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The Shipping Marketing Strategies within the
Framework of Complexity Theory

ABSTRACT

This paper examined the shipping marketing strategies within the framework
of complexity theory. Then using prevailing models in both services marketing and
complexity theory, core elements like dynamic life cycle of products and
industries, strategy, leadership, team-work as well as safety and security culture
are presented. Shipping industry is in this paper contrasted and compared with
other service industries for peculiarities that exist and make this industry unique
for business-to-business marketing. Analysis is based on case studies of leading
shipping companies of bulk and liner markets.

Keywords: Shipping marketing; chartering; leadership; shipping
marketing mix; complexity theory; shipping marketing strategy; differentiation
strategies; positioning strategies.

1. INTRODUCTION

As it is well known, Marketing delayed [1] to be applied to service
industries compared with that of  products. Additionally, Marketing much
delayed to be applied to  Sea Transport Industry. This happened par excellence
and especially to the Ocean going ship-owning companies -with the exception of
Cruising where hotel marketing has indeed been earlier – in 1972- applied to the
ships i.e. the sea traveling hotels. The present research [2] revealed-for the first
time we believe-that the implementation of marketing into shipping industry was
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Sofia Kyivska is the center of Ukrainian humanitarian 
іntelligentsia in 1920-1930 years

Abstract: This article is devotedto the place and role of Sofia Kyivska in the Ukrainian 
humanitarian intelligentsia life in 1920-1930 years. The publicationfocuses on spiritual, 
monument protective and historical aspects of this culturalcenter functioning.

Keywords: Sofia Kyivska, humanitarian intelligentsia, autocephalous church, reserve.

Бонь Олександр, Київський університет
імені Бориса Грінченка, доцент, кандидат 

історичних наук, Інститут суспільства

Софія Київська - осередок української гуманітарної 
інтелігенції у 1920-1930 роках

Анотація: Стаття присвячена місцю і ролі Софії Київської у житті української 
гуманітарної інтелігенції 1920-1930 років. В публікації розглядається церковні, 
пам’яткоохоронні та історичні аспекти функціонування цього осередку культури.

Ключові слова: Софія Київська, гуманітарна інтелігенція, автокефальна церква, 
заповідник.

Софійський собор у Києві – одна із найвизначніших пам’яток не тільки української, 
а і європейської культури. Протягом багатьох століть він став символом культурної 
традиції. Саме тому у період бездержавності чи імперського панування в Україні Софія 
Київська буласимволом збереження національної і культурної ідентичності. Вона здавна 
відігравала стрижньову етно- і державотворчу роль в історії Русі-України [1, c. 9].

Метою даного дослідження є визначення місця і ролі Софії Київської як осередку 
української гуманітарної інтелігенції в умовах більшовицького тоталітарного режиму в 
радянській Україні 1920-1930 років.

Передовсім зауважимо, що події 1920-1930 років навколо Софії Київської мають 
величезну історіографію у різних ділянках гуманітарних наук – політичної історії, історії 
науки, мистецтвознавства, історії віровизнань, пам’яткоохоронної діяльності тощо. У цих 



French Journal of Scientific and Educational Research846
умовах бачимо завданням окреслити загальні підходи до зазначеної проблеми на основі 
існуючого фактологічного матеріалу.

Вважаємо, що в умовах царського колоніального режиму в української нації 
склалася, як і у багатьох інших поневолених народів, неповна соціальна структура. За 
відсутності панівної політичної верстви, яка була зденаціоналізована, перед вела 
інтелігенція, а саме – гуманітарна. Притримуємося думки, про те, що до її складу входили 
окрім літературно-мистецької інтелігенції, науковців-гуманітаріїв, освітян ще і 
духовенство. Цей підхід визначається тим, що духовенство України, не дивлячись на тиск 
офіційної Російської православної церкви та державну русифікаторську політику, у своїй 
значній частині зберігало у ХІХ – у першій третині ХХ ст. живий зв’язок з народом і 
брало активну участь у національному відродженні.

Розглянемо місце і роль Софії Київської як центру діяльності української 
гуманітарної інтелігенції у кількох площинах: 1. Взаємини більшовицької владиі 
Української автокефальної православної церкви як центру церковно-визвольного руху.
2..Гуртування гуманітарної інтелігенції навколо Софії Київської як символу української 
нації і духовності. 3. Відносини українських пам’яткоохоронців та церковних громад 
4..Боротьба українських гуманітаріїв за збереження та реставрацію пам’яток історико-
архітектурного комплексу Софії Київської.

Українське національне державотворення 1917 – 1921 рр. привело до розгортання 
українського церковно-визвольного руху. Це мало проявом утворення Української 
автокефальної православної церкви (УАПЦ). УАПЦ діяла на противагу імперській 
структурі, як діяла і після припинення існування Російської імперії – Російської 
православної церкви. Не випадково, що центром УАПЦ став Софійський собор у Києві. З 
програшем змагань українців за власну державу і утвердженням радянської влади в 
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Першу українську службу провели 7 українських священників 12 липня 1919 р. [3, с.21-
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слухав. Але ухвалював, власне, цей другий «собор» [5, с. 276]. 28-29 січня та 9-12 грудня 
1930 р. проведено тут обидва надзвичайні Собори УАПЦ, які закінчили існування цієї 
української церковної організації.

Можна погодиться з С. Білоконем, що Софія Київська притягувала підрадянських 
гуманітаріїв і як церковна святиня, і як осередок вільної можливості неофіційного 
спілкування. Тут можна навести спогад поета-неокласика Юрія Клена з 1922 р. про 
великодню ніч у Софії Київській. Навколишній простір охоплений антицерковними 
демонстраціями, а в подвір’ї собору: «…Панує тиша. Хвиля того галасу немов би 
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розбивається об камінну твердиню і безсило відлинає назад… О, як добре часом буває –
відокремити себе муром від того світу, де запанували чорти й блазні, щоб у тихій самотині 
душі своєї відчути Бога…». Дещо пізніше, 1926 року, ще один київський поет і 
літературознавець Михайло Драй-Хмара записав у щоденнику: «29 квітня – Страсний 
четвер. Був у Софії й зустрінувся там із Косинкою та Івченком». Вони розмовляли під час 
служби про Єнукідзе і його україножерську промову» [4, с. 68].У своєму щоденнику від 
19 вересня 1926 р. Сергій Єфремов згадує про повернення Василя Липківського з Харкова 
з-під арешту і зустріч великого натовпу біля Софії: «З боротьби проти релігії росте 
релігійний рух – така діалектика життя» [4, с. 257].

При створенні Старокиївської парафії УАПЦ серед перших записались Г. Нарбут 
та А. Кримський. Серед української гуманітарної інтелігенції утворився неформальний 
гурток «біля брами Софії» - Ю. Михайлів, Чапківський, Г. Нарбут, М. Бурачек, Л. Курбас, 
М. Семенко, В. Модзалевський або М. Зеров, П. Козицький або Я. Степовий, Ф. Ернст. 
Юхим Михайлів серед імен згадує і Павла Тичину [Михайлів Юх 1926, с. 48.].24 травня 
1920 р. у Софії відправлено першу панахиду по померлому Г. Нарбуту. 25 перед виносом 
тіла ад’ютант С. Петлюри поклав на домовину розкішний вінок від імені Головного 
Отамана [10, с. 52].

Особливе місце займала Софія Київська у діяльності українських гуманітаріїв-
пам’яткоохоронців. Вони змогли налагодити конструктивні відносини з релігійними 
громадами у Софії Київській. Найбільше спричинилися до дослідження і урятування 
пам’яткиустанови Всеукраїнської академії наук – Всеукраїнський археологічний комітет і 
Софійська комісія, очолювані академіками Ф. Шмітом, а згодом О. Новицьким. 
Протоієрей Юрій (Георгій) Красицький був обраний посередником між науковцями 
комісії і парафіянами [11, арк. 19-19 зв.]. Хоча між академічними структурами і парафією 
інколи виникали непорозуміння, але А. Кримський від імені Академії наук звертався до 
влади з проханнями виділити кошти на збереження Софії Київської [12]. Так само, на 
нашу думку, не можна вбачати в намаганні науковців створити заповідник у Софії, як 
підігравання владі. Насправді влада у кінці 1920 рр. перейшла до масованого наступу на 
духовну сферу життя народу, зокрема релігійну. І тому, як святенництво, так і гуманітарії 
опинились в жорнах каральної тоталітарної машини. Не будемо розкривати процес 
створення заповідника, лише зазначимо, що, на нашу думку, створення його в умовах 
масованого наступу на православні святині Києва зіграло вирішальну роль у збережені 
пам’ятки і вона не повторила долю багатьох храмів Верхнього міста.

Таким чином можна зробити висновок, що Софія Київська протягом 1920-1930 рр. 
була притягальним центром для української гуманітарної інтелігенції та стала осередком 
релігійного та морального опору більшовицькій диктатурі.
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