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Розроблення оптимально!’ модел! розвитку гастроном!чного 
туризму Укра'шського Правобережного Пол!сся

У зв'язку з трансформащею сощально-економ1чного простору Украгни в останш 
два десятилйптя в1дбуваетъся пошук новых, бспыи ефективних форм оргатзаци 
господарства. Очевидно, що в даний час розвиток еконолаки peziouie мае виражену 
сощалъну ор1ентсщт, одтею з функцш державы е розвиток туризму як створенняумов для 
повнощнного задоволення потреб громадян у  в1дпочинку. Туристсъка indycmpin eidizpae 
велику роль в полтшент якосгт та тдвищенш р1вня життя населения, так як забезпечуе 
в1дновлення ф1зичних i духовных сил населения, тдтримку праг^ездатноат, тдвищення 
¡м1джу mepumopii. Метою паукового вишукування е визначення найоптималънпшл формы 
розвитку гастронолпчного туризму притаманног для Правобережного Поятся Украши. 
Створення регюналъного гастроно личного кластеру Правобережного Полгсся Украши веде 
до посилення конкурентных переваг учаснитв за рахунок формування продуктового вузла, 
який тдвищуе як1стъ взаемоди тдприемства, залучених у  виробництво туристсъкого 
продукту, i выступав в якосгт консо.тдатора.

Knionoei слова: гастронолйчний туризм, гастроном1чний туристичний кластер, 
Правобережие Полчсся.

Nesterchuk I. Development of the optimal model of gastronomic tourism 
development of the U krainian R ight-Bank Polissya. In connection with the transformation o f  the 
socio-economic space o f  Ukraine in the last two decades there is a search fo r  new, more efficient 
forms o f  economic organization. It is obvious that currently the development o f  the economy o f  the 
regions has a pronounced social orientation, one o f  the functions o f  the state is the development o f 
tourism as a creation o f  conditions fo r  fu ll satisfaction o f  the needs o f  citizens in recreation. The 
tourism industry plays an important role in improving the quality and living standards o f the 
population, as it provides recovery o f  physical and spiritual strength o f  the population, 
maintaining efficiency, improving the image o f  the territory. The purpose o f  scientific research is 
to determine the most optimal form  o f  development o f  gastronomic tourism inherent in the Right 
Bank Polissya o f  Ukraine. The creation o f  a regional gastronomic cluster o f  Pravoborezhny 
Polissya o f  Ukraine leads to the strengthening o f  competitive advantages o f  participants through 
the formation o f  a product node, which improves the quality o f  interaction o f  enterprises involved 
in the production o f  tourist products and acts as a consolidator.

Key words: gastronomic tourism, gastronomic tourist cluster, Pravoberezhne Polissya.

Вступ. Свггова економша мае багатий досв!д використання р!зних 
просторових моделей розвитку. Найбыыш устхи мають t i з них, як! адаптоват 
т д  практичну реал!защю проекпв з тдвищення конкуренто-спроможност! 
окремих компанш i територш. В ход! ринкових перетворень украшськр! 
економйи отримали розвиток процеси розширення масштабов i тдвищення рол! 
галузей сфери послуг. У зв'язку з цим динам!чний розвиток туризму в багатьох 
регюнах Украши актуал!зуе проблеми ефективного використання наявних 
туристських pecypciB i розвитку на шновацшнш основ! репональних центр!в 
економ!чного зростання -  туристично-рекреащйних комплекс!в.

Постановка проблеми. Аспекта, пов'язат з просторовою оргашзащею, й 
структурою i розвитком, е важливими для регионально!' економ!ки. Сучасна



територ!альна структура регюшв Украши обумовлена принципами розмпцення 
виробництва, що використовуються з пострадянського перюду. У зв’язку з цим 
стае все бшьше актуальным питания щодо просторових диспропорций всередиш 
окремих регюшв краши, для усунення яких важлива характеристика взаемодш 
господарюючих суб'екпв в регюш.

У зв'язку з трансформащею соц!ально-економ!чного простору Украши в 
останш два десятил!ття вщбуваеться пошук нових, быып ефективних форм 
оргашзацп господарства. Нараз! розвиток економпси регюшв мае виражену 
сощальну ор!ентац!ю, одшею з функщй держави е розвиток туризму та створення 
умов для повноцшного задоволення потреб громадян у вщпочинку. Туристська 
шдустрхя вццграе велику роль в полшшенш якост! та шдвшценш р!вня життя 
населения, так як забезпечуе вщновлення ф!зичних 1 духовних сил населения, 
шдтримку працездатност!, шдвищення ¡мщжу територн 1 т.д. Ращональна 
територ!альна оргашзащя туризму е важливим напрямком розвитку сфери 
туризму. Ращональне географ1чне розмхщення шдприемств 1 об'екпв туризму -  
запорука ефективного використання наявних в регюш ресуршв (рекреащйних, 
фшансових, трудових 1 т.д.) 1 задоволення туристично-рекреацшних потреб 
населения регюну 1 краши.

Постановка завдання. Метою нашо! робота е обгрунтування дощльност! 
вивчення туристських просторових форм оргашзацп туризму, !х структуры 1 
законом1рностей формування та визначення найоптимальшшо! форми розвитку 
туризму притаманно! для Правобережного Полюся Украши.

Анал1з останшх дослщжень 1 публпсацш. Анал!з наукових джерел за 
результатами заруб!жних 1 втгчизняних дослщжень регюнального розвитку 
туризму виявив велику кшькють визначень 1 понять, яю характеризують 
територхальну оргашзащю туризму, таких як: «система», «район», «регюн», 
«комплекс», «кластер» та шип.

Виклад основного матер!алу дослщження. Пщходи до дослщження 
регюнального розвитку туризму 1 просторових форм оргашзацп сфери туризму 
представлен! на рис.1. Бшышсть термппв шдкреслюють складшсть та 
багатокомпонентшсть форм оргашзацп туристично! д!яльност!.

Деяк! дослщники придшяють увагу географ!чному положению 
шдприемств туристично! шдустрн - територ1альнш цшсностт (1.В. Зорш, В.А. 
Квартальнов, Е.А. Котляров, А.С. Макекадирова, А.Х. Сенова 1 ш.) [23, 24, 25, 26]. 
1н1ш авторы придшяють увагу такш особливост!, як територ1а.ньна 
характеристика туризму, в зв'язку з привязкою туристично-рекреацшних 
ресурс!в до конкретно! територн. 1снуе багато р!зних ознак, стосовно яких 
формуються просторов! форми туризму. Розглянемо деяк! з них:

Територ1алъно-рекреацшний комплекс — поеднання рекреацшних установ 1 
супутшх шдприемств шфраструктури, об'еднаних тюними виробничими 1 
економ!чними зв'язками, а також сшльним використанням географ!чного 
положения, природных ! економ!чних ресурДв територн, яку займае комплексом.

Туристсъкш комплекс замкнута мережа споруд, що призначаеться для 
обслуговування турисив 1 складаеться з базы для ноч!вл! (готел!, мотел! тощо), 
харчування (рестораны, кафе, бари тощо), супутшх послуг (обладнаш пляж!, 
оглядов! та спортмайданчики, стадюни, басейни, кабаре, кшотеатри тощо) [17].
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Воронково! Л.П. [8], Давиденко Л.1. [9], Дмитренко В.М. [10], Захарченко П.В., 
Жваненко С.А., Крушинська А.В., Матв!енко А.В., Моран О.1., Царенко О.В., 
Шпак Л.О. та ш. в сво!х працях багато присвятили цш тематищ дослщжень.

!

Рис.1. П рост оров форма органгзаци туризму

Туристська !ндустр!я характеризуется залежюстю в!д наявност! та 
функцюнування шдприемств 1 оргашзацш р!зних сфер економжи, як! в р!зшй м!р! 
беруть участь в туристичнш пропозицп. Ми вважаемо, щоб розглядати туристськ! 
комплекси необидно це здшснювати за допомогою певних ознак. По-перше, це 
територ!ально-адм!н!стративна ознака, вщповщно до якого туристськ! комплекси 
видшяються в рамках певного репону (суб'екти УкраТни). Друга ознака, це 
таксоном!чний ранг, на основ! якого видшяються рекреащйно-туристськ! зони, 
туристсько-рекреащйш райони 1 особлив! економ!чн! туристсько-рекреацшш 
зони. Рекреащйно-туристськ! зони видшяються в рамках географ!чних райошв з! 
схожими туристськими ресурсами, територ!альне районування передбачае 
видшення певного комплексу всередиш рекреащйно-туристично! зони, а особлива 
економ!чна туристично-рекреащйна зона вимагае особливо'! уваги, види 
д!яльност! всередиш не! регламентуються адм!шстративно. Третя ознака - 
структурний, видшяе туристськ! комплекси в залежност! в!д спрямованост! 
туризму в регюш на т! чи !нш! види, шдвиди 1 р!зновиди туризму. Туристськ! 
комплекси можна класифшувати рис. 2. Регюнальш ресурси вщображають 
потенщал 1 можлив!сть розвитку конкретно! територп репону ! найчаспше 
обмежен!, а здатшсть репону задовольняти потреби туриспв визначаеться саме 
складом ! станом ресуршв ! фактор!в для розвитку туризму на данш територп. 
Калашаова М.К., Коблова А.А., Богомолова Е.С., Шаповалова Н.Г. в сво!х 
визначеннях придшяють увагу такш особливост! сфери туризму як управлшня 
розвитком на федеральному, регюнальному 1 мунщипальному р!внях. [18, 19, 20, 
21].
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Рис.2. Класифшагря туристсъких комплексе

Територ1алъно-рекреацшний комплекс — поеднання рекреацшних уставов 1 
супутшх шдприемств шфраструктури, об'еднаних тюними виробничими 1 
економ!чними зв'язками, а також сшльним використанням географ!чного 
положения, природних 1 еконолнчних ресурсов територн, яку займае комплекс. 
[31].

Територ1алъна рекреацшна система (ТРС) е одшею з мхжгалузевих 
р!зновид!в сощально-еконокйчних геосистем. Поняття ТРС введено економ- 
географом В.С. Преображенським в 60-х рр. XX столггтя, який обгрунтував п як 
основну форму територгально! оргашзацп рекреащйного господарства. Шд ТРС 
вш розум!в «сощальну географ!чну систему, що складаеться з взаемозв'язаних 
тдсистем: природних 1 культурних споруд, обслуговуючого персоналу, органу 
управлшня та, нарепт, вщпочиваючих (рекреанПв), що характеризуеться як 
функцюнальною щлюшстю (стан тдсистем визначаеться сощальною функщею 
системи в щлому), так 1 територ1ально!» [6]. Веденш Ю.О., розглядаючи ТРС, 
видыяв демограф!чш та ресурсно-граф!чш системи, що розр!зняються в 
принципах територ1ально! оргашзацп: в першому випадку основу створюе 
«територ1альна диференщащя потреб в рекреацп», а в другому -  «наявшсть 
конкретних певних ресуршв» [22].

Основними прюритетами у вивченш ТРС були: будова, функцюнування, 
управлшня, розмщення виробничих (в даному випадку рекреацшних) об'екпв на 
певшй територн. Питаниям взаемодп даних територ!альних утворень з шшими 
функцюнальними системами, з шшими територхями не надавалося великого 
значения, в зв'язку з розробкою 1 застосуванням даних теорш шд час планово! 
адмшютративно-командно! економжи. На практищ ТРС були закритими 
системами, з - сильно насиченими внутрппшми зв'язками усередиш системи 1 
практично вщсутшми зовшшшми зв'язками.

Поняття ТРС поступово змшилося. поняттям туристсько-рекреацшний 
комплекс. У сучаснш географ1чно-економ1чнш лггератур! традицшно 
розглядаеться поняття туристського комплексу як сукупност! елеменпв: засоб!в 
розмщення, об'екПв громадського харчування, транспортних засоб!в, 
шзнавального, розважального, дыового, оздоровчого, спортивного та шшого 
призначення, оргашзацш, що здшснюють екскурсшш послуги 1 послуги гщв- 
перекладач!в [22]. Незважаючи на те, що в науковш лггератур! поняття ТРК
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використовуеться досить часто, едносп тдход!в до його змюту в даний час немае. 
Розб!жност! погляд1в е як в розумшш суп ТРК, так 1 по вщношенню до складу 
включаються в нього галузей 1 шдприемств. Так наприклад, О.В. Баева вважае, що 
це складне шституцшне сощально-економ!чне та матер!альне утворення, 
основним системоутворюючим чинником якого е забезпечення людсько! 
життед!яльност! за рахунок здшснення профилактики, лжування, оздоровления, 
вщпочинку, рекреацп ! результатом чого е створення 1 споживання специфичного 
туристично-рекреацшного продукту як вихщно! основи фюрмування 1 реал!зацп 
високояюсного пакету л!кувально-оздоровчих послуг в умовах фэункцюнування 
щл!сного санаторно-курортного комплексу [14]. Таку тему також дослщжують у 
сво! працях 1 А. Коблова, Н. Василиха, К. 1ндус, Н. Готько [16], Г. Гаврилко [2] 
П. Гаврилко, А. Колодшчук [3], Я. Гадзала, П. Саблук [15], М. Газуда, В. Ерфэан, 
С. Газуда, А. Домище-Медяник, М. Кляп, Забуранна, М. Лендел.

Курортно-туристичний комплекс — це сукупшсть взаемопов'язаних 
галузей, що забезпечують вщтворення (виробництво, розподы, обмш 1 
споживання) всього спектра курортно-туристичних послуг в усьому !х сучасному 
р1зномаштп. У вузысому сенс! -  це санаторп, готелц туркомплекси, будинки 
вщпочинку, молод!жш табори, турбази та шип заклади вщпочинку, основы 1 
обороти! фюнди, трудов! ресурси, яких зад!яш в обслуговуванн! туриспв. У 
широкому сенс! - це вся сукупшсть т!сно взаемопов'язаних галузей, як! 
обслуговують курортно-туристичний комплекс, що розглядаеться у вузькому 
сенс! [11]. Абрамова Т.В. вважае, що це сукупшсть ус!х шдприемств 1 галузей, як! 
охоплюються поняттям туристична шдустр!я краши, розташованих на територп 
курорпв, курортник репошв, або лгкувально-оздоровчих мюцевостей.

Рекреацшна територы. Найбыьш вживаним тлумаченням понятия 
«рекреацшн! територп» е розумшня !х окремих райошв чи зон, як! певним чином 
шдготовлеш для масового вщпочинку та оздоровления населения й 
обслуговуються квал!фикованим персоналом. Зокрема, в тлумачному словнику з 
екологп понятия рекреацшна територ!я визначаеться, як територ!я, що 
використовуеться для оздоровлення, масового вщпочинку людей, туризму та 
екскурсш [27].

Пашенцева Г.В. визначае рекреацшн! територп, як единий природний 
комплекс, розташований у межах рекреацшного та оздоровчого ландшафпу, 
використовуваного суб’ектами рекреацшно! та шлю! господарсько! дшльносп в 
лпсувально-оздоровчих, культурних цшях, за умови збереження його природного 
стану [28]. Фоменко Н.В. розглядае понятия «рекреацшна територ!я», як 
територ!я, що використовуеться для оздоровлення людей, масового вщпочинку, 
туризму 1 екскурсш [29, с. 309].

Рекреащйний комплекс — це сукупшсть галузей 1 вид!в економ!чно! 
д!яльност1, як! забезпечують рекреацшними послугами населения краши, регюну, 
м!ста та створюють необхщш передумови для нормального фэункцюнування 
рекреацшно-туристичного господарства. Звичайно, рекреащйний комплекс 
забезпечуе фэункцюнування рекреацшних циюйв тижнево!’, мюячноц сезонно! 
тривалосп, але в окремих випадках (м!сто, промисловий вузол, промисловий 
район) необхщно акцентувати 1 проблеми оргашзацп короткочасного вщпочинку - 
тижневого ! добового [13].
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Рекреацшний район -  територ!я, придатна для оргашзацп вщпочинку 1 
туризму в силу наявност! рекреацшних ресурс!в природного чи антропогенного 
характеру [30].

Туристсъко-рекреацшний район — територк, сформована туристським 1 
рекреащйним попитом, що волод!е туристично-рекреащйними ресурсами та 
умовами, а також необхщним ступенем розвитку туристично-рекреацшно! 
шфраструктури [32].

Кластер. В даний час дослщники для характеристики розвитку туризму на 
тай чи шппй територп, все част!ше використовують поняття «кластер». 
Територ!альну та галузеву ор!ентацпо до застосування кластер!в на р!вн! регюну 
вперше застосував М. Портер [33]. Кластер -  сукупшсть взаемопов'язаних 
однорщних елементав, об'еднання яких виступае у вигляд! самостайно! единиц!, 
якш притаманш певш властивоста. Туристсъко-рекреацшний кластер це 
територк, сформована туристським 1 рекреацшним попитом, що володхе 
туристично-рекреащйними ресурсами та умовами, а також необхщним ступенем 
розвитку туристично-рекреащйно! шфраструктури [34]. За допомогою терм ¡ну 
«кластер» сьогодш описуються р!зш об'екти, наприклад: конгломерат, який 
спещалгзуеться на виробництв! однотипно! продукцп, об'еднаний в межах деякого 
географхчного простору; галузь економжи, представлена шдприемствами, 
розм!щеними на одни територп; компанп, що формують додану вартасть певного 
стандарту. Найважлившим результатом об'еднання р!зних шдприемств ! 
оргашзацш в кластер е зростаюча резулътатившстъ д1ялыюстл 1 продуктивност! 
пращ не тальки в рамках шдприемств, що входять в кластер, а й в  тих сферах 
економ!чно! активност!, як! так чи шакше з ним пов'язаш через сшльну дкльшсть, 
тобто ця дкльшсть дозволяе домагатися синергетичного ефекту. Таким чином, 
кластерний шдхщ створюе бывший потенщал для розвитку тих структур, як! в 
нього входять.

Створення туристичного кластера направлено на вирппення трудомктких 
завдань по об'еднанню зусиль шдприемщв, б!знес-структур та держави. Добре 
функцюнуюч! кластери перестають бути !ерарх!чними мережами ! 
трансформуються в структуру рухливих взаемозв'язшв м!ж домашшми 
господарствами, компанкми та установами. Ц! взаемозв'язки мають постшну 
основу, можуть зм!щуватися ! розширюватися на сум!жш види економ!чно! 
дкльноста.

Створення регюнального гастроном!чного кластеру Правобережного 
Полюся Украши веде до посилення конкурентних переваг учасник!в за рахунок 
формування продуктового вузла, який шдвищуе якють взаемодп шдприемства, 
залучених у виробництво туристського продукту, ! виступае в якоста 
консолщатора. У територ!альному кластер! шдприемства взаемод!ють, як 
правило, на основ! конкурентно-партнерських вщносин для досягнення сильно! 
мети - розвиток вс!е! територп як кластеру, причому шдприемства можуть 
належати одному або декшьком видам економ!чно! д!яльност! [35].

Особливостями регюнального гастроном!чного кластеру Правобережного 
Полюся Украши, перш за все, е: незвично широкий склад учасниюв; наявшсть 
синергетичного ефекту; быьш високий р!вень продуктивност! ! заробггних плат; 
гнучюсть ! динам!чшсть функщонування; б!льш високий р!вень обм!ну
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шформащею та шновацшноТ д!яльностц конкуруюч! тдприемства (ф!рми) йдуть 
на сшвпрацю з метою реал!заци потенщалу територп та и конкурентных переваг.

Юлька великих господарюючих суб'еюпв, що становлять «серцевину 
кластеру», створюе територ!ально сконцентрований попит на одномаштн! 
комплектуючц робочу силу в!дпов!дно! квал!ф!кацп, послуги певно! 
спрямованост!. Супутш та шдтримуючи тдприемства отримують можливють 
задоволення великого попиту з боку «серцевини кластеру», економп на збутових 1 
транспортних витратах. Упорядкована структура регюнального гастроном!чного 
кластеру Правобережного Полюся Украши представлена у вигляд! 
функцюнальних блока в (вузл!в).

На наш погляд регюнальний гастроном!чний кластер Правобережного 
Полюся УкраТни обмежений життевим циклом, як в принцип! 1 вс! типи 
кластер!в, який починаеться з формування ново! ще!, а завершуеться виведенням 
нового туристичного продукту на ринок, його впровадженням ! затвердженням. 
Життевий цикл туристичного кластера представлений типовими фазами, що 
характеризуються певними видами дгяльностц одержуваними результатами 1 
прийнятими р!шеннями (рис. 3).

I
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Рис. 3. Життевий цикл регюнального гастрономгчного кластеру 
Правобережного Полюся Украши

Даному кластеру властива складна внутр!шня структура з безл!ччю 
економ!чних агенпв, що складаеться з основних тдприемств, що виробляють та 
реал!зують турпродукти, допом!жних (супутшх) виробництв, а також осв!тшх 
установ, науково-дослщних оргашзацш. Учасникам регюнального гастроном!ч- 
ного кластеру властиво включения в глибоку технолопчну кооперащю м!ж собою 
на пщетав! прийняття ними участ! в ланцюжках створення додано! вартост! 1 
системах накопичення вартост!.
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Вибудовування в певному проходженш одного виду д!яльност! протягом 
шшого утворюе внутршшьо ф!рмов! ланцюжка створення додано! вартост!. Щоб 
досягти конкурентно! переваги, шдприемству необхщна оптим!защя власного 
ланцюжка створення додано! вартост!, а також зовшшнього ланцюжка, який буде 
пов'язувати його з постачальниками 1 споживачами. Динал-пчно розвинутий 
кластер охоплюе безл!ч р!зних ланцюжюв створення додано! вартост!, як! 
утворюють систему накопичення вартост!. Основним завданням при цьому е 
формування повних ланцюжюв створення додано! вартост! за рахунок створених 
структур 1 запоб!гання витоку створювано! додано! вартост! з регюну.

Висновки з проведеного дослщження. Не дивлячись на те, що склад 
туристичних ресурсе Правобережного Пол!сся е дуже рвноманггний ! 
вщповщним чином розмщений нер!вном!рно, ми вважаемо що, варто 
вщокремити гастроном!чно-туристичш кластери, де е концентращя туристичних 
ресурсов та гастроном!чного потенщалу, що дозволить нам створити 
конвергентну модель гастроном!чного туризму, яка буде спиратися на практики 
номадизму, симуклякру, ескашзму.
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