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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Динамічний процес трансформаційних перетворень в

Україні та світовому економічному просторі, активізація
перманентних економічних процесів, призводять до істот-
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PRECONDITIONS OF INTEGRATIVE PROCESSES IN TOURISM DEVELOPMENT

У статті здійснено теоретичне осмислення необхідності розвитку інтеграційних процесів на

різних ієрархічних рівнях економічної системи, що пов'язано із глобалізацією та інтернаціона-

лізацією бізнесу, посиленням конкуренції, активізацією трансформаційних перетворень в Ук-

раїні та світовому економічному просторі у напрямі партнерства, співпраці, пошуку нових пер-

спектив та векторів розвитку взаємодії підприємств. Це дозволило зробити висновок про не-

обхідність конструктивного наукового переосмислення передумов та мотиваційних чинників

інтегрування, особливостей та іманентних ознак здійснення інтеграційних процесів. З метою

подолання зазначених теоретично-методологічних та прикладних проблем, запропонована

систематизація та класифікація чинників та умов інтеграції суб'єктів туристичної діяльності у

площині узгодження зовнішніх та внутрішніх впливів стосовно сфери дії; визначена їх кореля-

ція з мотивами, цілями і можливостями інтеграції та вплив на реалізацію стратегічних можли-

востей учасників. Орієнтація на вирішення означених проблем розвитку інтеграційних процесів,

у подальшому дозволить розвивати теретико-методологічний базис концепції інтеграційного

розвитку суб'єктів господарювання та розробляти на її основі дієві механізми управління інтег-

рованими утвореннями.

In the article was conducted theoretical reasoning of the necessity of the integrative processes

development at different hierarchical levels of economic system, which is connected with business

globalization and internationalization, activation of transformations in Ukraine and world economic

area in the direction of partnership, cooperation, search of new prospects and vectors of development

in enterprise interaction. This allowed making a conclusion about the necessity of constructive

economic rethinking of economic subjects integrative interaction types and kinds, methodological

grounding of integration preconditions and motivational determinants, peculiarities and immanent

features of integrative processes accomplishment. With the aim of overcoming theoretical-

methodological and applied issues mentioned, was suggested systematization and classification of

determinants and conditions of integration of tourism activity subjects in the area of internal and

external influences coordination concerning incidence; was defined their correlation with motives,

purposes and integration opportunities and the influence of participants' strategic opportunities on

accomplishment. Orientation on solving issues of integrative processes development mentioned will

allow in the future developing theoretical-methodological basis of integrative development of

economic management subjects concept and developing effective mechanisms of managing

integrative formations on its basis.
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них секторальних змін та актуалізують проблему пошуку
нових моделей управління підприємствами. За умов глобаль-
них змін у підприємницькому середовищі, інтернаціоналі-
зації та глобалізації бізнесу, посилення конкуренції вини-
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кає нагальна потреба в пошуку нових перспектив та векторів
розвитку підприємств у площині консолідування діяльності,
створення передумов для розвитку інтеграційної взаємодії,
визначення особливостей та перспектив інтеграційного роз-
витку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Передумови для формування висновків щодо особли-
востей та чинників інтеграційної взаємодії визначаються як
тенденціями структурних трансформацій у економіці, так і
характером внутрішніх мотивів та чинників суб'єктів госпо-
дарювання, які спонукають їх до інтеграції. Теоретичне ос-
мислення проблеми розвитку інтеграційних процесів на
різних ієрархічних рівнях економічної системи, дозволило
зробити висновок про відсутність чіткого методологічного

обгрунтування передумов та мотиваційних чинників інтег-
рування. Науковий дискурс більшості вітчизняних та заруб-
іжних науковців свідчить про використання одностороннь-
ого методичного підходу до визначення передумов еконо-
мічної інтеграції. Так, А. Гордєєв основним мотивом роз-
витку інтегрованих формувань визначив здатність приско-
рювати розповсюдження нововведень [1, с. 24]; А. Мати-
цин — зниження трансакційних витрат [2, с. 24]; Р. Коуз —
оптимізацію витрат [3]; П. Наено, Т. Сакакі —збільшення
обсягу ресурсів [4, 5]; А. Томпсон, А. Стрікленд, К. Фей,
Д. Гарнер, Р. Оуэн, Р Конвей — подолання обмежень
з метою доступу на нові ринки [6—8]; С. Мельниченко,
П. Наено, Ж. Устервельд — можливість одержання інфор-
мації [9; 4]; Р. Фатхутдінов, С. Соколенко, С. Пивоваров,
Л. Саломатіна — необхідність трансферту технологій [10—
12]; Е. Петтігрю, С. Массіні, Т. Нумагамі — потребу в отри-
манні нових знань [13]; М. Портер, Е. Мюррей, Дж. Мехон

Таблиця 1. Теоретичне підгрунття формування передумов та стимулів інтеграційних процесів

Розроблено автором.

М. Портер [14] 

П. Наено, А. Томпсон, 

А. Стрікленд, Ю. Іванов  
[4; 18, с. 189; 19] 

Є. Ленський [20; с. 17] 

 

В. Дементьєв, 

Б. Мільнер,Ю. Якутін [16, 
21, 22] 

О. Вільханський, 

А. Наумов [23] 

отримання 
синергетичного 
ефекту; зниження 
ризиків господарської 
діяльності і 
невизначеності 
середовища існування; 
підвищення 
ефективності за 
рахунок розширення 
виробництва; 
формування спільних 
баз знань 

необхідність об'єднання 
більшого обсягу різних 
ресурсів для додаткових 
можливостей; доступ на нові 
ринки, що синтезують різні 
сфери діяльності та засновані 
на гібридних технологіях, що 
вимагають залучення 
спеціальних компетенцій; 
подолання правових обмежень 
вільного доступу на 
зарубіжний ринок; відхід від 
дублювання інвестицій і 
витрат на НДДКР; зниження 
ризиків і невизначеності; 
трансферт технологій; 

підвищення ефективності в 
міру розширення виробництва; 
можливість одержання 
інформації 

отримання додаткових 
вигод за рахунок 

концентрації виробництва 
та накопиченого досвіду; 
посилення 
монополістичних вигод та 
переваг; зниження витрат 
на розвиток підприємства 
за рахунок масштабу; 
використання фінансового 

потенціалу для виконання 
науково-дослідних робіт; 
зростання ефективності (в 
результаті зниження 
витрат, податків, 
отримання синергії); 
досягнення вигод і переваг 
від взаємного 

використання технологій 

без придбання ліцензій; 

захоплення лідерства на 
ринку 

подолання «замикаючих» 
ефектів, характерних як для 
ринкової економіки 

(дефіцит обігових коштів, 
асиметричність інформації, 
вхідні бар'єри на ринках і 
ін.); як противага державної 
координації економічної 
діяльності (дефіцит 
координації, 
інформаційного обміну, 
експансія державного 
контролю та ін.) з метою 

запобігання отримання 
«втраченого» ефекту 

встановлення стабільних 
господарських зв'язків 
між підприємствами за 
ланцюгом створення 
вартості; досягнення 
збалансованої діяльності 
підприємств на; зниження 
операційних витрат за 
рахунок збільшення 
масштабів діяльності і 
підвищення цінової 
конкурентоспроможності; 
накопичення капіталу для 
інноваційного розвитку; 
створення сприятливих 

умов для диверсифікації, 
яка забезпечує гнучкість 
реакції на зміни у 
зовнішньому середовищі 
підприємства і 
можливості маневрування 
ресурсами 

 

                                                                                                                          Продовження табл. 1 

Ю. Жуков [24, с. 14] М. Деркач [25] 
Г. Антонов, О. Іванова 

[26, с. 25-27] 
Н¸ Скопенко [27, с. 188] А. Пилипенко [28, с. 373] 

створення більш 

дієвої збутової 
мережі; 
диверсифікація 
напрямів діяльності; 
формування 
виробничо-збутових 

ланцюгів; оптимізація 
структури управління; 
виділення різних 

типів господарських 

центрів; освоєння 
ринків; податкове й 

фінансове 
планування; розвиток 

ЗЕД; зростання 
стійкості; протидія 
ризикам; зростання 
іміджу 

можливість 
взаємодоповнення ресурсів; 
придбання великих 

контрактів; отримання 
переваг на ринку капіталу; 
зайняття монопольного 

становища; збільшення 
доступу до інформації 
(know how); економія на 
роботах з розробки нових 

продуктів; підвищення 
вартості компанії і 
отримання нею нового 

статусу; прагнення 
диверсифікувати бізнес для 
підвищення рівня його 

захищеності від зміни 
ринкової кон’юнктури 

посилення конкурентної 
позиції через об'єднання 
ресурсів для отримання 
«ефекту масштабу», 

зниження трансакційних 
витрат; зростання 
внутрішнього потенціалу 
через взаємну спеціалізацію 

та партнерство; спільне 
створення вартості з метою 

виходу на нові ринки; 

одержання нових 
компетенцій та знань для 
можливості заповнення 
відсутніх навичок  

прагнення підприємця до 

зниження ризиків, рівня 
витрат і обсягу 
індивідуальної 
відповідальності 
(обмеження зобов’язань) 
та збільшення 
економічного потенціалу 
(єдність фінансових, 

технологічних та 
інтелектуальних 

можливостей); реакція на 
зміну зовнішнього 

середовища (глобалізація, 
динамізм і невизначеність 
економічних умов 
функціонування, 
зростання конкуренції, 
коливання ринкової 
кон’юнктури, 

концентрація 
виробництва та 
монополізація ринків, 
руйнування 
господарських зв’язків)  

наявність сумісності цілей та 
намірів (спільність потреб, 
стратегії, ринків, можливості 
для координації та 
контролю); подібність у 
відношенні до ресурсів та 
компетенцій (прояв синергії, 
зростання потенціалу, 
перерозподіл ресурсів; 
подолання некерованості); 
наявність різних знань та 
досвіду у різних сферах 
(стимулювання інновацій, 

економія витрат, подолання 
економічних обмежень); 
виникнення взаємних 
зобов’язань між акторами 
(перерозподіл ризиків, 
підвищення ринкової влади, 

зниження невизначеності, 
формування репутації) 
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— створення синергії [14—15]; В. Дементьєв, Б. Мільнер
— досліджують інтеграційні мотиви з позицій упущеного
ефекту [16, 17] тощо. Критичний аналіз зазначених підходів
свідчить про акцентування уваги на пошуку внутрішніх орган-
ізаційних мотивів та стимулів до інтеграції. Слід зазначити,
що жодна з перерахованих причин не може бути єдиною
достатньою умовою для розвитку інтеграції. Методологіч-
ним обгрунтуванням створення інтегрованого формування
як оптимальної моделі розвитку діяльності має слугувати
сполучення декількох мотивуючих факторів та умов. Резуль-
тати щодо варіантів групування та систематизацію переду-
мов інтеграції суб'єктів господарювання в теоретичній пло-
щині наукових досліджень представлено в таблиці 1.

Різноаспектні наукові дослідження свідчать про глибо-
ке опрацювання проблеми, але вони проводяться в загаль-
нонауковому аспекті та не враховують специфічних імпера-
тив діяльності підприємств туристичної галузі та мезо-, мак-
ро- і мікрочинників, які обумовлюють процеси інтеграції в
сфері туризму. Крім того, зважаючи на обсяги та глибину
досліджень вказаних вчених, що свідчить про значні перс-
пективи інтеграційних утворень, потребують подальшого
розвитку комплексні теоретичні та методологічні питання,
присвячені конструктивному науковому переосмисленні
інтеграційної взаємодії економічних суб'єктів, процесів їх
становлення та розвитку в галузі туризму, базисом чого має
стати методологічне обгрунтування передумов та мотива-
ційних чинників інтегрування.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є: систематизація передумов інтеграційної

взаємодії суб'єктів господарювання в галузі туризму.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В останні роки інтеграційні процеси охопили як міжна-
родний туристичний ринок, так і ринок України. Передумо-
ви для формування висновків щодо особливостей та чин-
ників інтеграційної взаємодії визначаються як тенденціями
структурних трансформацій у економіці, так і характером
внутрішніх мотивів та чинників суб'єктів господарювання, які
спонукають їх до інтеграції. Теоретичне осмислення пробле-
ми розвитку інтеграційних процесів на різних ієрархічних
рівнях економічної системи, дозволило зробити висновок
про необхідність чіткого обгрунтування передумов та моти-
ваційних чинників інтегрування.

Природно, що в основі формування чинників системної
цілісності передумов інтеграції існують різні методологічні
підходи до інтерпретації умов формування інтеграційних
процесів, покладено різні аспекти щодо групування, при

цьому можна констатувати методологічну неусталеність цієї
проблеми через неузгодженість підходів та їх сутнісно-
змістовного наповнення та відсутність систематизації пере-
думов інтеграційних трансформацій. Це не дає змоги досл-
ідникам виокремити привабливість інтеграції для всіх учас-
ників інтегрування. З метою подолання зазначених проблем,
запропоновано систематизацію та класифікацію чинників та
умов інтеграції у площині узгодження зовнішнього та внут-
рішнього (табл. 2) середовища господарської діяльності сто-
совно сфери дії, визначено їх кореляцію з мотивами та ціля-
ми інтеграції та запропоновано вплив на реалізацію страте-
гічних можливостей учасників. Таким чином, передумови
формування та розвитку інтеграційних процесів визначають-
ся такими складовими: факторами та причинами; цілями та
мотивами; можливостями, які притаманні інтеграційному
процесу з точки зору закономірностей діалектики розвит-
ку.

Логіка викладення передумов та результатів формуван-
ня інтеграційної взаємодії суб'єктів туристичної діяльності
базується на таких категоріально-понятійних одиницях, як
(рис.1): умова — обставина; особливості реальної дійсності,
за яких відбувається або здійснюється що-небудь; це яви-
ще, яке формує причину або створює можливість її дії [29,
с. 839]; передумова — попередня умова існування; виник-
нення діяння; вихідний пункт трактування [30, с. 581; 27];
фактор — (лат. factor — виконуючий, виробляючий) озна-
чає причину, рушійну силу якого-небудь процесу, явища, яка
визначає його характер або окремі риси [31, с. 832]; причи-
на — явище; що обумовлює виникнення другого явища та
виступає приводом для яких-небудь дій [30, с. 603]; мотив
— стимулююча причина [30, с. 367]; тобто внутрішня рушій-
на сила, що спонукає до дій; мета — бажаний стан об'єкту в
майбутньому [30, с. 872], уявлення про бажаний результат
діяльності [29]; можливість — це набір певних критеріїв, що
дають змогу здійснити певну дію, або послідовність дій [32];
результат — кінцевий наслідок послідовності дій [32], оста-
точний, кінцевий підсумок діяльності.

Таким чином, визначені передумови носять об'єктивний
характер, а процес їх впливу на діяльність агентів визначаєть-
ся як суб'єктивний, оскільки йому притаманні ізоморфні оз-
наки та можливості реалізації через систему управлінських
впливів.

До основних зовнішніх характеристик, що визначають
передумови інтеграційних процесів відносяться: стан еко-
номіки, економічна політика держави, кризові явища в еко-
номіці, характер конкуренції, інституційні чинники, регіо-
нальні особливості, структура ринків, характер господарсь-
ких зв'язків, наявність адміністративних перешкод, розви-
ток науково-технічного прогресу, особливості галузевого
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Таблиця 2. Структуризація передумов інтеграції суб'єктів туристичної діяльності
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розвитку, інформаційне забезпечення, соціально-культурні
та екологічні умови. Серед факторів і умов у межах скла-
дових елементів зовнішнього середовища, які мають пріо-
ритетний вплив на інтеграційні процеси можна визначити:
посилення глобалізаційних тенденцій, процеси інтернаці-
оналізації, посилення регулювання зовнішньоекономічної
діяльності, концентрація виробництва, монополізація
ринків, зростання конкуренції, недосконалість правового
регулювання господарської діяльності, зростання вимог
споживачів, ускладнення умов ведення бізнесу, нестійкість
господарських зв'язків, недосконалість інформаційної
взаємодії, необхідність охорони навколишнього середо-
вища та розвитку туристичної інфраструктури і  т.д.
Зовнішні фактори визначають мотиви і цілі інтеграції (фор-
мування систем взаємних зобов'язань, реалізація прагнен-
ня до монополізації ринків, розвиток стратегічного парт-
нерства, освоєння нових ринків, створення економічних
кластерів, реалізація стратегічних проектів, формування
інтегрованих інформаційних систем), що надалі зможе за-
безпечити додаткові можливості (ринкові, економічні, соц-
іальні і т.д.).

Структуризація внутрішніх передумов інтеграції
суб'єктів господарювання дозволила виявити такі фактори
та умови, що обумовлюють інтеграційні процеси, як капіта-
лізація вартості, збільшення витрат підприємств, зростання
потреб у ресурсах, неефективність систем менеджменту,
необхідність удосконалення технологій виробництва, обслу-
говування та управління, зростання залежності від ділових
партнерів, споживачів, органів влади, територіальна та лог-
істична роз'єднаність суб'єктів, інформаційний дефіцит і т.д.
Зазначені фактори корелюють з внутрішніми мотивами і
цілями інтегрування суб'єктів: комбінування ресурсів, більш
повне використання наявного потенціалу учасників, прагнен-
ня до зниження трансакційних витрат, проникнення на нові
ринки, збільшення ринкової влади, використання можливо-
стей ефекту масштабу, розширення сфер діяльності,
збільшення доходів і прибутків, зниження собівартості по-
слуг, посилення можливостей фінансового контролю, зро-
стання вартості компаній, впровадження екологічних та соц-
іальних стандартів, формування корпоративного бренду та
іміджу, отримання синергії в результаті ведення консолідо-
ваної діяльності і т.д. А значить, інтеграційні процеси спри-
ятимуть реалізації стратегічних можливостей учасників та
зростанню економічних, соціальних результатів їх спільної
діяльності.

ВИСНОВКИ
Теоретичне осмислення проблеми розвитку інтеграц-

ійних процесів на різних ієрархічних рівнях економічної си-
стеми, дозволило зробити висновок про відсутність чітко-
го методологічного обгрунтування передумов та мотивац-
ійних чинників інтегрування. Це ускладнює дослідження
особливостей та іманентних ознак інтеграційних процесів
в туризмі, їх вплив на параметри консолідованого розвит-
ку суб'єктів господарювання та формування новітньої кон-
цепції інтеграційного розвитку суб'єктів туристичної діяль-
ності.

З метою подолання зазначених теоретичних, методо-
логічних та концептуальних проблем, запропонована сис-
тематизація та класифікація чинників та умов інтеграції
суб'єктів туристичної діяльності у площині узгодження
зовнішніх та внутрішніх впливів стосовно сфери дії; визна-
чена їх кореляція з мотивами, цілями і можливостями інтег-
рації та вплив на реалізацію стратегічних можливостей учас-
ників.
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