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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах децентралізації влади та формування

об'єднаних територіальних громад важливе значення

має імідж�менеджмент розвитку сільського зеленого ту�

ризму, що покращує регулюється шляхом підвищення

кваліфікації державних службовців, керівників об'єдна�

них територіальних громад у центрах підвищення ква�

ліфікації, створення реклами місцевих туристичних мар�

шрутів, відвідування майстер�класів, підвищення обізна�

ності та соціальної активності сільського населення

тощо. Виникає необхідність розгляду імідж�менеджмен�

ту як ключової дефініції розвитку сільських територій.

Тому велика увага привертається до створення умов для

імідж�менеджменту розвитку сільського зеленого ту�

ризму, головною метою якого, згідно з Законом Украї�

ни "Про туризм" є "всебічний розвиток людини" [6].

Саме тому питання імідж�менеджменту розвитку

сільського зеленого туризму є досить актуальним і по�

в'язане з трансформаційними реформами, що на сьо�

годнішній день відбуваються в державі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що

питання іміджу держави аналізуються в працях цілого

ряду відомих українських вчених: В.І. Биркович, Л.І. Да�

виденко, Л.А. Данильчук, Дж.Ф. Джоунс, Л.М. Дончен�

ко, О.А. Дудзяк, Є.Г. Козловський, Н.Й. Коніщева,

Ф. Котляр, С.С. Кравцов, А.О. Старостіна та інші.
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Проте невирішеним залишається питання імідж�ме�

неджменту розвитку сільського зеленого туризму як

стійкого розвитку сільської території.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз основних питань імідж�менед�

жменту розвитку сільського зеленого туризму для

стійкого розвитку територій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сучасному етапі розвитку суспільства імідж

сільського зеленого туризму взаємопов'язаний з роз�

витком сільської території і впливає на розвиток кож�

ної держави. Український науковець Биркович В.І. заз�

начає, що досі ще немає єдиного визначення сутності

досліджуваного виду туризму, і з огляду на це пропо�

нує таку дефініцію: "сільський зелений туризм — це

специфічна форма відпочинку в приватних господар�

ствах сільської місцевості з використанням майна та

трудових ресурсів особистого селянського, підсобно�

го або фермерського господарства, природно�рекреа�

ційних особливостей місцевості та культурної, історич�

ної та етнографічної спадщини регіону" [1, с. 139].

Розглядаючи питання імідж�менеджменту розвитком

сільського зеленого туризму, необхідно розпочати з виз�

начення терміну "імідж". Зауважимо, що розвиток
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сільського зеленого туризму відносно нова для держави

сфера діяльності на відміну від традиційних галузей, де

історично склалися певні форми і принципи діяльності.

Імідж України на початку ХХІ століття стає важли�

вим ресурсом економіки країни, оскільки образ тери�

торії, її місце у вітчизняному та іноземному суспільно�

політичному житті суспільства є важливим конкурент�

ним ресурсом для налагодження партнерських відно�

син. Привабливий образ стає передумовою підвищення

соціально�економічного розвитку держави, підвищен�

ня рівня життя населення. На думку українських нау�

ковців Кирилюка Ф.М., Обушного М.І., Хилька М.І., "сло�

во "імідж" — image з англійської мови перекладається

як "образ"; imago з латинської як "зображення", "відоб�

раження", "видимість", що пов'язане з латинським сло�

вом imitare — "імітувати" [7, с. 643]. Якщо слово "імідж"

використовується для характеристики певної особи, то

перш за все говорять не тільки про візуальний образ, а

й спосіб мислення та вчинки цієї людини.

Згідно з великим тлумачним словником "імідж —

рекламний, представницький образ кого�, чого�небудь,

що створюється для населення" [2, с. 396]. Поняття "об�

раз" трактується дослідниками з різних ракурсів: по�

перше, як вид, вигляд; по�друге, як уявлення, думка; по�

третє, як тип, характер; по�четверте, як порядок. Ана�

логом слова "імідж" в українській мові є "думка". Ось

як воно тлумачиться: 1) те, що з'явилося в результаті

міркування; 2) відображення об'єктивної дійсності в

поняттях, судженнях, висновках; 3) те, чим заповнена

свідомість; 4) система переконань, поглядів, уявлень.

На думку українських вчених А. Старостіни, В. Крав�

ченко, Г. Личової, імідж — це "образ, що виникає у

суб'єктів сприйняття бренду країни на рівні споживчого

сприйняття, суб'єктів підприємницької діяльності,

органів державної влади та сприйняття на рівні наднац�

іональних інститутів, як наслідок усвідомлення її клю�

чових компетенцій, сформованих під впливом системи

факторів ринкового середовища і формує їх ставлення

до країни як негативне, нейтральне чи позитивне" [10,

с. 63]. На імідж розвитку сільсько�

го зеленого туризму впливають

такі структурні компоненти: ста�

тус, місце розвитку сільського зе�

леного туризму серед інших країн

світу, територіальна символіка,

розвиток інфраструктури тощо. І

тому дуже важливо сформувати

імідж розвитку сільського зеле�

ного туризму, що дасть змогу пра�

вильно спланувати управління, ре�

гулювання, вплив суб'єктів управ�

ління на об'єкти управління. До

суб'єктів управління відносяться

фізичні та юридичні особи, орга�

ни державної влади, органи міс�

цевого самоврядування, об'єд�

нані територіальні громади, гро�

мадські організації,  громади

тощо. Суб'єкти управління через

рекламу, засоби масової інфор�

мації, фінансування здійснюють

діяльність на об'єкти розвитку

сільського зеленого туризму, а саме садиби, пам'ятки,

історію розвитку, культуру тощо. Населення сільських

територій можуть колективно або індивідуально звер�

нутися до органів місцевої влади, які вирішують питан�

ня розвитку сільського туризму через референдум, за�

гальні збори громадян, які проживають на даній тери�

торії. Як зазначає Дудзяк О.А., "Розвиток туризму на

сільських територіях — це використання вільної жит�

лової площі, особистого селянського господарства,

безмежних рекреаційних і туристичних активів регіону,

виробничих і природних послуг, які може запропонува�

ти сільський господар" [5]. Відповідно до вищесказа�

ного необхідно ввести поняття, яке розглядається ра�

зом з іміджем, а саме імідж�менеджмент.

Тому пропонується модель впливу імідж�менедж�

менту розвитку сільського зеленого туризму на розви�

ток сільських територій (рис. 1).

Застосування механізмів для суб'єктно�об'єктних

відносин у імідж�менеджменті розвитку сільського зеле�

ного туризму повинно відповідати певним концептуальним

положенням, і перш за все їх принципам (табл. 1).

Із принципу науковості випливають такі вимоги:

— ознайомлювати з історією розвитку сільського

зеленого туризму;

— об'єктивно висвітлювати наукові факти, понят�

тя, теорії;

— ознайомлювати з новими досягненнями у розвит�

ку сільського зеленого туризму;

— показувати перспективи розвитку сільського зе�

леного туризму;

— уміння робити рекламу розвитку сільського зе�

леного туризму за допомогою засобів масової інфор�

мації, тощо.

Із принципу доступності в імідж�менеджменті ви�

пливають такі вимоги:

— вибирати основне, суттєве;

— використовувати достатню кількість фактів, при�

клади зарубіжних країн у розвитку сільського зелено�

го туризму;
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Рис. 1. Модель впливу імідж%менеджменту розвитку сільського
зеленого туризму на розвиток сільських територій
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— надавати допомогу фізичним, юридичним осо�

бам, громадським організаціям у розвитку сільського

зеленого туризму;

— встановлювати обсяг темп навчання в центрі

підвищення кваліфікації державних службовців з ура�

хуванням реальних можливостей посадових осіб.

Із принципу свідомості випливають такі вимоги:

— забезпечувати усвідомлення органами публічної

влади цілей розвитку сільського зеленого туризму;

— планувати та організовувати роботу у розвитку

сільського зеленого туризму відповідно до поставлених

цілей;

— виявляти інтерес до розвитку сільського зелено�

го туризму;

— знаходити шляхи розв'язання недоліків у розвит�

ку сільського зеленого туризму;

— цілеспрямовано докладати зусиль щодо досяг�

нення запланованого результату.

Принцип наочності висуває такі вимоги:

— навчати на конкретних прикладах розвитку сіль�

ського зеленого туризму;

— створювати тенденції до явищ навколишньої дійс�

ності;

— забезпечувати оптимальне співвідношення кон�

кретного й абстрактного.

Вимоги принципу зв'язку теорії з практикою такі:

— показувати зв'язок розвитку науки і практичних

потреб сільського населення;

— використовувати навколишню дійсність як дже�

рело знань і сферу застосування теорії;

— використовувати зв'язок об'єднаних територіаль�

них громад і сільського населення;

— поєднувати розумову діяльність із практичною;

— використовувати зв'язок навчання з життям як

стимул для самоосвіти.

Метою принципу інноваційності вважається постійне

оновлення розвитку сільського зеленого туризму, ви�

конання органами публічної

влади управлінських функ�

цій: прогнозування, консуль�

тативної, менеджерської,

представницької, запровад�

ження нових форм і методів

управління, колективних і

колегіальних форм управлі�

ння.

Принцип демократич�

ності вимагає врахування

думки сільського населення

і кожної особистості; виз�

нання особистості людини як

вищої природної і соціальної

цінності; формування вільної

особистості.

Структуру імідж�менед�

жменту можна подати також

через сукупність таких скла�

дових як: оцінка демократії,

імідж влади, економіки, зов�

нішньополітичний імідж та

образ інформаційної політи�

ки держави. Щодо оцінки

демократії, то вона складається на основі суджень іно�

земних та вітчизняних фахівців. Імідж влади складаєть�

ся на основі оцінок відносин між владою та громадяна�

ми, іміджу особистостей, які уособлюють владу. Для

створення привабливого зовнішньополітичного образу

держави необхідна точно сформована стратегія її по�

зиціонування, яка буде зрозумілою для пересічних гро�

мадян. Не менш важливим аспектом формування пози�

тивного іміджу є інформаційна політика. Найважливіші

комунікаційні канали, які її здійснюють — ЗМІ, що ма�

ють можливість доносити основні політичні ідеї, фор�

мувати образ влади та держави.

Більшість країн, у тому числі і Україна, мають супе�

речливий імідж. Найбільш поширений прийом у таких

випадках — підкреслення позитивних рис і замовчуван�

ня негативних. Завдяки цьому можна домогтися збіль�

шення потоку відвідувачів. З метою формування при�

вабливого образу можуть запроваджуватися заходи як

протекційного характеру (підвищення податкових ста�

вок, тарифів), так і свідомого скорочення темпів будів�

ництва додаткових об'єктів соціальної і виробничої

інфраструктури.

Як зазначає Данильчук Л.А., "імідж формується на

основі отриманої "іміджоформуючої" інформації, яку

ділять на пряму та опосередковану. Опосередковані

дані люди отримують через посередників. Сюди відно�

сять: чутки, плітки, інформацію, отриману через посе�

редників. Пряма інформація — це така інформація, яку

людина отримує безпосередньо контактуючи з об'єк�

том" [3, с. 8].

Імідж держави — це сукупність емоційних і ра�

ціональних уявлень, які випливають із зіставлення всіх

ознак країни, власного досвіду і чуток, що впливають

на створення певного образу. Імідж країни за визна�

ченням Дж.Ф. Джоунса є набором асоціацій та отри�

маної інформації, яка пов'язана з певним місцем [4, с.

345].

Принципи Характеристика принципів
Науковість Розкриття причиново-наслідкових зв'язків процесів у розвитку сільського зеленого 

туризму, історичних подій, використаня новітніх технологій, які відповідають 
сучасному рівню розвитку науки 

Доступність Відпочинок слід добирати відповідно до рівня морального і фізичного розвитку 
туристів, щоб інтелектуально та фізично не перевантажити їх 

Свідомість 
 
 

Позитивне, відповідальне ставлення посадових осіб до розвитку сільського зеленого 
туризму. Відповідно до вимог цього принципу розвиток сільського зеленого туризму 
буде ефективним тоді, коли керівники органів публічної влади  проявлятимуть 
пізнавальну активність 

Наочність Необхідність втручання органів публічної влади на розвиток сільського зеленого 
туризму 

Зв’язок теорії з 
практикою 
 

Цей принцип спрямований на те, щоб процес навчання спонукав учнів 
використовувати знання для вивчення навколишнього світу. Він вимагає 
підкріплення теоретичного матеріалу прикладами і ситуаціями з реального життя, 
вивчення не тільки сучасних наукових теорій, а й визначення перспектив розвитку 
науки. Наукові знання, відображені у змісті навчального матеріалу, мають бути 
цілісними, а не розчленованими на факти, ідеї, теорії. Визначальну роль в побудові 
навчання повинні відігравати наукові теорії, а не практика. Водночас для того, щоб 
наукова теорія не стала абстрактною, її необхідно будувати на основі накопиченого 
учнями досвіду, розвиваючи його 

Інноваційність Зміна завдань управлінської діяльності керівника, мети, змісту, форм, методів його 
роботи 

Демократичність Подолання авторитарного стилю управління; забезпечення співробітництва суб’єктів 
і об’єктів управління 

Фінансування Надання грошових коштів юридичним і фізичним особам на проведення заходів у 
розвитку сільського зеленого туризму, передбачених бюджетом 

Об’єктивність Науковий принцип, який зобов’язує розглядати історичні явища і події у всій їх 
складності, багатогранності й суперечливості, з урахуванням усієї сукупності 
позитивних і негативних сторін їх змісту 

Таблиця 1. Принципи імідж%менеджменту
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Взагалі споживачів іміджевого продукту прийнято

розподіляти на три групи: мешканці, бізнес, гості. Од�

нак існує велика кількість критеріїв, що дозволяють

більш детального сегментувати споживчий ринок: на�

приклад, найбільші групи — резиденти — нерезиденти

— в залежності від територіальної приналежності;

фізичні особи — юридичні особи — в залежності від

юридичного статусу. Всередині кожної групи і на їх пе�

ретині формуються підгрупи цільової аудиторії. Тому

зрізів і підгруп цільової аудиторії, на які необхідно орієн�

туватися в процесі формування і корекції іміджу й репу�

тації території, як правило, буває достатньо багато:

міжнародні та українські спільноти, представники між�

народного та вітчизняного бізнесу, українські та іно�

земні покупці, інвестори (реальні і потенційні), жителі

міст та туристи.

Державним установам необхідно розробити заходи

для стимулювання та підтримки вітчизняного підприєм�

ництва з метою розвитку сільського зеленого туризму,

підприємств, що займаються розробкою та виробницт�

вом продукції, що використовується в туристичній сфері,

а також організацій, що надають туристичні послуги на�

селенню. Необхідними для держави є прийняття законо�

давчих заходів для підтримки вітчизняних постачальників

туристичних послуг, виробників народно�мистецьких про�

мислів. Темпи розвитку сільського зеленого туризму в

державі безпосередньо залежать від створення необхі�

дних умов для залучення сільського населення до роз�

робки та затвердження місцевих програм розвитку туриз�

му. На нашу думку, програми розвитку сільського зеле�

ного туризму на місцевому та регіональному рівні могли

б покращити зайнятість населення.

Актуальним питанням сьогодення залишається ре�

гулювання змісту реклами, поширюваної через Інтернет.

На наш погляд, необхідно удосконалити технічні засо�

би для використання системи фільтрації змісту рекла�

ми. Аналіз сучасного стану розвитку сільського зеле�

ного туризму дозволяє виявити ряд ситуацій, що на сьо�

годнішній день вимагають вирішення. На цій основі мо�

жуть бути сформульовані проблеми, які пов'язані з не�

досконалою законодавчою і нормативною базою. Такі

традиційні підходи, як планування і прогнозування є ма�

лоефективними і тому виникла потреба пошуку нових

технологій, здатних досягти позитивних результатів у

розвитку сільського зеленого туризму, досягти комп�

ромісу між бажаним і реальним результатом.

Це можливо за умови створення програм розвитку

сільського зеленого туризму, що розширюють органі�

заційно�управлінські можливості, територіальні можли�

вості інтересів в управлінні розвитком цієї галузі.

Доцільно також до формування імідж�менеджмен�

ту розвитку сільського зеленого туризму долучати пред�

ставників громадськості, зокрема ініціювати створення

студентських туристичних спілок та волонтерських груп

із залученням вищих навчальних закладів та профільних

наукових установ для проведення роботи з вивчення

туристичних можливостей регіонів України, розробки

нових маршрутів.

Найбільш ефективними інструментами та техноло�

гіями формування імідж�менеджменту розвитку сіль�

ського зеленого туризму варто визнати: зв'язки з гро�

мадськістю (PR), рекламу, виставки та ярмаркові захо�

ди, Інтернет�технології тощо. Під поняттям "зв'язки з

громадськістю" варто розуміти "організацію громадсь�

кої думки". Ця діяльність спрямована на формування

позитивного іміджу�менеджменту розвитку сільського

зеленого туризму. При цьому вона повинна включати 3

елементи:

— Організацію зв'язків з громадськістю (public

relations), тобто налагодженню співпраці між органами

державної влади та громадськістю.

— Використання відгуків у ЗМІ (publicity).

— Проведення цілеспрямованої пропаганди для

отримання вигоди. Під пропагандою варто розуміти роз�

повсюдження та поглиблене пояснення ідей, поглядів,

знань.

Наступним кроком щодо розвитку імідж�менедж�

менту розвитку сільського зеленого туризму може ста�

ти створення спеціального туристичного центру, який

буде займатися інформуванням, маркетингом та вико�

нувати функції територіальної PR�служби. В якості основ�

них напрямів діяльності територіальної PR�служби мо�

жуть бути рекомендовані наступні кроки:

— Створення і розвиток банку інформації, надання

інформаційних та консультаційних послуг у відповід�

ності з потребами і запитами територіальних суб'єктів.

— Організація, проведення та координація дослід�

жень суспільної думки.

— Аналіз державної та обласної законодавчої бази

з питань зв'язків з громадськістю та іміджу в тому числі,

моніторинг їх дотримання та вироблення рекомендацій

щодо їх використання.

— Розробка пропозицій і проектів, що сприяють

формуванню позитивного іміджу області та внесення їх

до органів законодавчої та виконавчої влади.

— Організація та проведення в області конферен�

цій, семінарів, виставок і ярмарків.

— Випуск інформаційно�рекламних, іміджевих ма�

теріалів.

— Розробка та реалізація програм формування та

покращення іміджу туристичного регіону.

— Комунікаційна діяльність, що сприяє підвищен�

ню привабливості зосереджених на території природ�

них, оздоровчих, історичних, культурних, соціальних та

інших ресурсів.

— Організація та сприяння участі території і її су�

б'єктів у реалізації міжнародних, державних, обласних

програм.

— Співпраця з обласними, зарубіжними і міжнарод�

ними організаціями.

Подібний туристичний центр може бути комуналь�

ним підприємством. Фінансування його діяльності буде

здійснюватися за допомогою місцевого бюджету,

відсотків від реалізації сувенірної та інформаційно�рек�

ламної продукції, членських внесків учасників туристич�

ного ринку тощо.

Формування іміджу та імідж�менеджмент розвитку

сільського зеленого туризму, застосовуючи можливості

туристичної галузі, має важливе значення для меш�

канців, нових відвідувачів та споживачів, які створюють

умови для економічного і соціального зростання сіль�

ських територій. Як зазначає науковець Котлер Ф., "у

різних людей може скластися різне розуміння іміджу

однієї і тієї ж території, а може виникнути однакова точ�
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ка зору, проте відношення до цієї країни буде різним

[9, с. 105].

Розвиток сільського зеленого туризму повинен роз�

виватися таким чином, щоб збагачувати місцеву еконо�

міку, раціонально і дбайливо використовувати природні

ресурси, бути корисним сільському населенню через

забезпечення стабільної зайнятості, рівня життя насе�

лення, розвитку інфраструктури, підвищувати імідж —

менеджменту кожної сільської території.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Таким чином, імідж — менеджмент розвитку сільсько�

го зеленого туризму є важливим фактором регіональної

політики та відображає загальне бачення розвитку сільської

території, історико�культурного, економічного, соціально�

го, освітнього, туристичного потенціалу, що сприяє форму�

ванню іміджу України як сучасної європейської держави,

зміцненню її міжнародного авторитету, популяризації на�

ціональної культурної спадщини та туристичного потенціа�

лу, розвитку міжнародного туризму та інвестиційної при�

вабливості. Імідж�менеджмент розвитку сільського зелено�

го туризму залежить від рівня розвитку всієї туристичної

галузі та розвитку сільських територій. Так, розвинена

інфраструктура, високий рівень туристичних послуг — пе�

ревезення, розміщення, харчування сприяє формуванню

схвальної оцінки будь�якої сільської території.

Така оцінка формує позитивний імідж, який може

зацікавити потенційних інвесторів та підприємців. На

основі проведеного дослідження можна створити ефек�

тивну стратегію імідж�менеджменту, яка має вирішити

такі завдання: розробити стратегічний план розвитку

сільського зеленого туризму на довгострокову перспек�

тиву; підготувати управлінців і фахівців, які володіють

відповідними знаннями та навичками роботи у цій га�

лузі; сформувати механізми зв'язку із засобами масо�

вої інформації, а також створення туристичного інфор�

маційного центру та сучасні Інтернет�ресурси, що місти�

ли б відомості про туристичні принади та готелі тощо.

Отже, така проблема є актуальною та потребує по�

дальшого дослідження, оскільки ефективність імідж�

менеджменту розвитку сільського зеленого туризму

залежить від діяльності органів влади.
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