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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТЬ «РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР» ТА «РЕГІОНАЛЬНА 
ОСВІТНЯ ДЕСТИНАЦІЯ»: ТЕОРЕТИЧНИЙ 
ОГЛЯД

У статті представлений теоретичний огляд наукових поглядів на поняття 
«кластер». Розглядаються питання пошуку чинників зростання конкурентоспро-
можності через формування освітніх кластерів. Визначається, що розвиток регіо-
нальних освітніх кластерів сприяє зростанню потенціалу території, дозволяє під-
вищити конкурентоспроможність регіону. Надаються наукові погляди на поняття 
«регіональний освітній кластер». У статті представлений теоретичний огляд науко-
вих поглядів на поняття «дестинація». Акцентується увага на освітній туристичній 
дестинації. Доводиться, що розвиток регіональних освітніх туристичних дести-
націй сприяє формуванню унікальних конкурентних переваг регіону. З огляду на 
несприятливі умови для розвитку туризму, для подальших досліджень запропоно-
вано поняття «регіональна освітня дестинація». У статті доводиться, що застосу-
вання понять «регіональний освітній кластер» та «регіональна освітня дестинація» 
дозволяють використовувати повний спектр інструментів для багатоаспектного до-
слідження конкурентних переваг регіональних ринків освітніх послуг.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Проблема стій-
кої конкурентоспроможності соціально-економічних систем за-
вжди була та залишається актуальною, особливо в умовах сучас-
ного посилення процесів глобалізації. Пошук чинників зростання 
їх конкурентоспроможності вимагає від дослідників використан-
ня ефективних моделей, систем та методів вирішення цієї пробле-
ми. Світова практика пропонує, як один із доцільних шляхів, фор-
мування кластерних моделей розвитку економіки на національно-
му та регіональному рівнях. В Україні кластерна модель розвитку 
економіки ще не набула значного поширення. У зв’язку з тим, що 
досі не створено правових основ формування кластеру, на прак-
тиці вони розвиваються як кластерні ініціативи, що об’єднують 
підприємства на основі їх економічних інтересів та на довільній 
договірній формі між учасниками кластеру. На сьогодні, дані про 
вітчизняні кластери, їх спеціалізацію та територіальне розміщен-
ня в різних джерелах є дуже розрізненими, більшість інформації 
застаріла. Але, вітчизняні дослідники зазначають, що потенціал 
щодо кластерних утворень присутній у більшості регіонів Украї-
ни, а аналіз функціонування кластерів свідчить про необхідність 
їх підтримки.

Використання кластерного підходу відбувається в різних галу-
зях національної економіки. В основному увага приділяється про-
блемам розвитку виробничих та інноваційних кластерів. Остан-
нім часом, одним із перспективних напрямків кластерної моделі 
розвитку економіки є формування освітніх кластерів. На думку 
багатьох дослідників, ці кластери відіграють особливу роль на 
інноваційному шляху розвитку національної економіки. Україна 
традиційно демонструє найвищі показники інноваційності саме 
в освітній сфері, що відповідно позитивно впливає на загальний 
інноваційний індекс країни.

Забезпечення конкурентних переваг регіонів є важливою час-
тиною державної політики в багатьох країнах світу. Формування 
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регіональних освітніх кластерів, як однієї з організаційних форм 
поєднання інтелектуальних, фінансових та матеріальних ресур-
сів регіону, може стати базовою основою, завдяки якій сформу-
ється національна інноваційна система. Освітні кластери на рівні 
регіону неможливо досліджувати без урахування характеристик 
регіональної соціально-економічної (в т.ч. промислової) політи-
ки та стратегії розвитку регіону. Розвиток регіональних освітніх 
кластерів сприяє зростанню соціально-економічного потенціалу 
території, дозволяє підвищити рівень конкурентоспроможнос-
ті регіону. На даний час, освітні кластерні структури в регіонах 
України лише починають функціонувати, але перші напрацюван-
ня у даному напрямку відбуваються досить активно.

Проблему стійкого розвитку та зростання конкурентоспро-
можності соціально-економічних систем на регіональному рівні 
можна досліджувати базуючись на положеннях загальної теорії 
систем, а саме крізь призму понять із розряду територіальних 
суспільних систем. Насамперед, це стосується можливості вико-
ристання поняття «дестинація». В рамках завдання формування 
конкурентоспроможності територій, поняття «дестинація» може 
бути корисним при дослідженні умов для стійкого розвитку регі-
ону. Дестинація – це поняття, яке може бути застосоване як для 
країни, регіону, міста або іншої території, так й для товару, про-
дукту, послуги або роботи. Не зважаючи на те, що сьогодні термін 
«дестинація» є офіційним терміном в сфері туризму (туристська 
дестинація), його можна успішно використовувати у більш широ-
кому сенсі в багатьох інших областях та сферах функціонування 
соціально-економічних систем. 

В сучасній науці про туризм і рекреацію склалося комплек-
сне соціальне, географічне, економічне і філософське розумін-
ня дестинації. Досліджуючи дестинацію як елемент туристської 
системи, науковці пропонують велике різноманіття її типології 
за різними ознаками. Кожна із ознак відображає ту чи іншу най-
важливішу характеристику туристської дестинації, що визначає 
особливості її функціонування. На сьогодні, у майже всіх дослід-
ників теорії туризму, склалася практика виділення такого типу 
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дестинації як освітня туристична дестинація. Аналіз та оцінка 
сучасної системи освітніх туристичних дестинацій різного рівня, 
виявлення ефективності функціонування регіональних освітніх 
туристичних дестинацій, можуть бути доцільними у формуванні 
унікальних конкурентних переваг регіону. 

Для розвитку туристичної діяльності, в т.ч. й для освітнього 
туризму, на сьогодні склалися несприятливі умови. Але, намага-
ючись дотримуватися напрямку соціально-економічного прогре-
су, регіони України прагнуть успішно розвивати свої регіональні 
ринки освітніх послуг, отримувати стійки переваги у конкурент-
ній боротьбі за споживача освітніх послуг. Для подальших дослі-
джень в сфері вирішення проблем стійкого розвитку та зростання 
конкурентоспроможності соціально-економічних систем на регі-
ональному рівні може бути доцільним використання такого по-
няття як регіональна освітня дестинація.

В загальному вигляді, застосування понять «регіональний 
освітній кластер» та «регіональна освітня дестинація» дозволя-
ють використовувати найбільш повний спектр інструментів для 
багатоаспектного дослідження конкурентних переваг регіональ-
них ринків освітніх послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні, питання 
що пов’язані з особливостями формування та функціонування 
кластерів, розвитком систем кластеризації національної економі-
ки, в т.ч. й на регіональному рівні, висвітлені доволі широко як у 
світових, так й у вітчизняних наукових публікаціях.

Засновником теорії конкурентних переваг М. Портером вве-
дено поняття «кластер», запропоновано декілька його визначень, 
сформовано класичну концепцію існування кластерів як групи 
взаємозалежних компаній, що географічно межують, і зв’язаних 
з ними організацій, які діють у визначеній сфері та характери-
зуються спільністю діяльності, взаємодоповнюючи один одного 
[1; 2]. В працях його послідовників (Е. Енрайт, М. Сторпер, В. 
Фельдман, Е. Бергман, Е. Фрезер, М. Бест, Е. Тепман) розвинуто 
ідеї кластерної теорії М. Портера, обґрунтовано існування різних 
видів кластерів (територіальні, промислові, регіональні, за вида-
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ми економічної діяльності), обґрунтовано поняття «промислових 
районів», «промислових округів», виділено типи кластерної по-
літики, формування методів оцінки ефективності кластерів [3-7].

Останнім часом з’явилося багато ґрунтовних вітчизняних дослі-
джень (Оніпко Т. А., Маслак О. О.) присвячених вивченню теоре-
тико-методологічних положень та практичних рекомендацій щодо 
формування та розвитку систем кластеризації національної еконо-
міки, дослідженню інноваційно-кластерного розвитку як чинника 
зростання конкурентоспроможності економічних систем.

Дослідженню проблем кластероутворення, кластерного по-
тенціалу, кластерної політики, аналізу кластерних ініціатив на 
національному та регіональному рівнях, присвячено публіка-
ції таких дослідників, як: М. А. Гріднєв, Г. І. Репп, В. Г. Федо-
ренко, А. М. Тугай, А. Ф. Гойко, В. Б. Джабейло, О. О. Маслак, 
Т. А. Оніпко [8-12]. Проведений ними аналіз свідчить, що Укра-
їна ще не готова до формування інноваційного типу кластерних 
структур, які функціонують в економічно розвинених країнах, на-
віть незважаючи на розвиток кластерних ініціатив, ефективність 
вітчизняних кластерів дуже низька. 

У зв’язку з тим, що в Україні не запроваджено статистичного 
обліку кластерів, офіційні данні про функціонування вітчизняних 
кластерів відсутні. Сучасні дослідження з цього приводу – це пу-
блікації за результатами узагальнень різними авторами на основі 
власних досліджень окремих осіб або організацій.

Дослідженню специфіки застосування кластерного підходу в 
сфері освіти, формування освітніх кластерів, їх характерних осо-
бливостей, основних тенденції кластеризації освітньої галузі, 
останнім часом почали приділяти увагу не тільки зарубіжні, але 
й багато вітчизняних дослідників: О. О. Маслак, Г. Т. П’ятницька, 
М. І. Ворона, Є. Р. Чернишова, Т. Ю. Красікова, Н. А. Корчагі-
на, О. В. Смірнов, В. В. Сибірцев, О. І. Решетняк, Ю. А. Заїка, 
О.  О.  Карпенко, В. П. Третьяк [12-22]. 

Аналіз специфіки використання кластерного підходу в сфе-
рі освіти на регіональному рівні, особливостей формування та 
функціонування регіональних освітніх кластерів, дослідження 
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освітніх кластерів як інституціональної основи розвитку регіо-
нального ринку праці, є метою досліджень таких дослідників, як: 
П’ятницька Г. Т., Чернишова Є. Р., Сибірцев В. В., Зеленська Л., 
Сiваченко I., Синюра-Ростун Н. Р., Лисенко І. В., Любченко Н. В., 
Соколова О., Куклін О., Вахрушева Н. І. [13; 15; 19; 23-29].

Дослідженню поняття «дестинація», її критеріїв виділення, як 
в найбільш загальному розумінні, так й в різних аспектах із різ-
них точок зору (залежно від мети дослідження) присвячено праці 
таких науковців, як: Л.І. Юрчишина, С. Медлік, А. А. Сафарян, Є. 
А. Машкевич, Н. С. Мартишенко, А. І. Зирянов [30-35]. 

Теоретико-методологічні підходи щодо визначення сутності 
поняття «дестинація» в сфері туризму, їх типізації (класифікації) 
за різними ознаками, сутнісні характеристики туристичних дес-
тинацій, в т.ч. регіональних, їх загальні риси, є метою досліджень 
таких дослідників, як: О. І. Зорін, Т. В. Рассохіна, Н. В. Корж, Д. 
І. Басюк, Ю. Ю. Леонт’єва, Т. І. Ткаченко [36-40].

Постановка завдання. Мета статті полягає у дослідженні по-
нять «регіональний освітній кластер» та «регіональна освітня дес-
тинація», як теоретичної бази для подальших розвідок у сфері ви-
рішення проблем стійкого розвитку та зростання конкурентоспро-
можності соціально-економічних систем на регіональному рівні, 
використовуючи потенціал регіональних ринків освітніх послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідник М. 
Портер вважає, що добробут країни створюється, а не успадко-
вується, а конкурентоспроможність країни залежить від здатності 
її промисловості до інновацій та модернізації. Тому, конкуренто-
спроможність країни слід розглядати через призму міжнародної 
конкурентоспроможності не окремих фірм, а кластерів – геогра-
фічно близьких груп взаємопов’язаних компаній та асоційованих 
установ в окремих видах економічної діяльності, що пов’язані 
спільними технологіями та навичками [1] При цьому, принци-
пового значення набуває здатність таких кластерів ефективно 
використовувати внутрішні ресурси. М. Портер сформував де-
кілька визначень кластеру. Кожне з цих визначень має свою ори-
гінальність і специфіку, проте спільним для них є акцентування 
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на взаємозв’язках між учасниками кластера. Одне з найпошире-
ніших визначень враховує географічну концентрацію учасників: 
«Кластер – це група географічно близьких взаємопов’язаних ком-
паній і зв’язаних з ними організацій, які діють у певній сфері, 
характеризуються спільністю діяльності та взаємодоповнюють 
один одного» [2].

Поняття кластерів розвивалося та набуло певних характерних 
рис, які притаманні йому сьогодні, з появою праць послідовників 
М. Портера (Е. Енрайт, М. Сторпер, В. Фельдман, Е. Бергман, Е. 
Фрезер, М. Бест, Е. Темпан) [3-7]. Кластерний підхід, який спо-
чатку використовувався в дослідженнях проблем конкуренто-
спроможності, згодом став застосовуватися при вирішенні все 
більш широкого кола завдань, зокрема: при аналізі конкуренто-
спроможності держави, регіону, галузі; як основа загальнодер-
жавної промислової політики; при розробці програм регіональ-
ного розвитку; як основа стимулювання інноваційної діяльності; 
як основа взаємодії великого і малого бізнесу. З’явилися галузева 
та територіальна складові поняття кластера.

Кластери допомагають не тільки «заробляти гроші», але й 
служать найкращим середовищем для інновацій, самореалізації 
людей, розвитку творчості та налагодження відносин у співто-
варистві. Тому, деякі дослідники (О. О. Карпенко, М. І. Ворона 
Г. Т. П’ятницька, О. О. Маслак, Є. Р. Чернишова, Т. Ю. Красіко-
ва,  Н.  А. Корчагіна, О. В. Смірнов, В. В. Сибірцев, О. І. Решет-
няк, Ю. А. Заїка, Т. А. Оніпко) вважають, що одним із інновацій-
них шляхів розвитку соціально-економічних систем може бути 
створення освітніх кластерів – утворень, що мають особливий 
характер, та здатні об’єднати інтереси науки, бізнесу та влади у 
єдиній функціонуючій структурі [11-21].

Деякі науковці (Зеленська Л., Сiваченко I., Соколова О.) визна-
чають освітній кластер як групу навчальних закладів, які локалі-
зовані на одній території, формують як кінцевий продукт освітню 
послугу, конкурують і взаємодіють один з одним, мають поста-
чальників необхідних чинників виробництва, обладнання, спе-
ціалізованих послуг, інфраструктури, науково-дослідницьких ін-
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ститутів, водночас посилюють конкурентні переваги один одного 
[23, c. 76-79; 27, c. 153-160]. 

Ще одне трактування освітнього кластеру (М. І. Ворона, 
Т.  Ю.  Красікова) стверджує, що це сукупність взаємопов’язаних 
установ професійної освіти, об’єднаних за галузевою ознакою і 
партнерськими відносинами з підприємствами галузі [14, c. 34-
41; 16, c. 54-59]. У дослідженнях П’ятницької Г. Т. ретельно роз-
глянуто різновиди дефініцій понять «освітній», «науковий» (до-
слідницький) та «науково-освітній» кластери [13, c. 191-207]. 
За визначенням Є. Р. Чернишової, освітній кластер – це мережа 
постачальників, виробників і споживачів освітніх послуг і тех-
нологій, а також елементів освітньої інфраструктури, діяльність 
яких ґрунтується на позитивних синергетичних ефектах освітньої 
агломерації (мережних технологіях, інтеграції знань та вмінь, 
близькості споживача та виробника освітніх послуг тощо) [15]. 
Деякі дослідники (Смирнов О. В.) розглядають освітній кластер з 
двох точок зору: освітній кластер як система та освітній кластер 
як процес [18]. На думку дослідника В.В. Сибірцева, по-перше, 
освітній кластер є одним з різновидів регіонального кластеру (він 
погоджується із його визначенням наданим Н. І. Вахрушевою 
 [29, c. 385-387]), по-друге, освітній кластер є однією з форм галу-
зевого кластеру (він погоджується із його визначенням наданим 
В.  П.  Третьяк [22]) [19, c. 282 – 292]. 

Крім різноманітності тлумачень поняття «освітній кластер», 
існує чимало класифікацій освітніх кластерів залежно від різних 
ознак (за напрямами діяльності, за рівнями організації, за галу-
зями освіти та ін.). Так, кластери можна групувати в освітні, на-
укові та змішані (науково-освітні та виробничо-освітні). На дум-
ку більшості вітчизняних дослідників (Зеленська Л., Сiваченко I., 
П’ятницька Г.), найбільш значущими з погляду інноваційного роз-
витку соціально-економічних систем можуть виявитися змішані 
кластери. Вони дозволяють забезпечити взаємодію виробника і 
кінцевого споживача освітніх послуг, допускають використання 
коштів і виробничої бази організацій-роботодавців, здійснюють 
ефективне перенесення інновацій в освітню практику [13, c. 191-
207; 23, c. 76-79].
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Науково-освітній кластер на регіональному / національ-
ному рівнях (Куклін О., Синюра-Ростун Н.) – це сукупність 
взаємозв’язаних закладів загальної та професійної освіти, науко-
вих закладів, підприємств, за визначеними принципами (регіо-
нальними, галузевими, програмно-цільовими і т.п.) та їх взаємо-
дія, з метою досягнення синергетичного ефекту від об’єднання в 
єдину систему та досягнення цілей формування конкурентоспро-
можної ефективної системи підготовки кваліфікованих людських 
ресурсів для потреб регіональної / національної економіки та її 
інноваційного розвитку [24, c. 78-88; 28].

Таким чином, саме поєднання регіонального та галузевого під-
ходів дозволяє сформувати цілісне розуміння та ідентифікувати 
особливості функціонування регіональних освітніх кластерів.

Система освіти має забезпечувати відповідність освіти випус-
кників навчальних закладів відстроченому у часі потенційному 
попиту на їх компетентності, при цьому така відповідність має 
носити не «адаптаційний», а «випереджаючий» характер. Тому, 
деякі дослідники розглядають регіональні освітні кластери з точ-
ки зору їх взаємодії із відповідними ринками праці. Вони пред-
ставляють такий освітній кластер як середовище гармонізації 
інтересів та інституціоналізації взаємодії суб’єктів регіонального 
ринку праці із особливою професійно-кваліфікаційною структу-
рою [19, c. 282-292].

Але не тільки суттєві зміни на ринку праці спричиняють поси-
лення вимог до випускників закладів освіти з боку роботодавців. 
Процеси глобалізації, диверсифікація освітніх послуг, поширен-
ня дистанційної форми освіти, впровадження дуальної системи 
освіти, спонукають дослідників до пошуку нових підходів, форм 
та моделей організації навчання, реструктуризації системи осві-
ти. Тому, деякі дослідники вивчають регіональні освітні кластери 
з точки зору можливостей об’єднувати зусилля різних суб’єктів 
господарювання для вирішення проблеми здобуття якісної освіти, 
активізації коопераційних зв’язків між різними освітніми, куль-
турними, господарськими комплексами, органами влади у регі-
оні, оптимізації мережі закладів освіти з урахуванням демогра-
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фічної й економічної ситуації та необхідності підвищення якості 
освіти і досягнення позитивних зрушень у показниках діяльності 
освітньої сфери [24, c. 78-88].

Таким чином, регіональні освітні кластери відіграють страте-
гічну роль у процесі економічного зростання тієї чи іншої терито-
рії та виконують важливу соціальну функцію. Створення конку-
рентоспроможних освітніх послуг можливе саме в рамках таких 
кластерів.

Для врахування глобальних процесів стійкого розвитку, з од-
ного боку, та розуміння ролі регіонального співтовариства в цих 
процесах, з іншого боку, у підвищенні конкурентоспроможності 
регіонів, можна спробувати використати парадигму дестинацій. 

В англійській мові термін «дестинація» (destination) має кілька 
значень, однак завжди присутній виражений просторово-терито-
ріальний характер (певне місце, куди здійснюється переміщення) 
та він не є вузькоспеціалізованим. Перш за все, його застосову-
ють поряд з поняттям «туризм», але, на практиці, він має більш 
широку сферу застосування і використовується й в інших облас-
тях. В найбільш загальному розумінні (Л. Юрчишина, С. Медлік), 
дестинацію трактують як місце, куди в даний час направляються 
(прямують) люди або предмети (речі) [30, c. 77-84; 31]. 

Поняття «дестинація», так само як й «кластер», це катего-
рія що належить до понять із розряду територіальних суспіль-
них систем. Деякі дослідники (А. А. Сафарян, Л. І. Юрчишина, 
Є.  А.  Машкевич) стверджують, що дестинацію можна розгляда-
ти в різних аспектах (територіальному / географічному, економіч-
ному, соціальному, управлінському тощо), тобто це поняття може 
розглядатися з різних точок зору залежно від мети дослідження  
[30, c. 77-84; 32; 33, c. 89-92]. Так, при економічному підході, при 
визначенні дестинації аналізуються фінансові потоки, ринкові 
відносини, цінові категорії та ін. На думку дослідника Н. С. Мар-
тишенко, дестинація виступає не тільки в ролі товару або продук-
ту, вона може бути представленою в якості економічного просто-
ру [34, c. 143-147]. При територіальному (географічному) підході, 
дослідники відзначають, що крім масштабного компонента для 
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дестинації важлива територіальна форма. Так, А. І Зирянов зазна-
чає, що, незважаючи на початкове розуміння дестинації, як пунк-
ту призначення, найчастіше під цим терміном розуміється об’єкт 
соціально-економіко-географічний регіонального масштабу, при 
чому це застосовується і до масштабу міста, і до масштабу країни, 
і навіть до локальної групі країн [35, c. 16-22].

Сьогодні термін «дестінація» є офіційним терміном в сфері ту-
ризму. Всесвітня туристська організація (UNWTO) ввела в свої до-
кументи офіційне визначення дестинації як фізичного простору, в 
якому відвідувач проводить час (принаймні з однією ночівлею), 
який включає в себе туристські продукти (послуги та атракції) 
і туристичні ресурси в межах одного дня подорожі. Цей простір 
має фізичні та адміністративні кордони, що визначають спосіб 
його управління, образи і перцепції, що визначають його ринкову 
конкурентоспроможність [36; 37].

Розвиток основних підходів до поняття «туристична дестина-
ція» має довгий еволюційний шлях (О. І. Зорін, Т. В. Рассохіна, 
Н. В. Корж, Д. І. Басюк, Ю. Ю. Леонт’єва), але й досі зарубіж-
ні та вітчизняні дослідники не мають єдиної думки щодо трак-
тування туристичної дестинації як наукової категорії [36-38; 39, 
c. 165-170]. Однак є деякі положення, які сприймаються усіма до-
слідниками та не суперечать один одному. Як найменш, існує дві 
важливі узгоджені позиції: по-перше, це положення пов’язані з 
охопленням території (дестинацією може бути як локальне місце, 
регіон, так і ціла країна), та, по-друге, це положення пов’язані 
з туристської спеціалізацією (дестинація повинна мати сервісні 
можливості для задоволення туристів відповідного туристського 
профілю). 

В цілому, найбільш загальним визначенням туристської дести-
нації, яка була надана Т. В. Рассохіною, вважають керовану соці-
ально-економічну територіальну систему, що володіє туристським 
ресурсним потенціалом, який представляє конкурентоспроможну 
споживчу цінність та стійко приваблює туристські потоки [37].

Сьогодні існує багато підходів до визначення видів (типів) 
туристичних дестинацій за різними ознаками. Першу, найбільш 
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повну типізацію (класифікацію) таких дестинацій подає Т. І. Тка-
ченко, класифікуючи їх за різними ознаками [40]. Так, викорис-
тання класифікаційної ознаки туристичної дестинації – за видами 
туризму, дозволяє виділити такі види (типи) дестинацій, як: еко-
логічний, сільський, природний, зелений, пізнавальний, освітній, 
культурний, воєнний, інші. Отже, з’являється такий вид (тип) ту-
ризму як освітній туризм, та, відповідно, й такий вид (тип) турис-
тичної дестинації як освітня туристична дестинація. 

В останніх дослідженнях Т. В. Рассохіної можна зустріти типо-
логію, побудовану на виділенні типів дестинацій на підставі семи 
ознак: масштаб, значимість, генезис, спеціалізація, віддаленість, 
стадія життєвого циклу дестинації, вік дестинації. За даною ти-
пологією туристських дестинацій, використання ознаки – спе-
ціалізація (визначається ресурсним потенціалом дестинації, що 
задовольняє ті чи інші туристичні цілі), дозволяє виділити такі 
типи, як: пізнавальні, ділові, курортно-оздоровчі, розважальні, 
екологічні, релігійні, спортивні, освітні, полі функціональні дес-
тинації. На думку Т. В. Рассохіної, освітня туристична дестина-
ція  – це такий тип дестинації, що має унікальні освітні центри, 
які відрізняються глобальною значимістю генерованих знань або 
методиками навчання [37].

Отже, освітню туристичну дестинацію можна розглядати як 
унікальну самостійну конкурентну одиницю. Стратегічна мета 
такої одиниці – забезпечення конкурентоспроможності на трива-
лий період із урахуванням впливу взаємодії підприємств різних 
галузей, їх ринків, населення та навколишнього середовища.

Інноваційні технології в сфері освіти можна розглядати в кон-
тексті розвитку регіональних освітніх туристичних дестинацій 
– територій (регіонів), де функціонує вільна сукупність підпри-
ємств, організацій, установ (або їх груп), які реалізують спіль-
ні інтереси через часткову взаємодію між собою. Такі своєрідні 
одиниці господарювання, завдяки певним чинникам і наявності 
спеціалізованої інфраструктури, стають (можуть стати) центрами 
концентрації освітнього туризму. Регіональна освітня туристична 
дестинація – це дуже широке визначення, яке може охоплювати 
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територіальну одиницю будь-якого масштабу – туристичного ре-
гіону, країни, територіально-адміністративної одиниці, туристич-
ного об’єкту [30, c. 77-84].

Зважаючи на сьогоднішні несприятливі умови для розвитку 
туризму взагалі, та освітнього туризму зокрема, з огляду на об-
меження ресурсів для потреб соціально-економічного прогресу, 
перед регіонами України актуалізувалася стратегічна задача отри-
мання стійких конкурентних переваг для розвинення своїх регі-
ональних ринків освітніх послуг. Розгляд теоретичних проблем 
соціально-економічного розвитку туристичних дестинацій, усві-
домлення ролі освітньої туристичної дестинації як унікальної са-
мостійної конкурентної одиниці (в т.ч. на рівні регіону) в процесі 
отримання стійких конкурентних переваг, дозволяють порушити 
проблему доцільності використання такого поняття, як «освітня 
дестинація». Поєднуючи регіональний та галузевий підходи щодо 
визначення видів (типів) дестинацій, можна спробувати сформу-
вати загальне розуміння регіональної освітньої дестинації.

Регіональна освітня дестинація – це географічна територія (ре-
гіон), яка є привабливою для споживачів освітніх послуг завдяки 
наявності унікальних або специфічних освітніх ресурсів та відпо-
відної інфраструктури, доведених до споживачів у вигляді готового 
освітнього продукту з метою задоволення їх самих різних потреб. 

Якщо певна географічна територія буде сприйматися як ре-
гіональна освітня дестинація, з’являється кілька переваг. Так, в 
межах такої дестинації можна говорити про якусь одноманітність 
освітнього продукту, економічні чинники в межах дестинації мож-
на вважати урівненими, можна виявити унікальні або специфічні 
переваги, що випливають на розвиток регіонального ринку освіт-
ніх послуг. З точки зору маркетингового підходу до дестинацій, 
з’являється ще одна перевага – легкість просування, оскільки те-
риторія регіональної освітньої дестинації більш-менш одноманіт-
на, вона може просуватися під однією назвою, мати один бренд, 
що, як правило, більш привабливо, популярно та ефективно.

Використання такого поняття як регіональна освітня дести-
нація надає головну перевагу для подальших досліджень в сфері 
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вирішення проблем стійкої конкурентоспроможності регіональ-
них соціально-економічних систем та забезпечення конкурентних 
переваг регіону на ринку освітніх послуг. Основа цієї переваги в 
прийнятті території як однорідної в освітньому відношенні.

Висновки та пропозиції. Таким чином, застосування понять 
«регіональний освітній кластер» та «регіональна освітня дести-
нація» надають дослідникам найбільш широкий спектр можли-
вих інструментів для визначення, аналізу та шляхів зміцнення 
конкурентних переваг регіональних ринків освітніх послуг. 

Так, якщо застосовувати класичну теорію конкурентоспромож-
ності територій, спираючись на праці М. Портера, цілком можли-
во використовувати класичну оригінальну модель аналізу конку-
рентних переваг – «ромб конкурентних переваг» (Single Diamond 
Мodel). Врахувавши доповнення цієї моделі в процесі її еволюції 
та зміни поглядів на конкурентоспроможність, доцільним також 
є використання модифікованих моделей, а саме: модель «подвій-
ного ромба» (Double Diamond Мodel) Алана М. Ругмана (Alan M. 
Rugman) та Дж.Р. Д’Круза (J.R. D’Cruz); модель «узагальненого 
подвійного ромба» (Generalized Double Diamond Мodel) Хвай-
Чанг Муна (Hwy-Chang Moon); дев’ятифакторна модель конку-
рентних переваг (Nine Factor Мodel) Донг-Санга Чо (Dong-Sung 
Cho); соціокультурна модель Хвай-Чанг Муна та Донг-Санга Чо; 
модель «подвоєного подвійного ромба» (Dual Double Diamond 
Мodel) Хвай-Чанг Муна та Донг-Санга Чо. Кожна із переліче-
них моделей має специфічні особливості, фокусує увагу на різ-
номанітних факторах (наприклад, людський фактор, міжнародні 
зв’язки та ін.), дозволяє більш ретельніше, ніж базова модель М. 
Портера, оцінити специфічні та порівняльні конкурентні перева-
ги, особливо в епоху загострення конкуренції. 

Перспективні напрямки подальших досліджень полягають в 
науковому обґрунтуванні методології вивчення формування та 
функціонування регіональних освітніх кластерів та регіональних 
освітніх дестинацій. Зазначені моделі аналізу конкурентних пере-
ваг можна адаптувати до регіональних потреб, враховуючи спе-
цифіку та потенціал регіональних ринків освітніх послуг.
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Перед дослідниками постає доволі широке коло питань: почи-
наючи із теоретичного обґрунтування доцільності використання 
цих категорій як елементів системи освіти (принципи створення, 
специфічні властивості, класифікація, ресурси, інструменти ана-
лізу тощо); продовжуючи методологічним обґрунтуванням роз-
робки моделей формування конкурентних переваг регіонального 
освітнього кластеру та регіональної освітньої дестинації задля за-
безпечення стійкого розвитку регіону; закінчуючи розробками в 
сфері менеджменту та маркетингу регіонального освітнього клас-
теру та регіональної освітньої дестинації.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЙ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР» И «РЕГИО-
НАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕСТИНАЦИЯ»: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

В статье представлен теоретический обзор научных взглядов на понятие 
«кластер». Рассматриваются вопросы поиска факторов роста конкурентоспособ-
ности через формирование образовательных кластеров. Определяется, что раз-
витие региональных образовательных кластеров способствует росту потенциала 
территории, позволяет повысить конкурентоспособность региона. Представлены 
научные взгляды на понятие «региональный образовательный кластер». В статье 
представлен теоретический обзор научных взглядов на понятие «дестинация». 
Акцентируется внимание на образовательной туристической дестинации. Дока-
зывается, что развитие региональных образовательных туристических дестина-
ций способствует формированию уникальных конкурентных преимуществ реги-
она. Учитывая неблагоприятные условия для развития туризма, для дальнейших 
исследований предложено использовать понятие «региональная образовательная 
дестинация». В статье доказывается, что применение понятий «региональный об-
разовательный кластер» и «региональная образовательная дестинация» позволя-
ют использовать полный спектр инструментов для многоаспектного исследования 
конкурентных преимуществ региональных рынков образовательных услуг.

Ключевые слова: дестинация; кластер; конкурентоспособность; конку-
рентное преимущество; образовательная дестинация; образовательный кластер; 
образовательный туризм; региональная образовательная дестинация; региональ-
ный образовательный кластер; рынок образовательных услуг; туристическая де-
стинация.
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STUDY OF THE CONCEPTS OF “REGIONAL EDU-
CATIONAL CLUSTER” AND “REGIONAL EDUCA-
TIONAL DESTINATION”: THEORETICAL OVER-
VIEW

The article presents a theoretical overview of scientific views on the concept of 
“cluster”. This overview was carried out within the framework of using cluster models of 
economic development at the national and regional levels in terms of ensuring sustain-
able competitiveness of socio-economic systems. The issues of searching for factors of 
growth of competitiveness through such a promising direction as the formation of educa-
tional clusters are considered. It is determined that, on the one hand, regional educational 
clusters can become the basic basis, thanks to which a national innovation system will 
be formed. On the other hand, their development will contribute to the growth of the 
socio-economic potential of the territory, and will increase the level of competitiveness 
of the region. The article provides a brief overview of scientific views on the concept of 
“regional educational cluster”.

The article proves that the problem of sustainable development and growth of 
the competitiveness of socio-economic systems at the regional level can be investigated 
based on the provisions of the general theory of systems. Through the prism of concepts 
from the category of territorial social systems, the concept of “destination” can be used.

The article presents a theoretical overview of scientific views on the concept of 
“destination”, first of all, as an element of the tourist system. The issues of the typology 
of destinations on various grounds are considered, and attention is focused on such a 
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type of destination as an educational tourist destination. It is proved that the analysis and 
assessment of the modern system of educational tourist destinations, the identification 
of the purpose of regional educational tourist destinations can be appropriate in the for-
mation of the unique competitive advantages of the region. Given today’s unfavourable 
conditions for the development of tourism activities in general, including for educational 
tourism, for further research in the field of ensuring sustainable competitiveness of so-
cio-economic systems at the regional level it is proposed to use such a concept as “re-
gional educational destination”.

The article proves that the use of the concepts of “regional educational cluster” and 
“regional educational destination” allows the use of the most complete range of tools for a 
multifaceted study of the competitive advantages of regional markets of educational services.

Key words: destination; cluster; competitiveness; competitive advantage; edu-
cational destination; educational cluster; educational tourism; regional educational des-
tination; regional educational cluster; market of educational services; tourist destination.
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