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На наш погляд, гастроном!чний кластер Правобережного Пол!сся Украши, 
обмежений життевим циклом, як i yci типи кластер!в, як! починаються з 
формування ново! !де!, а завершуеться виведенням нового туристичного 
продукту на ринок, його впровадженням i затвердженням. Життевий цикл 
туристичного кластера представлений типовими фазами, що характеризуються 
певними видами д!яльност!, одержуваними результатами i прийнятими 
р!шеннями.

Даному кластеру властива складна внутр!шня структура з безл!ччю 
економхчних агенйв, що складаеться з основних шдприемств, що виробляють 
та реал!зують турпродукти, допом!жних (супутшх) виробництв, а також 
освптпх установ, науково-дослщних оргашзацш.

Учасникам репонального гастроном!чного кластеру властиво включения в 
глибоку технолопчну кооперацпо на шдстав! прийняття ними участ! в 
ланцюжках створення додано! вартост! i системах накопичення вартост!.

Вибудовування у певному проходжешп одного виду д!яльност!, протягом 
шшого, утворюе внутрхшьп ф!рмов! ланцюжки створення додано! вартост!. Щоб 
досягти конкурентно! переваги, пщприемству необхщна оптимхзацтя власного 
ланщожка створення додано! вартост!, а також зовшшнього ланцюжка, який 
буде пов'язувати його з постачальниками i споживачами. Динамтчний кластер 
охоплюе безлтч р!зних ланцюжгав створення додано! вартост!, як! утворюють 
систему накопичення вартост!. Основним завданням при цьому е формування 
повних ланцюжшв додано! вартост! за рахунок створених структур i 
запобшання витоку створювано! додано! вартост! з регюну.

Не дивлячись на те, що склад туристичних pecypciB Правобережного 
Полюся е дуже р!зномаштний i вщповщним чином розмпцений нер!вном!рно, 
ми вважаемо, що варто вщокремити гастроном!чно-туристичн! кластери, де е 
концентращя туристичних pecypciB та гастроном!чного потенщалу. Це 
дозволить нам створити конвергентну модель гастроном!чного туризму, яка 
буде спиратися на практики номадизму, симуклякру, ескашзму.

Для забезпечення просторового планування репонального 
гастроном!чного кластеру Правобережного Полюся Украши пропонуеться 
видшення i взаемозв'язок його функцюнальних i галузевих комплекПв. Останы 
можуть бути вщцлеш на основ! вщповщност! функцюнальних комплекс!в 
р!зним територ!альним зонам. В основ! концепцп щлеспрямованого 
формування кластеру лежить створення на регюнальному р!вш ОТГ 
(об’еднаних територ!альних громад) туристських б!знес-асоц!ащй в рамках
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кожного з визначених прюритетних кластертв в perioHi. Для нашо! краши 
необхщно шщ!ювання виконавчими органами державно!' влади регюну 
створення б!знес-асоц!ащй, як! можуть i формувати основу кластера. 
Ц!леспрямований розвиток регюнального гастрономхчного кластеру можливо 
на основ! створення його управлшсько! структуры.

В даний час розвиток кластерных шщ!атив в рейонах Украши е 
актуальным i багато досл!дник!в вщзначають, що кластеры! структуры е 
оптимальною формою оргашзацп сучасного сервюу туристичних послуг як на 
р!вн! краши, так i на р!вш окремого регюну [1,2, 4,5]. Проблемам формування 
рейональних кластерных структур в туристичнш галуз! присвячеш роботы [3, 
6]. Зокрема вцщовщно до nidxody М. Енрайту, який вгзьмемо за основу [7] 
можна вид!литы наступи! типи кластергв'.

- рабочий кластер - трупа компашй, що функщонують як едина 
система.

Основными рисами робочого кластера е розвинена сощальна 
шфраструктура, швидкий обмш шноващями, динам!чне зростання, злагоджена 
система виробничого процесу, высокий потенщал. Приклади робочих кластер!в: 
кластер електронно!' промисловосй в Силжоновш долин! (Кал!форшя, США), 
кластер трикотажно! промисловосй (Швшчна Каролша, США), квйковий 
кластер (Hiдерланди).

- латентный кластер - це промисловий агломерат, у якого е потенцшна 
можливють розвинутися в робочий кластер. Стати робочим латентному 
кластеру заважають певш недол!ки в национальному законодавств!, пов'язаш, в 
першу чергу, з вщсутшстю закошв, як! спрямоваш на шдтримку кластерних 
утворень, оптим!зац!ю швестищйного та податкового кгпмату в рейонах. 
Пщприемства не можуть вибудувати едину систему, в якш вони можуть 
взаемод!яти з шшими елементами кластера.

- потенцшний кластер - трупа компашй, що волод!е певними 
характеристиками робочого кластера, але !и не вистачае важливих складових 
останнього, таких як сййк! д!лов! зв'язки м!ж учасниками кластера, розвитку 
конкурентного середовища. Приклади потенцшних кластер!в: кластер 
програмного забезпечення (Орегон, США), аерокосм!чний кластер (Ар!зона, 
США).

Для картограф!чно! в!зуал!зацп використано у нашему дослщжеш 
потенцшний кластер (потенцшний гастронолйчний туристичний кластер 
Правобережного Полгсся), конкуренты! переваги якого створюються не на 
наднацюнальному або нацюнальному, а на рейональному р!вш, де головну 
роль вщжрають юторичш, гастроном!чш, географ!чш, туристичш передумови 
розвитку регюну Правобережие Пол!сся.

Список використаних джерел:
1. Бейдик О.О. Рекреацшно-туристсът ресурса Украина: Методология та методика 
аналлзу, термшолог1я, районування. Кшв: ВПЦ “Килвсъкийунлверситет”', 2001. 395 с.
2. Ганущак-Ефименко Л.Н. Конкурентные преимущества кластер о объединенных 
предприятий на рынке. Актуальные проблемы экономики. 2010. № 3 (105). С. 143-147.
3. Джанджугазова Е.А. Формирование стратегии развития регионального туристско- 
рекреационного комплекса: дис. ... д-ра. экон. наук. Москва, 2005. 256 с.

105



4. Рутинсъкий М., Петрашвсъкий В., Стецюк О. Кластерна концепщя штегралъного 
рекреацшно-туристичного районування Лъв1вськог области Географ1я i туризм: м1жнародш 
виклики украшського туризму: матер1али Vмгжнар. наук. конф. (Льв1в — Судова Вишня, 23- 
25 вересня 2011). Лъв1в,, 2011. С. 178-182.
5. Федорец Л.Н. Оценка эффективности деятельности туристического кластера. 
Вектор науки Тольяттинского, гос. ун-та. Серия: Экономика и управление. 2011. № 1 (4). С. 
42-45.
6. Преображенский В. С., Веденин Ю.А. География и отдых. Москва: Знания, 1971. 48 с.
7. Enright М. Regional Clusters. Economic Development: A Research Agenda // Business 
Network: Prospects for Regional Development. Berlin: Walter de Gruyter, 1996. Pp. 190-213.

106


