у розвитку таких об’єднань; 

– відсутність кваліфікованих фахівців 
у туристичній галузі з компетенцією працювати 
у кластерних об’єднаннях; 

– низький туристичний імідж України у світі; 
– нестабільна економічна ситуація в Україні; 
– несприятлива екологічна ситуація; 
– недоступність фінансових інструментів, 

що сприяють розвитку туризму;
– неврегульованість норм процесу ланцю-

гового відтворення рекреаційних ресурсів України;
– низька якість продукції промисловості 

та інших, суміжних із туризмом галузей економі-
ки України. 

Для підвищення конкурентоспроможності 
туристичної галузі України та досягнення між-
народних стандартів у наданні туристичних 
послуг необхідно вдосконалювати систему 
державного управління цією галуззю. Незва-
жаючи на те, що в Україні щороку створюєть-
ся щораз більше таких кластерних об’єднань, 
зокрема туристичних, на державному рівні 
вони не мають достатньої підтримки та зако-
нодавчо-нормативного утвердження. Постала 
нагальна потреба у формуванні системи дер-
жавного управління туристичними кластера-
ми. Для цього необхідно: 

– на законодавчому рівні закріпити визна-
чення кластерної моделі розвитку туризму; 

– розробити програму розвитку туристич-
них кластерів в Україні, де будуть визначені 
регіони кластерних об’єднань, умови входу 
та виходу з кластера, а також розроблені умови 
створення спеціальних економічних;

– розробити ланцюг відтворення рекреацій-
них ресурсів;

– стабілізувати економічну ситуацію;
– підвищувати кваліфікацію працівників 

туристичної галузі; 
– переймати міжнародний досвід створен-

ня та функціонування туристичних кластерів. 
Удосконалення правового забезпечення 

у туристичній сфері є фундаментом щодо роз-
витку рекреаційно-туристичного сектора. Зако-
нодавча база щодо кластерних об’єднань не 
є досконалою та потребує змін.

Суб’єктами туристичної діяльності можуть 
бути туристичні кластери, тобто територіальні 
об’єднання підприємств туристичного сектора 
економіки, які взаємодоповнюють одне одно-
го, зберігаючи право самостійного здійснення 
своєї поточної і стратегічної господарської полі-
тики. Туристичні кластери формуються на базі 
туристичних активів регіону і складаються з під-
приємств різних сфер, пов’язаних з обслугову-
ванням туристів, наприклад, туристичних опера-
торів, готелів, сфери громадського харчування, 
виробників сувенірної продукції, транспортних 
підприємств та інших.

Запропонована модель туристичного класте-
ра передбачає векторну державну політику роз-
витку туризму з урахуванням кон’юнктури ринку, 
факторів зовнішнього оточення та визначення 
завдань, які потребують реалізації щодо вибору 
пріоритетних зон розвитку туристичних класте-
рів, а також упровадження сприятливої спеціаль-
ної економічної політики в визначених туристич-
них зонах. Державне регулювання туристичних 
кластерів передбачається через такі інструменти 
державної політики, як податки, субсидії, дотації, 
закони, ліцензії та інші, які сприятимуть розвит-
ку туристичних кластерів, стимулюватимуть під-
приємства втупити в кластер. 

У структурі туристичного кластера доцільно 
виділяти чотири основні сектори: 

1) сектор виробництва туристичних послуг 
об’єднує туроператорські фірми та турагент-
ства, заклади з розміщення та оздоровлення 
туристів (готелі, мотелі, кемпінги, санаторно- 
курортні заклади, турбази), підприємства 
з перевезення туристів (автотранспортні підпри-
ємства, авіакомпанії, залізниці тощо), заклади 
з організації харчування туристів (ресторани, 
кафе, їдальні) та заклади з організації дозвілля 
туристів (екскурсійні бюро, музеї, театри, закла-
ди індустрії розваг (казино, аквапарки та ін.), 
національні природні парки, заповідники, заказ-
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ники, ботанічні сади, зоопарки. Отже, цей сек-
тор охоплює підприємства, які безпосередньо 
виробляють і реалізують туристичні послуги;

2) сервісний сектор об’єднує банківсько-кре-
дитні та страхові установи, навчальні закла-
ди туристичного профілю, наукові установи, а 
також бізнес-центри, лізингові компанії. Підпри-
ємства сервісного сектора надають різноманіт-
ні послуги (фінансові, освітні, посередницькі) 
ключовим підприємствам кластера.;

3) допоміжний сектор. По-перше, він уміщує 
різноманітні підприємства з виробництва сувені-
рів, туристичного спорядження, специфічних для 
певної місцевості товарів; по-друге, поліграфічні 

підприємства, картографічні фабрики, періодич-
ні видання, телерадіокомпанії; по-третє, органи 
державної влади, агенції регіонального розвитку, 
міжнародні та державні фонди і програми;

4) сектор забезпечення життєдіяльності 
туристичного кластера пов’язує між собою окре-
мі сектори та підприємства туристичного класте-
ра, забезпечуючи координацію діяльності. Але 
варто зазначити, що така структура туристичного 
кластера не є сталою, тому що склад учасників 
може розширюватися. Усе частіше встановлю-
ються зв’язки з іншими кластерами економіки 
(найчастіше з продовольчими, автомобільними, 
медіа-кластерами). До його складу входять мар-
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Рис. 1. Модель державного проекту туристичного кластеру
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кетинговий, рекламно-інформаційний, логістич-
ний і юридично-аудиторський відділи [4, с. 25]. 

Механізм формування туристичних кластерів 
традиційно вміщує два складники: з одного боку, 
це створення ініціативної групи з формування 
кластера, до якої мають входити як представ-
ники ключових підприємств потенційного турис-
тичного кластера, так і фахівці, що мають досвід 
упровадження кластерної моделі в інших регіо-
нах чи галузях (наприклад, спеціалісти агенцій 
регіонального розвитку, експерти різноманітних 
програм та ініціатив); з іншого – необхідною умо-
вою є офіційне визнання та реєстрація кластера 
органами державної та місцевої влади. 

Висновки і пропозиції. Отже, актуальність 
створення туристичних кластерів проявляється 
у концентрації на певній території ефективних 
підприємств, які створюють передумови роз-
витку кадрового потенціалу, рекреаційної зони, 
інноваційних товарів, унаслідок чого створюють-
ся передумови інвестицій та конкурентних пере-
ваг як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. 
Ці фактори створюють передумови розвитку 
туристично-рекраційного сектора, споріднених 
галузей та економіки в цілому. Держава під час 
формування туристичного кластеру виступає 
в ролі організатора використовуючи інструменти 
державної політики, створюючи сприятливі умо-
ви для ведення туристичної діяльності.

Державне регулювання туристичної діяльно-
сті потребує змін у законодавчій сфері, зокрема 
визначення поняття «кластер», «туристичний 
кластер», умови входу та виходу з кластера, 
створення спеціальних економічних зон на 
визначений період, етапи формування класте-
ра та роль держави у ньому, а також механізм 
співпраці органів державної влади та підпри-

ємств. Також необхідно створення системи нав-
чання і перекваліфікації фахівців для роботи на 
підприємствах у межах туристичних кластерів, 
розроблення податкової політики щодо сти-
мулювання входження підприємств у кластер. 
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Сингуцкий а. В. государственная поддержка создания туристических кластеров
В статье рассмотрен зарубежный опыт государственного регулирования туристических 

кластеров, на основе полученных результатов разработана модель функционирования тури-
стического кластера в Украине. Установлена взаимосвязь государственной политики, направ-
ленной на развитие и поддержку в создании туристических кластеров и развитием туризма. 
Определены функции государства по регулированию кластерных объединений. Выявлены 
основные препятствия по созданию туристических кластеров в Украине. Обоснована целе-
сообразность применения и государственной поддержки создания туристических кластеров. 
Предложены на основе проанализированной информации перспективы развития туризма в 
Украине с использованием модели кластерного объединения. Предложены рекомендации по соз-
данию модели организации туристического кластера в Украине.

Ключевые слова: кластер, туристический кластер, государственная поддержка туристи-
ческого кластера, государственное регулирование туризма, кластерная модель туристи-
ческой деятельности, инструменты государственной. 
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Sinhutskyi O. V. State support in creating tourist clusters
The article describes the foreign experience of state regulation tourism clusters on the basis of 

the obtained results, developed a model of the functioning the tourism cluster in Ukraine. The inter-
relation of the state policy aimed at the development and support in the creation of tourist clusters 
and the development of tourism has been established. The functions of the state to regulate cluster 
associations are defined. Identified the main obstacles to the creation of tourist clusters in Ukraine. 
The expediency of the use and state support for the creation of tourist clusters has been substan-
tiated. Proposed on the main information analyzed the prospects for the development of tourism in 
Ukraine using the cluster unification model. Recommendations for creating a model for organizing a 
tourism cluster in Ukraine are proposed.

Key words: cluster, tourist cluster, state support of tourist cluster, state regulation of tourism, 
cluster model of tourist activity, state tools.


