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РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ
В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ХАРКІВЩИНИ
Стаття присвячена аналізу соціально-економічної ефективності внутрішнього туризму в Харківському регіоні. Виявлені
перспективні заходи щодо популяризації регіонального туристичного продукту. Запропоновані шляхи розвитку внутрішнього і
в’їзного туризму в регіоні.
Ключові слова: внутрішній туризм, туристичні ресурси, туристичний продукт, соціально-економічна ефективність.
Калиниченко Л.Л., Решитилова М.В. РОЛЬ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
ХАРЬКОВЩИНЫ
Статья посвящена анализу социально-экономической эффективности внутреннего туризма в Харьковском регионе.
Выявлены перспективные мероприятия по популяризации регионального туристического продукта. Предложены пути развития
внутреннего и въездного туризма в регионе.
Ключевые слова: внутренний туризм, туристические ресурсы, туристский продукт, социально-экономическая
эффективность.
Kalinichenko L.L., Reshetilova M.V. THE ROLE OF DOMESTIC TOURISM IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF
KHARKIV REGION
The role of domestic tourism in socio-economic development of Kharkiv region. The article is devoted to the analysis of socioeconomic efficiency of domestic tourism in the region. Identified promising activities to promote regional tourism product. Ways of
development of domestic and inbound tourism in the region.
Keywords: domestic tourism, tourism resources, tourist product, socio-economic efficiency.

Постановка проблеми. Сьогодні індустрія туризму є однією з високоприбуткових і найбільш динамічних галузей світового господарства. Загальновідомо позитивний вплив туризму на економіку регіону,
але, не дивлячись на очевидні вигоди, далеко не всі
регіони нашої країни здатні повною мірою використовувати свої туристські ресурси для залучення туристів і оздоровлення регіональної економіки
Більшої уваги для розвитку туризм заслуговує і
розвиток туристського продукту Харківської області,
ефективне формування, просування і реалізація якого сприятиме вирішенню низки найважливіших на
сьогоднішній день регіональних завдань, таких як:
створення робочих місць, підвищення доходів регіонального бюджету, стимулювання розвитку галузевої економіки (сільського господарства, транспорту,
зв'язку).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізу вітчизняного та закордонного досвіду створення
ефективної системи розвитку міського туризму при-

свячені роботи Писаревського І.М., Оболенцевої Л.В.,
Кравець О.М., Лук’яненко О.І., Погасія С.О., Тонкошкур М.В. Дослідженню проблем та виявлення напрямків розвитку туризму в Харківському регіоні
присвятили свої роботи Колесников О.М., Поколодна М.М., Влащенко Н.М., Краснокутська Ю.В.,
Нохріна Л.А., Сегеда І.В., Абрамов В.В. Шляхи вирішення проблем розвитку туризму в Харківському
регіоні відображені в працях Петрової Н.Б., Полчанінової І.Л., Рябєва А.А., Андренко І.Б., Ладиженської Р.С., Познякової О.В., Александрової С.А.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз соціально-економічних показників ефективності внутрішнього туризму в Харківському регіоні, та виявлення заходів щодо популяризації регіонального
туристичного продукту з метою підвищення соціально-економічних показників функціонування регіону.
Виклад основного матеріалу дослідження. В туристичній діяльності атрактивність (від латинск.
attrahere – «приваблювати») є основним і визначальВипуск 9-1. Частина 4. 2014
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туризм займає незначну частку
в структурі реалізаційної діяльності та не відіграє визначальної
Туристичні ресурси Харківщини
ролі в прибутках туристичних
компаній, тоді як внутрішній
туристичний ринок у більшості
2535
одиниць
пам’яток
архітектури,
археології,
історії
та
національнорозвинених туристичних країн
монументального мистецтва,
культурне
акумулює від 30 до 50 % загальМузейна мережа налічує 121 музей, де зберігаються понад 500
надбання
ного доходу від туризму.
тис. музейних предметів.
Отже, за останні 5 років всього 30% українських туристів
135 територій та об'єктів природно-заповідного фонду, серед віддали перевагу внутрішньому
природні
яких - пам'ятки садово-паркового мистецтва. Наявність туризму і відвідали Харківську
рекреаційні
бальнеологічних ресурсів.
область, і тільки 4% іноземних
ресурси
туристів завітали на ХарківМережа санаторних закладів представлена 96 об’єктами. щину, а в 2013 частка іноземкурортологічні
Загальна кількість місць в закладах курортного лікування них гостей склала всього 0,6%.
ресурси
Причинами такої ситуації є, наскладає близько 13 205 місць.
самперед, недосконалість розвитку об’єктів туристичної інфра734 суб’єкти туристичної діяльності діють на території структури, невідповідність ціни
Харківської області, з них: 646 туристичних агентів, 71 та якості пропонованих послуг,
кадрові
туристичний оператор та 17 туристичних операторів
ресурси
внутрішнього туризму; 5 вищих навчальних закладів а також низький рівень популяризації туристичного продукту
займаються підготовкою кадрів туристичної галузі
Харківської області на міжнародному й українському ринках
туристичних послуг.
В області функціонує 51 підприємство, що надає послуги з
Розвиток внутрішнього тутимчасового проживання, це 1790 номерів житловою
площею
40,7
тис.кв.м.;
Наявність
розвинутої
інфраструктури
ризму
досить значимий в соінфраструктура
харчування; Транспортний комплекс представлений такими
ціально – економічному плані
видами транспорту, як залізничний, автомобільний,
(рис. 2). У Манільській деклаавіаційний (міжнародний аеропорт), міський наземний
рації зі світового туризму зазнаелектричний та метрополітен.
чено: «В рамках кожної країни внутрішній туризм сприяє
більш збалансованому стану наРис. 1. Туристичні ресурси Харківщини
ціональної економіки завдяки
перерозподілу національного доним чинником розвитку туризму в регіоні. Територія ходу, глибшому усвідомленню спільності інтересів і
тоді є привабливою, якщо вона має природно-рекре- розвитку видів діяльності, сприятливих для економіаційні ресурси та історико-культурний потенціал, ки країни в цілому» [2].
розвинену матеріально-технічну базу, насичену інфраструктурою, зручне транспортно-географічне розРоль внутрішнього туризму
ташування і доступну про неї інформацією.
в соціально-економічному розвитку регіону
Харківщина має значний історико-культурний
потенціал, природні рекреаційні ресурси, цінні курортологічні ресурси, цілісні природні комплекси
за рахунок удосконалення внутрішнього туризму
з комфортними мікрокліматичними характеристивідбувається розвиток інших галузей, пов'язаних з
ками, унікальну флору і фауну, архітектурну спадтуризмом (туристична індустрія), що сприятливо
позначається на економіці країни
щину, розвинуту мережу транспортного сполучення,
достатні людські і матеріальні ресурси, що є передузавдяки внутрішньому туризму відбувається перерозподіл
мовою успішного розвитку внутрішнього туризму в
капіталу країни між різними регіонами, і цей капітал
регіоні (рис. 1).
завжди залишається в межах країни, що, в свою чергу,
На жаль, аналіз туристичних потоків Харківськостабілізує національну економіку
го регіону (табл. 1) свідчить, що внутрішній і в’їзний
Таблиця 1
Туристичні потоки Харківського регіону [1]

Роки

Кількість
туристів, –
усього

іноземні
туристи

туристигромадяни
України, які
виїжджали
за кордон

внутрішні
туристи

Кількість
екскурсантів

Із загальної кількості туристів:

2009
2010
2011
2012
2013

116149
138440
74038
105663
91648

11089
12951
550
1701
591

56456
75236
57852
87814
53831

48604
50253
15636
16148
37226

35837
29185
11171
7617
6083

розвиток внутрішнього туризму сприяє утворенню нових
робочих місць та забезпечує зайнятість населення
є базою для в'їзного туризму, сприяє інтеграційним
процесам, служить каталізатором міжнародного туризму

сприяє оздоровленню, підвищення освітнього рівня
населення, екологічного виховання та відчуття гордості за
матеріальні і духовні досягнення своєї Батьківщини,
бажання збереження її характерних особливостей, її
культурного надбання

Рис. 2. Роль внутрішнього туризму
Отже, внутрішній туризм, є джерелом формування доходу і регіональних бюджетів, засобом забезпечення зайнятості населення, відтворення робочої
сили шляхом рекреації та оздоровлення, підвищен-
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передбачає розробку сукупності показників, що характеризують соціально-економічний ефект існуючих і перспективних
заходів у цій сфері, продуктивність використання наявних ресурсів туристичного
Блок економічної ефективності
Блок соціальної ефективності
комплексу території.
Для відображення рівня використання
економічного потенціалу внутрішнього туризму, ефективності використання ресур- Частка зайнятих у сфері
- Кількість туристів на
сів, внутрішніх і зовнішніх ефектів діяльвнутрішнього туризму в
одиницю місткості всіх
ності туристичної сфери регіону показники
загальній кількості
місць розміщення
соціально-економічний ефективності сфорпрацюючого
населення
- Продуктивність праці,
муємо по двом блокам (рис. 3).
території;
Рентабельність
У блоці економічної ефективності ви- Частка населення
основної діяльності
території, що одержує
діляються показники, що відображають
- Обсяг інвестицій в
послуги внутрішнього
рівень використання власного потенціалу
основний капітал
туризму, %
- Питома вага послуг
внутрішнього туризму: природно-рекреа- Кількість туристів на
внутрішнього туризму
ційного, матеріально-технічного, кадрово1000 чоловік населення
в загальному обсязі
го, інфраструктурного, фінансового, а татериторії
послуг населенню
кож ступінь впливу внутрішнього туризму
на економіку регіону. У блоці соціальної
ефективності формуються показники, що
характеризують внесок внутрішнього туризму в зайнятість населення території,
Рис. 3. Показники соціально-економічний ефективності
створення нових робочих місць, задововнутрішнього туризму в регіоні
лення потреб населення у відпочинку та
оздоровленні, вплив туризму на стандарти
і рівень життя населення території, соціально-кульЕтапи оцінки соціально-економічної ефективності
внутрішнього туризму Харківської області
турні зміни.
Проведемо оцінку соціально-економічної ефективності внутрішнього туризму Харківської області
збір і первинна обробка статистичних показників
1 етап
у три етапи (рис. 4).
розрахунок необхідних статистичних показників
2 етап
Показниками економічної і соціальної ефективності внутрішнього туризму в Харківській області
розраховані за статистичними даними відобразимо в
розрахунок результуючого інтегрального показника
3 етап
таблицях 2-3.
Отже, в цілому спостерігається збільшення інРис. 4. Етапи оцінки соціально-економічної
вестицій в основний капітал і підвищення продукефективності внутрішнього туризму
тивності праці, але ефективність використання гоня освітнього рівня населення, екологічного вихо- тельного фонду у 2013 році знизилась, що пов’язано
вання та ін.
зі зниженням потоку гостей, що відвідали місто у
Для пошуку можливих шляхів розвитку внутріш- зв’язку із закінченням матчів ЄВРО 2012, проведенього туризму проведемо аналіз соціально-економіч- них у Харкові.
ної ефективності внутрішнього туризму в регіоні яка
Для показників економічної ефективності обчисПоказники соціально-економічний ефективності
внутрішнього туризму в регіоні

Таблиця 2
Показники економічної ефективності внутрішнього туризму в Харківській області [1; 3]
№
п/п

Показник

2011

2012

2013

1

Кількість туристів на одиницю місткості всіх місць розміщення, включаючи
спеціальні, чол.
Середньорічна чисельність обслужених одним підприємством розміщення,
тис. чол.
Коефіцієнт використання готельного фонду
Продуктивність праці, тис. грн.
Рентабельність основної діяльності, %
Обсяг інвестицій в основному капітал, млн. грн.
Питома вага внутрішнього туризму в загальному обсязі платних послуг населенню, %

17,18

18,07

17,06

2,49

2,65

2,56

0,44
51,2
21,6
8,0

0,54
53,33
23,05
10,0

0,47
61,4
22,09
12,0

3,7

3,3

3,3

2
3
4
5
6
7

Таблиця 3
Показники соціальної ефективності внутрішнього туризму в Харківській області [1; 3]
№
п/п
1
2
3
4

Показник
Частка зайнятих у сфері внутрішнього туризму, в загальній кількості
працюючого населення, %
Частка населення території, що одержує послуги внутрішнього туризму, %
Частка соціального туризму в обсягах послуг внутрішнього туризму, %
Кількість туристів на 1000 осіб населення території, чол.

2011

2012

2013

0,24

0,26

0,25

2,8
120

4,4
3,1
140

3,8
2,9
148

3,6
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Таблиця 4

Коефіцієнти парної кореляції для показників економічної ефективності
внутрішнього туризму в Харківській області
Номер показника
1
2
3
4
5
6
7
Сума

1
1
0,85
0,92
-0,42
0,9
-0,11
-0,4
2,74

2
0,85
1
0,99
0,13
0,99
0,44
-0,83
3,56

3
0,92
0,99
1
-0,03
0,99
0,29
-0,73
3,44

4
-0,42
0,13
-0,03
1
0,01
0,95
-0,66
0,98

люємо коефіцієнти парної кореляції за формулою
(1) і формуємо матрицю коефіцієнтів парної кореляції [4].
𝑛𝑛

𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 = �
𝑖𝑖=1

�𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑖𝑖∗ ��𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑗𝑗∗ �
,
𝑛𝑛𝜎𝜎𝑖𝑖 𝜎𝜎𝑗𝑗

(1)

5
0,9
0,99
0,99
0,01
1
0,33
-0,76
3,48

6
-0,11
0,44
0,29
0,95
0,33
1
-0,87
2,03

7
-0,4
-0,83
-0,73
-0,66
-0,76
-0,87
1
-3,25

Сума
2,74
3,56
3,44
0,98
3,48
2,03
-3,25
12,98

Таблиця 5
Динаміка інтегрального показника
економічної ефективності внутрішнього туризму
в Харківській області
Показник
1
2
3
4
5
6
7
Інтегральний
показник

2012
0,049
0,06
0,185
0,04
0,063
0,2
-0,121

2013
-0,059
-0,035
-0,149
0,131
-0,043
0,167
0

Ваговий коефіцієнт
0,21
0,27
0,26
0,07
0,27
0,16
-0,25

де rij – коефіцієнт парної кореляції між i-им і j-им
показником,
xit – t-е спостереження i-го
∑𝑛𝑛𝑗𝑗=1показника,
𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖
xi* – вибіркове середнє
i-го
показника,
𝑎𝑎𝑖𝑖 = для
𝑛𝑛
𝑛𝑛
∑
∑
𝑗𝑗=1 𝑖𝑖=1 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖
n – кількість спостережень,
σ – вибіркове середньоквадратичне відхилення
i-го показника.
Коефіцієнти парної кореляції
для показників еко1,857
-0,037
2,74
𝑎𝑎1 =
номічної ефективності
наведені=в0,21
таблиці 4.
12,98
Для визначення – ваги,
з яким i-ий
Заходи щодо популяризації
Соціально –економічний
показник 𝑛𝑛t-го блоку∗ входить∗ в інтерегіонального туристичного продукту
ефект
− 𝑥𝑥𝑗𝑗 �
�𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑖𝑖–��𝑥𝑥a𝑖𝑖𝑖𝑖 використовугральний показник
мета
i
𝑟𝑟
=
�
𝑖𝑖𝑖𝑖
∆𝑘𝑘
ємо підхід,
заснований
розрахунку
𝑛𝑛𝜎𝜎𝑖𝑖 𝜎𝜎𝑗𝑗∗на
𝑛𝑛
𝑘𝑘 =
− 𝑥𝑥𝑖𝑖∗ ��𝑥𝑥
− 𝑥𝑥𝑗𝑗 �
�𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=1
ваг показників
за 𝑖𝑖𝑖𝑖коефіцієнтами
𝑘𝑘0 пар- Проведення соціологічних і
Збільшення кількості
𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖
= кореляції
�
𝑛𝑛
ної
між
ними.
Якщо
rij – ко- маркетингових досліджень потоків
підприємств
∗
∗
𝜎𝜎
𝑛𝑛𝜎𝜎
−
𝑥𝑥
��𝑥𝑥
−
𝑥𝑥
�
�𝑥𝑥
𝑗𝑗 𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖 𝑖𝑖кореляції
𝑗𝑗
туристської індустрії
парної
між i-м j-м туристів і створення центру туристичної
𝑖𝑖=1
𝑟𝑟ефіцієнт
=
�
𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖
з метою функціонального
та загального
показниками,
то 𝑖𝑖∑
ваги
визначаються за інформації
𝜎𝜎𝑗𝑗𝑗𝑗=1 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛𝜎𝜎
управління потоками туристів
підвищення
𝑖𝑖=1
𝑎𝑎(2).
𝑖𝑖 = 𝑛𝑛
𝑛𝑛
формулою
рентабельності їх
∑ ∑ 𝑟𝑟

𝑎𝑎𝑖𝑖 =

∑𝑛𝑛𝑗𝑗=1 𝑟𝑟𝑗𝑗=1
𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖=1 𝑖𝑖𝑖𝑖

,

∑𝑛𝑛𝑗𝑗=1
∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1
∑𝑛𝑛𝑗𝑗=1
𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑎𝑎𝑖𝑖 = 𝑛𝑛 2,74
𝑛𝑛
Отже, ∑
= ∑𝑖𝑖=1 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖=
𝑎𝑎1𝑗𝑗=1
12,98

(2)

0,21 . Аналогічно

2,74 інші вагові коефіцієнти.
розраховуємо
= 0,21
𝑎𝑎1 =
Для
оцінки
12,98
2,74 динаміки економічної
ефективності
внутрішнього
туризму в
= 0,21
𝑎𝑎1 =
∆𝑘𝑘
12,98області
𝑘𝑘 =
Харківській
нормуємо показ𝑘𝑘0
ники за формулою
(3) і застосовуємо
∆𝑘𝑘
обчислені𝑘𝑘 вагові
коефіцієнти (табл. 5)
=
𝑘𝑘
∆𝑘𝑘
0
,
𝑘𝑘 =
𝑘𝑘0

(3)

де k0 – значення показника в базисному періоді,
∆k – зміна показника за період.
В цілому спостерігається зниження
економічної ефективності внутрішнього туризму Харківської області. Абсолютні значення інтегрального показника не великі, це показує незначне
зростання економічної ефективності
внутрішнього туризму в Харківській
області за аналізований період.
Аналогічні розрахунки проводимо
для соціальної ефективності внутрішнього туризму Харківської області.
Динаміка
соціально-економічної
ефективності внутрішнього туризму
Харківської області представлена в таблиці 6.

Розроблення інноваційних екскурсійних
продуктів
Створення інформаційної служби
(різними мовами) з питань туризму для
різних груп туристів.

Удосконалення транспортної
інфраструктури і розроблення схеми руху
транспорту, з урахуванням розміщення
туристичних об’єктів регіону
Переклад ключових інструментів
управління туристичним потоком
(інформації, покажчики, вивіски) на
іноземні мови
Підвищення якості послуг в існуючих
готелях шляхом введення міських
стандартів
Розвиток ресторанів, кафе, барів з
місцевою кухнею і унікальним меню для
гостей міста
Підвищення репрезентативності
туристичного іміджу області,
впровадження перспективних напрямів
розвитку регіонального туризму
Забезпечення безпеки перебування в
Харківської області та супровід
індивідуальних туристів;

роботи

Збільшення зайнятості
населення та
прибутковості роботи
в туризмі
Поліпшення умов
життя за рахунок
зростаючої турботи
про туристичні
ресурси (а, отже, і про
екологію, безпеку
туристів і місцевих
жителів) і соціальної
інфраструктури

підвищення соціальної
захищеності місцевого
населення за рахунок
підвищення
бюджетної
самодостатності
Формування
національної та
регіональної
конкурентоспроможності

Рис. 5. Ключові заходи щодо популяризації
регіонального туристичного продукту
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Таблиця 6
Динаміка соціально-економічної ефективності
внутрішнього туризму Харківської області
Показник
Економічна
ефективність
Соціальна
ефективність
Інтегральний
показник

2012

2013

1,857

-0,037

0,12

-0,576

1,977

-0,613

Оцінка соціально-економічної ефективності показує зниження соціально-економічної ефективності
внутрішнього туризму. З метою поліпшення соціально-економічних показників області необхідно сформувати і здійснювати комплекс заходів (рис 5) щодо просування та популяризації регіонального туристичного
продукту на внутрішньому та міжнародному ринках.
Висновок. Таким чином, зростання п
опулярності туристського регіону, підвищення
привабливості туристичних ресурсів та рівня якості
регіонального туристичного продукту перетворюють
туристську інфраструктуру регіону в привабливий
об'єкт для інвестування. Туризм також призводить до
активізації споживчого попиту в регіоні за рахунок

збільшення кількості платоспроможних споживачів.
Викликаний припливом туристів підйом споживчого ринку стимулює виробництво підприємств туристської індустрії, залучає нових учасників на ринок,
створює умови для появи та розвитку раніше нерентабельних видів комерційної діяльності (наприклад,
виробництво і продаж сувенірів). Отже, розвиток туризму викликає зростання добробуту населення регіону, зростання якості життя за рахунок підвищення
культурного рівня та патріотичного виховання населення тощо.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
Стаття присвячена дослідженню концептуальних основ реалізації кластерної політики в умовах трансформаційної економіки. Надано авторське визначення кластерної політики, що є передумовою розуміння та ефективної реалізації кластерного
підходу в управлінні економічним розвитком регіону. Визначено основні проблеми реалізації кластерної політики в умовах трансформаційної економіки. Виявлено основні інструменти реалізації кластерної політики. Розглянуто основні етапи впровадження
кластерної політики. Визначено стратегічні вектори реалізації кластерної політики в умовах трансформаційної економіки.
Ключові слова: кластери, кластерна політика, трансформаційна економіка, концептуальні основи реалізації кластерної політики.
Потапенко Т.П. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Статья посвящена исследованию концептуальных основ реализации кластерной политики в условиях трансформационной
экономики. Предоставлено авторское определение кластерной политики, является предпосылкой понимания и эффективной
реализации кластерного подхода в управлении экономическим развитием региона. Определены основные проблемы реализации кластерной политики в условиях трансформационной экономики. Выявлены основные инструменты реализации кластерной политики. Рассмотрены основные этапы внедрения кластерной политики. Определены стратегические векторы реализации
кластерной политики в условиях трансформационной экономики.
Ключевые слова: кластеры, кластерная политика, трансформационная экономика, концептуальные основы реализации
кластерной политики.
Potapenko T.P. CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF CLUSTER POLICIES UNDER TRANSITIONAL ECONOMIES
The article investigates the conceptual framework for implementing cluster policy in terms of transformation of the economy. Courtesy
of the author's definition of cluster policy is a prerequisite for understanding and effective implementation of the cluster approach in
managing economic development of the region. The main problems of implementation of cluster policy in terms of transformation of the
economy. The basic tools of implementation of cluster policy. The main stages of implementation of cluster policy. The strategic vectors
implementation of cluster policy in terms of the transformation of the economy.
Keywords: clusters, cluster policy, transformation economy, conceptual framework for implementing cluster policy.
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