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У ñòàòò³ íà îñíîâ³ óзàãàëüíåííÿ ñó÷àñíèх фîðì ïàðòíåðñòâà â òóðèñòè÷í³é ñфåð³ ïðîâåäåíî ïîð³âíÿëüíèé 
àíàë³з îñîбëèâîñòåé ñï³âïðàö³ ì³æ ñóб’єêòàìè òóðèñòè÷íîї ³íäóñòð³ї â ÷àñòèí³ фîðìóâàííÿ òóðèñòè÷íèх 
äåñòèíàö³é. Çðîбëåíî âèñíîâîê ïðî òå, щî äëÿ зàбåзïå÷åííÿ êîíêóðåíòíèх ïåðåâàã ó òóðèзì³ ï³äïðè-
єìñòâà ìàюòü îбìåæåòèñü òàêèìè ³íñòðóìåíòàìè äåðæàâíî-ïðèâàòíîãî ïàðòíåðñòâà ÿê ³íфðàñòðóêòóðí³ 
³íâåñòèö³éí³ фîíäè, ³íфðàñòðóêòóðí³ äåïîзèòè, ³íфðàñòðóêòóðí³ îбë³ãàö³ї. Íàòîì³ñòü íåîбх³äíî íàäàâàòè 
ïåðåâàãè ñàìîðåãóëюâàííю ÷åðåз ï³äïðèєìíèöüê³ ñï³ëêè òà îб’єäíàííÿ. 
Êлючові слова: ãëîбàë³зàö³ÿ â òóðèзì³, ïàðòíåðñòâî, äåðæàâíî-ïðèâàòíå ïàðòíåðñòâî, ñòðàòåã³÷íèé 
àëüÿíñ, фðàí÷àéзèíã, ìåðåæà ï³äïðèєìñòâ, êëàñòåð.

Постановка проблеми. У ïðîöåñ³ фîðìóâàííÿ 
³íñòèòóö³éíîї ³íфðàñòðóêòóðè òóðèñòè÷íîãî 
ðèíêó ðåã³îíó ïîâèíåí зä³éñíюâàòèñÿ ïîñòóïîâèé 
ïåðåх³ä â³ä äåðæàâíîãî ðåãóëюâàííÿ êîíêóðåíö³ї 
â òóðèзì³ äî ñàìîðåãóëюâàííÿ ÷åðåз ï³äïðèєì-
íèöüê³ ñï³ëêè òà îб’єäíàííÿ. У ñó÷àñíèх óìîâàх 
ñàìîðåãóëюâàííÿ ñòàє îäíèì ³з íàéâàæëèâ³шèх 
åëåìåíò³â фîðìóâàííÿ êîíêóðåíòíîãî ñåðåäîâèщà 
â òóðèзì³, à ââåäåííÿ ³íñòèòóòó ñàìîðåãóëюâàííÿ 
ñïðèÿє éîãî фîðìóâàííю ³ ðîзâèòêó. Уñêëàäíåííÿ 
зîâí³шíüîãî ñåðåäîâèщà, íåîбх³äí³ñòü äîñòóïó äî 
ãëîбàëüíèх ðèíê³â, à òàêîæ íàбîðó ³íфîðìàö³éíèх 
òåхíîëîã³é äëÿ êîîðäèíàö³ї âíóòð³шíüîîðãàí³зà-
ö³éíîї ðîбîòè, ф³íàíñîâ³ ïðîбëåìè àêòóàë³зóюòü 
ñòðàòåã³÷íå ïàðòíåðñòâî ì³æ îðãàíàìè ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ñóб’єêòàìè òóðèñòè÷íîї ä³ÿëü-
íîñò³.

Àíàë³з äîñë³äæåíü ³ ïóбë³êàö³é. Пèòàííÿ 
ðîзâèòêó òóðèзìó, éîãî åфåêòèâíèх ³íñòðó-
ìåíò³â бóëè äîñë³äæåí³ â ðîбîòàх L. Dwyer, 
R. Mellor, Z. Livaic, D. Edwards, C. Kim, Ò. Òêà-
÷åíêà, Д. Бàñюêà, Ì. Бîñîâñüêîї, Ì. Ìàëüñüêîї, 
Î. Люб³öåâîї òà ³í. Âîäíî÷àñ óìîâè ãëîбàë³зàö³ї 
òà зàêîíîì³ðíîñò³ ³íòåãðàö³éíèх ïðîöåñ³â, ÿê³ 
íåю âèêëèêàí³, àêòóàë³зóюòü ïðîбëåìè ðîзâèòêó 
фóíêö³îíóâàííÿ ï³äïðèєìñòâ òóðèñòè÷íîї ³íäó-
ñòð³ї, ÿê³ ìàюòü зàбåзïå÷èòè íå ò³ëüêè âëàñíó 
êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü, àëå é ñòàëèé ðîзâè-
òîê òåðèòîð³é, ãðîìàäè òà 
òóðèñòè÷íèх ðåñóðñ³â.

Мета дослідження. 
Ìåòîю ñòàòò³ є îãëÿä ïðàê-
òè÷íèх ìåхàí³зì³â фîðìó-
âàííÿ ñòðàòåã³ї ðîзâèòêó 
â³ò÷èзíÿíîї òóðèñòè÷íîї 
ñфåðè â óìîâàх ãëîбàë³зàö³х 
òà ì³æíàðîäíîї ³íòåãðàö³ї.

Âиклад основного мате-
ріалу. Â³äïîâ³äíî äî âèìîã 
ÇУ «Пðî òóðèзì» ó÷àñíèêè 
â³äíîñèí, щî âèíèêàюòü ï³ä 
÷àñ зä³éñíåííÿ òóðèñòè÷íîї 
ä³ÿëüíîñò³, – юðèäè÷í³ îñîбè 
òà ãðîìàäÿíè, ÿê³ íàäà-
юòü òóðèñòè÷í³ ïîñëóãè, 
зàëåæíî â³ä ìåòè ìîæóòü 
óòâîðюâàòè îб’єäíàííÿ ï³ä-
ïðèєìñòâ, щî є юðèäè÷íèìè 
îñîбàìè (÷è бåз ñòâîðåííÿ 
юðèäè÷íîї îñîбè) àбî âñòó-
ïàòè â òàê³ îб’єäíàííÿ â 
ïîðÿäêó, âèзíà÷åíîìó Гîñ-
ïîäàðñüêèì êîäåêñîì Уêðà-
їíè òà ³íшèìè зàêîíàìè.

²з ìåòîю ðåàë³зàö³ї òà зàхèñòó ñâîїх ïðàâ ³ 
зàêîííèх ³íòåðåñ³â ó ãàëóз³ òóðèзìó ñóб’єêòè 
òóðèñòè÷íîї ä³ÿëüíîñò³ ìîæóòü ñòâîðюâàòè íåïðè-
бóòêîâ³ îðãàí³зàö³ї ó ñфåð³ òóðèñòè÷íîї ä³ÿëüíîñò³ 
â ïîðÿäêó, âèзíà÷åíîìó Цèâ³ëüíèì êîäåêñîì 
Уêðàїíè àбî Çàêîíîì Уêðàїíè «Пðî îб’єäíàííÿ 
ãðîìàäÿí» ÷è ³íшèìè зàêîíàìè [1].

²íòåãðàö³ÿ öå îäíî÷àñíî ïðîöåñ ³ ðåзóëüòàò 
îб’єêòèâíîãî ðîзâèòêó ñï³âïðàö³ ì³æ ñóб’єêòàìè 
ãîñïîäàðюâàííÿ з ìåòîю ðåàë³зàö³ї ñòðàòåã³÷íèх 
äîâãîñòðîêîâèх ö³ëåé íà îñíîâ³ âзàєìîâèã³äíîãî 
îбì³íó зíàííÿìè, зíèæåííÿ ð³âíÿ íåâèзíà÷åíîñò³ 
òà ðèзèêó, зì³öíåííÿ ð³âíÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæ-
íîñò³ òà ³íшèх åфåêò³â. Çб³ëüшèòè åêîíîì³÷í³ 
ïåðåâàãè зà ðàхóíîê ñèíåðã³éíèх åфåêò³â ìîæíà 
шëÿхîì фîðìóâàííÿ ëàíöюãà òóðф³ðì, ÿê³ ìàюòü 
ð³зíó òåðèòîð³àëüíó ëîêàö³ю, ãåíåðóюòü òóðèñ-
òè÷í³ ïîòîêè. Çà òàêèх óìîâ òóðèñòè÷íèé ïðîäóêò 
бóäå фîðìóâàòèñÿ ÷àñòèíàìè з ìåòîю ïîâíîãî 
зàäîâîëåííÿ ïîòðåб ñïîæèâà÷à.

²íòåãðàö³ю â òóðèзì³ ìîæíà êëàñèф³êóâàòè зà 
íàñòóïíèìè íàïðÿìàìè. (äèâ. ðèñ. 1).

Âåðòèêàëüíà ³íòåãðàö³ÿ є ìîæëèâ³ñòю ñòâî-
ðåííÿ íîâèх ïðîäóêò³â (âèä³â ä³ÿëüíîñò³), àëå 
ïîòðåбóє зíà÷íîãî êàï³òàëó òà îбîðîò³â.

Гîðèзîíòàëüíà ³íòåãðàö³ÿ – îб’єäíàííÿ îäíî-
òèïíèх ï³äïðèєìñòâ, щî íàëåæàòü äî îäíîãî ð³âíÿ 
â ëàíöюз³ ñòâîðåííÿ âàðòîñò³ ³ є ì³æ ñîбîю êîí-

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класифікація видів інтеграції 
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: Кооперація – часткова втрата економічної самостійності 

Об’єднання – повна втрата юридичної самостійності 

Вертикальна - об’єднання підприємств, що пов’язані спільною участю у 
виробництві, продажі та споживанні 

«вперед» – від туроператора до турагента (об’єднання ключових 
учасників, чиї послуги необхідні для формування турпослуги) 

«назад» – від туроператора до постачальника (об’єднання з 
підприємствами, що беруть участь у збуті) 

Горизонтальна  – об’єднання (поглинання) однотипних підприємств, що 
належать до одного рівня в ланцюзі створення вартості.  

Конгломеративна  – об’єднання підприємств різних за профілем 

Ðис. 1. Êласифікація інтеграційниõ процесів у туризмі
Джерело: складено автором
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êóðåíòàìè [2, ñ. 180]. Пðè öüîìó òóðèñòè÷í³ ï³ä-
ïðèєìñòâà íå âòðà÷àюòü ф³íàíñîâîї, юðèäè÷íîї òà 
ãîñïîäàðñüêîї ñàìîñò³éíîñò³ з ìåòîю ëîб³юâàííÿ 
ïðîфåñ³éíèх ³íòåðåñ³â, à ñàìå: фîðìóâàííÿ íîâèх 
òóðèñòè÷íèх íàïðÿìê³â òà ìàðшðóò³â; ïðîñòîðîâå 
ðîзшèðåííÿ б³зíåñó.

Òåíäåíö³ÿìè ñó÷àñíèх ³íòåãðàö³éíèх ïðîöåñ³â 
ó òóðèзì³ є òàê³:

– ñàìîю ðîзïîâñюäæåíîю îðãàí³зàö³éíîю фîð-
ìîю ³íòåãðàö³ї є âèðîбíè÷à é êîíòðàêòíà êîîïåðàö³ÿ;

– зðîñòàє ê³ëüê³ñòü ïàðòíåðñüêèх óãîä ì³æ 
âåëèêèì, ñåðåäí³ì òà ìàëèì б³зíåñîì; 

– âåðòèêàëüíà ³íòåãðàö³ÿ â³äбóâàєòüñÿ шëÿхîì 
ñòâîðåííÿ ñòðàòåã³÷íèх òóðèñòè÷íèх ñï³ëîê; 

– ãëîбàë³зàö³ÿ òóðèñòè÷íîãî б³зíåñó ïîñèëю-
єòüñÿ.

П³ä âïëèâîì òåíäåíö³é ãëîбàë³зàö³ї фîðìóєòüñÿ 
ãëîбàëüíèé ðèíîê òóðèñòè÷íèх ïîñëóã, ó ìåæàх 
ÿêîãî фîðìóєòüñÿ ãëîбàëüíèé ïîïèò, ïðîïîзè-
ö³ÿ, âñòàíîâëююòüñÿ єäèí³ ì³æíàðîäí³ ñòàíäàðòè 
ä³ÿëüíîñò³, ñâ³òîâ³ ö³íè íà òóðïðîäóêò. Çâè÷àéíî, 
щî ïåðåäóìîâîю ãëîбàë³зàö³ї бóëè ì³æíàðîäí³ ñèñ-
òåìè ³íфîðìàö³ї òà êîìóí³êàö³é. Íàñë³äêàìè її є 
ïîñèëåííÿ ìàñшòàбíèх âзàєìîзâÿзê³â òà ñï³âïðàö³ 
ì³æ ï³äïðèєìñòâàìè òóðèñòè÷íîãî б³зíåñó, âèíèê-
íåííÿ ãëîбàëüíèх фîðì éîãî ³íòåãðàö³ї. Гëîбàë³-
зàö³ÿ ó ñфåð³ òóðèзìó â³äбóâàєòüñÿ зà ãàëóзåâîю 
îзíàêîю (òóðîïåðàòîðñüêà (“Club Med”, “TUI”, 
“First Choice Holiday”; ãîòåëüíà (“Accor”, “Hilton 
International”); ðåñòîðàííà (“Rock”, “McDonalds” 
òà ³í.); ÷ëåíñòâî â ì³æíàðîäíèх àñîö³àö³ÿх (Ì³æ-
íàðîäí³é îðãàí³зàö³ї öèâ³ëüíîї àâ³àö³ї “ICAO”, 
Ì³æíàðîäí³é îðãàí³зàö³ї ïîâ³ðÿíîãî òðàíñïîðòó 
“IATA”) òà ³í. [3]. 

 Сòðàòåã³÷íå ïàðòíåðñòâî ðåàë³зóєòüñÿ íà 
îñíîâ³ ïðèíöèï³â âзàєìîâèã³äíîãî âèêîðèñòàííÿ 
ðåñóðñ³â, зíàíü; ñïðàâåäëèâîãî ðîзïîä³ëó äîхîä³â; 
ìàêñèì³зàö³ї ö³ííîñòåé â³ä îòðèìàíîãî äîñâ³äó â 
ìåæàх ñï³âïðàö³. 

Ðåàë³зàö³ÿ öèх ïðèíöè-
ï³â ìàє бóòè зàбåзïå÷åíà 
ìåхàí³зìàìè ñï³âðîб³òíè-
öòâà (ðèñ. 2). 

Çâè÷àéíî, ñï³âïðàöÿ 
ì³æ ñóб’єêòàìè ãîñïîäàðю-
âàííÿ íà îñíîâ³ ïðèíöè-
ï³â ñòðàòåã³÷íîãî ïàðòíåð-
ñòâà ñïðèÿє ðàö³îíàëüíîìó 
âèêîðèñòàííю òóðèñòè÷íî-
ðåêðåàö³éíèх ðåñóðñ³â, 
ïîêðàщåííю ð³âíÿ îбñëóãî-
âóâàííÿ, ðîзшèðåííю àñîð-
òèìåíòó ïîñëóã òà зàãàëîì 
ïîñèëåííю ð³âíÿ ïðèâàбëè-
âîñò³ òóðèñòè÷íîї äåñòèíà-
ö³ї. Пîòåíö³àë ñòðàòåã³÷íîãî 

ïàðòíåðñòâà â òóðèзì³ фîðìóєòüñÿ íà îñíîâ³ ïîєä-
íàííÿ ф³íàíñîâèх, âèðîбíè÷èх, óïðàâë³íñüêèх ³ 
íàóêîâèх ðåñóðñ³â, à ñàìà ñï³âïðàöÿ ìîæå ðåàë³-
зîâóâàòèñÿ ó фîðì³ ñîюзó, êîíñîðö³óìó, ì³æãàëó-
зåâèх òà ðåã³îíàëüíèх ìåðåæ ñï³âïðàö³. 

Ìåðåæåâà ñòðóêòóðà ïåðåäбà÷àє íàÿâí³ñòü 
ñò³éêèх â³äíîñèí (îðãàí³зàö³éíèх, åêîíîì³÷íèх, 
ф³íàíñîâèх, ³íфîðìàö³éíèх òà ³í.) ì³æ ñóб’єêòàìè 
ãîñïîäàðюâàííÿ, ðåзóëüòàòîì ÿêèх є ñèíåðã³éí³ 
åфåêòè, ÿê³ зàбåзïå÷åí³ äîâ³ð÷èìè â³äíîñèíàìè, 
îбîâ’ÿзêîâ³ñòю âèêîíàííÿ ì³æ ÷ëåíàìè ìåðåæ³, à 
ñàìà ìåðåæà є ãàðàíòîì äîбðîïîðÿäíîñò³ (òàбë. 1).

Гîëîâíèì ïðèíöèïîì фóíêö³îíóâàííÿ ìåðåæ-
íîї ñòðóêòóðè є ãíó÷ê³ñòü – ñïðîìîæí³ñòü ñèñòåìè 
ðåàãóâàòè íà зì³íè ó âíóòð³шíüîìó òà зîâí³ш-
íüîìó ñåðåäîâèщ³.

Пðèíöèïè ðîзâèòêó ïåðåäбà÷àюòü, щî îðãàí³-
зàö³ÿ ìåðåæíîї ñòðóêòóðè äëÿ зàбåзïå÷åííÿ ñâîãî 
ðîзâèòêó ìàє äîòðèìóâàòè âíóòð³шí³é ïîðÿäîê 
(äîòðèìàííÿ óìîâ âзàєìîä³ї â ìåðåæ³); ñòèìóëю-
âàòè ³í³ö³àòèâó ñâîїх ñòðóêòóðíèх ï³äðîзä³ë³â; 
îð³єíòóâàòèñÿ íà ñòàб³ëüíèé ð³ñò; ïðàöюâàòè зà 
ïðèíöèïîì зàâîюâàííÿ ³ зì³öíåííÿ äîâ³ðè äî 
ìåðåæ³ з бîêó її ïàðòíåð³â. Дîòðèìàííÿ öèх ïðèí-
öèï³â ïîхîäèòü â³ä âèх³äíèх ïðèíöèï³â ïðèбóò-
êîâîñò³ ³ ðîñòó âàðòîñò³ ñòðóêòóðíèх ï³äðîзä³ë³â 
ìåðåæíîї ñòðóêòóðè.

Ìåðåæà є зðó÷íîю фîðìîю ñï³âïðàö³, îñê³ëüêè 
òóò фîðìóєòüñÿ îñîбëèâèé ìåхàí³зì êîîðäèíàö³ї 
ä³ÿëüíîñò³ ì³æ ó÷àñíèêàìè ñïðÿìîâàíèé íà äîñÿã-
íåííÿ ñï³ëüíèх ñòðàòåã³÷íèх ö³ëåé її åêîíîì³÷íî 
ñàìîñò³éíèх ó÷àñíèê³â. Êð³ì òîãî, бðàê зàêð³-
ïëåíîї îðãàí³зàö³éíî-ïðàâîâîї фîðìè íå äîзâîëÿє 
äåðæàâíèì ñòðóêòóðàì зàñòîñîâóâàòè òðàäèö³éí³ 
ìåòîäè âïëèâó äî òàêèх óòâîðåíü [5].

Òàêèì ÷èíîì, åфåêòèâí³ñòü òóðèñòè÷íîї ìåðåæ³ 
зàбåзïå÷óєòüñÿ íàÿâí³ñòю ãîðèзîíòàëüíèх â³äíî-
ñèí, ÿê³ ³íòåãðóюòü ñï³ëüí³ ä³ї òà â³ëüíèì âèбîðîì 
îðãàí³зàö³éíî-ïðàâîâîãî îфîðìëåííÿ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційний 
мех нізм 

Правовий 
 механізм 

Управлінський 
механізм Напрям партнерства. 

Організаційно-правова 
форма інтегрування. 
Кількість учасників. 

Організаційна структура. 
Компетенції учасників у 

загальній структурі 
інтеграції. 

Комунікації між 
учасниками 

Стратегічний потенціал. 
Ступінь централізації. 

Стратегії розвитку. 
Контроль результатів. 
Моніторинг порушень 

договірних зобов’язань. 
Мотивація учасників. 

Ідентифікація правових умов 
співробітництва з різними 

партнерами.  
Розроблення концепції реалізації 

партнерства, письмового 
декларування намірів щодо 

співпраці з партнерами. 
Формалізація відносин та 
управління співпрацею. 

Розробка програм спільних дій. 
Розробка стандартів 

Ðис. 2. Меõанізм стратегічного партнерства в туристичниõ дестинаціяõ
Джерело: складено автором

Òàбëèöÿ 1
Îснови ефективного партнерства в межаõ мережевої співпраці

Ñинергійні ефекти Фактори взаємодії елементів  
у мережі

Принципи ефективності співпраці в 
мережі

- ïîшèðåííÿ зíàíü òà ³íфîðìàö³ї; 
- фîðìóâàííÿ ðåïóòàö³ї; 
- зìåíшåííÿ ñòóïåíÿ íåâèзíà÷åíîñò³;
- åфåêòè ìàñшòàбó; 
- зíèæåííÿ òðàíñàêö³éíèх âèòðàò;
- зíèæåííÿ âèòðàò íà ðåêëàìó;
- äîâ³ðà ó ñïîæèâà÷à òà ïàðòíåð³â.

- ìàéíîâ³ ïðàâà ñòðóêòóðíèх ï³äðîзä³-
ë³â ìåðåæ³;
- âèб³ð ì³æф³ðìîâîãî îбì³íó;
- хàðàêòåð ³ ð³âåíü âíóòð³шíüîìåðåæ-
íîї êóëüòóðè (ð³âåíü ³íäèâ³äóàëüíîї 
àâòîíîìíîñò³, íàïðÿì, ð³âåíü ï³ä-
òðèìêè, ñòèìóëюâàííÿ, ³äåíòèф³êîâà-
íîñò³, óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè â ìåðåæ³);
- ðåâåíü ìåðåæíîãî êîíòðîëю

- ïðèíöèï зíàíü ³ äîñâ³äó ï³äïîðÿäêó-
âàííÿ ñï³ëüí³é ìåò³; 
- ï³äòðèìàííÿ âíóòð³шíüîї êóëüòóðè;
- ñïðàâåäëèâîãî ðîзïîä³ëó ñèñòåìíîãî 
åфåêòó; 
- íàä³éíîñò³ òà ñòàб³ëüíîñò³ ³íфîðìà-
ö³éíèх êàíàë³â; 
- îб’єäíàíí³ êëю÷îâèх òåхíîëîã³é ³ 
êîìïåòåíö³é; 
- ðîзâèòêó îñâ³òè â ìåæàх ìåðåæ³;
- ï³äòðèìàííÿ âíóòð³шíüîї êîíêóðåí-
òîñïðîìîæíîñò³; êîìàíäíîї âзàєìîä³ї. 

Джерело: складено на основ³ [4]
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Пîñë³äîâí³ñòü ä³é äëÿ зàбåзïå÷åííÿ ìåðåæåâîї 
âзàєìîä³ї ìîæå âèãëÿäàòè òàê:

– ïîñòàíîâêà â³з³ї, ñòðàòåã³÷íèх ö³ëåé òà зàäà÷ 
ìåðåæ³;

– îбґðóíòóâàííÿ ìîäåë³ ìåðåæåâîї âзàєìîä³ї;
– ³äåíòèф³êàö³ÿ ïîòåíö³éíèх ó÷àñíèê³â òà 

âèзíà÷åííÿ ð³âíÿ їхíüîї ãîòîâíîñò³ äî âêëю÷åííÿ 
â ìåðåæó;

– фîðìóâàííÿ ìîäåë³ óïðàâë³ííÿ (âèзíà÷åííÿ 
ñòóïåíю öåíòðàë³зàö³ї її ó÷àñíèê³â); 

– фîðìàë³зàö³ÿ â³äíîñèí òà óïðàâë³ííÿ ñï³âï-
ðàöåю â ìåðåæ³; 

– âèзíà÷åííÿ êîìïåòåíòí³ñíîãî ñåðåäîâèщà 
ìåðåæ³, ðîзïîä³ë фóíêö³é ì³æ ó÷àñíèêàìè 
ìåðåæ³; 

– ïîбóäîâà ñèñòåìè ìîòèâàö³ї ó÷àñíèê³â ìåðå-
æåâîї âзàєìîä³ї; 

– ìîí³òîðèíã åфåêòèâíîñò³ ìåðåæåâîї âзàєìî-
ä³ї. 

Гîëîâí³ зàäà÷³ з êîîðäèíàö³ї âзàєìîä³ї ëÿãàюòü 
íà êîîðäèíàö³éíèé öåíòð ìåðåæ³ (ðèñ. 3).

Д³ÿëüí³ñòü ó ñфåð³ òóðèзìó ïåðåäбà÷àє ïàðò-
íåðñòâî ì³æ ï³äïðèєìñòâàìè âñ³єї òóðèñòè÷-
íîї ³íäóñòð³ї òà ñóì³æíèх ãàëóзåé. Цå ïîëåã-
шóє òà ïðèñêîðює ðîзðîбêó íîâèх ïðîäóêò³â, 
ñïðèÿє ïîäîëàííю ðèíêîâèх бàð’єð³â, äîзâîëÿє 
ïåðåâåñòè íàäëèшêîâ³ âèðîбíè÷³ ïîòóæíîñò³ 
íà ïðèбóòîê. Çà öèх óìîâ äîðå÷íî ðîзãëÿíóòè 
³íòåãðàö³ю ó фîðì³ ñòðàòåã³÷íîãî àëüÿíñó, êîí-
ñîðö³óìó.

Сòðàòåã³÷íèé àëüÿíñ – óãîäà ïðî êîîïåðàö³ю 
äâîх àбî б³ëüшå íåзàëåæíèх ф³ðì äëÿ äîñÿãíåííÿ 
ïåâíèх êîìåðö³éíèх ö³ëåé, äëÿ îòðèìàííÿ ñèíåð-
ã³ї îб’єäíàíèх ³ âзàєìîäîïîâíюâàëüíèх ñòðàòåã³÷-
íèх ðåñóðñ³â êîìïàí³é [6].

Òàêà фîðìà ñï³âïðàö³ є б³ëüш äèíàì³÷íîю, 
ë³бåðàëüíîю щîäî ñâîбîäè 
ïàðòíåð³â. Â³äíîñèíè ñï³âï-
ðàö³ ó ñòðàòåã³÷íîìó àëüÿíñ³ 
÷³òêî ïîзíà÷åí³, зàбåзïå÷åíÿ 
ðåñóðñàìè, ðîзïîä³ë ïîñëóã òà 
ïðîäóêö³ї ñòàб³ëüí³. Àëüÿíñè 
ñòâîðююòü íà ïåâíèé òåðì³í, 
âîíè ðîзïàäàюòüñÿ, êîëè íåîб-
х³äí³ñòü â îб’єäíàíí³ â³äïàäàє 
(ðèñ. 4). 

Íàéâèщîю фîðìîю êîîïå-
ðóâàííÿ â òóðèзì³ є êëàñòåðè – 
äîбðîâ³ëüíå îб’єäíàííÿ ï³äïðè-
єìíèöüêèх ñòðóêòóð, íàóêîâèх 
óñòàíîâ, îðãàí³â âëàäè íà 
îñíîâ³ ³ííîâàö³ї òà äîòðèìàííÿ 
åêîíîì³÷íèх ³íòåðåñ³â êîæíîãî 
éîãî ó÷àñíèêà з ìåòîю ï³äâè-
щåííÿ êîíêóðåíòîзäàòíîñò³ 
ïðîäóêö³ї é åêîíîì³÷íîãî ðîñòó 
ðåã³îíó òà ãàëóз³ [7].

Пåðåäóìîâîю ñòâîðåííÿ 
êëàñòåðó є òðèâàëå фóíêö³î-
íóâàííÿ ïàðòíåðñüêîї ìåðåæ³. 
Îäíàê ì³æ ìåðåæåю ³ êëàñòå-
ðàìè є ð³зíèöÿ:

1. Íà â³äì³íó â³ä êëàñ-
òåðà, ìåðåæà ìîæå фîðìóâà-
òèñÿ бóäü-äå ³ ìîæå бóòè íå 
ïðèâ’ÿзàíà äî ïåâíîї ãåîãðà-
ф³÷íîї òåðèòîð³ї.

2. У ìåðåæ³ îбìåæåíå ÷ëåí-
ñòâî, à êëàñòåð – â³äêðèòà ñèñ-
òåìà.

3. Ìåðåæà ґðóíòóєòüñÿ íà 
êîíòðàêòíèх â³äíîñèíàх ³ 

зîбîâ’ÿзàííÿх, à êëàñòåð – íà ñîö³àëüíèх ö³ííîñ-
òÿх, äîâ³ð³, âзàєìîðîзóì³íí³.

4. Ìåðåæà ñïðîщóє äëÿ ó÷àñíèê³â ñêëàäíèé 
âèðîбíè÷èé ïðîöåñ. Êëàñòåð ñòâîðює ïîïèò ³ зàëó-
÷àє êîìïàí³ї з³ ñхîæèìè ³ âзàєìîäîïîâíюâàëü-
íèìè ïîñëóãàìè.

5. Ìåðåæà зàñíîâàíà íà êîîïåðàö³ї, êëàñòåð – 
íà êîîïåðàö³ї òà êîíêóðåíö³ї.

6. Ìåðåæà ìàє зàãàëüíó б³зíåñ-зàäà÷ó, êëàñ-
òåð – êîëåêòèâíå бà÷åííÿ [8].

7. Êëàñòåð є ñêëàäíîю ñèñòåìîю, â ä³ÿëüíîñò³ ÿêîї 
âèä³ëÿюòü ì³í³ìóì òðè âзàєìîïîâ’ÿзàíèх «зîíè»: 
фóíêö³îíàëüíà, òåðèòîð³àëüíà òà ñòðàòåã³÷íà [8]. 

Уñ³ зàзíà÷åí³ фîðìè є ³íñòðóìåíòàìè ñàìîðåãó-
ëюâàííÿ. Дåðæàâíî-ïðèâàòíå ïàðòíåðñòâî (ДПП) 
шèðîêî зàñòîñîâóюòü ó òóðèзì³ ï³ä ÷àñ ðåàë³зàö³ї 
³íфðàñòðóêòóðíèх ïðîåêò³â, ó ì³æíàðîäíîìó ìàð-
êåòèíãó òà ðåêëàìí³é ä³ÿëüíîñò³, â ïðîåêòàх ³з 
збåðåæåííÿ ³ ðîзâèòêó òóðèñòè÷íî-ðåêðåàö³éíèх 
ðåñóðñ³â. У òóðèñòè÷í³é ñфåð³ íàéêðàщå âèêîðèñ-
òîâóâàòè òàê³ ³íñòðóìåíòè ДПП ÿê ³íфðàñòðóê-
òóðí³ ³íâåñòèö³éí³ фîíäè, ³íфðàñòðóêòóðí³ äåïî-
зèòè, ³íфðàñòðóêòóðí³ îбë³ãàö³ї.

Âисновки. Îòæå, â ñó÷àñíèх óìîâàх ñàìîðå-
ãóëюâàííÿ ñòàє îäíèì ³з íàéâàæëèâ³шèх åëå-
ìåíò³â фîðìóâàííÿ êîíêóðåíòíîãî ñåðåäîâèщà â 
òóðèзì³. Сòðàòåã³÷íå ïàðòíåðñòâî âèзíà÷åíî ïð³-
îðèòåòíèì âåêòîðîì ðîзâèòêó ñòðàòåã³÷íîãî ïàðò-
íåðñòâà â òóðèзì³, щî äàє ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè 
äîäàòêîâ³ ñòðàòåã³÷í³ ïåðåâàãè ï³ä ÷àñ збåðå-
æåííÿ ñàìîñò³éíîñò³ ó÷àñíèê³â. Îãëÿä ñó÷àñíèх 
фîðì îðãàí³зàö³ї ñï³âïðàö³ äîзâîëèòü ï³äïðèєì-
ñòâàì îбðàòè îïòèìàëüí³ óìîâè äëÿ ïàðòíåðñòâà 
зàðàäè íàбóòòÿ íèìè êîíêóðåíòíèх ïåðåâàã òà 
í³âåëюâàííÿ íåãàòèâíèх íàñë³äê³â ãëîбàë³зàö³ї â 
ðîзâèòêó ðåã³îíó. 
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Формування форм взаємодії в мережі 

Формування стратегічних задач  
та напрямів взаємодії. 

Створення сектору знань та 
 інноваційного розвитку. 

Підготовка кадрів для перспективних видів 
діяльності туристичної мережі. 

Нормативно-правове забезпечення взаємодії 
та реалізації мережевих проектів 

Задачі координації взаємодії в мережі 

 

Класифікація стратегічних альянсів у туризмі 

За організаційною формою: За сферою діяльності: 

альянси з акціонерною участю в 
наявних підприємствах 

консорціуми 

альянси зі слабкою кооперацією 

стратегічні альянси зі створенням 
спільних підприємств 

альянси з реалізації проектів 
НДДКР у туризмі 

альянси з організації спільного 
виробництва 

альянси зі спільного освоєння 
нових ринків 

Ðис. 4. Форми функціонування стратегічниõ альянсів у туризмі
Джерело: складено автором

Ðис. 3. Задачі координаційного центру  
мережевої співпраці туристичної дестинації

Джерело: складено автором
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Ðезюме
Â ñòàòüå îбîбщåíы ñîâðåìåííыå фîðìы ïàðòíåðñòâà â òóðèñòè÷åñêîé ñфåðå. Пðîâåäåí ñðàâíèòåëüíыé 
àíàëèз îñîбåííîñòåé ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó ñóбъåêòàìè òóðèñòè÷åñêîé èíäóñòðèè â ÷àñòè фîðìèðîâàíèÿ 
òóðèñòè÷åñêèх äåñòèíàöèé. Сäåëàí âыâîä î íåîбхîäèìîñòè óìåíüшåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî âìåшàòåëüñòâà 
â ðàзâèòèå òóðèñòè÷åñêèх äåñòèíàöèé è ðàñïðîñòðàíåíèå ñîâðåìåííых фîðì ïàðòíåðñêèх îòíîшåíèé.
Êлючевые слова: ãëîбàëèзàöèÿ â òóðèзìå, ïàðòíåðñòâî, ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîå ïàðòíåðñòâî, ñòðàòåãè-
÷åñêèé àëüÿíñ, фðàí÷àéзèíã, ñåòü ïðåäïðèÿòèé, êëàñòåð.
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STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE DEVELOPMENT OF TOURIST DESTINATIONS

Summary
The article reviews modern forms of partnership in the tourism sector. Carried out a comparative analysis of 
the characteristics of cooperation between subjects of the tourism industry in the area of formation of tourist 
destinations. The conclusion is made about the need to reduce government intervention in the development 
of tourist destinations, and the spread of modern forms of partnership.
Key words: globalization in tourism, partnership, public-private partnership, strategic alliance, franchising, 
business network, cluster.


