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            У стратегії підвищення конкурентоспроможності економіки України, її регіонів 

передбачено формування ефективних мережевих виробничих систем, широке 

поширення кластерних принципів організації виробничої взаємодії на 

регіональному рівні, що надасть значні можливості для підвищення 

конкурентоспроможності місцевого, зокрема туристичного бізнесу. Має бути 

задіяний механізм транскордонного співробітництва та досвід реалізації кластерних 

моделей розвитку туризму та виноробства у країнах з перехідною економікою, 

наприклад, Болгарії, де сім виробників вина створили регіональний кластер "Danube 

wine" для розвитку регіонального ринку винного туризму, а також оптимізації 

виробничих зв'язків і відносин між партнерами. Досвід Молдови свідчить, що для 

розвитку туристичного потенціалу територій, було проведено опитування 

виноробів і зібрана інформація з 40 винних льохів із 170 існуючих в Республіці 

Молдова. За результатами маркетингового дослідження був розроблений проєкт 

туристичного продукту винного туризму, який підтримали і реалізують 11 

господарств, пов'язаних з виробництвом вина або мерчандайзингом [1, с.289]. 

             Нами розглядається «локальний кластер» як сукупність географічно сусідніх, 

взаємопов’язаних територіальною спеціалізацію суб’єктів господарської діяльності. 

Функціонування підприємств локального кластеру також створює умови для 

розширення сфери діяльності в туристичному секторі регіону, внаслідок цього 

значно збільшуються бюджетні надходження та кількість робочих місць. У країнах 

ЄС, а також ПАР, Чилі, Аргентині, Австралії, Новій Зеландії тощо створені 

багаточисельні сучасні виноробні шато, які виробляють ексклюзивну виноробну 

продукцію, що користується значним попитом у споживачів та туристів. У той же 

час, з понад 400 виноградарських підприємств в Україні практично відсутні 

господарства такого типу. В Україні 40% фермерів та 30% особистих селянських 

господарств  розташовані в зонах сприятливих для виробництва виноградної та 

садівничої продукції. Тобто, при створенні сприятливих умов з боку держави щодо 

розвитку кластерних моделей, регіональні бюджети отримали би додаткові кошти, 

при тому значно більші ніж вони отримують від цих виробничих секторів сьогодні, а 

споживачі широкий спектр різноманітної та якісної винопродукції та туристичних 

послуг [2, с. 140].  
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            На наш погляд, формуванню локального кластеру винного туризму в регіоні, 

поширенню державно-приватного партнерства буде сприяти діяльність Асоціації 

виноградарів та виноробів «Придунайська Бессарабія», яка створена в 2019 році у 

Болградському районі. Вона опікуватиметься розвитком виноробства, а також 

реєстрацією та контролем географічних зазначень виробленого вина. Першим 

місцевим вином з географічним зазначенням стане «Ялпуг», на якість якого  

насамперед впливають мікроклімат і природні фактори місцевості. Відзначимо, в 

Одеській області було завершено складання першого в Україні кадастру 

виноградників. Він містить повну інформацію про місце та площу насаджень, статус 

земельних ділянок, особливості ґрунту та мікроклімату, а також сорт і яке саме вино 

з нього виробляється. Такий реєстр ефективно працює в усіх виноробних країнах ЄС. 

Наразі до бази даних Одеської області внесено повну інформацію про понад 1600 

земельних ділянок під виноградними насадженнями різних сортів. Перелік включає 

40 найменувань технічних сортів, 56 столових і 4 підщепних [3]. Найбільші площі 

збирання винограду від загальної кількості показників розташовані у межах таких 

районів: Болградського – 21,3 %; Тарутинського – 16,6%; Білгород-Дністровського – 

14,5%; Саратського – 8,8%; Татарбунарського –  7,3%; Овідіопольського – 7,1%, 

Арцизького – 6,6%. 

           Отже, сутність кластерної моделі – це поєднання зусиль управління та 

можливостей підприємств певного технологічного процесу в регіоні для досягнення 

конкурентних переваг, формування економічного ресурсу розвитку. Як 

підкреслюють В. Осипов та Л. Осипова, реалізація цих дій вимагає значних інвестицій 

і високої інноваційної активності підприємств кластеру [4, с. 31]. Дослідники 

вважають, що визначення ефективності функціонування кластеру у вигляді 

синергетичного ефекту потребує належної методики його оцінки. При цьому 

доцільно враховувати фінансово-економічні, екологічні, соціальні компоненти 

синергії, а також складові наукової обґрунтованості, рекреаційної привабливості та 

міжнародної інтеграції. На наш погляд, досягнення синергетичного ефекту 

залишається одним із ключових завдань функціонування кластерного механізму 

співробітництва у сфері винного туризму регіону.  

            Сучасні проблеми функціонування сільських територій та наукового супроводу 

розвитку винного туризму привертають увагу закардоних науковців. Так, 

наприклад, у Північній Греції, більшість винних заводів невеликі, діють сімейні 

підприємства, які зосереджені на виробництво високоякісних вин. Багато 

виробників почали виноробство як хобі, проте, частково через економічну кризу, 

винороби звернулися до трансформації їх виноробних домогосподарств в бізнес. Як 

визначають дослідники, розвиток туризму може в кінцевому підсумку призвести до 

зростання обсягів продажів, виробництва, винний туризм може підвищити шанси на 

виживання для малих і середніх винних заводів і малих туристичних підприємств, 

які обслуговують туристів. З метою розробки механізму розвитку винного туризму у 

Північній Греції та просуванню регіонального туристичного продукту, фахівці 
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Worcester Polytechnic Institute запропонували проєкт «Розвиток винного туризму в 

Північній Греції». Ці комбіновані зусилля включають дії виноробів, туристичних 

агентств, готелів, учбових закладів та місцевих органів влади, спрямованних на 

просування турпродукту дестинації винного туризму [5]. У цьому контексті, на 

думку закордонних науковців, мікрокластерізація сільських виробників вина та 

підприємців сфери туризму зможе запропонувати підхід, який допомагає 

створювати нови туристичні напрямки або розширювати існуючі [6]. 

       Звернемо увагу на досвід просування регіонального туристичного продукту 

винного туризму в Україні.  Так, наприклад, туроператори, винороби та місцеві 

органи самоврядування Закарпаття розробили регіональний туристичний продукт 

та туристичну карту «Закарпатський туристичний винний шлях», що об’єднав 12 

винних підвалів та дегустаційних залів кращих виноробів, де приймають 

відвідувачів з метою популяризації закарпатських вин. Туристи мають можливість 

дегустувати  від 6 до 12 найменувань вина, скуштувати страви місцевої кухні, адже в 

кожному іншому закладі вони різні, і в жодному винному підвалі та залі не 

повторюються. 5 винних господарств вже отримали сертифікати Інституту 

виноградарства та виноробства імені В.Є. Таїрова та пропонують на туристичному 

ринку власні тури вихідного дня. 

            Дослідження динаміки розвитку туристичної індустрії Одеського регіону 

свідчить про потенціал розвитку регіонального продукту кластеру винного туризму. 

Регіон в 2018 році зайняв третє місце в державі за надходженнями від сплати 

туристичного збору, до місцевго бюджету надійшло 11,5 мільйонів грн., що майже на 

26% більше, ніж у 2017 році. За даними обласної державної адміністрації, в 2018 році 

регіон відвідали 6,2 мільйонів туристів. Основними сегментами серед іноземних 

гостей є туристи з Молдови, Ізраїлю, Румунії, Білорусі та Польщі. За даними ДП 

«Украерорух» Одеський аеропорт увійшов у трійку лідерів за кількістю злетів та 

посадок, здійснених українськими та зарубіжними авіакомпаніями у 2018 році [7]. До 

потенційних учасників локального кластеру винного туризму можна віднести 

підприємства туристичного бізнесу регіону, що позиціонують винні тури до 

Бессарабії як власний турпродукт, серед яких: TTP «Tур Одеса», «Л-Тур Одеса», 

«Веселка Тур», «Авеста тур», Бюро Подорожей «Ван Дер Тур», «Вилкове Пелікан Тур», 

«Вилкове Тур», «Бессарабія Тур». 

              У квітні 2019 року, в рамках проєкту Євросоюзу «Підтримка системи 

географічних зазначень в Україні» започаткували перший в Україні пілотний проєкт 

еногастрономічного туризму «Дороги вина та смаку». Для реалізації проєкту 

міжнародні експерти обрали Одеську область саме тому, що в регіоні  побудовано 

сучасний автобан – Одеса-Рені, на півдні області згуртовані національні 

виновиробники та інфраструктура сфери гостинності. Туристичний продукт 

«Дорога вина та смаку» спрямовано на впровадження кращого досвіду Євросоюзу в 

сфері диверсифікації послуг аграрного туризму і розвитку сільських територій.  



Транскордонні регіональні та локальні  бізнес-кластери 

 і промислові мережі 
 

 

© Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «¿Адміністративно-

територіальні vs економічно-просторові кордони регіонів?», КНЕУ, 19-20 березня 2020 р. 

353 

 

    

             У регіоні розпочалися роботи з ознакування туристичного маршруту «Дороги 

вина та смаку Української Бессарабії». Згідно з заходами проєкту Євросоюзу 

«Географічні зазначення в Україні» перші відповідні дорожні знаки встановлять в 

Ізмаїльському районі (рис. 1) [8]. Вагомим креативним ресурсом локального 

кластеру винного туризму має бути міжнародний фестиваль вина «Bolgrad Wine 

Fest», який проходить щорічно, 11-12 листопада в Болграді та збирає кілька десятків 

учасників. Серед них - винороби самого різного масштабу – від фермерів до великих 

промислових підприємств з усієї Одеської області, з інших областей України та 

сусідньої Молдови. Тільки фермерів-виноробів представлено більше трьох десятків. 

І це  не рахуючи родинних за духом виробників сиру, бринзи та різних болгарських 

національних страв. З огляду на те, що місто Болград вважається неофіційною 

столицею болгарської діаспори в Україні, культурна програма переважно 

представляє собою традиційну болгарську народну творчість. 
 

 
 

  Рис. 1. Туристичне маркування маршруту подорожі «Дороги вина та смаку 

Української Бессарабії» 

 Джерело: http://mw.com.ua/?oid=21020&sid=17325 
 

            Отже, винний туризм, - це одна з форм спеціалізованого регіонального 

туризму, що заснована на відвідуванні різних винних регіонів, виноробних 

підприємств, а також дегустації продукції виноробів. Для регіональних програм 

розвитку територій винний туризм є продуктом інтеграції у рамках єдиної концепції 

креативних ресурсів і туристичних послуг, існуючих або потенційних в сфері 

виноробства, одним із напрямів стратегії економічного зростання регіону. Трендом 

сучасних подорожей є зростання сегменту туристів, які шукають можливість додати 

своєму відпочинку більше яскравості в сфері місцевої гастрономії, як у відчуттях, так 

і в якості послуг та придбаних товарів. Туристи, які відвідують виноробні регіони 
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України, стимулюють синергітичний ефект щодо розвитку інших секторів  

економіки територій.  

            З наведеного вище можна зробити такі висновки. Локальний кластер винного 

туризму – це добровільне територіальне об’єднання підприємств винноробного 

підкомплексу АПК, підприємців та підприємств туристичного бізнесу, сфери 

гостинності з метою забезпечення конкурентоспроможності виробництва та 

турпослуг за рахунок формування ефективних внутрішньосекторних зв’язків, 

диверсифікації каналів збуту, створення сприятливих умов для залучення 

вітчизняних та зарубіжних інвестицій, а також адаптації сектору до вимог світового 

ринку. За умов дотримання класичних технологій виробництва вина та промоції 

своєї продукції на ринку, виноробні підприємства стають потужним фактором 

розвитку в’їзного та внутрішнього туризму. За умови тісної взаємодії аграріїв, 

переробних підприємств, виробників вина, туроператорів та підприємців сфери 

туризму, в Одеському регіоні можна створити локальний кластер винного туризму. 

Очікується, що такий бізнес-кластер з його унікальною продуктовою лінійкою 

здатен зайняти гідне місце у винній туристичній карті Європи. 
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