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Сучасні умови розвитку світового господарства сприяють 

виникненню кластерів не тільки в традиційних галузях економіки, а і 

у сфері послуг, а отже і в туристичній індустрії. Моделі 

функціонування туристичного кластеру мають свої особливості та 

залежать від багатьох чинників, у тому числі від розподілу сили 

впливу між його учасниками.  

Туристичний кластер розглядається як система інтенсивної 

виробничо-технологічної та інформаційної взаємодії туристичних 

підприємств, постачальників базових та додаткових послуг про 

створення "основного продукту" кластера – туристичної послуги. До 

туристських кластерів відносяться групи підприємств, 

сконцентрованих географічно в межах регіону, які спільно 

використовують спеціалізовану туристичну інфраструктуру, локальні 

ринки праці та інші функціональні структури господарства [1].  

В структурі туристичного кластеру доцільно виділяти чотири 

основних сектори: 

– сектор виробництва туристичних послуг (підприємства, які 

безпосередньо створюють туристичний продукт: туроператори, 

заклади гостинності, перевізники, заклади з організації дозвілля 

туристів, заклади розваг, природоохоронні установи тощо); 

– сервісний сектор (навчальні заклади туристичного профілю, 

страхові компанії тощо); 

– допоміжний сектор (підприємства з виробництва товарів 

туристичного призначення, сувенірів, поліграфічні та картографічні 

організації, телерадіокомпанії, органи державної влади, регіональні 

установи з туризму); 

– сектор забезпечення життєдіяльності туристичного кластеру 

[2]. 
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Незважаючи на теоретичний і практичний аналіз кластерів, ще 

не визначена загальна модель, яка може пояснити успіх, або невдачу 

деяких кластерів, хоча переваги цього феномена є визнаними.  

Від розподілу ролі впливу між учасниками кластеру залежать 

відносини, що будуть складатися між його членами, а відповідно, і 

результат кластеру. 

Базуючись на ролі різних членів кластеру та взаємодії між ними, 

Маркусен визначив 4 моделі промислового кластеру [3] , які можна 

розглядати в якості основи для створення туристичного кластеру.  

Першою є модель кластеру, де усі учасники є рівноправними 

членами та співпрацюють один з одним у прямій конкуренції, або у 

відносинах постачальник-виробник. У даній моделі представлені 

фірми, що мають розмір і силу, щоб прямо контролювати кластер, а 

загальний ринок і динамічність кластеру визначають його форму і 

розвиток. Дана модель є наочним прикладом функціонування малого 

туристичного кластеру, який виник на основі принципів 

самоорганізації та включає в себе сектор виробництва туристичних 

послуг та допоміжній сектор. Такий кластер є найбільш ефективна у 

туризмі, оскільки він є результатом еволюційного розвитку, а не 

предметом штучного створення [4]. 

В осьовому кластері є кілька домінуючих фірм, які 

представляють його ядро, а також чисельні маленькі фірми, що 

приєднані безпосередньо до них. Велика частина фірм кластеру надає 

послуги гостинності. Маленькі фірми залежать від клієнтської 

стратегії більш сильних партнерів. Центральні фірми визначають 

внутрішні відносини кластера та їх динаміку.  

Супутникову кластерну модель, унікальність якої полягає в 

тому, що його ядром є філія вже відомого діючого підприємства, для 

сфери туризму доцільно розглядати з точки зору вузької 

спрямованості, наприклад, для оздоровчого туризму, де основною 

привабливістю будуть не тільки відповідні природні умови, а й 

унікальні технології з лікування того чи іншого захворювання. Всі 

додаткові маленькі фірми будуть повністю залежати від політики 

лідера. 

Четверта модель туристичного кластеру формується навколо 

публічних, урядових чи некомерційних організацій, які мають прямий 

вплив на діяльність кластеру. В умовах України це є «штучні 

кластери», оскільки їх створення і діяльність регулюється певними 
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угодами, договорами, актами і т.д. з боку урядових і неурядових 

організацій. 

Варто брати до уваги, що привабливість території для туриста, в 

першу чергу, залежить від природних та історичних умов. Саме тому 

їх обов’язково треба розглядати у якості ключових параметрів 

туристичного кластеру у кожній із моделей.  

Розподіл сили впливу між учасниками туристичного кластеру 

буде впливати на модель туристичного кластеру, а також на 

результативність самого кластеру. 
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