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На сучасному етапі розвитку еконо-
мічних відносин глобалізаційні проце-
си охопили всі сфери світового госпо-
дарства, у тому числі й туристичну га-
лузь. Нині туризм є одним з найбільш 
динамічних і прибуткових серед усіх 
галузей світового господарства. Про 
глобальність туризму та пріоритет-
ність у світовій економіці свідчать до-
сить значні доходи від туризму, що 
складають 8 % світового експорту і 30 
% міжнародної торгівлі послугами, 
щорічне зростання світових туристич-
них потоків на 4–5 %.

Нині в Україні туристичну діяль-
ність провадять понад шість тисяч ві-
тчизняних організацій, які можуть 
прийняти туристів. Проте, згідно із 
статистичними даними Державної 
служби статистики України, упродовж 
2000–2018 рр. кількість громадян 
України, які виїжджали за кордон 
збільшилася у 6 разів, а внутрішні ту-

ристичні потоки країни зменшилися 
майже навпіл. Отже, позитивне вирі-
шення окреслених проблемних питань 
у туристичній сфері країни є досить 
актуальними в умовах сьогодення.

Активізація розвитку вітчизняної 
туристичної індустрії та подолання не-
гативних тенденцій стане можливим 
шляхом впровадження інновацій у га-
лузь. Згідно зі світовим досвідом, ши-
роке застосування інновацій може при-
звести до створення конкурентоспро-
можних туристичних товарів і послуг 
на національному та міжнародному 
ринках. Одним із інноваційних підхо-
дів є становлення та функціонування 
сучасної конкурентоспроможної інду-
стрії туризму є інтеграція [1].

Під інтеграцією розуміється вста-
новлення таких взаємовідносин між 
підприємствами, які забезпечують дов-
гострокове зближення генеральних ці-
лей підприємств, що інтегруються, й 
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надають підприємствам вагомі перева-
ги. Однією з її форм є регіональне ту-
ристичне товариство (РТТ) – добро-
вільне об’єднання зацікавлених осіб, 
створене з метою координації діяль-
ності учасників, забезпечення захисту 
їхніх прав, інтересів у державних і ін-
ших органах, загальній реалізації різ-
номанітних програм і проектів щодо 
розвитку туристичної галузі й розподі-
лу прибутку, отриманої від їхнього 
здійснення. Основна мета його ство-
рення – координація діяльності всіх 
зацікавлених у розвитку рекреації 
суб’єктів шляхом об’єднання їхніх зу-
силь, ресурсів, ідей на базі наявних 
природно-рекреаційних ресурсів із за-
лученням органів місцевого самовря-
дування.

Регіональні туристичні товариства 
сприяють формуванню ринку турис-
тичних послуг; вдосконаленню інфра-
структури й розвитку міжнародного й 
внутрішнього туризму; організації й 
ліцензуванню підприємницької діяль-
ності в галузі внутрішнього й міжна-
родного туризму тощо.

Окрім сприяння управлінню регіо-
нальним розвитком туризму, створення 
таких територіально-господарських 
утворень також сприятиме подоланню 
депресивного характеру регіональної 
економіки, стимулюватиме структурні 
перетворення, активізує підприєм-
ницьку діяльність, пом’якшить про-
блеми зайнятості [2]. Це також може 
бути умовою підвищення життєвого 
рівня населення, залучення інвестицій, 
нарощування експорту, пожвавлення 
інноваційної діяльності, підвищення 

ефективності використання ресурсів. 
Організаційними формами управління 
регіональним розвитком туризму мо-
жуть виступати маркетингові консор-
ціуми, конгломерати, громадські орга-
нізації при навчальних закладах, які 
готовлять фахівців з туризму, 
об’єднання, створені з метою просу-
вання конкретного туристичного про-
дукту, туристсько-інформаційні цен-
три. Об’єднання зусиль дозволить не 
тільки забезпечити високий рівень об-
слуговування, широкий діапазон ре-
креаційних послуг, а й раціональне 
використання рекреаційних ресурсів і 
земель, узгодження заходів по їхній 
охороні, відновленню й підвищенню 
рекреаційної привабливості, що обу-
мовить ріст конкурентоспроможності 
регіональної економіки. Передача зе-
мельних ділянок суб’єктам господарю-
вання може здійснюватися на умовах 
оренди, концесії, субконтрактинга або 
франчайзинга.

Істотним завданням регіональної 
управлінської організаційної структу-
ри сфери туризму й рекреації є ство-
рення відповідних інформаційних цен-
трів, адже без реклами й інформації, 
що залучає споживачів певних послуг, 
розвиток туристсько-рекреаційної ді-
яльності неможливий. Виходячи з цьо-
го держава заохочує регіональний роз-
виток туризму, створюючи для цього 
відповідні економічні й політичні умо-
ви, підтримуючи імідж туристичних 
регіонів, фінансуючи, наприклад, за-
кордонні PR – акції по рекламуванню 
їх як привабливих для туризму місце-
востей, виключаючи при цьому лобію-
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вання державою інтересів окремих 
підприємницьких структур, що є не-
припустимим.

Найпоширенішими й найефектив-
нішими й найменш ризиковим форма-
ми інтеграції на ринку туристичних 
послуг ХХІ століття є стратегічні 
альянси та франчайзинг. Члени альян-
сів зберігають свою економічну неза-
лежність лише в тих напрямках, де не 
здійснюється співпраця. На відміну від 
мереж й готельних кооперацій страте-
гічні альянси є об’єднаннями незалеж-
них туристичних підприємств, але 
вони об’єднуються за всіма параметра-
ми, а не за деякими, як кооперативи і 
їхньою метою є формування та досяг-
нення, головним чином, стратегічних 
цілей щодо прибутку, зростання, збіль-
шення обсягів та розширення сегмен-
тів ринку, створення конкурентних пе-
реваг.

Таким чином, сучасні туристичні 
мережі являють собою різноманітну 
сукупність розгалужених груп турис-
тичного бізнесу, пов’язаних між собою 
складно переплетеними організаційни-
ми, інформаційними, економічними, 
фінансовими, та іншими відносинами, 
певним чином інтегруючими спільні 
дії. Мережі виконують кілька 
взаємопов’язаних функцій, а саме: по-
ширення загальнодоступної і конфі-
денційної інформації; рейтингування 
(ранжування) підприємств і формуван-
ня репутації; встановлення довірчих 
відносин і зменшення ступеня неви-
значеності; надання взаємодопомоги 
на формальній та неформальній осно-
вах; зниження трансакційних витрат, 

пов’язаних із взаємодією з незнайоми-
ми партнерами [3].

Теоретичне осмислення проблеми 
формування та розвитку інтеграційних 
процесів у туризмі як напряму регулю-
вання його розвитку пов’язано із випе-
реджаючим зростанням економіки на 
основі розвитку різних форм інтеграції 
суб’єктів господарювання загалом. Воно 
дозволило зробити висновок про відсут-
ність наукових розробок, пов’язаних із 
систематизацією особливостей інтегра-
ційних процесів у туризмі.

Це ускладнює завдання регіональ-
ного регулювання галузі через враху-
вання специфіки інтеграційних проце-
сів в туризмі. З метою удосконалення 
теорії та практики визначення специ-
фіки інтеграційних процесів у туризмі 
приділено увагу обґрунтуванню осо-
бливостей та іманентних ознак інте-
граційних процесів суб’єктів турис-
тичної діяльності, визначено їх вплив 
на параметри та динаміку інтегровано-
го розвитку [4].

Перспективи подальших розвідок у 
цьому напрямку дозволить розробляти 
дієві механізми управління інтегрова-
ними утвореннями та регулювання їх 
регіонального розвитку.
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