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СиСТеМний ПідХід до РоЗВиТкУ СПіВПРаці  
ТУРиСТиЧниХ ПідПРиЄМСТВ

Аналіз економічного стану туристичних підприємств регіонального рівня, що розвиваються у фазі економічного спаду, дає змогу констатувати, 
що економічна стабільність має здійснюватися на основі використання антикризових моделей, однією з яких є модель співпраці в організації 
регіонального туристичного бізнесу. механізм розвитку співпраці пропонується розглядати як динамічну систему станів взаємозв’язків під-
приємств туристичної галузі, досконалих бізнес-операцій у встановленому періоді, що характеризуються кількістю, досягаються за допомо-
гою використання в туристській практиці методик оцінки та інструментів забезпечення позитивної динаміки параметрів надійності партнерів 
по турбізнесу і впливають на ефективність регіонального туристського виробництва. Дане питання обумовлює необхідність інноваційного 
осмислення традиційних економічних теорій і принципів, підсилює потребу в комплексній розробці методологічних питань по заданій про-
блематиці.
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СиСТеМный ПодХод к РаЗВиТиЮ СоТРУдниЧеСТВа ТУРиСТиЧеСкиХ коМПаний
Анализ экономического состояния туристических предприятий регионального уровня, развивающихся в фазе экономического спада, позво-
ляет констатировать, что экономическая стабильность должна осуществляться на основе использования антикризисных моделей, одной из 
которых является модель сотрудничества в организации регионального туристического бизнеса. механизм развития сотрудничества пред-
лагается рассматривать как динамическую систему состояний взаимосвязей предприятий туристической отрасли, совершенных бизнес-
операций в определенном периоде, которые характеризуются количеством, достигаются с помощью использования в туристской практи-
ке методик оценки и инструментов обеспечения положительной динамики параметров надежности партнеров по турбизнесу и влияют на 
эффективность регионального туристского производства. Данный вопрос обусловливает необходимость инновационного осмысления 
традиционных экономических теорий и принципов, усиливает потребность в комплексной разработке методологических вопросов по за-
данной проблематике.
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Analysis of economic state of tourism enterprises of the regional level, developed in the phase of economic recession, allows stating that economic 
stability should be based on use of anti-crisis models, one of which is the model of co-operation in organisation of the regional tourism business. 
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Вступ. У сучасних умовах розвитку економіки України 
діяльність туристичної галузі набуває зростаючого зна-
чення, зокрема, функціонування туристичних підприємств 
у регіонах. Для сприяння становлення регіонального ту-
ризму виникає необхідність у нових методологічних осно-
вах, які спрямовані на економічний розвиток туристичних 
підприємств. 

одним із важливих показників, що характеризує ста-
більний економічний стан туристичних підприємств висту-
пає середньорічний показник частки послуг з організації 
подорожувань у загальному обсязі реалізованих послуг 
в Україні. За останні роки цей показник досягав від 1,0 до 
1,26%. Діяльності туристичних підприємств у регіоні спри-
яють різні форми і види туризму, зумовлені відповідними 
економічними чинниками та інфраструктурою.

Відсутність ефективних механізмів економічного роз-
витку туристичних підприємств, наявність конкурентного 
ринку у взаємодії з регіоном впливали на те, що фактично 
працювали 77,1 – 66,0% зареєстрованих туристичних під-
приємств [8].

чимало українських науковців і практиків у своїх 
працях розглядали проблеми формування, економічного 
розвитку, питання організації діяльності підприємств, се-
ред них: о. І. Амоша, І. П. Булєєв, В. А. Василенко, В. П. Ви-
шневський, Р. м. Лепа, Д. м. Стеченко, в туристичній галузі: 
о. В. Виноградова, В. Ф. Данильчук, о. В. Єфремов, В. Ф. Ки-
фяк, м. П. мальська, Ф. Ю. Поклонський, Л. м. Саломатіна, 
Н. Д. Свірідова, т. І. ткаченко, С. Ю. цьохла, Л. м. Шульгіна. 
Разом з тим, питання методологічних основ економічного 
розвитку туристичних підприємств у регіоні є недостатньо 
дослідженими. це обумовило необхідність проведення на-
укових досліджень у цьому напрямку та визначило тему 
статті, її мету і завдання.

У фазі економічного спаду регіональний туристич-
ний бізнес має здійснюватися на основі принципово но-
вих – антикризових – моделей, що базуються, передусім, 
на імперативах раціональності, економічності, наукового 
передбачення управлінських рішень. 

Упровадження нових елементів у систему організації 
регіонального туристського виробництва припускає пере-
будову основних (формування, просування і реалізацію 
турпродуктів) і допоміжних (фінансове забезпечення тур-
бізнесу) процесів, які реалізуються в туристичній галузі 
та вимагають перегляду договірних умов, зміну зовнішніх 
і  внутрішніх логістичних процесів і взаємозв’язків. ці осо-
бливості висувають вимоги, яким повинні відповідати ме-
тоди та інструменти організації туристичного бізнесу у фазі 
економічного спаду і подальшого виходу з кризи.

однією з головних рис сучасної української еконо-
міки, зокрема туризму, є накладення фінансової кризи на 
кризу довіри, що обумовлює доцільність їх розгляду в єди-
ному контексті. Саме організаційно-економічні моделі від-
новлення довіри і розвитку співпраці мають бути визнані 
антикризовими. На думку автора, саме об’єднання зусиль 
і засобів партнерів по бізнесу створить умови вирішення 
ключових регіональних проблем, дозволить заповнити 
дефіцит інвестицій і реанімувати купівельний попит, пере-

дусім, за рахунок перерозподілу міжнародних і міжрегіо-
нальних туристських потоків. таким чином, нові еко номічні 
умови функціонування туристичної сфери, що обумовлені 
зміною фази економічного циклу, вимагають системного 
перегляду ідеології організації бізнес-стосунків у туризмі.

тривалий час загальновизнаним індикатором розви-
тку туристичної сфери була позитивна динаміка чисельнос-
ті господарюючих суб’єктів, кількості укладених договорів, 
операцій купівлі-продажу в цілому по галузі або з розра-
хунку на одного туроператора. Високі темпи зростання 
цих показників означали інтенсифікацію підприємницької 
активності, а конкуренція в туризмі сприяла розширенню 
асортименту і збільшенню обсягів збуту туристичних про-
дуктів і послуг. За допомогою конкуренції, при обмежених 
потужностях якісних об’єктів інфраструктури досягалося 
відносно ефективне ведення туристичного бізнесу і забез-
печувався позитивний вплив туризму на економіку біль-
шості регіонів нашої країни.

В умовах економічної кризи реалізуються ті ж залеж-
ності: хвиля банкрутств і добровільна ліквідація суб’єктів 
туристської галузі призводять до істотного скорочення до-
говірних операцій, падіння обсягів продажів і завантажен-
ня туристських потужностей. Разом з тим, загальновідома 
феноменальна здатність туристичної галузі, що полягає 
в значному випередженні темпів її зростання (в умовах 
економічного зростання) над темпами зростання еконо-
міки і суттєвому відставанні темпів зниження в туристич-
ному бізнесі (в умовах економічної кризи) від темпів спаду 
в економіці означає, що своєчасне впровадження антикри-
зових моделей ведення туристичного бізнесу сприятиме 
збереженню конкурентних позицій, завойованих регіона-
ми в умовах економічного зростання і сили позитивного 
впливу туризму на регіональну економіку.

Автором підготовлено масив фактологічної інформації 
і виконано ранжування регіонів за рівнями розвитку співп-
раці в туристичній сфері (табл. 1). Критеріями ранжування 
виступали кількість укладених партнерських угод, обсяги 
продаж, завантаження туристських потужностей.

Результати ранжування підтверджують правомірність 
висунутої гіпотези про необхідність використання моделі 
співпраці в організації регіонального туристичного бізне-
су в умовах системної економічної кризи. Визначальними 
передумовами реалізації моделі співпраці є:

а) перевага в територіально-галузевій системі України 
регіонів з високими і середніми рівнями розвитку 
співпраці в туризмі в докризовий період. Досягну-
тий у фазі економічного зростання рівень розвитку 
співпраці (партнерства) означає, що багато суб’єктів 
регіонального туристичного бізнесу здатні само-
стійно підтримувати докризовий рівень заванта-
ження туристичних потужностей в умовах еконо-
мічного спаду на основі впровадження в туристську 
практику технологій відновлення довіри і розвитку 
партнерства [6];

б) зниження підприємницької активності і конкурен-
тоспроможності багатьох суб’єктів туріндустрії, ско-
рочення чисельності суб’єктів турбізнесу і кількості 
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бізнес-операцій, потребують застосування нових 
антикризових форм збереження конкурентних по-
зицій у фазі економічного спаду. основні фактори 
конкурентоспроможності в умовах системної еко-
номічної кризи актуалізують такі компетенції, як: пе-
редбачення ситуації, яке базується на знаннях між-
народного туристичного ринку, напрямів провідних 
міжнародних, міжрегіональних і регіональних ту-
ристичних потоків і технологій їх перерозподілу; ве-
дення бізнесу на принципах якісного, безпечного та 
лояльного за вартістю туристичного виробництва, 
технологіях організації подорожей і вибору надій-
них партнерів на основі довіри;

в) суттєве скорочення обсягів державного фінансуван-
ня та інших видів державної підтримки туристичної 
сфери, обмежені можливості кредитування турбіз-
несу, зниження інвестиційної активності більшості 
регіонів обумовлюють необхідність об’єднання зу-
силь і капіталів дієздатних туристичних організацій 
в умовах системної економічної кризи.

Перехід на модель співпраці в організації регіональ-
ного туристичного бізнесу у фазі економічного спаду обу-
мовлює необхідність інноваційного осмислення тради-
ційних економічних теорій і принципів, підсилює потребу 
в  комплексній розробці методологічних питань по заданій 
проблематиці [9].

Автором запропоновано поняття методології розви-
тку співпраці в регіональному туризмі, що становить іде-
ологічну основу авторських наукових досліджень і базис 
для розробки інструментів економічної теорії і господар-
ської практики.

методологію розвитку співпраці в регіональному ту-
ризмі пропонується розглядати як вчення про принципи, 
механізми і форми логічної організації регіонального ту-
ристичного виробництва. В основу пропонованої методо-

логії покладено системний підхід до розуміння і розвитку 
співпраці в туризмі (рис.1). Під співпрацею туристичних 
підприємств, на думку автора, слід розуміти організаційно-
економічні взаємодії суб’єктів туризму, що базуються на 
довірі, яка склалася в процесі спільної діяльності або 
в  результаті надання сторонніх гарантій з метою макси-
мального задоволення потреб споживачів туристичного 
продукту.

Проведений аналіз ланцюжка процесних взаємозв’яз-
ків у турбізнесі виявив чотири категорії суб’єктів-партне-
рів: туроператорів, постачальників туристських послуг, 
турагентів, гарантів. Ідентифікованих суб’єктів об’єднує за-
гальна мета: отримання максимального прибутку на основі 
забезпечення туристів якісним і безпечним відпочинком. 
мета визначає конкретні завдання і ролі суб’єктів.

Постачальники туристських послуг, зазвичай, є влас-
никами майнових комплексів, транспортних засобів та 
інших необоротних активів. Володіння нерухомим май-
ном забезпечує високий рівень капіталізації постачаль-
ників туристських послуг і визначає значущість їх стану 
на ринку.

Постачальники – єдина категорія учасників організа-
ційно-економічних відносин (із позначених вище), яка 
управляє завантаженістю власних туристичних потужнос-
тей. По суті, постачальники послуг – це класичні вироб-
ники послуг, котрі несуть відповідальність за дотримання 
стандартів і якість обслуговування туристів. На перший 
погляд, саме постачальники керують ринковою ситуаці-
єю. Проте тут є безліч нюансів. Зазвичай, під час подорожі 
туриста обслуговує не один постачальник, а декілька. Ко-
жен постачальник працює автономно і відповідає за якість 
власних послуг. Сучасний турист звертається до турфірми 
саме для того, щоб отримати комплекс послуг у вигляді го-
тового якісного турпродукту і звільнити себе від чисельних 
контактів, складнощів, які необхідно враховувати при ор-

Таблиця 1
Ранжування регіонів за рівнями розвитку організаційно-економічних стосунків у туристичній галузі

категорії регіонів за рівнями розвитку співпраці  
у туристичній сфері

кількість областей 
заданих категорій 

регіонів

Питома вага, 
%

Модель, що рекомендована 
для організації регіонального 

туристичного виробництва

Регіони з високим рівнем
розвитку співпраці в туризмі (Західний, 
Причорноморський)

5 33 саморегуляція

Регіони з середнім рівнем
розвитку співпраці в туризмі (центральний, 
Харківський)

7 47 співпраця

Регіони з низьким рівнем 
розвитку співпраці в туризмі (Донецький, 
Придніпровський)

3 20 адміністрування

Разом 15 100 -
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ганізації відпочинку. Комплектацію послуг у турпродукти 
забезпечують туроператори. Саме вони виступають голов-
ною ланкою, яка об’єднує в єдине ціле зусилля представ-
ників туріндустрії. Саме туроператори керують заванта-
женням потужностей на основі договорів укладених із  по-
стачальниками послуг, регулюють якість обслуговування 
на маршрутах і в офісах продаж [8].

Належний рівень капіталізації туроператорів, який 
підтверджує їх спроможність і дієздатність, на договірній 
основі забезпечують гаранти (страхові компанії і банки). Га-
ранти володіють високим рівнем капіталізації (переважно 
за рахунок власних фінансових активів) і при виникненні 
непередбачених обставин відшкодовують туристам зби-
ток, нанесений останнім з вини туроператорів. Гаранти 

оцінюють фактичний рівень завантаження туристських по-
тужностей: реалізація проблемних турів і відшкодування 
збитку туристам означає зниження ефективності викорис-
тання туристських потужностей протягом поточного часу 
і  на майбутнє.

турагенти забезпечують реалізацію сформованих ту-
роператорами турпродуктів туристам. Рівень капіталізації 
турагентів зазвичай низький, проте роль у забезпеченні за-
вантаження туристських потужностей істотна. Активність 
турагентів визначає рівень обсягів продажів, який прямо-
пропорційний завантаженню туристських потужностей.

Використовуємо заявлену категоризацію, а також сис-
темний підхід, що відображає ланцюжок взаємозв’язків 
у турбізнесі, і отримаємо три системи партнерських відно-

Рис.1. Системний підхід до розвитку співпраці туристичних підприємств [9]

Система співпраці туристичних підприємств

Транспортні організації

Система співпраці щодо фінансового 
забезпечення процесів формування, 

просування та реалізації 
турпродукту

Система співпраці щодо 
формування турпродукту

Система співпраці щодо 
просування та реалізації 

турпродукту

Засоби розміщення

Банківські установи

Страхові компанії

Організації дозвілля

Страхові компанії

Заклади ресторанного 
господарства

Консульства

Туроператори

Турагенти

Механізм розвитку співпраці 
в системі 

«туроператор – турагент»

Механізм розвитку співпраці 
в системі 

«турфірма – споживач 
туристичних послуг»

Механізм розвитку співпраці 
в системі

 «туроператор – гарант»

Механізм розвитку співпраці 
в системі 

«туроператор – постачальник 
туристичних послуг»
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син туріндустрії: туроператор – гарант, туроператор – по-
стачальник туристських послуг, туроператор – турагент 
– споживач. В основу цього угрупування покладені про-
цеси, які складають основу механізму туроперейтингу. 
Кожен процес має специфіку, визначену складом госпо-
дарських операцій, комерційних операцій, взаємозв’язків 
і учасників. Водночас всі процеси мають договірну основу, 
оформлюються відповідно до сталих традицій господар-
ської практики і реалізуються при безпосередній участі 
туроператорів. Саме туроператори проявляють ініціативу 
і  встановлюють взаємозв’язки, які приводять до комерцій-
них результатів і визначають рівень задоволення потреб 
туристів подорожами.

Система являє собою сукупність об’єктів і процесів, які 
іменуються компонентами, є взаємозалежними і взаємоді-
ючими, утворюють єдине ціле, що характеризується таки-
ми властивостями, котрі відсутні в  її складових елементах, 
окремо взятих [7]. Сукупність таких властивостей зветься 

емерджентністю системи, що стає в центрі визначення 
системи і відрізняє її від комплексу. Як вже відзначалося 
раніше, комплекс може бути визначений через свої компо-
ненти, в той час як для системи це принципово неможливо. 
Зазначимо, що в даному випадку системи можуть бути по-
стійними, коли емерджентна властивість зберігається три-
валий час і тимчасовими, коли емерджентна властивість 
формується і зберігається досить обмежений час, після 
чого система розпадається. Важливе значення має пробле-
ма розбивки систем на підсистеми у  випадку, коли кількість 
елементів досить велика. У цьому випадку, через обмеже-
ність можливостей дослідника задача формування емер-
джентної властивості стає практично нерозв’язною. тому 
і  проводиться заміна дослідження властивостей елементів 
дослідженням емерджентних властивостей підсистем. 

Для прикладу розглянемо процес формування емер-
джентної властивості в сукупності «туроператор, поста-
чальник послуги» (рис. 2).

Об’єкт постачання послуги

Емерджентна властивість
Туроператор

Рис. 2. Сукупність «клієнт – об’єкт постачання послуги» як система

Сукупність «туроператор, постачальник послуги» утво-
рює систему, що існує обмежений час. При цьому інформа-
ція про те, чи скористається туроператор послугами даного 
підприємства (наприклад, готелю), не може бути апріорі 
отримана лише шляхом вивчення туроператора чи поста-
чальника послуги. Дійсно, отримані внаслідок маркетин-
гових досліджень характеристики туроператора не дозво-
лять досліднику однозначно вирішити проблему прийнят-
тя ним рішення стосовно отримання послуги. тому система 
«туроператор – об’єкт постачання послуги» відрізняється 
від сукупності «туроператор, об’єкт постачання послуги» 
виникненням емерджентної властивості  – нової інформації 
про певні стандарти надання послуги, проведення бізнес-
операцій, надійності партнерів і дає можливість говорити 
про систему, а не просто сукупність елементів.

Розглянемо тепер питання формування системи в  су-
купності «безліч об’єктів постачання, туроператор» на при-
кладі трьох клієнтів (рис. 3). 

У цьому випадку емерджентна властивість туропера-
тора постачання послуги як системи (Еопп) формується на 
підставі таких:

1) емерджентної властивості сукупності постачальни-
ків послуг(Ек);

2) емерджентної властивості при взаємодії першого 
постачальника і туроператора (Е1 як емерджентна 
властивість 1);

3) емерджентної властивості при взаємодії другого 
постачальника і туроператора (Е2 як емерджентна 
властивість 2);

4) емерджентної властивості при взаємодії постачаль-
ника і туроператора (Е3 як емерджентна власти-
вість  3).

У загальному випадку емерджентна властивість може 
мати велику кількість характеристик, і конкретне її уявлен-
ня залежить від характеру проблеми, що розв’язується. Пи-
тання емерджентності розкрито.

Розвиток бізнес-взаємозв’язків у запропонованих си-
стемних групуваннях може бути забезпечений за допомо-
гою: 

а) механізмів розвитку співпраці в системі «туропера-
тор – постачальник туристських послуг» при форму-
ванні і реалізації турпродуктів; 

б) механізмів розвитку співпраці в системі «тур опе-
ратор – турагент – споживач» при просуванні та ре-
алізації турпродуктів; 

в) механізмів розвитку співпраці в системі «тур опе-
ратор – гарант» при фінансовому забезпеченні про-
цесів формування, просування і реалізації турпро-
дуктів.

механізм розвитку співпраці пропонується розгляда-
ти як динамічну систему станів взаємозв’язків підприємств 
туристичної галузі, досконалих бізнес-операцій у встанов-
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Рис. 3. Сукупність «безліч об’єктів постачання послуги, туроператор» як система 

леному періоді, що характеризуються кількістю, досяга-
ються за допомогою використання в туристській практиці 
методик оцінки й інструментів забезпечення позитивної 
динаміки параметрів надійності партнерів по турбізнесу, 
і що впливають на ефективність регіонального туристсько-
го виробництва. тоді створювані механізми матимуть єди-
ну сутнісну основу і взаємно обумовлюватимуть один од-
ного, утворюючи єдиний методологічний комплекс. Разом 
з  тим, кожен механізм матиме специфіку, яка визначається 
складом комерційних операцій, взаємозв’язків і учасників-
партнерів удосконалених стосунків. 

Загальноприйняте визначення поняття «розвиток» є 
спрямованою, закономірною, не спроможною до вороття 
зміною матерії і свідомості, їх універсальних властивостей. 
В результаті розвитку виникає новий якісний стан об’єкта – 
його складу чи структури [8]. 

Узагальнюючи вищевикладене, сутність поняття 
«ефективність розвитку співпраці» із системних позицій 
можна сформулювати як ступінь відповідності отриманого 
результату від якісної зміни складу, зв’язків, функціонуван-
ня сукупності ресурсів і суб’єктів, що взаємопов’язані та 
взаємодіють між собою, утворюючи єдине ціле в сфері сво-
єї діяльності, тому ступеню, який повинен мати місце при 
всій повноті виконання цією сукупністю своїх функцій.

Посилення системного ефекту забезпечується стійким 
зростанням, який повинен підтримуватися безупинною 
роботою «конвеєру», створюючи нові напрямки бізнесу. 

Розглянуті з технологічних позицій тенденції і зако-
номірності розвитку підприємств свідчать, що об’єднання 
ринкових партнерів в єдине ціле набувають все більшої 
значущості в господарській діяльності й організаційних 
процесах. Розвиток у напрямку туристичного бізнесу, 
в якому координаційні зв’язки в більшості частині будуть 

забезпечені технічними засобами й знаходяться в Україні 
на стадії розвитку, стає основою господарських відносин 
між підприємством і його клієнтами, співробітниками і ді-
ловими партнерами. 

Висновок. особлива роль і значення туризму в еконо-
міці регіону визначається тим, що він є одночасно частиною 
соціальної (туризм як соціальне явище) і гос подарсько-
економічної сфери. Значущість туризму і  пов’я заної з ним 
діяльності в соціальній сфері визначається наступними ці-
льовими функціями:

доведення матеріальних і нематеріальних благ до  �
споживача;
обслуговування процесу споживання; �
створення умов для зміни видів діяльності населен- �
ня (зміни сфери зайнятості і трудової мобільності) 
і  відпочинку;
забезпечення охорони здоров’я; �
формування і підтримка соціально-культурного рів- �
ня населення.

туризм, займаючи важливе місце в суспільстві, пере-
ймає на себе найважливіші соціальні функції:

відновлення психофізичних ресурсів суспільства; �
сприяння розвитку і відновленню працездатності  �
людини і раціональному використанню вільного 
часу;
забезпечення зайнятості населення і зростання  �
його доходів;
спрямованість на підтримку і відновлення рекреації  �
регіонів та ін.

Характер туризму як особливої соціально-економічної 
сфери розвитку суспільства при умілій постановці справи 
може успішно поєднувати в собі і ринкові аспекти еконо-
мічних зв’язків, і соціально орієнтовані цілі розвитку сус-

Об’єкт 
постачання 2

Туроператор

Об’єкт 
постачання 1 Емерджентна  властивість 

сукупності постачальників

Емерджентна  
властивість 1

Емерджентна  
властивість 3

Емерджентна  
властивість 2

Емерджентна властивість 
системи

Об’єкт 
постачання 3
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пільства в цілому і окремих регіонів. При цьому соціальний 
аспект туризму повинен виступати як мета, а ринковий ас-
пект – як засіб її реалізації.

отже, туристська і пов’язана з нею діяльність впливає 
на розвиток багатьох секторів економіки і соціальної сфе-
ри регіону, вносячи пожвавлення і розставляючи певні ак-

центи в цій діяльності. це ще раз доводить, що доходи від 
туризму здатні не тільки створити додаткові стимули еко-
номічного розвитку території, але створити необхідні пе-
редумови і умови по збереженню її культурно-історичного 
і природного потенціалу.


