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РЕГІОНАЛЬНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ КЛАСТЕР – 
КЛЮЧОВИЙ ПРІОРИТЕТ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНО-
ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ

А.В. Богославська, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Туризм, як елемент державної політики, займає важливе місце в 
системі пріоритетів соціально-економічного розвитку регіонів і Укра-
їни в цілому.

У статті висвітлено ставлення туристичної сфери діяльності до 
можливостей використання ресурсу заповідних територій та об’єктів 
Південного регіону.

Ключові слова: туризм, заповідні території, туристичний кластер, 
рекреаційні ресурси.

Постановка проблеми. Досвід здійснення програм туриз-
му та екскурсій свідчить, що результат у туристичному бізнесі 
буде ефективним за умови зонування заповідних територій і 
об’єктів, визначення допустимих антропогенних навантажень 
на територію, оцінки впливу туристичної діяльності на довкіл-
ля тощо, що досить успішно можливо реалізувати в умовах 
функціонування туристичного кластеру. Але сьогодні, напри-
клад, Херсонська область, яка займає приблизно 16% усіх 
українських морських пляжів, приймає тільки 5% туристів, що 
відпочивають на морському узбережжі. Ці факти свідчать про 
великий нереалізований потенціал туристичної галузі Херсон-
щини. Важливо відмітити, що область посідає 6 місце в Україні 
по забезпеченості рекреаційними ресурсами на одну люди-
ну, і при цьому 22 місце – за ефективністю їх використання.
Херсонська, Миколаївська та Одеська області здатні забезпе-
чити туристів високоякісними продуктами харчування не тіль-
ки на своїй території, але й туристичний комплекс АР Крим.

Завдання і методика досліджень. Туризм, як елемент 
державної політики, займає важливе місце в системі пріори-
тетів соціально-економічного розвитку регіонів і України в ці-
лому. Виходячи з означеного, метою проведених досліджень 
стало виявлення можливостей використання кластерних 
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структур у діяльності підприємств туристичної сфери Півден-
ного регіону. Під час проведення аналізу використовували ме-
тоди статистичного аналізу та SWOT-аналіз.

Результати досліджень. У якості об’єктів туристичного 
і екскурсійного відвідування заслуговують на увагу території 
та об’єкти природно-заповідного фонду, які згідно з чинним 
природоохоронним законодавством України передбачаються 
для використання в оздоровчих та інших рекреаційних цілях.

До таких територій та об’єктів належать зони антропоген-
них ландшафтів біосферних заповідників, національні при-
родні парки, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, 
дендрологічні та зоологічні парки, парки-пам’ятки садово-
паркового мистецтва та ін. (рис. 1).

Природно-антропогенні рекреаційно-туристські ресурси 
(природоохоронні території)

Природного походження Антропогенного походження

загальнодержавного 
значення

місцевого 
значення

парки-пам’ятки садово-
паркового мистецтва

національні 
природні парки

регіональні 
ландшафтні парки

природні та біосферні 
заповідники

заповідні 
урочища

заказники заказники

пам’ятки природи пам’ятки природи

ботанічні сади

дендропарки

зоопарки

печерні міста

лісопарки

гідропарки

лунопарки

Рис. 1. Структура природно-антропогенних рекреаційно-туристичних ресурсів

Але обґрунтування стратегічних цілей і завдань розвитку 
туристичної індустрії вимагає з’ясувати конкурентні переваги 
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та потенційні загрози, які поступатимуть із зовнішнього се-
редовища, можливості та слабкі сторони.

До конкурентних переваг туристичного потенціалу можна 
віднести:

 - наявність великої кількості об’єктів туристичного показу –
суспільно-політичні рекреаційно-туристичні ресурси (архітек-
турно-історичні, біосоціальні, подійні (рис. 2)), парарекреацій-
ні ресурси (некрополі, сакральні споруди, об’єкти військової та 
промислової архітектури);

 - велика кількість заповідних територій (біосферні заповід-
ники, національні природні парки, ландшафтні парки тощо);

 - зручність положення Миколаївської, Херсонської та Одесь-
кої областей відносно Чорного та Азовського морів – оцінка, як 
і Криму, що складає 5 балів за зручністю положення Микола-
ївська, Херсонська та Одеська області складають теж 5 балів, 
хоча в інших областях України бали складають 1, 2, 3, 4 [2];

 - зручність геополітичного положення – інтегральна оцінка 
за цим критерієм для Миколаївської області складає – 14 балів, 
Одеської – 15 (найвища), Херсонської – 12 [2];

 - сприятлива середня температура липня місяці – оцінка у 
досліджуваних областях складає – 5 балів, тоді як у Львівській 
області – 1, Вінницькій, Волинській, Сумській, Рівненській, 
Тернопільській та інших областях – 2 [2];

 - високий рівень забезпеченості цінними природними лі-
кувальними ресурсами, що справляють великий інтерес у ві-
тчизняних та іноземних туристів;

 - висока рекреація придатність природних та антрополо-
гічних ландшафтів для пішохідного туризму, пляжно-купаль-
ного відпочинку, оздоровчо-естетичних прогулянок, альпінізм, 
риболовля, бальнеолікування тощо;

 - унікальні пейзажно-естетичні властивості ландшафту (аре-
али ландшафту – лісові, лукові, степові, скельні, болотні, озерна) 
та їх сполучення – лісо-лукові, озерно-болотні, рідколісся тощо;

 - традиція проведення фестивалів, ярмарків, розвиток 
спринту, що сприяють формуванню привабливого іміджу 
регіону;

 - багатство баштанних культур, овочів, винограду і ін.
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Суспільно-історичні рекреаційно-
туристські ресурси

біосоціальні (життєві цикли, 
знакові події видатних людей)

подійні

архітектурно-історичні

пам’ятки садово-
паркового мистецтва

архітектурні монументи 
та скульптурні пам’ятки

смерть (поховання, 
перепоховання)

пам’ятки військової 
архітектури

пам’ятки громадської 
архітектури

пам’ятки сакральної 
(культової) архітектури

перебування

народження

діяльність

загибель

політичні події

культурні події

військові події

економічні події

екологічні події

Рис.2. Структура суспільно-історичних РТР

До конкурентних недоліків належить:
 - відсутність функціонального зонування на заповідних 

територіях;
 - недостатньо розвинута туристська інфраструктура, низь-

ка забезпеченість готелями з високою вартістю проживання
в них;
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 - недостатня тривалість туристичного сезону, зумовлена 
відсутністю необхідної інфраструктури;

 - невідповідність переважної більшості туристичних за-
кладів міжнародним стандартам;

 - відсутність системи управління та регулювання проце-
сом розвитку сфери галузі туризму;

 - повільні темпи зростання обсягів інвестицій у розвиток 
матеріальної бази туризму в регіоні;

 - недостатня забезпеченість туристичної галузі високо-
кваліфікованими кадрами;

 - впевненість туристів у низькій якості туристичних послуг;
 - висока залежність туристичної діяльності від погодних 

умов;
 - неготовність місцевих жителів до прийому туристів і від-

почивальників;
 - пасивність місцевої влади щодо сприяння розвитку ту-

ризму на місцях;
 - погіршення стану довкілля, що ускладнює діяльність;
 - незадовільний транспортний зв’язок;
 - відсутність співпраці держави, бізнесу і суспільства;
 - брак бюджетного фінансування сфери туризму.
Використовуючи методику SWOT-аналізу з урахуванням 

чинників конкурентних переваг (сильних сторін) та конку-
рентних недоліків (слабкі сторони), можливість і загрози мож-
на визначити поточний стан та перспективи розвитку туризму 
у межах тієї чи іншої заповідної території природно-заповід-
ного фонду.

Звернемо увагу, що ефективність управління заповідними 
територіями зростає за умови управління інфраструктурою, 
яка у прямій чи опосередкованій формі впливає на розвиток, 
наприклад, національного природного парку чи регіонального 
ландшафтного парку. Тобто мова тут іде про комплексно-сис-
темне управління заповідними територіями та об’єктами.

Оскільки динамічний розвиток заповідних територій, 
підвищення їх іміджу, а відтак – конкурентоспроможності 
значною мірою визначається розвитком туристичної інду-
стрії, хочемо приділити особливу увагу такому інструменту,
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як регіональний туристичний кластер, застосування якого 
вважається ефективним.

Відповідно до цього, вони повинні стати ключовим пріо-
ритетом розвитку рекреаційно-туристичної індустрії в регіо-
ні. Одним з прикладів є наміри впровадження туристичного 
кластеру «Південне туристичне кільце» Вознесенською місь-
кою громадською організацією «Туристичний кластер «Возне-
сенськ» [30, с. 28-31].

Очікуваним результатом такого проекту буде:
 - відновлення і зміцнення існуючої матеріально-технічної 

бази туризму;
 - створення нового якісного туристичного продукту, здат-

ного задовольнити потреби зацікавлених осіб;
 - забезпечення комплексного розвитку туристичної сфери;
 - створення додаткових робочих місць;
 - збільшення надходжень до місцевих бюджетів;
 - підвищення інвестиційної привабливості туристичного 

кластера, заповідних територій тощо;
 - підвищення добробуту територіальних громад тощо.
Реалізація проекту буде здійснюватися завдяки:
 - співпраці виконавчого комітету міської ради м. Возне-

сенська з Вознесенською міською громадською організацією 
«Туристичний кластер «Вознесенськ»;

 - співпраці виконкому міської ради Вознесенська з викон-
комами міських рад малих міст-партнерів;

 - взаємодії усіх ланок суспільного життя – органів місце-
вого самоврядування і бізнесу, громадських організацій, меш-
канців міст та ін.

Висновки та пропозиції. Для проведення ефективної 
кластерної політики в Україні доцільно [2, с. 313-314]:

 - завершити формування відповідного інституційного 
середовища, прийняти державну стратегію розвитку та під-
тримки кластерів в Україні і конкретизувати їх в окремих 
секторальних програмах і відповідних стратегіях розвитку 
регіонів;

 - необхідним кроком на шляху до впровадження кластер-
ного підходу в системі державного регіонального управління 
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має бути приєднання України до загальноєвропейської стра-
тегії кластеризації промисловості та ратифікації «Маніфесту 
кластеризації ЄС» та Кластерного меморандуму.

Крім того, необхідно ініціювати комплексні дослідження 
розвитку заповідних територій з метою формування потуж-
них кластерних утворень, сформувати програми кластеризації 
установ заповідної справи з широким залученням інших за-
цікавлених осіб, провести круглі столи з питань формування 
кластерів тощо.

Формування і розвиток кластерних утворень вимагає 
комплексно-системного підходу, залучивши у цей процес пра-
вові, інституційні та фінансові інструменти.
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A. Bogoslavska. The regional tourism cluster is a key priority of the 
development of recreation and tourism industry of the Southern region.

Tourism, as an element of public policy has an important place in the priorities 
of social and economic development of regions and Ukraine as a whole.

The article highlights the attitude of the tourist areas to the possibilities of 
using the resource conservation areas and facilities of the Southern Region.
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