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SCIENTIFIC FUNDAMENTALS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF BORDER TOURIST
CLUSTERS

Нині в нашій країні постала проблема зменшення кількості туристичних потоків.  Це питання можна
вирішити шляхом підвищення конкурентоспроможності рекреаційно�туристичних прикордонних дес�
тинацій. У багатьох економічних дослідженнях сьогодення з області туризму досить активно викорис�
товується так званий кластерний підхід. Кластер є одним із найдієвіших методів для покращення іміджу
регіону та отримання переваг над конкурентами.

Основою створення ядра туристичного кластера в ряді проектів виступає особливе територіально�
географічне положення — розміщення в прикордонному регіоні. Появі проектів туристичних кластерів у
прикордонних регіонах, передусім сприяє глобалізація, вплив якої найбільш повно проявляється саме
в прикордонних зонах. У прикордонних регіонах формується прикордонний туризм, який, за оцінками
експертів, має значний потенціал розвитку в силу високої доступності для туристів.

У вітчизняній науковій літературі розробка концептуального і методологічного обгрунтування ство�
рення та розвитку прикордонних туристичних кластерів практично не представлена. Поза наукового
осмислення особливостей, методології та перспектив кластерного підходу в туризмі залишається дос�
лідження проблеми формування і розвитку туристичного кластера на прикордонній території. Цими
обставинами обумовлено актуальність обраної теми.

At the moment in our country there is a problem of reducing the number of tourist flows. This issue can be
solved by increasing the competitiveness of recreational and tourist border destinations. In many economic
studies of today in the field of tourism is quite actively used the so�called cluster approach. The cluster is one
of the most effective methods to improve the image of the region and gain an advantage over competitors.

The basis for the creation of the core of the tourist cluster in a number of projects is a special territorial and
geographical location — location in the border region. The emergence of tourism cluster projects in border
regions is primarily facilitated by globalization, the impact of which is most fully manifested in border areas. In
border regions, border tourism is being formed, which, according to experts, has significant development
potential due to high accessibility for tourists.

The tourism cluster, according to more educated and practitioners, is a special case of the territorial
economic cluster. The study of the scientific foundations of the cluster approach in tourism has shown that in
recent years there have been two approaches to the interpretation of the essence of the tourism cluster.
First, the tourist cluster is considered as a tourist and recreational special economic zone. Secondly, the
tourist cluster is interpreted as a geographically localized group of enterprises operating in the tourism and
recreation sector.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Теорія кластерів досі до кінця не склалася, не ви�

роблений загальноприйнятий логічний апарат теорії.

Обгрунтування вимагає саме поняття "кластер" в еко�

номіці. Існує величезна кількість визначень кластера, що

відрізняються акцентами або особливостями перекла�

ду.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Концептуальні і методологічні основи кластерного

підходу відображені в роботах таких вчених і практиків:

Т. Андерсон, І.М. Денисова, С.Р. Древінг, К.В. Єкимо�

ва, А.Е. Ілларіонов, К. Карлсон, Т.І. Кліменко, Н.А. Кор�

чагіна, Е.В. Куркудінова, Н.А. Ларіонова, Е.І. Мантаева,

Ю.Б. Міндлін, А.В. Наумов, М. Портер, Е.В. Федина,

Т.В. Цихай, М. Енрайт і ін.

Особливості кластерного підходу в туризмі, мето�

дологічні аспекти ідентифікації, формування і роз�

витку туристичних кластерів розглянуті в працях

О.В. Білицькій, А.Е. Бойко, О.А. Бунакова, Т.І. Дутов,

Є.Г. Коропової, О.Д.Коля, В.І. Кружалин, І.С. Милос�

лавського, А.В. Мітрофанової, Н.В. Недосвітій, М. но�

вел, С. Нордін, М.М. Підгурський, А.А. Рябцева,

З.І. Созіев, Т. Спенсер, Л.А. Ульянченко, Шабаліної Н.В.,

В. Шміт та ін.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Головна мета дослідження  полягає в розробці нау�

ково�методичних і практичних рекомендацій щодо фор�

мування і розвитку прикордонних туристичних клас�

терів. Уточнення поняття "туристичний кластер", визна�

чивши його як спонтанно або цільовим чином сформо�

вану і географічно локалізовану сукупність туристичних

атракцій і підприємств туристичної індустрії та інфра�

структури.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Світовий досвід показує, що в умовах ринку класте�

ри як інструмент конкурентоспроможності є найбільш

ефективними та гнучкими структурами. Одним з осно�

воположників застосування кластерного підходу для

підвищення регіональної конкурентоспроможності є

Майкл Портер. За визначенням М. Портера, кластер —

це "група географічно сусідніх взаємопов'язаних ком�

паній і пов'язаних з ними організацій, що діють у певній

The tourist cluster is characterized by a high degree of integration of companies, a special approach to
management, a direct impact on the marketing of its location, clearly expressed by geographical location.
Practice shows that tourist clusters are both a special object of regulation in tourism and a tool for tourism
development in a given area.

In the domestic scientific literature, the development of conceptual and methodological justification for
the creation and development of border tourism clusters is practically not represented. Apart from the scientific
understanding of the features, methodology and prospects of the cluster approach in tourism, there is a study
of the problem of formation and development of the tourism cluster in the border area. These circumstances
determine the relevance of the chosen topic.

Ключові слова: кластер, туристичний кластер, прикордонний кластер, туристичний комплекс, глобалізація.

Key words: cluster, tourist cluster, border cluster, tourist complex, globalization.

сфері, що характеризуються спільністю діяльності та

взаємодоповнюють один одного". Таке визначення

М. Портер наводить у розділі "Конкурентоспроможність

регіонів" у своїй знаменитій книзі "Конкуренція", що

вказує на центральну роль регіонального чинника в про�

цесах кластероутворення [10].

У концепції М. Портера акцент зроблений на зв'яз�

ках всередині кластера між його учасниками — основ�

ними компаніями�виробниками, допоміжними (супутні�

ми) виробництвами, а також різними інститутами, як�от:

університети, дослідницькі організації та державні

структури. Кластер — значно складніше явище, ніж про�

сте об'єднання фірм для спільної маркетингової діяль�

ності або проведення узгодженої політики закупівель.

Він передбачає глибшу їх технологічну кооперацію на

основі участі в системах накопичення вартості. Водно�

час фірми не тільки включаються в процес кооперуван�

ня, але, що дуже важливо, продовжують конкурувати

один з одним вибірково в окремих областях. Таке кон�

курентне сусідство є рушійною силою постійних продук�

тового і технологічного оновлення, спрямованих на зро�

стання продуктивності всіх факторів виробництва, і за�

безпечує швидке поширення нововведень. У кластері

формується особливе інноваційне середовище, що

сприяє підвищенню конкурентоспроможності  фірм, що

до нього входять, і процвітання регіону.

У вітчизняних дослідженнях зустрічається ще таки

визначення поняття  "кластер": добровільне терито�

ріальне об'єднання взаємопов'язаних туристичних під�

приємств і закладів, причому вони мають право на са�

мостійну господарську діяльність.

Однак, як справедливо відзначають А.С. Бойцов і

А.І. Костяєв, теорія кластерів досі до кінця не склала�

ся, не вироблений загальноприйнятий логічний апарат

теорії (основні поняття та визначення, що однаково

сприймаються в професійному середовищі).

Обгрунтування вимагає саме поняття "кластер" в

економіці. Існує величезна кількість визначень класте�

ра, що відрізняються акцентами або особливостями

перекладу. Майже кожен дослідник у цій області дає

своє формулювання, доповнюючи або розширюючи ті,

що існують.

Практика показує, що економічний кластер може

бути сформований або природним способом у резуль�

таті історичного розвитку будь�якого виду діяльності на

певній території, або цільовим способом, як результат

зусиль по створенню такого кластера. Зокрема, на ос�
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нові цієї ознаки виділяють дирижистську і ліберальну

модель туристичних кластерів. У рамках дирижистс�

кої моделі велику роль грає активна державна політи�

ка розвитку кластерів, а ліберальна модель розглядає

кластер як ринковий організм, де роль влади полягає

в знятті бар'єрів для його природного розвитку.

Підкреслимо, що ні в тій, ні в іншій моделі кластер не

зв'язується з особливими економічними зонами, а та�

кож не передбачає обов'язкової присутності держав�

но�приватного партнерства. Різні форми підтримки як

у дирижистській, так і в ліберальній моделі не мають

на увазі створення будь�якої організаційно�управлінсь�

кої структури.

Після аналізу різних формулювань поняття "клас�

тер" автором були виділені такі ознаки туристичного

кластера (табл. 1).

Загалом слід зазначити, що в сучасній вітчизняній

науково�практичній літературі склалося два підходи до

трактування сутності туристичного кластера. По�пер�

ше, туристичний кластер розглядається як туристич�

но�рекреаційна особлива економічна зона. По�друге,

туристичний кластер трактують як географічно локал�

ізовані групу підприємств, що функціонують в турис�

тично�рекреаційній сфері.

Однак зауважимо, що згадані трактування турис�

тичного кластера багато в чому прирівнюють його до

іншого поняття — "туристичний комплекс". Відомі

трактування туристичного комплексу розглядають цей

об'єкт дослідження в залежності від рівня його функ�

ціонування (мікро�, мезо� або макроекономічний

рівень):

— як підприємство / організацію, створене на базі

готелю чи іншогозасобу розміщення, яке надає спожи�

вачеві певний набір послуг;

— як економічну систему, що складається з ряду

елементів;

— як сектор економіки регіону / країни, який об'єд�

нує підприємства різних видів діяльності, включаючи

послуги перевезення, розміщення, дозвілля, громадсь�

кого харчування і т.д.

З метою визначення специфіки суті туристичного

кластера в порівнянні з туристичним комплексом насам�

перед визначимо критерії для порівняння.  До таких кри�

теріїв слід віднести:

— склад підприємств / організацій за характером і

видом діяльності;

— розміщення підприємств / організацій, їх лока�

лізація в межах певної географічної території;

— рівень інтеграції, який визначає ступінь взаємо�

залежності об'єктів комплексу / кластера один від од�

ного;

— спеціалізація комплексу / кластера — її на�

явність і об'єкти;

— вплив на маркетинг території, в т.ч. на позиціону�

вання та імідж території;

— асортимент послуг, його глибина і широта, ступінь

керованості;

— управління, диференційоване за суб'єктами,

інструментарію і цілям.

Використовуючи зазначені критерії, зроблено по�

рівняльний аналіз сутності туристичних комплексів і

кластерів (табл. 2).

Бачимо, що туристичний (туристично�рекреаційний)

кластер відрізняється високим ступенем інтегрованості

компаній, особливим підходом до управління, прямим

впливом на маркетинг території свого розташування,

явно вираженою географічною локалізацією. Разом з

тим, туристичний кластер виявляє ряд спільного з тури�

стичними комплексами, в т.ч. прагнення до розширен�

ня і поглиблення асортименту, орієнтацію на спожива�

ча.

Отже, нині туристичні кластери є як особливим об'єк�

том регулювання в туризмі, так і інструмент розвитку

туризму на певній території.

Програми Європейського Союзу, ряд інших норма�

тивно�правових актів міжнародного та національного

рівня протягом понад півстоліття розглядають розвиток

прикордонних територій як один з ключових напрямків

західноєвропейської регіональної політики. В якості

основної мети дана політика декларує подолання нега�

тивних наслідків колишньої бар'єрної функції кордонів,

відносної ізольованості і периферійності прикордонних

територій, розвиток і зміцнення економічних і культур�

них зв'язків між регіонами і країнами, більш повне ви�

користання соціально�економічного потенціалу прикор�

донних територій. На відміну від закордонного досві�

ду, політика України протягом довгого періоду часу не

сприяла розвитку прикордонних територій, що негатив�

но позначалося на їх соціально�економічному розвит�

ку.

Питання прикордонної співпраці традиційно розгля�

далися вітчизняними фахівцями в сфері світової еконо�

міки, проте поступово ця проблематика переходить в

Ознака кластера Сутність ознак туристичного кластера 
Належність до сектору 
(галузі) 

Належність до сфери туризму, але до різних 
видів діяльності, які, тим не менш, 
об'єднуються в складі туристичної індустрії 
та інфраструктури 

Географічна близькість 
(концентрація) 

Розташування в одній географічній області, 
яка повинна характеризуватися достатньою 
туристично-рекреаційної привабливістю 
туристичних ресурсів 

Об'єднуючий елемент Група пов'язаних компаній, взаємодіючих 
інститутів, об'єднана спільнотами і 
спрямована на виробництво і збут 
туристичного продукту 

Наявність і характер 
зв'язків між 
компаніями 

В туристичному кластері присутні і 
горизонтальні, і вертикальні зв'язки між 
компаніями 

Склад інститутів 
кластера 

Присутність в туристичному кластері 
комерційних підприємств і некомерційних 
організацій, для яких членство в групі є 
важливим елементом індивідуальної 
конкурентоспроможності, а також 
громадських, приватних і напівсуспільних  
дослідних інститутів та інститутів розвитку. 
Крім того, в умовах специфіки української  
практики розвитку туристичних кластерів в 
ньому функціонує керуюча компанія, 
відповідальна за ефективність діяльності 
кластера 

Вплив на маркетинг 
території 

Створення туристичного кластера робить 
прямий вплив на позиціонування та імідж 
території 

Наявність спеціалізації Туристичний кластер спеціалізується на 
представленні споживачу туристичного 
продукту з певними споживчими 
характеристиками 

Таблиця 1. Ознаки туристичного кластера
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область регіональної і галузевої еконо�

міки. Прикордонна співпраця все часті�

ше трактується як один з інструментів

поліпшення соціально�економічної си�

туації в регіонах. Так, на думку екс�

пертів Національного інституту розвит�

ку сучасної ідеології, розвиток прикор�

донних територій актуальний з наступ�

них причин:

— прикордонні території отрима�

ють можливість відновити і більш ефек�

тивно розвивати економічні, культурні

та гуманітарні зв'язки, використовува�

ти налагоджені прикордонні контакти в

механізмах співпраці з сусідніми краї�

нами;

— використання географічного по�

ложення як євразійського транзитного

коридору дозволить отримати частку

геоекономічної ренти;

— процеси транскордонного

співробітництва в економічно неблаго�

получних регіонах будуть виступати

превентивним заходом для недопущен�

ня конфліктів і передумовою активізації

соціально�економічного розвитку.

Передусім стимулюючим фактором

виступає глобалізація. Процеси глоба�

лізації багато в чому зумовили прагнен�

ня багатьох країн спростити туристичні

формальності. Крім того, великий

вплив глобалізації на розвиток туризму,

поїздок з різними цілями. Також еконо�

мічну і культурну інтеграцію значно полегшують міжна�

родне співробітництво, насамперед у прикордонних ре�

гіонах. Тим самим глобалізація сприяє формуванню

соціально�економічного та культурного основі розвит�

ку туристичної індустрії в прикордонних регіонах.

Також позитивний вплив на розвиток прикордонних

туристичних кластерів надає розвиток технологій обслу�

говування туристів і рекреантів, інформаційних техно�

логій. Поява ресторанів національних кухонь, вдоско�

налення торгового і транспортного обслуговування по�

легшують туристам як процеси планування і організації

своїх подорожей, оплати і оформлення, так і значно

знижують ризики від подорожі в іншу країну. Інфор�

маційні технології дозволяють заздалегідь отримати

всю необхідну інформацію та зробити споживчий вибір.

Також не можна не відзначити історичне формування

туристичної інфраструктури, маршрутів, індустрії туриз�

му в прикордонних регіонах країн колишнього СРСР,

де склалися традиційні регіональні туристично�рекре�

аційні комплекси, які раніше були орієнтовані на обслу�

говування туристів з різних регіонів. Розвиток цих ком�

плексів зумовив появу потреби господарчих суб'єктів в

підвищенні ефективності використання туристично�рек�

реаційних ресурсів, модернізації матеріально�технічних

ресурсів індустрії туризму та конкурентоспроможності

туристичного продукту з одного боку. З іншого боку,

з'являється потреба в залученні споживачів туристич�

них послуг не тільки з числа внутрішніх туристів, а й з

прикордонних регіонів.

Узагальнюючи, наведемо дві групи передумов ак�

тивізації розвитку прикордонних туристичних кластерів

(рис. 1).

Практика розвитку прикордонного туризму показує,

що одними з ключових факторів успіху стають:

— модернізація пунктів пропуску туристів на тери�

торію суміжної держави;

— вирішення питань медичного страхування та об�

слуговування туристів;

— формування єдиних туристичних продуктів, мар�

шрутів і дестинацій;

— вирішення проблеми доступності туристичної

інформації для туристів.

Формування прикордонних туристичних кластерів

дозволяє більш повно реалізувати потенціал розвитку

різних сегментів туризму у прикордонних регіонах. Така

практика може стати ефективним інструментом соціаль�

но�економічного розвитку прикордонного регіону.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Ні в одному регіоні України, які відрізняються при�

кордонним становищем, а також володіють високим ту�

ристичним потенціалом, прикордонні туристські клас�

тери не створено. У зв'язку з цим доцільно запропону�

вати методику формування та розвитку прикордонного

туристичного кластера. Мета методики — визначити

Таблиця 2. Порівняння сутності туристичних комплексів
і кластерів

Критерій 
порівняння 

Туристичний комплекс 
(Мікрорівень) 

Туристичний 
комплекс  

(мезо- і макрорівень) 
Туристичний  кластер 

Склад 
підприємств 
/ організацій 

Бізнес-одиниці 
юридичної особи – 
підприємства, які 
надають туристично-
рекреаційні послуги 
гостям 

Комерційні 
підприємства, які 
здійснюють 
діяльність у сфері 
рекреації, курортної 
справи і туризму 

Комерційні і 
некомерційні 
організації, громадські, 
приватні та 
напівсуспільні дослідні 
інститути та інститути 
розвитку 

Розміщення 
підприємств 
/ організацій 

Локалізоване в межах 
порівняно невеликій 
території однієї 
юридичної особи 

Широко 
розповсюджене 

Географічно 
локалізоване в межах 
одного або декількох 
муніципальних 
утворень 

Рівень 
інтеграції 

Високий, обумовлений 
інтеграцією в 
холдингову або іншу 
структуру 

Низький, 
обумовлений 
системою збуту 
туристичного 
продукту 

Низький, обумовлений 
системою збуту 
туристичного продукту 

Спеціалізація По різних об'єктах По туристичному 
продукту / сегменту 
споживачів 

По туристичному 
продукту 

Вплив на 
маркетинг 
території 

Непряме, слабке Непряме, слабке 
Сильне в разі 
регіональної 
туристичної 
спеціалізації в 
економіці 

Пряме, сильне 

Асортимент 
послуг 

Широта і глибина 
залежить від рішень 
менеджерів комплексу 

Широкий і глибокий, 
на рівні комплексу не 
керований 

Широкий і глибокий, 
керований 

Керування Менеджмент Державне Програмно-цільове, з 
використанням 
інструментів державно-
приватного партнерства 
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склад і послідовність заходів, спрямованих на

формування і розвиток прикордонного тури�

стичного кластера.

Методика розробляється для регіональ�

них органів регулювання туризму і може бути

використана для створення прикордонного

туристичного кластера різного виду.

Відмінністю пропонованої методики від розг�

лянутих  аналогів виступає її комплексний ха�

рактер, що виражається у виділенні трьох ос�

новних блоків:

1 етап — передпроектні роботи по фор�

муванню прикордонного туристичного клас�

тера, результатом яких має стати концепція

прикордонного туристичного кластера, свого

роду гіпотеза, що описує його потенційні гео�

графічні кордони, ключові об'єкти і маршру�

ти, а також туристичну спеціалізацію;

2 етап — проектування прикордонного ту�

ристичного кластера, за підсумками якого

формується проект, в якому точно і однознач�

но визначаються карта прикордонного туристичного

кластера, перелік об'єктів та маршрутів, інфраструкту�

ра (склад кластера), складається програма створення

кластера, а також проектується стратегія розвитку при�

кордонного туристичного кластера;

3 етап — заходи по створенню та розвитку прикор�

донного туристичного кластера охоплюють роботи по

реалізації програми, а також заходи по реалізації стра�

тегії розвитку.

Література:

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96�

ВР (Зі змінами від 15.05.2014).

2. Закон України "Про туризм" від 15.09.1995 № 324/

95�ВР (Зі змінами від 11.02.2015).

3. Бєлєнький П.Ю., Другов О.О. Регіональна політи�

ка збалансованого соціально�економічного розвитку /

/ Регіональна економіка. — 2012. — №1. — С. 96—

106.

4. Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм: навчальний

посібник. — К.: Альтерпрес, 2014. — 192 с.

5. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопро�

сторові аспекти). 2�ге видання перероблене та допов�

нене. К.: "Альтапрес", 2013. 436 с.

6. Михайліченко Г.І. Формування інноваційних тури�

стичних кластерів як конкурентної переваги розвитку

регіону / Г.І. Михайліченко // Менеджмент та підприє�

мництво в Україні: етапи становлення і проблеми роз�

витку: збірник наук. праць. — 2012. — С. 341—349.

7. Пидгурская Н.Н. Кластерный подход к регулиро�

ванию туризма в регионе: диссертация... кандидата эко�

номических наук: 08.00.05.— Иркутск, 2006.

8. Соколенко С.І. Створення міжнародних кластерів

у галузі зеленого туризму (частина перша) / С.І. Соко�

ленко [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:/

/ucluster.org/sokolenko/2009/09/stvorennya�

mizhnarodnyx�klasteriv�u�galuzi�zelenogo�turizmu�

chastina�persha/

9. Яворський Ю.М. Туристичний кластер як форма

розвитку галузі / Ю.М. Яворський // Український ту�

ризм. — 2015. — №2. — С. 56—57.

• розвиток інформаційного супроводу 
і технологій обслуговування туристів; 
• історичне формування туристської 
інфраструктури, маршрутів, індустрії 
туризму в прикордонних регіонах 
країн колишнього СРСР 

Передумови, 
зумовлені 

розвитком індустрії 
туризму та рекреації 

• спрощення туристичних формальностей; 
• розвиток індустрії туризму і рекреації; 
• інтеграційні процеси в економіці і 
культурі прикордонних регіонів 

Передумови, 
зумовлені 

глобалізацією 

Рис. 1. Передумови розвитку прикордонних
туристичних кластерів

10. Porter M.E. On Competition / M.E. Porter. — Up�

dated and Expanded Edition. — A Harward Business

Review Book, 2008. — 544 p.

References:

1. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Consti�

tution of Ukraine", available at: http://zakon5.ra�

da .gov .ua/ laws /sho w/en /254 %D0% BA/9 6�

%D0%B2%D1%80 (Accessed  01 March 2021).

2. Verkhovna Rada of Ukraine (1995), The Law of

Ukraine "On Tourism", available at: https://zakon.ra�

da.gov.ua/laws/show/en/324/95�%D0%B2%�

D1%80#Text (Accessed 01 March 2021).

3. Bielien'kyj, P.Yu., (2012), "Regional policy of

balanced socio�economic development", Rehional'na

ekonomika, vol. 1, pp. 96—106.

4. Dmytruk, O.Yu. (2014), Ekolohichnyj turyzm

[Ecological tourism], Al'terpres, Kyiv, Ukraine.

5. Liubitseva, O.O. (2013), Rynok turystychnykh

posluh (heoprostorovi aspekty) [Market of tourist services

(geospatial aspects)], 2�d ed., Al'tapres, Kyiv, Ukraine.

6. Mykhajlichenko, H.I.  (2012), "Formation of

innovative tourist clusters as a competitive advantage of

the region", Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini:

etapy stanovlennia i problemy rozvytku: zbirnyk nauk.

prats', pp. 341—349.

7. Pydhurskaia, N.N. (2006), "Cluster approach to the

regulation of tourism in the region", Ph.D. Thesis,

Economy, Irkutsk, Russia.

8. Sokolenko, S.I. (2009), "Creation of international

clusters in the field of green tourism (part one)", available

at: http://ucluster.org/sokolenko/2009/09/stvore�

nnya�mizhnarodnyx�klasteriv�u�galuzi�zelenogo�turizmu�

chastina�persha/ (Accessed 01 March 2021).

9. Yavors'kyj, Yu.M. (2015), "Tourism cluster as a form

of industry development", Ukrains'kyj turyzm, vol. 2,

pp. 56—57.

10. Porter, M.E. (2008), On Competition, Updated and

Expanded Edition, A Harward Business Review Book,

Cambridge, USA.

Стаття надійшла до редакції 05.03.2021 р.


