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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР  
У ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

Табенська О.І. Особливості діяльності інтегрованих структур у галузі туризму. У статті проаналізо-
вані особливості діяльності інтегрованих структур у галузі туризму, стратегії активного впливу на зовнішнє 
середовище (горизонтальна і вертикальна інтеграція, концентрична і конгломератна диверсифікація). Роз-
глянуто стратегію горизонтальної інтеграції: придбання, злиття з підприємством або основним конкурен-
том, що діє в іншому сегменті ринку. Проаналізовано стратегію вертикальної інтеграції, яка свідчить, що 
підприємство розширюється в напрямах діяльності, пов’язаних із просуванням товару на ринок. Дослідже-
но стратегії розвитку туризму у Вінницькій області, запропоновано проєктну модель відносин у туристич-
но-рекреаційному кластері «Вінниччина». Об’єднавши зусилля влади, громадськості, бізнесу, можна збіль-
шити попит на туристичні продукти.

Ключові слова: інтеграція, інтеграційні процеси, стратегії розвитку, готелі, ресторани, туристична сфе-
ра, конкурентоспроможність, кластер.

Табенская О.И. Особенности деятельности интегрированных структур в области туризма. В статье 
проанализированы особенности деятельности интегрированных структур в области туризма, стратегии ак-
тивного воздействия на окружающую среду (горизонтальная и вертикальная интеграция, концентрическая 
и конгломератная диверсификация). Рассмотрены стратегии горизонтальной интеграции: приобретение, 
слияние с предприятием или основным конкурентом, действующим в другом сегменте рынка. Проанали-
зирована стратегия вертикальной интеграции, которая гласит, что предприятие расширяется в направле-
нии деятельности, связанной с продвижением товара на рынок. Исследованы стратегии развития туризма в 
Винницкой области, предложена проектная модель взаимоотношений в туристско-рекреационном кластере 
«Винниччина». Объединив усилия власти, общественности, бизнеса, можно увеличить спрос на туристиче-
ские продукты.

Ключевые слова: интеграция, интеграционные процессы, стратегии развития, гостиницы, рестораны, 
туристическая сфера, конкурентоспособность, кластер.

Tabenska Oksana. Features of the activities of integrated structures in the field of tourism. The article 
analyzes the strategies of active influence on the external environment (horizontal integration, vertical integration, 
concentric and conglomerate diversification), realized through various forms of associations, connections and trans-
actions. The strategy of horizontal integration, which is carried out when there is an acquisition or merger with an 
enterprise or the main competitor operating in another segment of the market, is considered. Also analyzed is the 
strategy of vertical integration, which shows that the company is expanding in the areas of activity associated with 
the promotion of the product on the market. Purpose is to study the innovative trends of tourism development, the 
advantages of creating an innovative cluster model for the development of regions based on synergistic effects, gen-
eral development strategies, growth strategies: market expansion, diversification, vertical, horizontal integration. 
The hotel and restaurant business is explored as the main component of the tourism industry. It is noted that the hotel 
and restaurant business contains a complex of services for tourists and is a key factor determining the prospects for 
tourism development. It is noted that in order to successfully solve a complex of tasks for the maintenance of guests, 
management of institutions with the preservation of strong competitive positions need to master the professional 
knowledge and constantly improve them. Clusters in the field of hotel business, which can be formed on the basis of 
self-organization as a result of natural integration and cooperation in relation to the provision of placement services, 
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or through strategic planning, carried out by regional or sectoral (corporate) management bodies, are analyzed. It is 
thanks to the cooperation of state authorities, scientific and research institutions, travel agencies, hotel and restau-
rant complexes, information and tourist centers, transport companies, banking institutions, and insurance companies 
increasing the competitiveness of enterprises and organizations and there is a synergistic effect.

Key word: cluster, tourist operators, global problems of humanity, innovative cluster model sinergistical effect, 
integration, integration processes. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі про-
блемі економічного районування належить особливе 
місце в теорії регіональної організації праці. Це 
пов'язано з тим, що комплексність розвитку окремих 
галузей, міжгалузевих утворень, господарських цен-
трів у складі економічних районів виступає важливою 
закономірністю і необхідною рисою ефективної тери-
торіальної організації виробництва в межах загальної 
тенденції – регіоналізації суспільних процесів.

Зарубіжний досвід свідчить, що більше уваги необ-
хідно приділяти використанню місцевих науково-
дослідницьких організацій та їх інтеграції у сприяння 
розвитку нових сфер бізнесу і стартапів.

План розвитку економічного району складається 
із трьох взаємопов’язаних елементів: концепції роз-
витку, стратегічної програми і оперативних планів, 
які в сукупності становлять одне ціле і пов’язані між 
собою. Особливу увагу звертаємо на підвищення 
ефективності й конкурентоспроможності господар-
ства економічного району.

Ефективний розвиток територій можливий за умови 
створення інтегрованих структур. Об’єднання у клас-
терні мережі дає змогу використати інноваційний потен-
ціал регіону, удосконалити якість туристичних послуг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для 
підвищення конкурентоспроможності підприємств 
туристичної сфери необхідно досліджувати сутність 
бізнес-процесів, практичний досвід господарської 
діяльності інтегрованих структур, які створюють 
сприятливі умови для виробництва та реалізації про-
дукції, надання послуг та економічного розвитку 
регіону та країни загалом. 

Наукові розробки із проблем розвитку інтегрова-
них структур здійснені такими відомими вченими, як 
С.П. Азізов, В.Г. Андрійчук, Г.Д. Антонов, В.А. Баєв, 
Є.В. Балацький, В.К. Збарський, В.В. Зіновчук, Т.О. Зін-
чук, П.К. Канінський, С.М. Кваша, М.Ю. Коденська, 
М.Й. Малік, О.Й. Пасхавер, О.А. Родіонова, П.Т. Саблук, 
С.А. Стасіневич, О.Г. Шпикуляк, і є важливою теоре-
тико-методологічною базою для подальших досліджень. 

Український вчений-економіст А.Г. Мазур дослі-
джує проблематику економічного районування в сучас-
ному регіональному вимірі та управління в регіональ-
них економічних системах. 

Програма для України з розширення прав і мож-
ливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку 
U-LEAD із Європою розглядає регіональні полюси 
зростання, розуміння інструменту, аналіз передумов 
його успіху і виявлення принципів для можливості 
перенесення в український контекст.

Промислово-туристичний кластер як одну з форм 
територіально-галузевої організації регіону досліджує 
І. Маркович, обґрунтовує доцільність створення турис-
тичного кластера як форми посилення конкурентних 
переваг регіону А. Теребух.

Формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є дослідження сталого соціально-економічного 
розвитку регіонів. Головним чинником, що визначає 
добробут міста або регіону, стає також рівень розви-
тку регіональної інфраструктури. Варто зазначити, 
що регіональний розвиток є прерогативою не лише 
регіональних, але й державних органів влади і рівнів 
управління. Особливу увагу звертаємо на підвищення 
ефективності й конкурентоспроможності господарства 
економічного району. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Забез-
печення сталого соціально-економічного розвитку 
регіонів, підвищення їхньої конкурентоспроможності 
неможливі без подолання проблем міжрегіональних 
відмінностей, ліквідації кризових явищ і відсталості у 
розвитку окремих територій країни. Під час управління 
економічним розвитком окремого регіону доцільно 
виділяти всі вищенаведені відносно самостійні цілі і 
здійснювати моніторинг їх досягнення. 

На постіндустріальній стадії розвитку міста або регі-
ону головним чинником, що визначає його добробут, стає 
рівень розвитку регіональної інфраструктури. Наскільки 
розвинені дороги, зв'язок, житловий сектор, сфера 
послуг і індустрія розваг, наскільки доступні офісні при-
міщення, наскільки низький рівень злочинності і забез-
печено місто кваліфікованими кадрами – все це визначає 
потенціал розвитку постіндустріального регіону.

Наскільки вся інфраструктура регіону здатна при-
йняти новий вигляд бізнесу і нових людей, наскільки 
швидко й ефективно може вся регіональна інфраструк-
тура пристосуватися до нових умов – усе це визначає 
потенціал постіндустріального розвитку [1, с. 1–10]. 

План розвитку економічного району складається із 
трьох взаємопов’язаних елементів: концепції розви-
тку, стратегічної програми й оперативних планів, які в 
сукупності становлять одне ціле і пов’язані між собою. 
Пропонований план розвитку містить п’ять найважли-
віших розділів, таких як: організація і розвиток еконо-
міки економічного району; розвиток інфраструктури; 
охорона навколишнього середовища; розвиток люд-
ських ресурсів і матеріальних зв’язків; регіональний 
менеджмент і маркетинг, транскордонне співробітни-
цтво. Головні «точки росту» для ефективного розвитку 
підприємств та організацій економічного району відо-
бражені на рис. 1. 

Особливу увагу звертаємо на підвищення ефектив-
ності й конкурентоспроможності господарства еко-
номічного району. Основу реалізації цього напряму 
становлять конкурентоспроможні й готові до розвитку 
підприємства та організації [2, с. 97–104].

Регіональний розвиток є прерогативою не лише 
регіональних, але й державних органів влади і рівнів 
управління; він передбачає міжвладні відносини, які 
ґрунтуються на адекватному поділі повноважень і спів-
робітництві. Тому в результаті регіоналізації не має 
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послаблюватися і роль базових територіальних громад 
як рівня, найбільш наближеного до потреб населення. 
Іншими словами, регіон як мезорівень управління слід 
розглядати з погляду функцій, які він виконуватиме як 
доповнення до відповідного місцевого і центрального 
уряду, а не навпаки [3, с. 11–19]. 

Подільський економічний регіон має вигідне еко-
номічно-географічне положення, що визначається 
його сусідством із промислово розвиненим централь-
ним регіоном, Поліським, Карпатським, Південним 
економічними регіонами та Республікою Молдовою. 
Його територією проходять важливі автомобільні та 
залізничні магістралі. Це сприяє розвитку тісних еко-
номічних зв'язків з усіма головними центрами Укра-
їни – Києвом, Одесою, Львовом, Івано-Франківськом, 
Чернівцями та Дніпровськими центрами – Дніпропе-
тровськом та Запоріжжям.

На думку дослідників, великі перспективи в регі-
оні Поділля має розвиток біотехнологічної індустрії, 
виробництво лабораторного та спеціального промис-
лового обладнання, виробництво екологічно чистих 
харчових продуктів, впровадження нових рекреа-
ційних та оздоровчих технологій на основі high-tech 
кластерів.

Регіон має також великі туристично-рекреаційні 
можливості, використання яких може бути покращено 
шляхом формування кластерів сільського зеленого 
туризму, виробництва народних промислів. Завдяки 
присутності в регіоні кваліфікованих трудових ресур-
сів, сировини для виробництва будівельних матеріалів 
є великі можливості для формування потужних буді-
вельних кластерів, які можуть залучати як великі, так і 
малі та середні підприємства для будівництва як у регі-
оні, так і за його межами [4, с. 1]. 

2020 рік став викликом для всієї світової еконо-
міки, яка за останні понад півстоліття пережила най-
більше потрясіння, зумовлене глобальною надзвичай-
ною ситуацією. Пандемія COVID-19 із самого початку 
найсуттєвіше вдарила по сфері подорожей: за даними 
Всесвітньої туристичної організації, за 10 місяців 
2020 року падіння міжнародних прибуттів становило 
72% порівняно з минулим роком і відкинуло галузь до 
рівня 1990 року.

Туристична пропозиція міста змогла швидко пере-
орієнтуватися на запити мандрівників у реаліях каран-
тину. Так, помітно збільшилася кількість дегустацій та 
гастротурів з акцентом на стравах подільської кухні. 
Вінницькі гіди запровадили нові формати екскурсій 

Рис. 1. Головні «точки росту» для ефективного розвитку підприємств 
та організацій економічного району

Джерело: сформовано автором на основі [2, с. 97–104]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування і 
розвиток 

господарських 
кластерів (групи 
підприємств, що 

відносяться до однієї 
підгалузі) 

Інституційні зв’язки, 
що сприятимуть 
економічному 

розвитку,  
система постачання, 
регіональна система 
місцевого туризму 

Підтримка 
виробництва товарів 

 і послуг, які 
визначають імідж 

регіону 
розвиток нових  
видів діяльності 

Створення  
та розвиток в 
економічному  

районі потужних 
інноваційних 

структур 

Створення 
інвестиційних, 

консалтингових та 
інших організацій, що 

сприяють розвитку 
регіонального 
господарства 

Організація заходів, 
спрямованих на 

розвиток 
регіонального 
господарства, 

співпраця з іншими 
регіонами 

 
Головні  

“точки росту“  
для розвитку 
підприємств 

та організацій 
економічного району 

 



99

Випуск 1 (62) 2021

на теплоходах і велосипедах, використавши потенціал 
рекреаційних та природних зон міста, що особливо 
популярно в часи карантину [5, с. 1]. 

У ситуації, яка існує на сучасному етапі, потрібно 
аналізувати різноманітні види ризиків, які виникли, і 
створювати ефективні техніки та інструменти для роз-
витку та вдосконалення діяльності.

Девід Ален пропонує виконання роботи розподі-
лити на п’ять окремих стадій: окреслити всі проблеми, 
на які потрібно звернути увагу; з’ясувати їх суть і вирі-
шити, які кроки зробити; організувати результати, які 
ми отримаємо; розглянути, які альтернативні варіанти 
існують; створити програму дій.

Стівен Кові аналізує шість відомих нам парадигм 
взаємодії, але на особливу увагу заслуговують думки 
у форматі «виграш/виграш». «Виграш/виграш» – це 
особливий настрій серця й розуму, спрямований на 
постійний пошук взаємної вигоди у всіх взаємодіях 
людей. «Виграш/виграш» означає, що всі домовленості 
й рішення обопільно вигідні і задовольняють обидві 
сторони. Приймаючи рішення на кшталт «виграш/
виграш», обидві сторони бувають задоволені й не 
порушують прийнятого плану дій. 

Мислення у форматі «виграш/виграш» – це звичка 
міжособистісного лідерства. Воно передбачає вико-
ристання в наших взаєминах з іншими всіх унікальних 
властивостей людини: самосвідомості, уяви, совісті й 
незалежної волі. До нього належать взаємне навчання, 
взаємний вплив і взаємна вигода.

Суть таких переговорів полягає в тому, щоб відокре-
мити людину від проблеми, сфокусуватися на інтере-
сах, а не на позиціях, виробити взаємовигідні варіанти 
і наполягати на об’єктивних критеріях – зовнішніх 
еталонах або принципах, на які погоджуються обидві 
сторони [6, с. 39–40]. 

Розподіл стратегій адаптації на види відповідає 
виділеним класифікаційним ознакам адаптивності 
(пасивна/активна). Так, її можна поділити на види: 
стратегії пасивного виживання, які використовують 
наявні можливості та є типовим способом дій для під-
приємства у стабільному та передбачуваному середо-
вищі; стратегії активного виживання підприємства, що 
спрямовані на активний пошук та ефективне викорис-
тання можливостей.

Стратегії активного впливу на зовнішнє серед-
овище відповідають і включають дії з активного 
пошуку та створення нових можливостей для інно-
ваційного розвитку підприємства. Такі стратегії реа-
лізуються за рахунок інновацій, стратегічних компе-
тенцій та знань. 

Стратегії активного впливу на зовнішнє серед-
овище (горизонтальна інтеграція, вертикальна інтегра-
ція, концентрична та конгломератна диверсифікація). 
Стратегія горизонтальної інтеграції здійснюється, коли 
відбувається придбання або злиття з підприємством 
або основним конкурентом, що діє в іншому сегменті 
ринку. Стратегія вертикальної інтеграції свідчить, 
що підприємство розширюється в напрямах діяль-
ності, що пов’язані з просуванням товару на ринок 
[7, с. 251–256].

Дослідження зарубіжного досвіду поєднання стра-
тегії кластерної компетенції, яка впроваджується зем-
лею Бранденбург у Німеччині та РПЗ (регіональних 
полюсів зростання) привело до регіональної та про-

сторової конкретизації кластерного підходу. Це дало 
змогу практично впроваджувати кластерний підхід на 
місцевому рівні, а також зосередити акцент з урахуван-
ням конкретної ситуації на наявних локальних конку-
рентних потенціалах.

Теоретичне обґрунтування підходу полюсів зрос-
тання полягає в тому, що економічний розвиток від-
бувається не в усіх місцях одночасно, а натомість на 
територіях, в яких уже з'явилися конкурентоспроможні 
галузі і послуги і де вони забезпечують «ефект переті-
кання» завдяки посиленню прямих і зворотніх ділових 
зв’язків із прилеглими територіями. 

Окрім посилення агломераційних ефектів від 
концентрації економічного і трудового потенціалу в 
конкретному регіоні або локації, модель РПЗ (регі-
ональних полюсів зростання) також спрямована на 
створення синергії з прилеглими сільськими територі-
ями і територіями так званого вторинного зростання. 
Полюси зростання розглядаються як відправна точка, з 
якої бере початок розвиток [8, с. 17].

Вінниччина – сучасний регіон, економіка якого 
динамічно розвивається та має низку ринкових пере-
ваг, таких як: тривалі промислові традиції, розвинута 
інженерна і транспортна інфраструктура, потужна 
освітня база, наукові школи, які працюють у сфері 
інформаційних технологій, інженерії, медицини. 
Мережа автомобільного та залізничного сполучення 
поєднує Вінницю із морськими портами Чорного та 
Азовського морів. 

Крім того, Вінниця розташована на перетині двох 
європейських автомобільних маршрутів – E50 і E583. 
Залучення інвестицій в область і місто щороку зрос-
тає. Саме задля цього міська влада впродовж останніх 
років активно працює над залученням інвесторів і роз-
витком промислового сектору.

Для подальшого нарощування інвестиційної при-
вабливості регіону Вінницька міська рада затвердила 
Маркетингову стратегію міста, яку було розроблено за 
участі Проєкту ПРОМІС. Її активне впровадження за 
рахунок комплексного підходу до просування бренду 
цієї території, промоції Вінницької міської об’єдна-
ної територіальної громади, ефективного розвитку 
туризму та готельно-рестораногої справи передбачено 
у 2021 році. 

Туристи та місцеві мешканці мають змогу ознайо-
митися з цікавими туристичними атракціями Вінниць-
кої області.

Проєктна модель відносин у туристично-рекреацій-
ному кластері «Вінниччина» відображена на рис. 2. 

Проєкт ПРОМІС, підтримавши створення страте-
гічних програм і незамінних інструментів промоції 
міста й долучившись до запровадження нових стан-
дартів залучення та супроводу інвесторів, забезпечив 
помітний внесок у зростання інвестиційної привабли-
вості не лише Вінниці, а й України [9, с. 1]. 

Висновки. У статті досліджені елементи розвитку 
сфери туризму в подільському економічному районі. 
туристично-рекреаційний кластер «Вінниччина», про-
єктна модель відносин в якому, запропонована в цьому 
дослідженні, забезпечить підвищення конкурентоспро-
можності регіону та об’єднає управлінський, науково-
дослідний сектор, готелі, ресторани, туристичні фірми, 
музеї, фестивалі, виставки, ярмарки, зоопарки, плане-
тарій, замки та інші структури. 
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Також кластерний механізм покращує рівень життя 
населення, підвищує конкурентоспроможність бізнесу, 
розташованого на певній території, підтримує ефек-
тивний бізнес-клімат, який збільшує переваги задіяних 
компаній та забезпечує перехід до комплексного вико-
ристання потенціалу всієї держави.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Інтегратор 

туристично-
рекреаційний 

кластер 
“Вінниччина“ 

 
Інтегратор  

 

Вінницький  
стандарт гостинності  

Туристичні фірми: 
“Coraltravel“ 

“ВінВіза“ 
“Бідняжка“ 
“Укрвіза“ 

“Вікторія тур“ 
“Verona-tour“ 
“Фора - тур“ 

“Янко“ 
 
 

Культурна спадщина: 
Вінницький обласний 

художній музей 
Вінницький обласний 

краєзнавчий музей 
Вінницький музей 

М.М.Коцюбинського 
Садиба М.І. Пирогова 

музей О. Суворова 
Подільський зоопарк 

Планетарій 
Аквапарк “Маяк“ 

Музей “Вінницький 
трамвай“ 

Гастротури 
Велотури 

Фонтан “Рошен“ 
Екскурсії містом 

 
 

Проєкт“Кухня 
королеви Бони“- 

створення крафтових 
середньовічних страв 

Проєкт Кав’ярня  
“Кульбабка“- 

 працевлаштування  
 осіб з інвалідністю 

місто Вінниця 
 
 
 

Управлінський 
сектор: 

Департамент 
туризму і курортів 

Міністерства 
економічного 

розвитку і туризму 
Департамент  

Міжнародного 
співробітництва та 

регіонального 
розвитку ВОДА 
Департамент з 

маркетингу міста та 
туризму Вінницької 

міської ради 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Науково-дослідний сектор: 
Університети 

Центр історії Вінниці 
Державний архів  

Вінницької області 
НПП “Кармелюкове Поділля“ 

 

Інформаційний блок: 
Подільський інформаційно-

туристичний центр 
Засоби масової інформації  
Інфраструктурний блок: 

Страхові фірми 
 
 

 

Ресторани Вінниці: 
“Велюр“ 
“Сафарі“ 

“Liguria Trattoria“  
“Rich“  

“Шахерезада“ 
“Ренесанс“ 

“Golden House“ 
 
 

Агросадиби: 
“Подільська родина“ 

“Березино“ 
“Калиновий світ“ 
“Солов’їний гай“ 

“Катерина“ 
“Струмок“ 
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“Асоціація гостинності 
Вінниці“ 

“Хліб Сіль“ 
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“Вулиця Янгеля“ 

 
 

Важливим напрямом для подальших досліджень є 
удосконалення діяльності туристичної сфери в умовах 
пандемій та стихійних лих. Потужні зарубіжні компа-
нії намагаються передбачити можливі виклики і дивер-
сифікувати власне виробництво, реалізацію продукції 
та надання послуг.

Рис. 2. Проєктна модель відносин у туристично-рекреаційному кластері «Вінниччина»
Джерело: розроблено автором
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