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КЛАСИФІКАЦІЯ ТА КОМПЛЕКСНА ЦІННІСТЬ СТАНУ ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИХ 

ЦЕНТРІВ: ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД 

Проведено аналіз стану реалізації проектів об‘єктів торгово-розважальних центрів з позиції підвищення рівня безпеки життєдіяльності та 

запропоновано означення «Торгово-розважальний центр», «Торгово-розважальний комплекс» та «Комплексна цінність торгово-

розважальних центрів». Виконана класифікація торгово-розважальних центрів за класифікаційними ознаками та критеріями, що 
характеризують підвищений стан безпеки та привабливість при їх експлуатації. 

Ключові слова: торгово-розважальний центр, клас, класифікація, проекти, цінність, безпека, проектно-орієнтований підхід, 

інформаційні технології.

Вступ. Проводячи аналіз вітчизняних та 

зарубіжних праць щодо розуміння сутності 

досліджуваної проблеми безпечної експлуатації 

торгово-розважальних центрів (ТРЦ) проглядається 

певна закономірність: значна частина науковців 

характеризують ТРЦ як єдиний об‘єкт, не беручи до 

уваги той факт, що в складі даного типу будівлі з 

масовим перебуванням людей знаходяться 

підприємства торгівлі, магазини («острівці») з надання 

послуг, розважальні магазини, тощо. Проте існують 

наукові праці, які акцентують увагу на великих 

розмірах ТРЦ, і наголошують, що даний тип об‘єктів – 

це велика система, яка включає в себе безліч 

керованих підсистем. У ряді робіт найбільш 

специфічною різницею від інших форматів торгівлі 

відмічається наявність в ТРЦ результату соціальної 

взаємодії між персоналом, відвідувачами, орендарями, 

власниками та іншими зацікавленими сторонами. 

Наслідком даної синергії є виникнення в ТРЦ нових 

цінностей, які не завжди є актуальними для магазинів 

традиційного типу (МТТ), що продемонстровано на 

рис. 1.  

 

Метою роботи є здійснення аналізу стану 

безпеки при реалізації проектів та програм безпечної 

експлуатації ТРЦ. При використанні ціннісно-

орієнтованого та безпекового підходу необхідно 

ввести нові означення, які розширять методологію 

управління проектами в галузі безпеки людини. 

Використовуючи наявні класифікаційні ознаки ТРЦ, 

необхідно здійснити класифікацію споруд даного 

типу, враховуючи конструктивні, функціональні та 

безпекові характеристики, що в кінцевому випадку 

забезпечить оптимізацію процесу виконання проектів 

при безпеково-орієнтованому підході. 

 

Аналіз основних досягнень і літератури. 
Теоретичною та практичною частиною проблеми 

реалізації проектів безпечної експлуатації об‘єктів з 

масовим перебуванням людей, або працями, які мали 

вагомий вплив на результати досліджень даного типу 

займалися провідні вчені в галузі управління 

проектами та програмами. Підвищення умов безпеки 

функціонування, враховуючи умови виникнення 

надзвичайних ситуацій (НС), в тій чи іншій мірі 

описано в роботах багатьох науковців. У праці 

Мюллера І. [1] наведено огляд евристичних методів, 

та визначена сфера їх ефективної дії. Значне місце в 

роботі відведено практичному застосуванню 

евристичних методів, які можна застосувати в 

інженерних розробках при реалізації проектів та 

програм безпечної експлуатації будівель з масовим 

перебуванням людей. В роботі Бущуєва С.Д. [2] 

розглянуті креативні технології управління проектами 

та програмами. Зокрема розроблені моделі та 

креативні технології формування програм 

збалансованого розвитку дозволяють в умовах 

турбулентного оточення і високого рівня 

невизначеності управляти проектом безпечної 

експлуатації ТРЦ. У посібнику в галузі управління 

проектами та програми [3] під на редакцією Рача В.А. 

описано практичний досвід управління проектами та 

програмами в ході впровадження стратегій 

регіонального розвитку. Дана проблематика також 

описана у наукових працях Дрюліані Б. [4],  Зачка О.Б. 

[5], Гладкої Е.Н., [6] Івануси А.І. [7] Зильберштейна 

О.Б. [8], Вілкової А.С. [9], Токмачової А.С. [10], Бенаі 

Х.А. [11] та інших. 

Проаналізувавши праці даних вчених, можна 

припустити, що напрямок безпеки торгово-

розважальних центрів потребує вдосконалення в 

системі попередження виникнення НС, при 

плануванні та на початкових стадіях реалізації 

проектів та програм функціонування ТРЦ. В 

перспективі це дозволить мінімізувати матеріальні 

збитки та людські втрати, а також підвищить 

безпекове середовище споруд даного типу. 

 

Постановка задачі. Проблема відсутності 

чіткості трактування визначення торгово-

розважальний центр зумовило потребу синтезу 

наявних означень та добуття єдиного визначення, яке 

в подальшому буде використовуватися при здійсненні 

наукових досліджень в напрямі безпеки експлуатації 

об‘єктів з масовим перебуванням людей. На основі 

аналізу наявних означень терміну ТРЦ, було 

використано метод частотно-рангового розподілу, 

формалізовано дані визначення та запропоновано 

наступне трактування ТРЦ: 

Означення 1. Торгово-розважальний центр - 

торгово-розважальний комплекс, виконаний в 

єдиному архітектурному та візуальному стилі, 

розташований на певній чітко визначеній території, 

спланований, побудований та керований як єдине 
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ціле, оснащений відповідними системами захисту 

безпеки людей, у відповідності до існуючих норм 

ДБН, рекомендацій «Правил безпеки» та «Правил 

поведінки». Дане визначення включає в себе 

розуміння комплексної цінності ТРЦ. 

Елементами даного визначення є терміни 

«Торгово-розважальний комплекс» та «Комплексна 

цінність ТРЦ»: 

Означення 2. Торгово-розважальний комплекс – 

сукупність торгових та розважальних підприємств, які 

на без пековому рівні реалізують широкий набір 

послуг, товарів та господарську діяльність на спільній 

обслуговуючій території. 

 

Рис. 1 – Візуальне порівняння цінностей проектів ТРЦ та ТЦ традиційного типу, де:  А – часова цінність; Б – цінність 

володіння; В – корисність (цінність) стану об‘єкта; Г – просторова корисність; Д – цінність соціального спрямування; Е – 

комунікативна цінність 

Часова цінність у проектах нашого типу 

полягатиме у економному та раціональному 

використання часових ресурсів при підвищенні 

безпеки експлуатації ТРЦ, при цьому економія часу не 

повинна негативно відбиватися на якості 

реалізованого проекту. Необхідно дотримуватися 

певної діади, у якій зменшення часу не впливає на 

зменшення якості проекту. 

Цінність володіння у проектах та програмах 

безпечної експлуатації об‘єктів з масовим 

перебуванням людей можна умовно розділити на 

економічну цінність володіння, соціальну цінність 

володіння та іншу цінність володіння. Економічна 

цінність володіння дає об‘єктивну змогу в будь-який 

момент часу здійснювати користування матеріально-

технічною базою ТРЦ [12]. Соціальна цінність 

володіння забезпечує підвищення морального стану 

відвідувачів, персоналу та всіх осіб, які перебувають 

на території ТРЦ або в прилеглих зонах впливу. До 

інших цінностей володіння належать усі решта, 

неназвані особливості. 

Означення 3. Комплексна цінність стану об‘єкта 

(КЦС) – це здатність проектно-організаційної 

складової структури торгово-розважального центру 

задовольняти відповідний стан безпеки та набір 

потреб користувачів та відвідувачів споруди в певний 

(зручний та завідома визначений) період часу. 

Описово КЦС ТРЦ представлено в таблиці 1. 

Цінність соціального спрямування. Поєднуючи 

розуміння цінності проекту згідно методології P2M 

(витрати проекту, використання ресурсів, 

відповідність цілям) [13] та основ соціального 

спрямування в управлінні проектами та програмами 

[8] можна охарактеризувати цінність соціального 

спрямування, як одне з основних завдань проектного 

аналізу, яке має давати відповідь на чіткі запитання 

щодо визначення позитивних та негативних 

нематеріальних сторін проекту (соціальні зручності та 

соціальні витрати проекту). 

Таблиця 1 – Комплексна цінність стану ТРЦ 

Необхідна складова 

КЦС ТРЦ 

Бажана реакція відвідувачів 

ТРЦ 

Отримання бажаних 

товарів певного класу 

за наявності високого 

рівня обслуговування 

Задоволення потреб гостей 

ТРЦ, придбання якісного 

товару за помірну ціну. 

Бажання ще раз здійснити 

покупку в ТРЦ даного типу. 

Отримання бажаних 

послуг з високим 

рівнем 

обслуговування та 

якісним ставленням 

Комфорт від отриманих 

послуг. Наявність лояльного 

ставлення до ТРЦ, 

Отримання послуг від 

підприємств, що 

здійснюють 

діяльність у сфері 

приготування їжі. 

Підтвердження високої 

якості приготування їжі, які 

відповідає смакам і вимогам 

відвідувачів. 

Отримання 

інформаційних 

послуг 

Відвідувач має отримувати 

необхідну комплексну 

інформацію під час 

планування подорожі до 

ТРЦ, під час свого 

перебування в ТРЦ, після 

завершення відвідин ТРЦ. 

Отримання та 

задоволення 

соціально-

комунікативних 

потреб відвідувачів та 

гостей закладу 

Високий рівень задоволення 

від проведення часу на 

внутрішній та прилеглій 

території ТРЦ 

 

Комунікативна цінність в проектах підвищення 

безпеки експлуатації торгово-розважальних центрів 

(при можливості застосування до об‘єктів з масовим 

перебуванням людей (ОМПЛ) більшості типів) 

полягає у своєчасному та безперешкодному обміні 
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інформацією, думками та ідеями між усіма 

зацікавленими сторонами проекту, для здійснення 

успішної реалізації проекту та максимальному 

підвищення рівня безпеки ОМПЛ. Графічно це 

зображено на рис. 2. 

 

Рис. 2 – Комунікативна цінність в проектах підвищення 

безпеки експлуатації ТРЦ  

При розробці класифікації торгово-розважальних 

центрів (рис. 3) були враховані   сучасні підходи щодо 

типізації ТРЦ, включаючи принципи класифікації, 

котрі розроблені Американською Радою торгових 

центрів, Міжнародною Радою торгових центрів та 

Американським інститутом містобудування [7].  

Класифікація розроблена таким чином, щоб при 

необхідності могла бути відкоригована зреалізована і 

для інших типів споруд з масовим перебуванням 

людей. В основі класифікації лежать безпекові 

показники, які при певній модифікації зможуть 

використовуватися для класифікації у проектах 

безпеки експлуатації навчальних закладів, залізничних 

вокзалів, аеропортів, автовокзалів, споруд ринків 

закритого типу, готелів, тощо [14]. 

 

Рис. 3 – Класифікація торгово-розважальних центрів: 

проектно-орієнтований підхід 
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Розроблена класифікація відображає загальні 

особливості торгово-розважальних центрів, які 

характерні для України Запропонована класифікація 

має декілька рівнів поділу, які якнайширше 

характеризують побудову ТРЦ, та здійснюється 

наступним чином: 

1 Ознаки початкового рівня. Характеризується 

сфера торгівлі. Поділ відбувається за наступними 

ознаками: оптові, роздрібні, універсальні, змішані. 

2 Ознаки середнього рівня. 

 Перші ознаки середнього (післяпочаткового) 

рівня характеризуються технологічною схильністю. 

До якої відноситься: дозвільні, торгові, дозвільно-

торгові та ТРЦ з іншою технологічною схильністю.  

3 Ознаки середнього рівня 

До другої ознаки середнього рівня відноситься 

зона дії ТРЦ. Сюди можемо віднести: мікрорайонні, 

районні, регіональні, секторні. 

4 Ознака заключного, достатнього рівня. 

Відносяться ТРЦ в залежності від багатьох факторів, 

зокрема: характеристики безпеки, соціально-

економічні характеристики, технологічні 

характеристики.  

На основі вищенаведеної класифікації ТРЦ, 

можна вивести три критерії концепції управління 

безпечної експлуатацією ТРЦ.  

Перший критерій  наявність єдиної концепції 

безпеки експлуатації торгово-розважального центру. 

До елементів даної концепції можна віднести: 

- Бачення керівництвом, персоналом та 

відвідувачами ТРЦ спільної проблематики в 

забезпеченні безпеки експлуатації споруди та 

розуміння необхідності дотримання правил безпеки на 

кожному (відповідно до своїх функціональних 

обов‘язків)  рівні ієрархії. 

- Розвиток інформаційно-телекомунікаційних 

систем забезпечення безпеки використання ОМПЛ. 

- Формування безпечного образу ТРЦ в засобах 

масової інформації, використовуючи комунікаційні 

цінності. Даний образ має викликати в підсвідомості 

відвідувачів, інвесторів та інших зацікавлених сторін 

довіру до об‘єкту, яка формується на реальному 

підґрунті.  

Другий критерій – комфортність експлуатації 

ТРЦ. До елементів цієї концепції відносимо: 

- Забезпечення території ТРЦ зручною парковою, 

до якої існує зручний доїзд. 

- Розміщення орендованих магазинів повинні 

максимально зручно розміщуватися по внутрішній та 

прилеглій території торгово-розважального центру. 

- На території ТРЦ повинні бути рівномірно 

розміщені заклади дозвілля, магазини, ресторани, 

тощо. 

- Інше.  

Заключний, третій критерій – наявність 

інтелектуальної системи управління безпекою 

торгово-розважального центру (ІСУБТРЦ). 

Використовуючи інноваційні механізми у галузі 

безпеки інформації та досвід провідних програмістів 

регіону здійснює не лише моніторинг стану безпеки 

території, але й впливає на бізнес-процеси ТРЦ, 

використовуючи методи збору, аналізу та обробки 

інформації. 

В найближчому майбутньому найбільш 

захищеними та сучасними ТРЦ будуть ті споруди, 

котрі будуть володіти такими якостями як 

унікальність систем безпеки, високий рівень 

обслуговування клієнта, а відтак високий рівень 

довіри відвідувача (клієнта) до ТРЦ. Важливу роль 

відіграватимуть ТРЦ, в яких будуть чітко сформовані 

цінності проектно-орієнтованого управління, в тому 

числі комунікаційні цінності з використанням 

інноваційних методів та моделей. 

Торгово-розважальний центр, як організація 

включений в складний процес управлінської 

взаємодії, будучи одночасно підприємством, що 

обслуговує населення та задовольняє  великий спектр 

його інтересів, а також архітектурний майданчик, 

який здається в оренду та підвищує бізнес-

привабливість районну розташування ТРЦ. Дана 

подвійність суті торгового центру ускладнює оцінку 

ефективності його безпеки. 

 

Результати досліджень. В статті вирішена 

актуальна науково-технічна задача направлена на 

підвищення безпеки життєдіяльності при експлуатації 

ТРЦ. Та отриманні наступні результати: 

1) Проведений аналіз стану безпечної 

експлуатації ТРЦ при реалізації складних 

організаційно-технічних проектів. Підтвержено 

актуальність теми та вказано на необхідність розробки 

комплексних заходів безпеко-орієнтованого 

спрямування при реалізації проектів безпечної 

експлуатації торгово-розважальних центрів. 

2) Використовуючи ціннісно-орієнтований та 

безпековий підхід введено наступні означення: 

«Торгово-розважальний центр», «Торгово-

розважальний комплекс», «Комплексна цінність 

ТРЦ», що розширить методологію управління 

проектами, програмами та портфелями проектів 

складних організаційно-технічних систем та 

покращить процедуру управління проектами, 

направлених на підвищення стану безпеки при 

експлуатації ТРЦ. 

3) На основі використаних класифікаційних 

ознак та трьох критеріїв управління безпекою 

експлуатації (на концептуальному рівні) виконана 

класифікація ТРЦ, яка представлена у виді декількох 

рівнів розділу, де враховуються конструктивні та інші 

функціональні характеристики ТРЦ, що в кінцевому 

випадку забезпечують оптимізацію процесу 

успішного виконання проектів при безпеко-

орієнтованому управлінні. 
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