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СЬОВАЬІ8ТІС ІМРАСТ8 ПЧ ТНЕ НЕУЕЬОРМЕХТ ОЕ ЕЧТЕІГЧАТКЖАЕ ТОІЖІ8М

АппоШіоп
Тке агіісіе сІІ8си88Є8 іке трасі о/ §ІоЬаІІ8і ргосе88Є8 оп іке іоигізт зесіог. Іі гехеаіз іке §епегаІ /еаіигез о / 

§ІоЬаІІ8т, м?кіск аге сопсеріиаііу сіе/їпесі а8 ікеу аге саше сі Ьу іке іпіегпаііопаї сітзіоп о / ІаЬоиг, фїпапсе 
іпіегпаііопаїітііоп, апсі тосіегп іп/огтаііоп апсі іескпоіоуу 8у8іет8 апсі іке кото§епііаііоп о / іке іпіегпаііопаї 
сотитег тагкеі. Тоигізт іп ікІ8 сопіехі І8 сотісіегесі а8 іке іпіііаіог о/80сіа1 асітіу ікгощк іі8 сиііигаї, 80сіа1, 
іпіегеікпіс апсі есопотіс іп/іиепсе.
Кеум>огсІ8: §ІоЬаІІ8т, §ІоЬаІізііс ігепсІ8, іпіегпаііопаї іоигІ8т, §ІоЬаІ іоигІ8т сіеуеіортепі/асіогз, іоигІ8т асітіу.

Кузишин Андрій, Галицька Ірина, Черешнюк Тарас 

ГЛОБАЛІСТИЧНИЙ ФАКТОР В РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ
Анотація

Статтю присвячено проблемі впливу глобалістичних процесів на туристичну сферу. Розкрито загальні 
риси глобалізму, концептуально визначені як вони обумовлені міжнародним розподілом праці, 
інтернаціоналізацією фінансів, сучасними інформаційними і технологічними системами, а також 
гомогенизацией міжнародного споживчого ринку. Туризм в цьому контексті розглядається як ініціатор 
соціальної активності через його культурологічний, соціальний, міжетнічний і економічний вплив.
Ключові слова: глобалізм, глобалістичні тенденції, міжнародний туризм, фактори розвитку міжнародного 
туризму, туристична активність.

Гогтиіаііоп о і іЬе ргоЬІет іп §епега1
Аз а сотріех апсі сіупатіс ргосезз, £ІоЬа1ізаііоп сіігесіїу ог іпсіігесіїу сопігіЬиіез іо іЬе сіеуеіортепі о ііоигізт 

іп тапу  \уау8. Вгіп§іп§ аЬоиі есопотіс, 8осіа1, роїііісаі апсі є у є п  сиііигаї сЬап§ез, £ІоЬа1ізаііоп Іогтз а ипіїїесі 
§1оЬа1 тагкеі апсі сопзісІегаЬІу Іасіїііаіез іЬе то у етеп і о і сарііаі, §оосІ8 апсі реоріе. ОІоЬаІігаііоп аІ80 Ьаз іі8 
іпіап§іЬ1е азресі -  Ьу ргоуіс!іп§ ассе88 іо іпіогтаііоп апсі тосіегп Іогтз о і соттипісаііоп апсі Ьу 8ііти1аііп§ іЬе 
8раііа1 тоЬіІііу о і рориіаііопз іі епаЬІез а Ігее й о л у  о і  ісіеаз іЬаі зЬ олу  іпсііуісіиаіз пе\у аііііисіез апсі ЬеЬауіоиг8.

Мосіегп геїаііопз Ьеі\уееп реоріез апсі паііопз Ьауе сЬап§ес! іо іЬе §1оЬа1 опез апсі іЬе ргооі о і іЬаі І8 поі опіу 
іЬе ехізіепсе о і 8иргапаііопа1 8ігисіиге8 апсі сарііаі й о л у з , Ьиі аІ80 іЬе Іогтаііоп о і а §1оЬа1 сиііиге, іЬіпкіп§, апсі 
ІазЬіоп. ТЬІ8 сігсиїаііоп о І  ісіепіісаі роїііісаі апсі сиііигаї тосіеіз такез 8расе іггеїеуапі іЬаі аррііез іо іЬе 8ате 
іуре о і сотргеЬеп8ІУЄ 8егуісе8, іпс1ис1іп£ іоигізт.

Апа1у8І8 оі гесепі гезеагсЬез апсі риЬ1ісаііоп8
ТЬеге \у є г є  8оте тапііезіаііопз о і зіис1уіп§ іЬе геІаііопзЬір Ьеі\уееп §1оЬа1І2аііоп апсі іоигізт іп іЬе 80'з оІХХ 

сепіигу, л у Ь ісЬ  луаз іЬе регіосі о і ііз іогтаііоп. Колуасіауз а іоі о і Іогеі§п гезеагсЬегз зіисіу іЬіз агеа о і зсіепсе, 
зисЬ аз ТК. Наїїоуеу, N. Тауіог [8], А. Магііпеїіі, М. 8тііЬ  [6], А.У. КагасЬик [7]. Икгаіпіап зсіепіізіз О, 
Віїогиз [1], Ь. Коіук, М. КпузЬ [3], А. КитузЬуп [4, 5] сіеуеіоресі іЬіз іїеісі. ТЬеіг гезеагсЬ із Ьазесі оп ап 
еуаіиаііоп оі§1оЬа1І2аііоп іп уагіоиз зесіогз оііЬе луогісі есопоту апсі іЬе ітрасі оп паііопаї есопотіс зузіетз, аз 
л у є іі аз іЬе сЬагасіегізіісз о і у іє л у з  іпйиепсесі Ьу §1оЬа1ізііс ігепсіз.

Ригрозе о і іЬе агіісіе.
ТЬіз риЬІісаііоп із Ьазесі оп іЬе зіисіу оіуагіоиз Іііегаіиге зоигсез. Іі із аітесі іо з о і у є  іЬе іо 1 1олу іп §  іазкз:
- То йейпе іЬе гоїе о і §1оЬа1ізііс ргосеззез іп іЬе іогтаііоп о і §1оЬа1 апсі ге^іопаї луогісі огйег апсі ііз іпйиепсе 

оп іЬе сіігесііоп оііЬе луогісі есопоту;
- То еуаіиаіе іЬе гоїе о і §1оЬа1І2аііоп іог іЬе іоигізт іпйизігу;
- То ргесіісі іЬе сіеуеіортепі о І  іоигізт іп іЬе §1оЬа1 зузіет о І луогісі огсіег.

Ехрозіііоп о і таіп  гезеагсЬ таіегіаі
Іп іЬе зіаЬІе аззосіаііопз зузіет §1оЬа1І2аііоп зеетз о^есііуеіу ітрегзопаї то с іет  ргосезз апсі іоигізт сап Ье 

сопзійегесі аз а тіггог ог гейесііоп о і іЬе Іосизей роіпі о і у іє л у , л у Ь ісЬ  зЬ о л у з  §епега1 апсі іосаі ігепсіз іп 
іпіегпаііопаї геїаііопз. 8осіа1 апсі сиііигаї сЬап§ез іп зосіеіу £ІоЬа1І2аііоп апаїухез А.У. КагасЬик. Не сіаітз іЬаі 
іЬе <3ейпіп§ ігепй о і сиііигаї §1оЬа1І2аііоп із іЬе сіеуеіортепі о і іпіегпаііопаї іоигізт аз соттегсіаі апсі сопзитег 
сЬаппеїз о і §1оЬа1 сиііигаї ехсЬапее: "Тоигізт із опе о і £ІоЬа1І2аііоп зутЬоІз. \¥Ьеге іЬе сиііиге Ьаз по ііт е  іо 
Ьесоте а ргосіисі, іі §оез іпіо о Ь і іу іо п  "[3]. Тойау іЬе зосіаі ргасіісе о і ігірз апсі ігауеіз сЬап§ез йгатаіісаііу іЬе 
рісіиге о і іЬе луогісі сіеуеіортепі, іЬе ріигаїііу о і ріесез л у Ь ісЬ  Іогт п єлу  іта§егу апй §ео§гарЬіс ТіеМз, йезігоуіп§ 
іЬе зіегеоіурез о і соипігіез. реоріез, сизіотз апсі ігайіііопз.

ТЬе луогісі есопоту аі іЬе Ьешппіп§ о і XXI сепіигу арреагз іо Ье ап іп с і іу із іЬ іє  §1оЬа1 ипіі, \уЬеге уагіоиз апсі 
с і іу є г з є  ргосеззез сопзіапііу таке ріасе. 01оЬа1І2аііоп о і іЬе луогісі есопоту луаз саизесі Ьу іЬе іо 11олу іп §  

іпіеггеїаіесі Іасіогз:
-  ТЬе іпіегпаііопаї сііл ізіоп оІІаЬог: іЬе зігисіиге, ргасіісе апсі 1о§іс о і іЬе тойегп §1оЬа1 есопоту Іесі іо а пелу 

сопсері о і іпіегпаііопаї сііл ізіоп о і ІаЬог. Іі поі опіу Ьеірз іо сЬап§е іЬе Ьаіапсе о і есопотіс ролуег Ьеілуееп
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іпсііуісіиаі соипігіез апсі ге§іош іЬгои^Ь ІЬе изе о / рапіаі Ьепейіз (2еош*арЬіса1 Іосаііоп, 1о\у созі о / епег§у, 
галу таїегіаіз ог тапролуег, ассе88 Іо 8а1е8 тагкеїз, ^иа1ійесі згай*, еіс.). Й сгеаіез ІЬе ргесопсііііопз /ог ІЬе 
/огтаїіоп о / есопотіс, апсі Іаіег - роїійсаі тиїйроіагіїу о / іЬе луогіс і:

-  Іпіетаїіопаїігаїіоп о / йпапсе: зІгікіп§ ехатріез о / іЬіз рЬепотепоп аге ІЬе іпігосіисііоп о / ІЬе зіп§1е 
Еигореап сиггепсу апсі ІЬе ипійсаііоп о / ІЬе §1оЬа1 сиггепсу тагкеі, іЬе орегаїіоп о / іпіегпаііопаї Ьапкіп§ 
пеїлуогк, йпапсіаі сіерепсІепсе о / тапу соипігіез оп іЬе Йисіиаііопз іп іЬе §1оЬа1 зіоск тагкеі;

-  № \у іп/огтаііоп апсі ІесЬпо1о§іса1 зузіетз: а пе\у §1оЬа1 іп/огтаїіоп-огіепіесі есопоту рге/егз іЬе 
ітріетепіаііоп о / ІесЬпо1о§іса1 ЬгеакіЬгои§Ьз іп іЬе сіеуеіортепі Ьу іпІгосіисіп§ кполу-Ьо\у ІесЬпо1о§у. Іп 
асісііііоп, ІЬе 8Іп§1е іп/огтаііоп зрасе такез ЬогсІегз "Ігапзрагепі" апсі ^ІоЬаІігаІіоп - іггєуєгзіЬіє;

-  Іпсгеазесі сотреііііоп атоп§ пелу іпсіизігіаіігесі соипігіез апсі та)ог іпсіизігіаіігесі соипігіез;
-  Ното§епІ2аІіоп о / іпіегпаііопаї сопзитег тагкеі із опе геазоп о / тазз сиііиге ргеуаіепсе ІЬаі Ьгіп§з Ігепсі Іо 

изе ІЬе зате ргосіисіз (сагз, ЬоизеЬоМ аррііапсез, тоЬіІе рЬопез, ]еапз, зрогіз зЬоез, сігіпкз, Ьу§іепе 
ргосіисіз, Іоуз, еіс.), изе іЬе зате Іурез о / з є г у і с є з  (/азі /оосі гезіаигапіз, тоуіез, тизіс, Іііегаїиге, пі§Ьі 
сотриіег сІиЬз епіегіаіптепі, сіізсоз, Ьагз, Іоигізт, луЬісЬ із аззосіаіесі луііЬ геіахаїіоп іп ІЬе луагт зеа), іЬеіг 
зіапсіагсіігаїіоп апсі репеїгаїіоп іпіо аіі агеаз о /іі/е  апсі л у о г іс і  ге§іопз.

Тоигізт із Ьесотіп§ ІЬе іпіііаіог о / зосіаі асііуііу, луЬісЬ §оез Ьеуопсі ІЬе соипігу ог ге§іоп Ьоагсіегз, 
ітріетепіз сегіаіп 8иЬ]есІіуе зетапііс тоїіуаііоп /ог Ігауе11іп§. її із а соттипісаііоп \уЬісЬ із аітесі аі асциігіп§ 
пе\у кполу1есі§е, ітргеззіопз, ехрегіепсе луііЬ іЬе тесііаііоп тоуетепі, тоуетепі, тоЬіІіІу. Апсі Ьеге §1оЬа1ізт 
сап Ье гейесіесі /гот сіі//егепІ зісіез.

ТЬе ргасіісаі тапі/езіаііопз о / §1оЬа1ігаІіоп аге сіеагіу ргезепіесі Іосіау апсі іЬеу /огт ІЬе сиііигаї, зосіаі апсі 
іпІегеїЬпіс іпйиепсе. Сиггепі тіїііагу сгізіз іп еазіет Цкгаіпе, ріапз о / іЬе ІЛС Іо Іеауе ІЬе ЕИ ог ІЬе зііиаііоп 
агоипсі іЬе Оіутріс Оатез іп Вгагії іп Йі/Гегепі луауз, Ьиі зіііі Ьауе іЬеіг сіізріауз оп §1оЬа1ізІіс і є у є і .  Опе апсі ІЬе 
зате є у є п і  сап ріау а сіиаі гоїе. А тіїііагу сопйісі іп Шгаіпе апсі Оіутріс Оатез аге изиаііу іЬе ипііуіп§ /асіог 
/ог ІЬе §гоир о / соипігіез іЬаі зеек ітріетепіаііоп о / ап ісіеа (зосіо-сиїїигаї, §еоро1іІіса1 ог Ьизіпезз); сіезіге о/іЬе 
ІЛС Іо Іеауе ІЬе ЕЕГ Іо ехії ІЬе ІЛС ЕИ ог Икгаіпіап-Киззіап соп/гопіаііоп тау Ье сопзісіегесі ЬоіЬ аз а зЬаге о / 
ге§іопа1 ог є у є п  §1оЬа1 ітЬаІапсе, л у Ь іс Ь  \уаз /огтесі о у є г  а 1оп§ Ііте регіосІ. ТЬезе сЬап§ез сап поі Ьауе 
теапіп§/и1 соп8е^иепсе5 /ог тапу соипігіез іп ІЬе Ііеісіз о / Іоигізт, ехрогіз з є г у і с є з  апсі саріїаі, /огтаїіоп о / ап 
ореп апсі зІаЬІе зосіеіу. ТЬезе з є і є с і і у є  "Ііітиз зіітиіі" етрЬазіге ІЬе ітрогіапсе о / ге§іопа1 ог іпіетаї ргосеззез 
ІЬаі \уі11 песеззагіїу Ьауе 1оп§ апсі ипргесіісІаЬІе сопзециепсез іп ІЬе §1оЬа1 зсаіе.

ТЬе §1оЬа1ігаІіоп о / ісіеаз ітргоуез аізо ІЬе епуігоптепіаі алуагепезз апсі рготоіез ІЬе сопсері о / зизІаіпаЬІе 
сіеуеіортепі (Наїї, Ь є л у ,  1998). ТЬе зсаіе о/Ьагт/иІ апсі і г г є у є г з і Ь і є  сЬап§ез Іо ІЬе епуігоптепі ІЬаі гезиіі /гот  
Ьитап асііуііу із а зоигсе о / апхіеіу аіі о у є г  ІЬе л у о г іс і .  ТЬе зііиаііоп саііз /ог зеекіп§ луауз іЬаі л у і і і  гезіоге Ьаіапсе 
Ь є і л у є є п  \уЬаІ реоріе пеесі апсі ІЬе епуігоптепі. ТЬе Іоигізт іпсіизігу аізо рауз айепііоп Іо ІЬе сопсері о / 
зизІаіпаЬІе сіеуеіортепі. Ііз алуагепезз о/ІЬе гізкз аззосіаІеЬ л у ііЬ  а Іоо Ьеауу Іга/Йс о/Іоигізіз такез іЬе іпсіизігу 
тоге сіеіегтіпесі Іо епзиге зуттеїгу ЬеІ\уееп Іоигізіз’ пеесіз, ІЬе епуігоптепі апсі Іосаі соттипіііез (\¥аЬаЬ, 
Рі§гат, 1997).

Аз а гезиіі о / іЬе епуігоптепіаі алуагепезз пелу /огтз о / Іоигізт аге йеуеіоресі, зисЬ аз аііетаїіуе Іоигізт іЬаі 
із иііегіу сІі//егепІ /гот тазз Іоигізт. АІІетаїіуе Іоигізт §іуєз а сотріеіеіу пе\у теапіп§ Іо 1гауе11іп§ апсі іЬе изе 
о / Іеізиге Ііте. II сіігесіз Іоигізіз’ айепііоп Іо пелу сіезііпаїіопз апсі є у є п  і/  іі саппої Ье ехресіесі Іо §гасіиа11у 
Ьесгеазе ІЬе зраііаі апсі Іетрогаї сопсепігаїіоп о / Іоигізіз, іі сап аі Іеазі рагііаііу сіеіау ііз сіеуеіортепі іп іЬе тозі 
рориіаг ге§іопз. ТЬе Ігепсі із зиррогіесі Ьу ІЬе іпсгеазіп§ уагіеіу о / іпсііуісіиаіз’ пеесіз апсі тоїіуаііопз /ог 1гауе11іп§ 
(Місісіїеіоп еі ак, 2009). АпоіЬег тапі/езіаііоп о / §1оЬа1ігаІіоп ІЬаі зі^пійсапііу а/ГесІз Іоигізт із /азЬіоп іЬаі 
такез зоте Іоигізі ге§іопз уегу рориіаг, аЬЬои§Ь ІЬе рориіагіїу із Й^иепііу Ігапзіепі. Рагіісиїаг зосіаі §гоирз 
тау Ьауе зресіаі геазопз /ог луЬісЬ іЬеу /іпсІ зоте сіезііпаїіопз тоге аіігасііуе іЬап оіЬегз. ТЬезе сап Ье ргез1і§е, 
“Ьоі” зрогіз апсі гесгеаііопаї асііуіііез (рориіагізаііоп о / асіуепіиге Іоигізт), аз луєіі аз Ттапсіаі азресіз (іЬе 
регсеіуесі зегуісе ргісе / циаіііу гаїіо). Весаизе іп/огтаііоп ЬоіЬ сіеіегтіпез апсі рориіагігез /азЬіоп, уоип§ реоріе 
луЬо Ьауе ассезз Іо іп/огтаііоп зузіетз апсі кполу Ьо\у Іо изе іЬет аге ргоЬаЬІу ІЬе то зі зизсерІіЬІе Іо пелу 
/азЬіоп Ігепсіз. А1іЬои§Ь іЬе пеесіз апсі тоїіуаііопз /ог 1гауе11іп§ сЬап§е іп а паїигаї \уау (Іо§еіЬег луііЬ сЬап§іп§ 
зосіаі гоїез, еіс.), зоте аііііисіез апсі ЬеЬауіоигз ІЬаі уоип§ реоріе сіеуеіор зигуіуе іпіо асіиЬЬоосі. ТЬіз теапз ІЬаі 
Ьу апа1узіп§ іЬе сЬагасІегізІісз о / Іоигізт асііуііу о / рагіісиїаг §епегаІіопз іі сап Ье езІаЬІізЬесі луЬісЬ о / ІЬе 
сЬагасІегізІісз реоріе сопзійег ітрогіапі апсі луЬісЬ аге Іікеїу Іо Ьесоте є у є п  тоге зі§піТюапІ іп ІЬе /иіиге.

ОІоЬаІізІіс іпйиепсез аге гейесіесі іп Іоигізт іЬгои§Ь ІЬе зосіаі апсі сиііигаї іпсіех, л у Ь іс Ь  аіі соипігіез сіерепсі 
оп. Аі ІЬе зате Ііте, ІЬе рориіаііоп геїаіесі Іо Іоигізт аізо /ееіз зисЬ ап іпйиепсе. 8о іЬезе геїаііопз Ьауе Ьііаіегаї 
ітрасі. ТЬіз е/ГесІ із саизесі Ьу а §геаІ гаррогі о / реоріе, гергезеп1іп§ сіі//егепІ зосіаі §гоирз л у і/Ь  сіі//егепІ уаіиез 
зузіетз. Н о л у є у є г ,  іЬе і є у є і  о /  зосіо-сиїїигаї ітрасі сіерепЬз оп іЬе Іуре о/Іоигізіз. ТЬиз, ІЬе "тазз Іоигізі" Ігіез Іо 
сгеаіе ап епуігоптепі Іо заіізіу Ьіз о \ у п  пееЬз апсі іЬиз \\гап1з Іо ехрапсі ііз іпйиепсе оп ІЬе Іосаі зиггоипсііп§ 
рориіаііоп (ресиїіаг Іуре о / ехрапзіоп).

Виї йгзі о / аіі, іі із песеззагу Іо зреак аЬоиі іЬе Іоигізі, луЬо сап регсеіуе зотеіЬіп§ пелу апсі изе/иі ІЬаі сап 
епгісЬ ІЬе епуігоптепі аз л у є і і  аз іЬеіг о л у п  іппег л у о г іс і .  зЬаре іЬеіг регзопаїііу. ТЬіз іззие із рагіісиїагіу геїеуапі іп 
ІЬе сопіехі о / §1оЬа1І2аІіоп апсі ІЬе /огтаїіоп о / а зіпгіе зрасе (/ог ехатріе, іп Еигоре ог МогіЬ Атегіса). ТЬе 
тапі/езіаііопз о / /Ьіз іпйиепсе аге Йі//егеп1. А Іоигізі сопіасіз Іосаі з є г у і с є з ,  изез риЬІіс Ігапзрогі, Ьоіеі з є г у і с є з ,  

§азІгопоту апй Іо зоте ехіепі зиЬсопзсіоизІу ехігароіаіез аіі пе\у ітргеззіоп оп ІЬе зсоре о/іЬе Ігасііііопаї зіау -  
Ьіз о л у п  \ у о г М .  Ойеп Іоигізіз аге сіееріу "іттегзесі" іп зисЬ ап епуігоптепі.
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Васк іп іЬе 60’з оРХХ сепіигу 1.1. НаїїаЬот апсі ТТ НаІІаЬогп сопсіисіесі іЬе гезеагсЬ ІЬаі зЬ о л у  ІЬаі іЬеге аге 

изиаііу іЬгее зіа§ез оР зосіаі апсі сиііигаї іпйиепсе оп Іоигізіз. луЬісЬ іЬеп арреаг іп іЬеіг оиііоок. Іп ІЬе йгзі з1а§е 
іЬеу Ьауе а Іоі оР етоііопз й о т  ІЬе епуігоптепі апсі ІЬе поуеііу оР іЬе зііиаііоп, ууЬісЬ аіігасіз іЬет; а рЬазе оР 
еирЬогіа, луЬєп а регзоп \уапіз Іо регсеіуе апсі Іо Ье а сіігесі рапісірапі оР ап асііоп. Іп ІЬе зесопсі зІа§е, ІЬе і є у є і  

оР сопзсіоизпезз, іЬеге із асіаріаііоп Іо ІЬе епуігоптепі апсі іЬе Іоигізі Рееіз аігеасіу рагі оР а пе\у л у о г іс і іп \уЬісЬ 
іЬеу Рееі іЬетзеїуез Іиіі рапісірапіз. ТЬе іЬігсі зІа§е сап Ье саііесі іЬе сопйопіаііоп оР іл у о  л у о г іс із , \ у Ь є п  Іоигізіз 
геїигп Іо ІЬе Ратіїіаг епуігоптепі. ТЬеу сЬоозе Ргот луЬаІ \уаз пелу, іЬе тозі етоііопаїїу зі^пійсапі іЬіп§з апсі ігу 
Іо асіарі іЬет Іо ІЬе пе\у сопйіііопз аз а тапсіаіогу рагі оі* іЬеіг ІіРе.

ТЬиз, сотропепіз оР ЬеЬауіоиг, регсерііоп, зреесЬ, §азІгопотіс еіетепіз Ьесоте рагі оР еуегусіау ІіРе. Аз а 
гезиіі, Іоигізт із а "гейпесі геі§п оР Йеесіот" - ІЬе \уау оР регзопаїііу Іогтаііоп, §епега1 ехізіепііаі луау оР 
ісіепіііуіп^ іЬе еззепііаі ро\уегз оР тап. Весаизе оР Іоигізт а тап "зкірз" рагі оР Ьіз ІіРе апсі геаіігез ЬітзеІР аз а 
регзопаїііу. Бигіп§ ІЬе Іоигізт асііуіііез аз л у є і і  аз зупсгеіізііс опез, регзоп соттипісаіез л у ііЬ  геаі апсі зиггеаі, 
о Ь ] є с і і у є  апсі 5иЬ]есІіуе, л у Ь іс Ь  і з  ІЬе то зі арргоргіаіе ЬеГіпіІіоп оР ІЬе еззепсе оР Іоигізт рЬіІозорЬу. ТЬе таіп  
йеісі оі* Іоигізт ітріетепіаііоп із ІЬе зрігіїиаі л у о г іс і оР регзоп. її геріауз іп тіпсі апу асі, є у є п і ,  тееІіп§, 
сопуегзаііоп іп ІЬе ргосезз оР Іоигізт тееІіп§з. \УЬі1е Іоигізт асііуіііез реоріе сап ехрегітепі л у ііЬ  іЬетзеїуез, 
л у ііЬ  аіі роззіЬІе апсі ітроззіЬІе уегзіопз оР іЬеіг зиЬ]есІіуе ЬеЬауіоиг, аз л у є і і  аз л у ііЬ  оіЬег рагіісірапіз оР 
тееііп^з. Аз зепзогу ргосеззіп§ оі а сегіаіп зрігіїиаі іпсііуісіиаі зіаіе, Іоигізт Ьесотез а Іооі оР Ргее іпсііуісіиаі 
сЬоісе.

ОІоЬаІізт іп іоигізт сопІгіЬиіез Іо ІЬе етег§епсе о і  зосіаі Расіогз: ІЬе іоигізі сіоез поі луапі Іо "Ьесоте рагі оР 
ІЬе сголусі," 1оокіп§ Ьіз о л у п  сіігесііоп, сіізіапсе, а§епі, Іуре оР Іоигізт. ТЬе Ігір гергезепіз ІЬе Ігеесіот апсі \уау оГ 
ііз асциізіїіоп іЬгои§Ь сегіаіп ипРгеейот йііегз. Тоигізт із а ргесопсііііоп Рог іпІегеїЬпіс іпіегасііоп, луЬісЬ із 
геїаіесі Іо ІЬе сопсері оР зизІаіпаЬІе Іоигізт сіеуеіортепі, луЬісЬ луаз ргосіаітесі Ьу ІЬе \¥ог1сі Тоигізт 
Ог§апізаІіоп, ассогсііп§ Іо луЬісЬ "Іоигізт із а ролуегРиї Расіог оі реасе, йіепсізЬір зІгеп§іЬепіп§ апсі тиіиаі 
ипсіегзіапсііп§ Ьеїлуееп ІЬе реоріез оР оиг ріапеї." Іп асісііііоп, Іоигізт із а гаїіопаї апсі рга§таІіс асііуііу, сіезі§пес1
10 соре луііЬ зосіаі апсі роїііісаі сопііісіз. ТЬе гоїе апсі ітрогіапсе оі* Іоигізт із гесо§пІ2Єсі ЬоіЬ іп іпсіизігіаііхесі 
соипігіез апсі іп Ьеуе1оріп§ соипігіез. Тоигізт сіеуеіортепі із РауоигаЬІу гейесіесі іп ІЬе Роїк сгайз геуіуаі, 
Ігасііііопз, Роїкіоге, ІеасІіп  ̂ Іо ІЬе геуіуаі оР Іосаі сиііигаї ІіРе. II епЬапсез ІЬе іпіегезі Іо Ьізіогісаі топитепіз, 
сизіотз апсі Ігасііііопз. ТЬе ргоРеззіопаї іп ІЬе йеісі оР сиііиге Іоигізт М. 8тііЬ заісі ІЬаі «Іоигізт із ІЬе тозі 
зі§пійсапІ §1оЬа1 іпсіизігу іЬаі сотЬіпез іпіетаїіопаї Ігауеіз луііЬ ІЬе пеей Іог гезі апсі гесгеаііоп оР аіі кіпсІз апсі 
луііЬ ІЬе іпсгеазіп§ іпіегезі іп іЬе сііуегзіїу оР л у о г іс і сиііиге» [6]. ТЬиз, тосіегп Іоигізт із а Расіог апсі а 
тапіГезіаІіоп оРреоріез апсі сиііигез іпіегасііоп.

Ассогс1іп§ Іо іЬе гезеагсЬ гезиііз, §1оЬа1ізаІіоп Ьаз а та]ог еРРесІ оп іЬе Іоигізт ргеРегепсез апсі іЬегеЬу оп іЬе 
тосіеіз оГ Іоигізт асііуііу сЬагасІегізіп§ рагіісиїаг §гоирз оР ІЬе рориіаііоп. ТЬе сопсіизіоп ІЬаі Ьаз Ьееп сігалуп 
Ігот іЬе апаїузіз оР ІЬе зеїесіесі сЬагасІегізІісз оР Іоигізт асііуііу (ргеРеггесі Іогтз, аітз апсі тоїіуаііопз, ІЬе 
Ргеяиепсу апсі сіигаііоп оР Ігірз) із ІЬаі ІЬе сЬоісез апсі ЬеЬауіоигз оР уоип§ег реоріе, Ьеііег ейисаіесі апсі еатіп§ 
Ьі§Ьег іпсотез, гейесі ІЬе таіогіїу оР пелу Ігепсіз [2, р. 59].

ТЬе гезеагсЬ В. Ноіолуіеска апсі Е. Оггеїак-Козіиізка з Ь о л у п  ІЬе §1оЬа1І2аІіоп ргосеззез Іо Ьауе ІЬе луеакезі 
еРРесІ оп іЬе сЬоісез тасіе Ьу ІЬе оісіезі §епегаІіоп оР Роїез. ТЬіз §гоир рагіісіраіез іп оиіЬоипсі Іоигізт тисЬ 
тоге гагеїу іЬап оіЬег §гоирз апсі тозіїу сЬоозез Еигореап сіезііпаїіопз. ТЬеіг ргеїеггесі Риіиге сіезііпаїіопз аге аізо 
Іітіїесі Іо іЬеіг о л у п  соипігу ог Еигоре. АпоіЬег йпсііп§ іЬаі ІЬе гезеагсЬ Ьаз ргоуійесі із ІЬаі РоїізЬ зепіогз 
сопсепігаїе оп зеуегаї Ьазіс Іогтз оР Іоигізт асііуііу апсі ІЬаі зЬогІ Ігірз аге поі уегу рориіаг луііЬ іЬет. ТЬеу аге 
циііе ипіікеїу Іо таке а ригсЬазіп§ йесізіоп Ьесаизе оР ГазЬіоп. ТЬеіг іо л у  іпсотез аге ІЬе тозі ітрогіапі Расіог 
сопзІгаіпіп§ іЬеіг Іоигізт асііуііу. [2, р. 59].

Сопсіизіоп
ТЬе епсі оРХХ - ІЬе Ье§іппіп§ оРХХІ сепіигу луаз тагкесі луііЬ гарісі Іоигізт сіеуеіортепі іЬаі Ьаз ІгапзРогтесІ

11 іпіо а §1оЬа1 апй таззіуе рЬепотепоп окіеізиге Іогтз апЬ ІесЬпо1о§іез. Безріїе ІЬе ріапеїагу зсаіе, Іоигізт Ьаз 
гетаіпесі ге^іопаї апй паїіопаї ассогйіп§ Іо ІЬе зетапііс сопіепі. Тоигізт л у о г ій  іпсіизігу оІРегз а ипійеЬ зузіет оЬ 
гесгеаііоп апсі з є г у і с є з .  іі ехріоііз ге§іопа1 паїигаї сііііегепсез, паїіопаї апсі сиііигаї ісіепіііу оґ еіЬпіс §гоирз апсі 
Іосаі соттипіііез, л у Ь іс Ь  іп тапу сазез Ьесоте іЬе таіп Ігір тоїіуе. її із йійісиїї Іо йпсі апоіЬег кіпй оі* 
ргойисііуе асііуііу іп ІЬе л у о г іс і есопотіс ргасіісез, л у Ь іс Ь  аізо Ьеірз іЬе §1оЬа1І2аІіоп оі* есопоту апсі ге§іопа1 
сіеуеіортепі.

ТЬе § г о л у іп §  тоЬШіу оі рориіаііопз апсі ІЬе гези11іп§ сіеуеіортепі оГ оиіЬоипсі Іоигізт із опе оГ іЬе та]ог 
еїїесіз оГ §1оЬа1І2аІіоп.ТЬе іпсгеазіп§ іпйиепсе оі* §1оЬа1ізІіс Ігепсіз оп іпіегпаііопаї Іоигізт із аззосіаіей луііЬ 
іпсгеазіп§ іпіегпаііопаї гоїе оі* Іоигізт іп іЬе Іогтаііоп оЬ ипіуегзаі оиііоок, іпсгеазіп§ ітрогіапсе оГ іпіегпаііопаї 
Іоигізт іп ІЬе раутепіз Ьаіапсе оР тапу соипігіез, ІЬе тоЬіІіІу апсі етріоутепі оР ііз рориіаііоп, аззізіапсе Іо 
есопотіс сііуегзійсаііоп апсі гаїіопаї л у о г ій  ог§апізайоп оРІеггіїогіаі зрасе.
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