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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Нові економічні феномени, що враховують виклики

економіки і часу та проявляються у складному перетині
відносин зближення, співробітництва, партнерства, еко-
номічної взаємодії; зростанні пріоритетності масштабу
бізнесу, становленні нових типів економічних суб'єктів,
потребують конструктивного наукового переосмислен-
ня та теоретичного обгрунтування в сфері туризму.
Адже, саме туристичний бізнес спроможний відіграти
не тільки генеруючу та інтегруючу роль у контексті по-
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У статті здійснено обгрунтування актуальності інтеграційного розвитку суб'єктів туристичної діяль-
ності в умовах корінної та радикальної перебудови ділових процесів під впливом глобалізаційних про-
цесів, пошуку конкурентних переваг. З метою реалізації інтеграційного розвитку підприємств доведено
необхідність розроблення засад концепції інтеграційного розвитку суб'єктів господарювання, переду-
мовами якої визначено параметри та особливості інтеграційного розвитку. Сформовано порівняльні ха-
рактеристики, притаманні старій індустріальній економіці та новітній, розкрито комплекс параметрів
сучасної та майбутньої моделей управління суб'єктами туристичної діяльності. Визначено іманентні риси,
притаманні підприємствам, що функціонують в умовах економіки, орієнтованої на інтеграційний розви-
ток. Розроблено нові вимоги до функціонування підприємств галузі туризму з урахуванням інтеграцій-
них тенденцій, розглянуто їх семантичне наповнення. Розглянуті параметри та іманентні риси інтегра-
ційного розвитку суб'єктів туристичної діяльності сприятимуть в подальшому удосконаленню управлін-
ня інтегрованими утвореннями на засадах положень концепції інтеграційного розвитку.

This article contains substantiation of actualities of integration development of tourism business entities
under conditions of basic and radical restructuring of business processes influenced by globalization processes
by searching for competitive advantages. It has been proved that for the purpose of integration development of
business entities it is necessarily to create basics of the concept of the integration development of business entities.
The precondition of this concept creation has been made by use of comparative characteristics of old industrial
economics and future economics. It has been described the complex of parameters explanation of modern and
future management system models of tourism business entities and immanent features of business entities that
function under conditions of economics oriented to the integration development, the new demands to the
functioning of tourism business entities in view of integration tendencies and the semantic content of these
demands. The described parameters and immanent features of integration development of tourism business
entities will contribute to further improvement of the management of integrated entities on the basis of the
integration development concept.
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зитивної динаміки кількісних і якісних параметрів роз-
витку національної економіки, але і стати дієвим муль-
типлікатором щодо покращення основних макроеконо-
мічних показників та подолати, здебільшого, інерційний
характер розвитку суб'єктів туристичної діяльності.

Механізм якісних суспільних змін, реалізований че-
рез інтеграцію, є атрибутом розвитку суб'єктів госпо-
дарювання та зростання економіки. А отже, потребує
зміни сучасної моделі управління підприємствами, роз-
роблення концептуальних засад інтеграційного розвит-
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ку суб'єктів господарювання, визначення параметрів уп-
равління інтегрованими структурами, визначення іма-
нентних рис, притаманних підприємствам, що функціо-
нують в умовах економіки, орієнтованої на інтеграцій-
ний розвиток.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ
Проблеми теоретичного, методологічного та прак-

сеологічного обгрунтування інтеграційних процесів,
визначення їх місця і ролі у сучасній економіці України
знайшли відображення у працях І. Булеєва, Н. Проко-
пенко, А. Пилипенка, І. Ярошенка, В. Горбатова, Л. Ру-
денко [1—5]. Питання управління розвитком інтегра-
ційних процесів в туризмі розглядались Г. Михайлічен-
ко, М. Жуковою, А. Гайдук, Л. Нюренбергер, Н. Єгоро-
вою [6—9].

Зазначені здобутки свідчать багатогранність розробок
та високу активність наукової громади до проблем актив-
ізації розвитку інтеграційних процесів, що в свою чергу
потребує поглиблення теоретичних, методологічних та
практичних розробок, орієнтованих на інтегрований роз-
виток суб'єктів, у тому числі в туризмі, розгляду інтеграц-
ійних аспектів з урахуванням організаційного розвиту.

У наукових дослідженнях відсутні дослідження,
пов'язані із визначенням параметрів інтеграційного роз-
витку, характеристикою підприємств, що реалізують
інтеграційну стратегію. Складність та багатоаспектність
досліджуваного предмету визначає актуальність статті
та вимагає подальшого розвитку і глибокого обгрунту-
вання проблеми.

МЕТА СТАТТІ
Систематизація параметрів інтеграційного розвит-

ку суб'єктів туристичної діяльності; визначення іманен-
тних рис та особливостей туристичного підприємства в
умовах інтеграційного розвитку.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Реалізація інтеграційних процесів у туризмі потре-
бує розроблення новітньої концепції управління інтег-
рованими суб'єктами господарювання — інтеграційного
розвитку, яка характеризується інтеграційної взаємодії,
підвищенням значущості інтеграційних трансформацій
для національної економіки, регіонів, підприємств та
організацій, споживачів. Порівняльні характеристики,
притаманні старій індустріальній економіці та новітній,
орієнтованій на активізацію інтеграційних процесів та
економічне зростання підприємств; прогноз відповідної
до означених тенденцій зміни сучасної моделі управлін-
ня інтегрованими суб'єктами подано у таблиці 1.

Розмежування "старої" та "новітньої" економіки
викликані суттєвими глобальними змінами. Нова еко-
номіка в джерело стратегічних переваг перетворює тех-
нології генерування знань, створення компетенцій, об-
робки інформації та налагодження комунікацій з метою
розподілу цінностей. Основним сектором нової еконо-
міки визначено п'ятий, де відпочинок стає стратегічно
важливим напрямом світової економіки, а її архітектур-
ним каркасом — транснаціональні структури [10, с. 100,
157—159]. Основна причина формування пост-неоеко-
номіки — глобалізація. Вона пов'язана з корінною та ра-
дикальною перебудовою ділових процесів, які відбу-
вається в умовах впровадження новітніх інформаційних
і комунікаційних технологій. Означені тенденції, у свою
чергу, обумовлюють зміни умов функціонування
підприємств туристичного бізнесу, спонукуючи їх кон-
курувати в глобальному середовищі, результатом чого
стало виникнення нових інтегрованих форм організації
бізнесу. Таким чином, відбувається перехід до нової
наукової моделі управління, в основі якої, за думкою
Владимирової І.Г., лежать інтеграційні процеси в під-

приємствах [11]. Це спонукає до розвитку новітньої еко-
номічної концепції — інтеграційного розвитку, яка
змінить уявлення про сучасні ринки та іманентні умови
функціонування інтегрованих підприємств та обгрунтує
концептуальну та методологічну основу їх ефективно-
го функціонування. Головна увага концепції концент-
рується на взаємному пов'язанні функціонування безлічі
різноаспектних суб'єктів господарювання, які входять
до різних бізнес-моделей інтеграційних утворень.

Інтеграційний розвиток характеризується активіза-
цією інтеграційної взаємодії суб'єктів господарювання,
підвищенням рівня значущості партнерів, клієнтів для
бізнесу, усвідомленням необхідності орієнтації на пер-
спективу, а не здійсненням разових угод, формуванням
нового типу підприємства та підприємництва. Основні
економічні параметри, що його визначають, це: стан та
розвиток національної економіки (циклічний та хаотич-
ний економічний розвиток; глобальна конкуренція;
гіпермінливі, та турбулентні ринкові умови тощо); рин-
кові умови (динамічний характер туристичного попиту;
значне різноманітті туристичної пропозиції; розширен-
ня технологій ринкового впливу; зростання ролі парт-
нерів та ін.); людські ресурси (пріоритет знань, вмінь,
освіти; формування та розвиток компетенцій); внутрішні
організаційні характеристики (проактивне управління
змінами, важливість ресурсної складової, орієнтація на
знання та взаємодію, ринкова капіталізація, консолідо-
вана відповідальність); інфраструктурні чинники (акти-
візація інформаційно-комунікаційних технологій, зро-
стання інформаційних потоків).

Відповідної до означених параметрів та тенденцій,
відбувається зміна моделей управління підприємствами,
що дозволяє сформувати якісно нові вимоги до діяль-
ності підприємств галузі туризму, семантичне наповнен-
ня яких розглянуто у таблиці 2. Слід зазначити, що тео-
ретичним підгрунтям визначення іманентних рис
підприємства майбутнього в інтеграційних умовах ста-
ли дослідження І. Владимирової, яка сформувала базові
характеристики типових інтеграційних процесів [11]:
глобалізація, метизація, внутрішня інтегрованість
підприємств; гнучкість, адаптивність та самоменедж-
мент; автоматизація; передбачення; командна робота;
безмежність компанії; інноваційність; орієнтація на
інтереси власників, працівників, конкурентів, спожи-
вачів. Т. Іванова та В. Приходько підтримали зазначену
думку та акцентували увагу на таких рисах, як розви-
ток персоналу; деменеджеризація; деструктуризація;
інформатизація; віртуализація; соціалізація [12].

Особливості та іманентні риси туристичного
підприємства в умовах інтеграційного розвитку відби-
вають внутрішню будову інтегрованих формувань, по-
єднують економічні, юридичні, організаційні та аспек-
ти їх функціонування, враховують особливості зовніш-
нього середовища господарювання. Вони слугують фун-
даментом побудови ефективних систем управління
інтегрованими структурами.

ВИСНОВКИ
В умовах корінної та радикальної перебудови діло-

вих процесів під впливом глобалізації та інтеграції особ-
ливої актуальності набуває проблема розроблення кон-
цептуальних засад інтеграційного розвитку суб'єктів
господарювання, формування параметрів управління
інтегрованими структурами, визначення іманентних рис,
притаманних підприємствам, що функціонують в умо-
вах економіки, орієнтованої на інтеграційний розвиток.
Обгрунтовано, що врахування специфічних особливос-
тей інтеграційних процесів та їх реалізація у туризмі
потребує розроблення новітньої концепції управління
інтегрованими суб'єктами господарювання. Визначено
порівняльні характеристики, притаманні старій індуст-
ріальній економіці та новітній, сформовано параметри
сучасної та майбутньої моделей управління суб'єктами
туристичної діяльності. Розроблено нові вимоги до
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функціонування підприємств галузі туризму з урахуван-
ням інтеграційних тенденцій, розкрито їх семантичне
наповнення; запропоновано іманентні риси та базові ха-
рактеристики підприємства майбутнього, що розви-
вається в інтеграційних умовах.

Розглянуті параметри та іманентні риси інтегра-
ційного розвитку суб'єктів туристичної діяльності спри-
ятимуть удосконаленню управління інтегрованими ут-
вореннями на засадах впровадження положень кон-
цепції інтеграційного розвитку.

Таблиця 2. Іманентні риси туристичного підприємства в умовах інтеграційного розвитку

Джерело: розроблено автором.

Основні іманентні риси Семантичний зміст характеристичних ознак 

Глобалізація діяльності  сучасне підприємство повинне розробляти та реалізовувати глобальну стратегію, що дозволить їй діяти в різних 

країнах на будь-якій стадії ланцюжка створення доданої вартості. Це сприятиме як діяльності на зарубіжних 

ринках з використанням зовнішніх ресурсів: туристично-рекреаційних, матеріальних, трудових, тощо, так і 
залучення іноземного споживача до споживання вітчизняного туристичного продукту  

Побудова діяльності на 
засадах стратегічного 

партнерства  

підприємство не обов'язково повинне мати повний набір всіх видів діяльності щодо створення та реалізації 
туристичного продукту. Суб’єкти можуть стратегічно співпрацювати з партнерами для консолідованого створення 

вартості (виробництво туристичного продукту) або виконання певних управлінських функцій (маркетинг, продаж 

турів; розробка інновацій, стратегічне управління, автоматизація тощо): контракт, контрактне управління, мережа, 

кластер тощо 

Внутрішнє інтегрування 

змісту й характеру 

управлінської діяльності 

інтегрований суб’єкт господарювання – організація з перехресними функціями управління. Замість традиційної 

жорсткої функціональної спеціалізації, організаційна побудова характеризується матричним типом, оскільки 

кожне управлінське рішення буде передбачати інтеграцію та координацію континууму управлінських функцій 

Організаційна гнучкість, 

адаптивність. 

Самоменеджмент 

інтегрованим суб’єктам, що діють у мінливому та турбулентному зовнішньому середовищі, важливо вміти швидко 

адаптуватися до змін на ринках та в ареолі середовища свого функціонування. Адаптивність – найважливіша 

властивість організації, яка може забезпечуватися цілеспрямованим, систематичним навчанням та розвитком 

працівників, включенням само менеджменту в процес діяльності.  

Активне використання 

інформаційних 

технологій, глобальних 
інформаційних систем 

сучасне підприємство характеризується активізацією використання інформаційних технологій та систем у межах 

здійснення операційного процесу туристичної діяльності, розроблення та прийняття управлінських рішень. 

Ступінь автоматизації безпосередньо визначає ефективність внутрішньої діяльності, результати роботи, 

можливості консолідації виробничих й обслуговуючих процесів партнерів та досягнення стійких конкурентних 

переваг на ринку 

Орієнтація на стратегічне 

передбачення, лідерство 

в умовах поєднання різнорідних суб’єктів в межах партнерства, необхідність злагодженого управління, швидких й 

відповідальних дій працівників можна забезпечити шляхом створення механізмів чіткого, довготермінового 

стратегічного передбачення, встановлення спільної мети та напрямів діяльності, на досягненні яких будуть 

зосереджуватись інтегровані зусилля  

Горизонтальні принципи 

організаційної будови  

департаментизація підприємства має являти горизонтальну структуру. Пірамідальні організаційні будови 

перетворяться в плоскі. Це сприятиме спрощеній та менш ієрархічній взаємодії ланок управління та підрозділів та 

забезпечить зростання персональної відповідальності працівників (індивідуумів, груп, організацій в межах 

стратегічного партнерства) 

Пріоритет групової 

(командної) роботи 

основний ресурс інтегрованого утворення – працівники, які формуються в автономні групи (команди). 

Підприємства, які націлені на розвиток персоналу, постійне підвищення його творчої й виробничої віддачі, 

зростання інтересу, замученості, умотивованості й відповідальності працівників стають більш успішні від своїх 
конкурентів. Це сприяє перетворенню знань у компетенції, а отже, ринковому успіху 

Орієнтація на власників 
ресурсів 

в умовах залучення інвестицій до розвитку туризму має приділятися істотна увага не тільки своїм акціонерам, але 
й інтересам інших власників капіталу, чого вимагають закони корпоративного управління 

Безмежність розміру 
організації 

розширення інтеграційних зв'язків між конкурентами, постачальниками, споживачами, створення інтегрованих 
підприємств, мереж, кластерів стирають традиційні границі підприємств. Компанії об'єднуються, щоб використати 

специфічні ринкові можливості, які для окремо взятих самостійних підприємств не існують. Функції й процеси, 

що реалізуються на міжорганізаційному рівні та в інтегрованому просторі, неможливо досягти в окремій компанії 

Орієнтація на 

конкуренцію 

конкуренція є вирішальною умовою прискореного розвитку підприємства й організації виробництва інноваційних 

туристичних продуктів. Для туристичних продуктів та підприємств їхній життєвий цикл стає усе коротшим, 

інтеграційні процеси сприяють спільному впровадженню інновацій, реорганізації компаній, що продовжує їх 

життєвий цикл 

Орієнтація на 

задоволення потреб 

конкретних клієнтів 

ринкова орієнтація й задоволення потреб споживачів будуть залишатися ключовими факторами успіху 

підприємства. Успішна організація має розуміти поточні й майбутні проблеми клієнтів, виконувати їхні вимоги та 

прагнути до перевищення їхніх очікувань. Система заохочень і компенсацій виходячи з рівня задоволення потреб 

клієнта слугує дієвим механізмом отримання ринкових переваг у конкурентній боротьбі. Інтеграційні процеси 

виступають передумовою та можливістю забезпечення високої якості туристичних послуг на основі впровадження 

систем управління якістю на засадах стандартів ISO-9001  

Інноваційність у мінливих зовнішніх умовах інноваційність має здійснюватися вчасно й ефективно. Для реалізації цієї мети 

інтегровані суб’єкти мають більше можливостей: створення департаментів інновацій та НДР; розроблення 

інноваційних туристичних продуктів, технологій обслуговування та управління; формування кластерів, бізнес-

інкубаторів, технопарків тощо  

Орієнтація на додану 

вартість і на якість 

щоб бути конкурентноздатними, підприємства майбутнього повинні бути впевнені в тому, що їхня діяльність 

забезпечує створення доданої вартості; з цією метою розвиток інтеграційних процесів відбувається між суб’єктами, 

пов’язаних логістично через ланцюг створення вартості (створення, реалізації та споживання туристичного продукту) 

Орієнтація на створення 

корпоративного ділового 

іміджу 

корпоративний діловий імідж виступає ключовим нематеріальним активом інтегрованої структури, що виступає 

предметом купівлі-продажу, капіталізації та ринкової вартості бізнесу 

Цінність відносин створення цінностей через взаємовигідні та взаємозалежні стосунки та відносини між суб’єктами інтеграційної 

діяльності  

Безперервність та 

систематичність взаємодії 

акцент на довгострокові бізнес-відносини, їх міцність, що досягається шляхом взаємної відповідальності між 

агентами, споживачами, публічними організаціями та формування довіри; узгодженість спільних дій  

Процесний підхід передбачається, що бажаного результату інтегровані підприємства зможуть досягти ефективніше, якщо діяльністю 

та пов’язаними з нею ресурсами управлятимуть як процесами; що зробить суб’єктів максимально адаптивними до 

змін у навколишньому середовищі 

Системний підхід зорієнтований на те, що управління інтеграційними процесами як системою сприятиме підприємству 

результативніше та ефективніше досягти мети; управління зв’язками між учасниками інтегрованої структури як 
сприятиме виникненню синергетичного ефекту 

Постійне поліпшення удосконалення спільної діяльності, оптимізація системи управління інтеграційною взаємодією учасників 
необхідно вважати незмінною метою функціонування та розвитку підприємства 
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