


Науковий журнал

«Молодий вчений»
№ 3 (79) березень 2020 р.

Частина 3

ISSN (Print): 2304–5809
ISSN (Online): 2313–2167



Редакційна колегія журналу
Сільськогосподарські науки
Базалій В.В. – д-р с.-г. наук
Балашова Г.С. – д-р с.-г. наук
Клименко М.О. – д-р с.-г. наук
Коковіхін С.В. – д-р с.-г. наук
Лавриненко Ю.О. – д-р с.-г. наук
Писаренко П.В. – д-р с.-г. наук
Історичні науки
Змерзлий Б.В. – д-р іст. наук
Юридичні науки
Бернацька Н.І. – д-р. юрид. наук
Стратонов В.М. – д-р юрид. наук
Політичні науки
Наумкіна С.М. – д-р політ. наук
Яковлев Д.В. – д-р політ. наук
Педагогічні науки
Козяр М.М. – д-р пед. наук
Рідей Н.М. – д-р пед. наук
Федяєва В.Л. – д-р пед. наук
Шерман М.І. – д-р пед. наук
Шипота Г.Є. – канд. пед. наук
Психологічні науки
Шаванов С.В. – канд. псих. наук
Філологічні науки
Шепель Ю.О. – д-р філол. наук

Філософські науки
Лебєдєва Н.А. – д-р філос.  
в галузі культурології
Технічні науки
Гриценко Д.С. – канд. техн. наук
Дідур В.А. – д-р техн. наук
Шайко-Шайковський О.Г. – д-р техн. наук
Економічні науки
Іртищева І.О. – д-р екон. наук
Козловський С.В. – д-р екон. наук
Шапошников К.С. – д-р екон. наук
Медичні науки
Нетюхайло Л.Г. – д-р мед. наук
Пекліна Г.П. – д-р мед. наук
Ветеринарні науки
Морозенко Д.В. – д-р вет. наук
Мистецтвознавство
Романенкова Ю.В. – д-р мистецт.
Соціологічні науки
Шапошникова І.В. – д-р соц. наук
Хімічні науки
Козьма А.А. – кандидат хімічних наук
Військові науки
Можаровський В.М. – доктор військових наук

Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз:
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського,

Google Scholar, CrossRef, Index Copernicus. 

Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації – серія КВ № 18987–7777Р від 05.06.2012 р.,

видане Державною реєстраційною службою України.

© Науковий журнал «Молодий вчений», 2020
© Видавництво «Молодий вчений», 2020

Міжнародна наукова рада
Adam Wrobel – Doktor, Associate Professor (Poland)
Arkadiusz Adamczyk – Professor, Dr hab. in Humanities (Poland)
Giorgi Kvinikadze – PhD in Geography, Associate Professor (Georgia)
Inessa Sytnik – Professor, dr hab. in Economics (Poland)
Janusz Wielki – Professor, dr hab. in Economics, Engineer (Poland)
Javad Khamisabadi – Professor, PhD in Industrial management (Iran)
Michal Sojka – Doctor in Engineer (Poland)
Stanislaw Kunikowski – Associate Professor, Dr hab. (Poland)
Wioletta Wojciechowska – Doctor of Medical Sciences (Poland)
Вікторова Інна Анатоліївна – доктор медичних наук (Росія)
Глущенко Олеся Анатоліївна – доктор філологічних наук (Росія)
Дмитрієв Олександр Миколайович – кандидат історичних наук (Росія)
Марусенко Ірина Михайлівна – доктор медичних наук (Росія) 
Швецова Вікторія Михайлівна – кандидат філологічних наук (Росія)
Яригіна Ірина Зотовна – доктор економічних наук (Росія)



«Young Scientist» • № 3 (79) • March, 2020

з
м

іс
т

iii
Малтиз В.В., Батраченко А.О.
Сучасний підхід до стратегічного управління  
розвитком персоналу підприємства  233
Мельник Ю.В., Самосудов А.С.
Розвиток експортного потенціалу  
підприємств молочної галузі в умовах 
європейської інтеграції України  237
Попович О.В., Задерака Н.М.,  
Федоренко Д.Л.
Теоретичні аспекти формування доходів 
підприємств та шляхи підвищення їх рівня  242
Процик І.С., Кара Н.І.
Плинність кадрів на підприємстві  
та шляхи її зменшення  246
Рекун Г.П., Мерінова Н.О.
Особливості управління розвитком  
персоналу в ІТ-компаніях України  253
Семенда Д.К., Семенда О.В.,  
Семенда О.В.
Оцінка розвитку ринку  
продукції олійних культур   258
Татарин Н.Б., Баїк А.І., Огірко О.Т.
Особливості грошово-кредитної  
політики НБУ на сучасному етапі  264
Татарин Н.Б., Ігнатишина В.М.,  
Скидан У.І.
Проблеми та перспективи розвитку страхового 
ринку України на сучасному етапі  269
Татарин Н.Б., Петрович А.З.,  
Педченко І.І.
Стан та перспективи розвитку  
фінансового ринку України  273

Юридичні науки
Murad Jafarli
Personal characteristics of independent directors 
affecting the quality of their performance  278
Байда А.О., Склезь О.А.
Особливості кваліфікації злочинів за статтею 
«Шахрайство з фінансовими ресурсами»  282
Бобко Л.О., Хомутецький Д.С.,  
Бойда А.В.
Комунікативний аспект  
професійної діяльності юриста  287
Кириченко В.С., Пахомов В.В.
Легалізація доходів, отриманих  
злочинним шляхом  291
Пахомов В.В., Безвін О.С.
Домашнє насильство в Україні  
та закордоном  295
Пілюшенко Д.О.
Загальна характеристика злочинів  
проти екологічної безпеки  299

Політичні науки
Агапова В.І.
Політичні відносини між Іспанією та США  
у постбіполярний період  304

ЗМІСТ

Біологічні науки
Друзь Ю.В.
Антибіоплівкова активність азитроміцину  
щодо S. аureus та P. aeruginosa  163
Крайнюков О.М., Кривицька І.А.,  
Зюзь Т.М.
Еколого-токсикологічна оцінка  
якості води річки Лопань в межах 
Дергачівського району Харківської області  168

географічні науки
Печерна К.Ю., Яковлева Т.І.,  
Беспалова Н.В.
Гастрономічний туризм Андалусії  175

технічні науки
Молчанов В.І.
Основні принципи та методи визначенні 
вартості ювелірних виробів при проведенні 
судових товарознавчих експертиз  180
Москвітіна А.С., Шишина М.О.
Дослідження поля температур у приміщенні  
при роботі систем кондиціонування  
при змінних теплових  
навантаженнях приміщення  186
Москвітіна А.С.
Аналітична модель системи теплопостачання  
з геліоколекторами та акумулятором теплоти  193
Sohor Andrii, Sohor Markiian
Web-mapping of environmental pollution  
of surface waters  199

економічні науки
Баран А.І.
Біологічні активи і сільськогосподарська 
продукція в контексті  
впровадження МСБО 41  204
Блащук-Дев’яткіна Н.З.,  
Ігнатишина В.М., Скидан У.І.
Сучасні тенденції формування ресурсів  
комерційних банків України  209
Войнича Л.Й.
Інтегральне оцінювання 
конкурентоспроможності продукції 
рослинництва та напрями формування 
конкурентної стратегії галузі  214
Волошина О.В., Манжос Е.О.
Організаційна модель проектування 
туристичного кластера  218
Гардашник Е.В., Романченко Н.В.
Ефективні способи взаємодії  
зі споживачами  222
Костирко Л.А., Соломатіна Т.В.
Бюджетна підтримка розвитку фінансового 
потенціалу суб’єктів господарювання  
аграрного сектора економіки  227



«Молодий вчений» • № 3 (79) • березень, 2020 р. iv

з
м
іс
т

Соціальні комунікації
Балюн О.О., Беліменко А.О.
Зарубіжний досвід впровадження 
корпоративної соціальної відповідальності  
на підприємствах кондитерського ринку  309
Патряк О.Т.
Роль документаційного забезпечення  
в процесі управління корпоративними  
правами телекомунікаційних підприємств  315

філоСофСькі науки
Зацепіна Н.О.
Феноменологія релігійного туризму  320
Москальчук М.М.
Ідея толерантності в філософії  
гуманізму і трансгуманізму  326

медичні науки
Ivanenko Nataliia
Challenges for Ukrainian medical education  332

ПСихологічні науки
Багрій В.В., Титла І.М.
Взаємозв'язок соціального статусу  
і мотиваційної сфери особистості  337

миСтецтвознавСтво
Филиппова О.Н.
Творчество А.Н. Северцова (1866-1936) – 
ученого и художника  341

Педагогічні науки
Бешок Т.В.
Аналіз інформаційних джерел,  
які сприяють формуванню  
медіаграмотності майбутніх учителів  349
Ващенко О.М., Романенко Л.В.,  
Макаренко Н.В.
Організація впровадження 
здоров’язбережувальних технологій  
в освітній процес початкової школи: 
теоретичний вимір  354
Гелеш А.В.
Методика підготовки експертів  
з акредитації освітніх програм  
в Україні: шляхи удосконалення  360
Гриценко А.П.
Особливості побудови віртуального музею  
«Мультимедійна стрічка подій  
в історії української державності»  366
Духаніна Н.М.
Ефективність інформаційно- 
комунікативних процесів  
у сучасному медійному просторі  370
Кабаль М.В.
M-learning як різновид  
дистанційного навчання   375

Ковальова О.С.
Інноваційне середовище  
як педагогічна умова формування  
інноваційної компетентності  
майбутнього авіаційного фахівця  379
Костик Є.В.
Ґенеза виховання духовно-моральних  
цінностей особистості у світовій  
і зарубіжній педагогічній освіті  383
Кравченко Т.В., Огієнко В.П.
Організація навчального процесу  
у дистанційному навчанні  
з використанням мобільних технологій  
в системі вищої освіти  390
Kudryavtseva Valentyna
Institutional framework  
of upgrading maritime  
English instructors skills  394
Лугова В.М., Чумак Г.М.
Напрями удосконалення іміджу  
викладача закладу вищої освіти  399
Manzhos Elvira
Peculiarities of the communicative  
competence development of future  
agrarian specialists  405
Сакалюк О.П., Мисенко В.А.
Розвиток дослідницьких умінь учнів 3-4 класів  
в альтернативних школах України  408
Сакалюк О.П., Стефунько Л.І.
Складові компоненти підготовки  
майбутніх учителів до реалізації  
інтегрованого навчання у початковій школі  412
Сакалюк О.П., Шпіца Р.І.
Формування ІКТ-компетентності  
майбутніх вчителів початкової школи  
за допомогою веб-квестів  416
Smolikevych Nadiia, Tsehelyk Halyna,  
Dunets Oksana
Foreign students’ common studying  
problems in universities in Ukraine  419
Стеців Я.В., Мельник В.В.,  
Богомолюк О.А.
Роль лідерства у формуванні та управлінні 
військовим підрозділом під час активної фази 
антитерористичної операції 2014 року  424
Shchypachova Daria
Pedagogical conditions of individually- 
oriented foreign language training  
for students of a technical university  429

філологічні науки
Братусь І.В., Михалевич В.В., Гунька А.М.
Історико-культурний контекст написання 
роману Анатолія Рибакова «Важкий пісок»   432
Горда В.В.
Навчання перекладу  
у соціокультурній площині  436
Корнiєць К.А.
Iсторiя становлення та розвитку  
Турецького лiнгвiстичного товариства  441



«Молодий вчений» • № 3 (79) • березень, 2020 р. 218

е
к

о
н

о
м

іч
н

і 
н

а
у

к
и

© Волошина О.В., Манжос Е.О., 2020

DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-46
УДК 338.48

Волошина о.В., манжос Е.о.
Вінницький національний аграрний університет

оргАнізАційнА моДЕль проЕктуВАння туристичного клАстЕрА
Анотація. Досліджено методи ефективної реалізації потенційних можливостей туризму за допомогою ви-
користання кластерного підходу. Наведені основні фактори, що впливають на процес об'єднання підпри-
ємств в туристичний кластер. Виокремлена роль зовнішнього середовища, ініціативи суб'єктів – лідерів 
туристичної сфери, дії зовнішніх суб'єктів у процесі об'єднання підприємств в туристичний кластер. Ор-
ганізація туристичного кластеру визначається змістом туристичного продукту і процесом його створення. 
Узагальнена процедура створення туристичного продукту. Відмічено, що від категорії туристів, а також 
від виду туризму який передбачається розвивати в регіоні, залежить вибір вимог, які пред'являються до 
об'єктів інфраструктури. Досліджено, що туристичні продукти для внутрішнього і в'їзного туризму від-
різняються корінним чином. Запропонована організаційна модель проектування туристичного кластера.
ключові слова: туризм, туристичний кластер, сфера туризму, економіка туризму.

voloshyna oksana, manzhos Elvira 
Vinnytsia National Agrarian University

orgAnizAtion moDEl projEcting of thE tourist clustEr
summary. The methods of effective realization of potential tourism opportunities through the use of cluster ap-
proach are studied. Clustering of tourism and tourism industry is designed to facilitate full use of accumulated 
potential and its further development, to increase competitiveness of tourism and tourism industry subjects, to 
achieve their compliance with world standards. The cluster approach contributes to the productivity, efficiency 
and competitiveness of regional economic entities and, in general, to the sustainable development of regional 
socio-economic systems. The main factors influencing the process of merging enterprises into a tourist cluster 
are given. The role of external environment, initiatives of subjects – leaders of tourism sphere, actions of exter-
nal subjects in the process of uniting enterprises into tourism cluster is allocated. Tourist cluster organization 
is determined by the content of tourist product and the process of its creation. Generalized procedure of tourist 
product creation. It is noted that the choice of requirements for infrastructure objects depends on the category 
of tourists, as well as on the type of tourism to be developed in the region. It is proved that tourist products for 
domestic and inbound tourism differ fundamentally. Proposed organizational model of tourism cluster design. 
Recommended organization of the association of tourism enterprises. It is noted that taking into account the 
specifics of the tourism industry, in which the core of the cluster is represented mainly by small and medium 
enterprises, an urgent need is to have a coordinating structure in the form of an association of tourism enterpris-
es. Communication communications of the association of tourism enterprises, both vertically and horizontally, 
have been studied. An important direction of the regional cluster policy should be the launch of mechanisms 
for self-regulation and coordination of all elements of the cluster, since the enterprises of the cluster core and 
infrastructure (accommodation, transportation, catering, etc.) are represented by small and medium businesses, 
which need to provide centralized services that they are not able to provide on their own. It is proposed to create 
an Innovation Centre, together with the Association of Tourist Enterprises, to take on the role of the core of the 
tourist cluster. It could include scientific, research, consulting and training institutions in the tourism sector. 
The main task of the Cluster Innovation Center should be to provide the shortest possible way along the chain of 
creation and implementation of a tourist product, its content content, marketing, consulting and other support 
of the core and infrastructure of the cluster, support of information and educational infrastructure. The given 
requirements to the enterprises of tourism sphere which are carrying out manufacture and realization of a tour-
ist product. The task of the enterprises of the adjacent sectors of economy, namely, transport, public catering, 
accommodation, leisure is studied. It is proved that infrastructure objects are the main content of the tourist 
product, as they form the motivation of the buyer and the basis of his competitiveness. 
Keywords: tourism, tourism cluster, tourism sector, tourism economy.

Постановка проблеми. Необхідність за-
безпечення економічної безпеки і суве-

ренітету нашої держави обумовлює підвищені 
вимоги до управління економічною діяльністю 
підприємств сфери послуг на регіональному рів-
ні. Стійкість національної економіки України на-
самперед залежить від стану соціально-економіч-
них складових її регіонів. На динамізм розвитку 
впливає стан внутрішньорегіональних госпо-
дарських підсистем і секторів економічної діяль-
ності, галузевих і міжгалузевих інтеграційних 
об'єднань господарюючих суб'єктів, окремих гос-
подарських підприємств та бюджетних установ.

Підвищення складності, динамізму і невизна-
ченості соціально-економічного середовища спо-

нукає місцеві органи влади до пошуку, по-перше, 
нових, перспективних секторів економічної ді-
яльності; по-друге, прогресивних форм ведення 
господарства, які сприяли б підтримці стійких 
темпів зростання регіональної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питанням організації та розвитку туристич-
них кластерів присвячені публікації Е. Бергма-
на, Ю. Арутюнова, Б. Буркинського, Е. Бєлякової, 
Б. Гаррета, І. Пилипенка, В. Гоблика, М. Войнарен-
ка, Л. Гонтаржевської, П. Гудзя, О. Дейнека, Б. Да-
нилишина, Н. Мартишенка, П. Кругмана та інших. 
За результатом їхніх досліджень сформовані осно-
вні об'єкти кластерних угруповувань: природної 
та культурної спадщини, інфраструктури туризму. 
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Виділення не вирішених раніше частин 

загальної проблеми. Недостатньо висвітлено 
взаємозв’язок між інфраструктурою регіону, його 
інвестиційною привабливістю та туристичним 
кластером. 

мета статті. Висвітлити основні складові ту-
ристичного кластеру, обґрунтувати його перева-
ги в економіці регіону.

Виклад основного матеріалу. Формування 
туристичної галузі в сучасних умовах економіки 
нашої держави відбувається різними методами. 
Ефективна реалізація потенційних можливостей 
туризму може бути успішно здійснена, зокрема, 
за допомогою використання кластерного підходу. 
У зарубіжній практиці він вже зарекомендував 
себе як інструмент підвищення продуктивності, 
результативності та іноваційності окремих еко-
номічних галузей і територій. В даний час клас-
терний підхід починає активно застосовуватися 
і в нашій країні. Вагомість кластерних структур, 
зростатиме через розвиток таких загальносвіто-
вих тенденцій, як глобалізація господарських 
зв'язків, транснаціоналізація виробництва, ін-
форматизація економічної діяльності та ін.

Кластеризація туристичної галузі покликана 
сприяти повному використанню накопиченого 
потенціалу і його подальшого розвитку, підви-
щенню конкурентоспроможності суб'єктів турис-
тичної діяльності, досягненню їх відповідності 
стандартам світового рівня. Регіональні турис-
тичні кластери закономірно стають джерелом 
позитивних зовнішніх ефектів, які розповсюджу-
ються по всій території їх базування. Кластер-
ний підхід сприяє підвищенню продуктивності, 
ефективності і конкурентоспроможності суб'єктів 
регіональної економіки зокрема, і в цілому – за-
безпеченню стійкого розвитку регіональних соці-
ально-економічних систем [1, с. 232].

На процеси об'єднання підприємств в турис-
тичний кластер мають вплив наступні фактори: 

– зовнішнє середовище – сучасна світова еко-
номіка характеризується зростаючою складніс-
тю, невизначеністю і ризиками, тому підприєм-
ствам, щоб вижити і стійко розвиватися, потрібно 
шукати нові форми існування (одна з них – 
об'єднання з іншими суб'єктами); 

– ініціатива суб'єктів – лідерів – лідери в рин-
ковій ніші активно прагнуть поліпшити своє ста-
новище. Вони можуть спонукати інших суб'єктів 
до об'єднання в цілях спільного розв'язання схо-
жих проблем і задач; 

– дія зовнішнього суб'єкта – держава може 
економічними адміністративними і правовими 
методами спонукати підприємства, організації 

до об'єднання, якщо це збігатиметься з тими 
завданнями органів місцевої влади, що мають 
спільну стратегією і цілі розвитку.

Організація туристичного кластеру визнача-
ється змістом туристичного продукту і процесом 
його створення. Дія на інфраструктуру, може здій-
снюватися як безпосередньо – через спеціалізацію 
об'єктів інфраструктури, що входять повністю або 
частково в структуру кластерних зв'язків і інте-
ресів, так і опосередковано – з використанням ін-
дикативних методів управління. Поєднання цих 
форм і методів дії визначаються цілями і змістом 
туристичної послуги, а точніше – туристичного 
продукту, запропонованого на ринку. Сам же ту-
ристичний продукт визначається виходячи з по-
треб потенційного покупця. Процес створення ту-
ристичного продукту представлена нами на рис. 1.

З рис. 1 видно, що від категорії туристів, а 
також від виду туризму який передбачається 
розвивати в регіоні, залежить вибір вимог що 
пред'являються до об'єктів інфраструктури. Та-
кож, слід відмітити, що туристичні продукти для 
внутрішнього і в'їзного туризму суттєво відріз-
няються. Наведений ланцюжок демонструє, що 
підбір змісту, структури і методів реалізації ту-
ристичних послуг, що входять в туристичний про-
дукт, повинен базуватися на глибокому аналізі 
потреб, форм і методів, необхідних для потенцій-
них туристів. Організаційна модель проектуван-
ня туристичного кластеру наведена на рис. 2.

З урахуванням специфіки туристичної галузі, 
в якій ядро кластера представлене, в основному, 
підприємствами малого і середнього бізнесу, нагаль-
ною необхідністю є наявність координуючої структу-
ри у вигляді асоціації туристичних підприємств. 

Асоціація виконує комунікаційні функції, як 
по вертикалі, так і по горизонталі. Вертикальні 
комунікації визначаються потребою консолідо-
ваного представництва інтересів галузі при вза-
ємодії з органами державної влади і місцевого 
самоврядування, а також у виробленні єдиних 
правил взаємодії з інфраструктурою кластера 
(оренда, вимоги до послуг суміжних галузей і ін.). 
Горизонтальні комунікації забезпечують коор-
динацію і взаємодію із зовнішнім середовищем, 
спроможність виступати консолідовано у процесі 
освоєння нових ринків [1, с. 233].

Важливим напрямком регіональної кластерної 
політики повинен стати запуск механізмів само-
регуляції і координації діяльності всіх елементів 
кластера. Для сфери туризму це має особливе зна-
чення, оскільки підприємства ядра кластера і інф-
раструктура (розміщення, транспортування, хар-
чування та ін.) представлені малими і середніми 

 

Визначення 
виду туризму

Характеристика 
споживачів 

туристичних 
послуг

Моніторинг  потреб 
споживачів 

туристичних послуг

Визначення основних 
параметрів туристичного 

продукту

Створення 
туристичного 

продукту

Адаптація інфраструктури 
регіону до вимог туристичного 

продукту

рис. 1. процес створення туристичного продукту в регіоні
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підприємствами, якому необхідне надання центра-
лізованих послуг, які вони не в змозі забезпечити 
самостійно (консалтинг, просування на міжнарод-
ні ринки, підготовка фахівців, інноваційні і ін-
формаційні послуги тощо). Створення громадської 
організації (Асоціації) з учасників кластера із за-
лученням представників органів влади до її роботи 
в значній мірі полегшило б здійснення комуніка-
цій, взаємодія з органами влади і доступ підпри-
ємств до ресурсів, необхідних для їх діяльності.

Асоціація туристичних підприємств, на нашу 
думку, повинна виступати ініціатором кластерних 
ініціатив, здійснювати внутрішню координацію ді-
яльності туристичних підприємств, організовувати 
просування туристичних продуктів і брендів, ви-
ступати основним партнером органів державної 
і місцевої влади у визначенні вимог до діяльності 
державного сектори економіки по забезпеченню 
умов діяльності туристичного кластера.

Асоціація туристичних підприємств, що реа-
лізовують туристичний продукт в регіоні, буде 
цікава підприємствам туристичної галузі в тому 
випадку, якщо візьме на себе вирішення наступ-
них питань:

– організація взаємодії з органами влади по 
наступних позиціях: узгодження режимів вико-
ристання туристичних об'єктів, що знаходяться 
в державній власності; 

– адаптація місцевої нормативно-правової 
бази, регулюючої діяльність туристичної галузі; 

– державна підтримка експорту туристичного 
продукту; 

– розвиток кадрового потенціалу і якості спе-
ціалізованого ринку праці;

– узгодження інтересів з розвитку транспорт-
ної, соціальної, інформаційної та інших інфра-

структур, що використовуються не тільки турис-
тичним кластером, але і підприємствами інших 
галузей;

– взаємодія і представлення інтересів членів 
асоціації з іншими регіональними кластерами 
в сфері використання ресурсів і інфраструктури 
регіону;

– представлення інтересів туристичною сфе-
рою в контактах із зарубіжними партнерами;

– організація і підтримка інформаційних баз 
і комунікацій в середині кластера [2, с. 48].

На нашу думку, туристичний кластер пови-
нен включати такий елемент як Інноваційний 
центр, який спільно з Асоціацією туристичних 
підприємств візьме на себе роль ядра. Він може 
включати наукові, дослідницькі, консалтингові 
установи, навчальні заклади, що здійснюють під-
готовку кадрів. Також, він може бути спеціально 
створеним центром при Асоціації туристичних 
підприємств. Основним завданням Інновацій-
ного центру кластера повинне стати забезпечен-
ня максимально короткого шляху по ланцюжку 
створення і реалізації туристичного продукту, 
його змістовного наповнення, маркетингового, 
консалтингового і іншого супроводження діяль-
ності ядра і інфраструктури кластера, підтримка 
інформаційної і освітньої інфраструктури.

Отже, Інноваційний центр туристичного 
кластера, на нашу думку, повинен перейняти на 
себе наступні функції: 

– аналітична і консалтингова підтримка всіх 
елементів кластера, дослідження ринку, аналіз 
і прогнозування його розвитку, формування ре-
комендацій по різних аспектах просування ту-
ристичного продукту, моніторинг стану кластера 
і його елементів; 
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рис. 2. організаційна модель проектування туристичного кластеру



«Young Scientist» • № 3 (79) • March, 2020

Е
К
О
Н
О
М
ІЧ
Н
І 
Н
А
У
К
и

221
– забезпечення доступу до нових технологій 

і продуктів (саме тут, може концентруватися спе-
ціалізована інформаційна база даних); 

– консультування і супровід як організацій-
ної, так і змістовної діяльності малих і середніх 
підприємств, організація доступу до різних видів 
інтелектуальних ресурсів; 

– здійснення безперервної підготовки кадрів 
для всіх елементів кластера за його профілем (така 
підготовка повинна вестися в центрі, де концентру-
ється і обробляється спеціалізована інформація); 

– формування професійного комунікаційного 
середовища.

Підприємства сфери туризму здійснюють ви-
робництво і реалізацію туристичного продукту. 
До них слід віднести туристичні агентства (осно-
вною діяльністю яких є продаж туристичних про-
дуктів); підприємства, що беруть участь на ринку 
як туроператори, а також елементи індустрії гос-
тинності (готелі, санаторії, будинки відпочинку), 
які реалізують свої послуги як через туроперато-
рів, так і самостійно. 

Саме ці підприємства формують вимоги до ту-
ристичного продукту, оскільки вони безпосередньо 
контактують із споживачем і можуть найточніше 
описати умови, при яких забезпечуватиметься кон-
курентоспроможність туристичного продукту на 
відповідних ринках. Тому, по відношенню до Інно-
ваційного центру кластера і всієї інфраструктури 
вони виступають в ролі замовника послуг. Також, 
тільки ними формуються основні параметри турис-
тичного продукту, і з погляду його змістовного на-
повнення, і з погляду набору і якісних параметрів 
послуг, що надаються кластером [3].

Підприємства суміжних секторів економіки 
(транспорт, громадське харчування, розміщен-
ня, дозвілля та ін.), перш за все, представлені 
індустрією гостинності. До індустрії гостинності, 
як правило, відносять підприємства, які надають 
допоміжні послуги, що забезпечують реалізацію 
туристичного продукту. До них слід віднести 
транспортні і логістичні підприємства, підприєм-
ства що забезпечують проживання та харчуван-
ня туристів, сувенірні виробництва, індустрію 
розваг і ін. Ці підприємства, разом з комуналь-
ними службами і службами, що забезпечує без-
пеку регіону, формують сприятливе для реаліза-
ції туристичного продукту середовище.

Об'єкти інфраструктури являються основним 
змістом туристичного продукту, оскільки саме 
вони формують мотивацію покупця і основу 
його конкурентоспроможності. Їх перелік може 
бути достатньо різноманітним – від природних 

об'єктів до індустріальних і фінансових майдан-
чиків – залежно від можливостей регіону. Склад 
об'єктів інфраструктури визначає види туризму 
(діловий, рекреаційний, історичний та ін.), вимо-
ги до інфраструктури (види послуг і якісні харак-
теристики послуг), а також вимоги до персоналу 
і середовища надання цих послуг [3].

Місцеві органи влади в рамках даної орга-
нізаційної моделі виконують наступні функції: 
формують нормативно-правові умови діяльності 
кластера і інфраструктури, виконують функції 
власника і адмініструють об'єкти інфраструкту-
ри кластера, що знаходяться в громадському сек-
торі, здійснюють інвестування і інші заходи по 
розвитку кластера.

Необхідно відзначити, що повноваження по 
адмініструванню об'єктів інфраструктури забез-
печують органам влади можливості впливу прак-
тично на всі елементи кластера за допомогою 
наступних інструментів: забезпечення доступу 
до спеціалізованої інформації про основних галу-
зевих ринках; участь у формуванні туристичного 
продукту за допомогою визначення режиму ви-
користання туристичних об'єктів, що знаходяться 
в державній власності, а також організації інно-
ваційних, освітніх і інших послуг, що надаються 
державним сектором економіки; регулювання 
спеціалізованого ринку робочої сили, освітніх по-
слуг; забезпечення умов надання послуг в турис-
тичному секторі; формування умов для створення 
комунікаційного і інформаційного середовища.

Висновки і пропозиції. Економічна політи-
ка місцевих органів влади повинна відповідати 
формам і методам організації економічної діяль-
ності у відповідному регіоні. Кластеризація еко-
номіки регіону дозволяє точніше і обґрунтовано 
визначити елементи інфраструктури, що ро-
блять вплив на ефективність діяльності класте-
ра і ступінь цього впливу, а також форми, методи 
і інструментарій відповідних управлінських рі-
шень. Регіональна кластерна політика, спрямо-
вана на стимулювання створення туристичного 
кластера, повинна реалізовуватися через форму-
вання Інноваційного центру кластера. Оскільки 
туристичні підприємства являються суб'єктами 
малого або мікробізнесу, вони не в змозі сфор-
мувати власну інфраструктуру і вимушені в цій 
сфері взаємодіяти з державою. Можливість до-
ступу до послуг і об'єктів соціальної сфери і ін-
шим державним ресурсам служить стимулом до 
їх об'єднання. Не менш важлива підтримка дер-
жави в просуванні туристичних продуктів на зо-
внішніх ринках в кризових ситуаціях. 
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