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УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АРХІТЕКТУРИ: 

ІСТОРІЯ, НАБУТКИ І ВТРАТИ, 
СПОДІВАННЯ Й ПЕРСПЕКТИВИ. 

ДО ІСТОРІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ АКАДЕМІЇ У 1945–2021 РОКАХ 
 

Здійснено спробу в історико-хронологічний спосіб окреслити основні риси, 
здобутки і проблеми діяльності Академії архітектури на теренах України, 
починаючи від 1945 року до сьогодення. Йдеться про Академію архітектури 
УРСР, перетворену 1945 року з Української філії Академії архітектури СРСР 
(1944), про Академію будівництва і архітектури УРСР, перетворену з Академії 
архітектури 1955 року, про ліквідацію і цієї Академії 1963 року, про 
відновлення Академії у вигляді впливової громадської організації 1992 року в 
статусі Української академії архітектури. 

На підставі залучення малознаного фактологічного матеріалу 
окреслюється діяльність і практико-теоретичні настанови п’яти президентів 
Академії архітектури — Володимира Заболотного (1945–1955 рр.), Анатолія 
Кóмара (1955–1959 рр.), Павла Бакуми (1959–1963 рр.), Валентина Штолька 
(1992–2020 рр.), Олега Слєпцова (з вересня 2021 року), — а також пов’язані з 
історичним контекстом особливості фактичних здобутків і променисті 
марення втрачених перспектив, нездійсненних бажань і нагальних потреб 
архітектурного й архітектурознавчого цехів України впродовж останніх 
майже вісімдесяти років. 

Серед іншого показано надбання Академії на шляху дослідження 
архітектурної спадщини України, піклування В. Заболотного про дослідження 
саме в цій царині; висвітлено динаміку перетворення кандидатських 
дисертацій з архітектури із проєктно-описових на власне наукові, якими вони є 
наразі; змальовано спектр проблем, що супроводжували Українську академію 
архітектури після її відновлення 1992 року, а також обшир важливих наукових 
й творчих надбань її академіків і членів-кореспондентів, зокрема в царині 
видання фундаментальних наукових праць; зрештою вперше запропоновано 
унаочнення загальної картини формування й становлення форм діяльності 
Академії архітектури впродовж часу її існування; окреслено перспективи 
подальшого функціонування й виокремлено аспекти осмислення ролі 
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Української академії архітектури в сучасному архітектурному світі, не лише 
українському. 

Ключові слова: Українська академія архітектури; історія створення; 
стан; перспективи. 

 
Постановка проблеми. Будь-яка подія, що віддзеркалює суспільні явища, 

тим паче такі, які відбуваються в царині культури і владно відбиваються на її 
стані і перспективах, впливають на неї діалектично (тобто і позитивно, і 
негативно), викликають відповідні зрушення в інших дотичних галузях, — така 
подія незалежно від її нагальної якості повинна викликати історичний інтерес, 
оскільки захоплює в коло свого існування низку суспільних аспектів, на які 
прийдешні покоління мають так-сяк зважати. 

В історії становлення української архітектури з повоєнної доби до 
теперішнього часу такою подією стало перетворення Української філії Академії 
архітектури СРСР (1944) на більш-менш самостійну Академію архітектури 
УРСР (1945), із якою упродовж майже 80 років відбувалися різні організаційні 
пертурбації. І все б нічого, якби не те, що такі зміни — адміністративні або 
після 1991 року суспільні — або впливали на зрушення в архітектурній 
практиці, архітектурній науці, архітектурознавстві й архітектурній критиці, або 
ж мусили відповідати на суспільний запит до змін у цих царинах людського 
буття і фахової діяльності. 

Пристойного огляду, принаймні конспективного, цих процесів досі немає, і 
мушу сподіватися, пропонована стаття стане у нагоді майбутнім дослідникам 
історії функціонування Академії архітектури УРСР (АА УРСР) — Академії 
будівництва і архітектури УРСР (АБіА УРСР) — Української академії 
архітектури (УАА).  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Матеріали щодо історії 
Академії, по-перше, розкидано як комплекс звітів про повсякденний 
моніторинг подій у інформаційних блоках «Вісника», що видавався Академією 
починаючи з 1945 року і до 1956-го, в матеріалах «Вісника Української академії 
архітектури» починаючи з 1992 року, а також у фаховому часопису Академії, 
який змінював свою назву в діапазоні від «Архитектура и строительство» до 
«Строительство и архитектура» і намагався об’єктивно віддзеркалювати 
пріоритети техніки створення архітектурної форми над її художністю або 
навспак. Як додаток до щорічника Держбуду України «Архітектурна спадщина 
України» з ініціативи академіка УАА Володимира Тимофієнка був виданий 
збірник «З історії Української академії архітектури» [13], що є, на жаль, єдиним 
осереддям документальних відомостей (яких направду небагато) про АА УРСР. 
Видання містить спогади про перші роки існування в Україні Академії 



Містобудування та територіальне планування 9

 3 

архітектури, підготовку фундаментальних праць із історії української 
архітектури (Д. Яблонський), роботу видатних діячів (В. Чепелик про Стефана 
Таранушенка) і першого президента АА УРСР Володимира Заболотного 
(Н. Чмутіна). У статті В. Тимофієнка «Рядки з передісторії Української академії 
архітектури» [13, с. 110–119] висвітлюється творчість академіків і професорів 
архітектури наприкінці XVIII — початку ХХ століття. Окремий масив 
відомостей містить бібліографічний покажчик архітектурно-організаційної і 
наукової творчості академіка В. Заболотного, що витримав два видання (1998, 
2016) [3], а також три покажчики персонального складу УАА (1995, 2002, 2007) 
[20; 19; 21]. 

Мета. Окреслити основні історико-культурні віхи формування Української 
академії архітектури як наукової установи з суспільно-культурним ухилом 
упродовж 1945–2021 років. 

Виклад основного матеріалу. Ініціатором створення спочатку 
Української філії АА СРСР у лютому 1944 року (дев’ять кабінетів, в яких 
працювало по декілька чоловік), а за рік і АА УРСР, був голова Раднаркому 
УРСР Микита Хрущов (1894–1971). Яскрава й ексцентрична особистість, 
Хрущов прагнув після себе лишити не тільки пам’ять про руки «по лікоть у 
крові» та відмивання цієї крові з трибуни ХХ з’їзду КПРС, а й позитив: 
долучитися до створення того, що зможе існувати без нього; славнозвісна 
«північна кукурудза» з’явилася потім. 

За підписом першого заступника голови Раднаркому СРСР доктора 
економічних наук Миколи Вознесенського (якого голова Раднаркому Сталін 
1950 року розстріляє за «Ленінградською справою») та керуючого справами 
РНК, майбутнього доктора економічних наук Якова Чадаєва (1904–1985) 
18 квітня 1945 року в Московському Кремлі з’явилася постанова РНК СРСР 
№ 793 «Про організацію Академії архітектури УРСР». У ній чотири пункти: 
спочатку дозволялося (!) РНК УРСР (тобто Хрущов звернувся з проханням) 
створити АА УРСР на базі Української філії АА СРСР; затим президент 
АА СРСР академік Віктор Вєснін (1882–1950) був зобов’язаний передати майно 
філії новоствореній АА УРСР за балансом на 1.04.1945; Раднаркомові УРСР 
у місячний термін доручалося затвердити положення і структуру АА УРСР, 
Державна штатна комісія при РНК СРСР була зобов’язана затвердити штати та 
розмір посадових окладів працівників АА УРСР. 

Постанова РНК УРСР та ЦК КП(б)У від 21.06.1945 № 960 «Про 
організацію Академії архітектури УРСР» була більш розлогою і передбачала 
спочатку лірику, потім фізику: «з метою розвитку і процвітання української 
радянської архітектури як мистецтва, що об’єднує всі види монументальних 
мистецтв, художньої промисловості та будівельної техніки і має величезне 



Містобудування та територіальне планування10

 4 

значення в справі 
відбудування міст і сіл УРСР, 
а також з метою всебічного 
сприяння підготовці творчих і 
наукових кадрів у зазначених 
галузях науки і мистецтва, 
організувати…» — це лірика. 

Затвердити статут, 
структуру, визначити 
кількість перших академіків 
(сім) і членів-кореспондентів 
(вісімнадцять), затвердити їх 
поіменно, зобов’язати 
«подати на розгляд 
Раднаркому УРСР через 
Нарком фін УРСР кошторис 
витрат за всіма статтями на 
1945 рік», а також зобов’язати 
АА УРСР прийняти від 
АА СРСР Українську філію 
АА СРСР «з усіма наявними 
закладами, штатами 
співробітників, 
устаткуванням, інвентарем, 
приміщеннями, 
кошторисними асигнуваннями, наявними коштами, договорами та 
зобов’язаннями за балансом на 1.04.1945» — це фізика, яка, власне, була 
зведена до трьох наелектризованих моментів: 1) нарешті обрати академіків і 
член-кóрів, призначивши їм оклад утримання; 2) зробити нормальну печатку з 
абревіатурою УРСР; 3) почати працювати незалежно від Москви, а відтак 
почуватися в царині української архітектури більш вільно і навіть просторо. 
Але, звісно, не тільки це.  

Академіками були призначені архітектори Володимир Заболотний, Павло 
Альошин, Олександр Вербицький, Олександр Власов, історик архітектури 
Сергій Безсонов, скульптор Михайло Лисенко, інженер Олександр 
Неровецький. 

Між постановою РНК і першими Загальними зборами АА УРСР 10–
15.07.1945 відбувся пленум Спілки радянських архітекторів України, на якому 
майбутній президент Академії В. Заболотний наголосив: «Особливої 
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актуальності набуває робота Академії у зв’язку з потребою перепланувати, 
перепроєктувати й забудувати буквально всю Україну, де німецькі варвари 
вчинили страхітливі руйнування» [18, с. 29]. Академік архітектури (ще з 
царського часу) Олексій Щусєв на тому ж збіговиську казав: «Я чув, що у вас 
на Україні налічується близько 700 архітекторів. В Бєлграді, де я був, населення 
400 тис. чоловік, а архітекторів там — 500. Щоправда, архітектори в них без 
роботи ходять. У нас не досить архітекторів, які могли б швидко розв’язувати 
питання архітектури. Тому треба всіляко вітати заснування Української 
академії архітектури, яка серйозно візьметься за підготовку кадрів» [18, с. 65]. 
Одеський професор архітектури Осип Зейлігер майже заспівав осанну: «Те, що 
уряд дозволив відкрити Українську академію архітектури, є для нас великою 
подією, бо Академія архітектури — це той вищий орган, від якого можна буде 
дістати відповідь на всі запитання, зв’язані з дальшим розвитком радянської 
архітектури на Україні» [18, с. 71]. Хай там як, створення Академії віталося 
всіма розумними людьми, не тільки архітекторами. 

За місяць після урядового папірця, 25–26.07.1945 відбулися перші Загальні 
збори, що мали назву організаційних і на яких президентом АА УРСР було 
обрано академіка АА УРСР, лауреата Сталінської премії та Державної премії 
України в галузі науки і техніки, доктора архітектури, професора Володимира 
Заболотного (1898–1962). Віце-президентом став П. Альошин, членом президії 
головний архітектор Києва О. Власов, академіком-секретарем (керівником) 
Відділення будівельних наук та директором Інституту будівельної техніки — 
О. Неровецький, академіком-секретарем Відділення монументального 
живопису й скульптури — М. Лисенко, директором Інституту історії й теорії 
архітектури — С. Безсонов, директором Інституту аспірантури — 
О. Вербицький, отже всі академіки опинилися при ділі, а новообрані члени-
кореспонденти затверджені на керівні посади в наукових закладах АА УРСР, 
що їх було тринадцять. 

Деякі директори інститутів принаймні 1947 року були «в.о.», 
виконуючими обов’язки: член-кореспондент, професор КІБІ Яків Штейнберг 
був в.о. директора Інституту архітектури споруд; член-кореспондент, нарисний 
геометр, професор КІБІ Степан Колотов [15] — в.о. директора Інституту 
містобудування; заслужений діяч мистецтв, сценограф, кубофутурист, 
конструктивiст, експресіоніст і графік Вадим Меллер — в.о. директора 
Інституту монументального живопису й скульптури; член-кореспондентка Ніна 
Манучарова — в.о. директора Інституту художньої промисловості; архітектор 
Георгій Говденко — в.о. директора ДІАЗ «Софійський музей»; кандидат 
архітектури (з 1948-го) Василь Грідін — в.о. директора Державного музею 
архітектури АА УРСР; археологиня і сходознавиця Марія Вязьмітіна — в.о. 
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директора Наукової бібліотеки АА УРСР; от лише Інститут будівельних 
матеріалів міцно очолив академік Академії наук УРСР Борис Лисін [16, с. 3, 6, 
13, 15, 21, 24, 25]. 

Структура АА УРСР була прозорою: Відділенню архітектурних наук 
підпорядковувалися Інститут будування міст, Інститут архітектури споруд, 
Інститут історії і теорії архітектури та чотири творчі персональні архітектурні 
майстерні (академіків Альошина, Вербицького, Власова, Заболотного); 
Відділенню монументального живопису, скульптури та художньої 
промисловості — Інститут монументального живопису й скульптури з 
творчими майстернями та Інститут художньої промисловості (зараз би назвали 
Інститутом дизайну) з експериментальними майстернями. Серед наукових робіт 
цього Інституту 1947 року були, наприклад: питання стилю художньої 
промисловості в Україні та Межигірська фаянсова фабрика (Лука 
Калениченко), інтер’єр малометражного житла (Н. Манучарова), побутові меблі 
з лози (Г. Чернишов), методика проєктування крупновізерункових 
декоративних тканин для оформлення громадських будівель (М. Хургін), 
художній метал («скобянка»; В. Дзугаєв [12]), художня кераміка (П. Мусієнко), 
український килим (М. Новицька) та ін. 

Важливо підкреслити функціонування в АА УРСР ради із захисту 
кандидатських дисертацій, яку очолював Заболотний, а секретарями в різні 
роки були Г. Фрумін, Н. Манучарова, Г. Лебедєв та ін. Кандидатська дисертація 
з архітектури («архітектурних наук») виглядала як самостійно розроблений 
проєкт із розлогою пояснювальною частиною — від теоретичного 
обґрунтування вибору проєктного рішення до опису тонкощів оформлення 
інтер’єру. Лише на початку 1950-х дисертація на здобуття наукового ступеня 
кандидата архітектури набула більш-менш сучасних рис, і першим, хто 
захистив таку працю 1954 року під керівництвом академіка АА УРСР Анатолія 
Добровольського, був Ігор Фомін [22]. За монографією захистив дисертацію на 
ступінь кандидата технічних наук Олександр Хорхот [23], але то була вже 
праця, в якій контаміновано питання будівництва промислових об’єктів із 
практикою містобудування. За «старою» моделлю — великий проєкт + 
невеликий текст (як зараз на науковий ступінь доктора мистецтва) — 
захистилися Мусій Катернога, Всеволод Колєсніков, Олександр Маринченко, 
які згодом оформили дисертації у вигляді монографій, намагаючись надати їм 
більш наукового вигляду [14; 2]. 

Отже, починаючи з другої половини 1940-х, із роботою Інституту 
аспірантури АА УРСР, власне архітектурна наука в Україні здобула перших 
аспірантів, а відтак і перших майбутніх науковців із кандидатським ступенем, 
які дуже високо котувалися серед фахівців тодішнього СРСР. 



Містобудування та територіальне планування 13

 7 

Їх взагалі було мало (так само, як і зараз), оскільки практика архітектури 
переважала над теорією, а теорією займалися лише в аспірантурах. Попри те, 
що рішення Ради АА УРСР про присудження ступенів затверджувала 
московська ВАК, підписатися «кандидатом архітектури» було дуже престижно, 
не кажучи вже про докторів, яких на початок 1950-х було лише троє: Павло 
Альошин, Володимир Заболотний, Євгеній Катонін, які отримали ці ступені 
1945 року honoris causa, «за сукупністю заслуг», без написання дисертацій і не 
будучи кандидатами наук.  

Поряд із прикладними дослідженнями в галузі архітектурної науки 
(містобудування, розпланування міст і сіл [18], житло, типове проєктування, 
інженерно-геологічне районування тощо), результати яких осіли в наукових 
звітах і значною мірою не були оприлюднені, за порівняно короткий час був 
досліджений обшир пам’яток архітектури й монументального мистецтва, що 
знайшло відбиток в ошатно виданих альбомах (титульні аркуші й елементи 
декорування розробляли архітектори-художники П. Яворовський і М. Агуф, 
мистецтвознавець М. Криволапов) і колективних монографіях, що склали 
підґрунтя для подальшого створення фундаментальних двотомних «Нарисів 
історії архітектури Української РСР» (1957, 1962) і корпусного дослідження 
історії української архітектури. 

Ці аспекти, а також і сформовані принципи роботи з аспірантами, що, як 
зазначав В. Штолько (теж вихованець АА УРСР), передбачали постійну увагу 
з боку Заболотного, «вміння бачити і розвивати в них творчу спадкоємність 
поколінь, [здійснювати] персональну шефську опіку і [надавати] практичну 
допомогу в їх повсякденній науковій і практичній роботі» [9, c. 4], — 
найцінніший організаційно-науковий карб АА УРСР, який залишився досі 
серед принаймні київських науковців — керівників архітектурних дисертацій. 

Дмитро Яблонський (який захистив кандидатську дисертацію 1953 року 
[24]) згадує, що опікування Хрущова діяльністю АА УРСР припинилося 1956 
року після того, як на нараді в Будинку архітектора Володимир Гнатович не 
надто чемно поставився до ідеї спорудження величезного мосту між 
Володимирською вулицею та Печерськом (через Хрещатик), яка належала 
сміливому в порухах Микиті Сергійовичу [13, с. 8]. 

Попри те, що Хрущов добре знав Заболотного і підтримував його 
починання, хрущовські самодурство («віжка під хвіст»), «волюнтаризм» 
виявилося наразі в тому, що АА УРСР — власне кажучи, клуб по інтересах за 
державний кошт, — припинила існування, і постановою ЦК КПУ та Ради 
Міністрів УРСР від 22.09.1955 була створена АБіА УРСР. 

У Москві до цієї відчайдушної справи долучилися теоретик архітектури 
Костянтин Іванов і містобудівник Георгій Градов (обидва доктори архітектури), 
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які були наближені до Хрущова і зуміли налаштувати його відповідним чином: 
надавати будівельному виробництву пріоритет у вирішенні творчих завдань під 
час формування архітектурної форми шляхом гармонійного поєднання 
функціональних і естетичних аспектів за допомогою прогресуючих інженерно-
технічних засобів, що повинні були невпинно вдосконалюватися. Начебто 
нічого поганого в цьому і немає, але саме з мікроклімату академій архітектури 
СРСР та УРСР силоміць був вивітрений дух поєднання творчої інтуїції 
архітекторів із історичною традицією, з принципами класичної побудови 
архітектурного організму, з чимось живим, що є в архітектурній формі й у 
архітектурному житті.  

Утім, боротьбу з художністю архітектурної форми державні органи 
здійснювали планомірно: менш ніж за півтора місяці було прийнято постанову 
ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 5.11.1955 № 1871 про усунення 
надмірностей в проєктуванні й будівництві. 

Отже, вивітрювання живого творчого духу зі стін архітектурних академій 
не було явищем раптовим, хоча 
багатьох архітекторів ним вдарило 
наче обухом по голові. Відбулися 
також певні персональні зміни: не всі 
члени-кореспонденти АА УРСР 
автоматично перейшли до АБіА 
УРСР, Заболотного було знято й 
відправлено в місцеве заслання: 
призначено керівником відділу 
народної творчості й історії 
українського мистецтва — одного з 
науково-дослідних відділів при 
президії АБіА УРСР. 

Президентом (але, звісно, 
спочатку академіком) Академії був 
призначений 47-річний Анатолій 
Кóмар (1909–1959), інженер-
будівельник, який із 1944 року 
керував відбудовою низки 
металургійних заводів УРСР: 
«Запоріжсталі», домни № 6 
Дніпропетровського металургійного 
заводу імені Петровського, у 1952–
1955 роках працював головним 
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інженером і директором тресту 
«Дніпровськпромбуд». Поєднання 
високих посад на той час було 
звичайною практикою, і Комар разом 
із президентством в АБіА служив ще 
й заступником голови Держкомітету 
Ради Міністрів УРСР у справах 
будівництва (Держбуду УРСР) Петра 
Непорожнього. 

Раптова смерть Комара від 
адміністративного перенавантаження 
привела в крісло президента Академії 
наступного інженера-управлінця 
Павла Бакуму (1911–1987), 
магнітогорського будівничого, нового 
голову Держбуду УРСР. 

Павло Федорович виступав із 
довгими промовами, підготовленими 
в секретаріаті АБіА, що друкувалися 
навіть по дві в одному номері 
«Вісника АБіА», причому одна — у 
вигляді вкладки на окремій скобочці 
[4; 5]. 

Серед іншого важливо-інженерного Бакума звертався, приміром, і до 
питань теорії архітектури. В його адміністративних вустах це виглядало так: 

«Особливої актуальності набирає дослідження теоретичних основ радянської 
архітектури в соціально-економічному, функціональному, інженерно-технічному та 
естетичному аспектах. Обов’язок наших теоретиків — дати загальний прогноз розвитку 
архітектури в нашій країні на найближчі 20 років (певно, внаслідок обіцянки Хрущова 
на XXII з’їзді КПРС 1961 року побудувати комунізм «в основному» за двадцять літ. — 
А. П.), пов’язуючи його з розвитком народного господарства і завданнями формування 
комуністичної свідомості радянської людини, зміни умов її праці і побуту. Слід 
обґрунтувати нову типологію громадських будинків майбутніх років, виходячи з 
комуністичного змісту громадських процесів» [5, с. 4]. 
Якщо вдуматися в останню фразу тричі, особливо в «комуністичний зміст 

громадських процесів», має запрозоритись, чому цей красномовець добре 
тримався в президентському кріслі з 1960 по 1963 рік, і сидів би в ньому, наче 
Зевс у Парфеноні, вічно, якби не ліквідація Академії в серпні 1963-го. 
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Заради справедливості слід нагадати, як саме бачив завдання АБіА СРСР її 
віцепрезидент (і академік АА УРСР «першого призову», а потім і АБіА УРСР) 
Олександр Власов: «Відкриваючи великі можливості для спільної творчої 
роботи будівельників і архітекторів, індустріалізація будівництва дозволяє 
розглядати взаємопов’язаний розвиток архітектури й індустріалізації в 
аспектах: що будувати, із чого будувати, як будувати. Відповідаючи на 
запитання “що будувати”, архітектор у співдружності з іншими фахівцями 
розробляє проєкт споруди чи міста, виконуючи провідну роль на всіх стадіях 
проєктування» [10, с. 5]. Олександр Васильович відповів і на два інші 
запитання, але для нас важливо, що він як архітектурний чиновник 
загальносоюзного рівня бачив роль архітектора провідною навіть в умовах 
індустріалізації будівництва, і не провина архітекторів України тієї доби, що 
вони не змогли зчинити гідний опір зазіханням індустріально налаштованого і 
міцного в забаганках будівельного цеху. 

За часів АБіА УРСР — 1956–1963 роки — академіків-архітекторів 
побільшало [1, с. 3–4] завдяки талановитим Віктору Єлізарову, Євгену 
Катоніну, Борису Приймаку, членами-кореспондентами стали Олександр 
Касьянов, Отар Мчедлов-Петросян, Володимир Орєхов, Яків Штейнберг, а 
старенький Павло Альошин перейшов у розряд почесних членів зі збереженням 
академічної стипендії. 

Більшість академічних місць займали інженери, причому теж видатні: Іван 
Литвинов, Михайло Будников, Іван Киреєнко, Борис Лобаєв, Саул Фрайфельд, 
В’ячеслав Ярін, гідравлік Олександр Угінчус; як завжди, були і пристосуванці, 
як-от сумнозвісний Григорій Головко, хрестоматійний дуболом і нездара, що 
тридцять років очолював Спілку радянських архітекторів України з 
відповідними наслідками для архітекторів і архітектури. 

Хрущов 1945-го створив Академію, Хрущов встиг її знищити 1963-го: 
постановою Ради Міністрів СРСР від 6.08.1963 № 853 «Про Академію 
будівництва і архітектури СРСР і Академію будівництва і архітектури 
Української РСР» АБіА СРСР та АБіА УРСР ліквідувалися, їхні інститути, 
реорганізуючись, постановою від 21.08.1963 № 903 з єзуїтською назвою «Про 
поліпшення проєктної справи в галузі цивільного будівництва, розпланування й 
забудови міст» передавалися до різних союзних і республіканських відомств.  

Так, приміром, на базі НДІ експериментального проєктування та НДІ 
архітектури споруд АБіА УРСР виник КиївЗНІЕП Держкомітету з цивільного 
будівництва Держбуду СРСР, що існує і діє досі. 

Майже тридцять років (точно: 29) не існувало в Україні ні Академії 
архітектури, ні Академії будівництва, і лише з набуттям незалежності давня 
мрія тих співробітників і колишніх аспірантів, які пройшли школу АА та АБіА 
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УРСР, захистили дисертації та продовжували працювати в системі державних 
архітектурних інституцій, — ця мрія здійснилася отриманням свідоцтва 
Мін’юсту України від 23.04.1992 № 238, яким був зареєстрований статут 
Громадського об’єднання «Українська академія архітектури» з керівним 
органом — президією Академії, метою діяльності — «збереження та розквіт 
інтелектуально-наукового потенціалу України в галузі архітектури та 
будівельних наук» [9, с. 7]. Тодішній голова Верховної Ради України О. Мороз 
письмово привітав Академію з її відродженням. 

Президентом УАА 1992 року 
був обраний академік УАА, 
лауреат Державної премії СРСР, 
Національної премії України імені 
Тараса Шевченка, Державної 
премії України в галузі науки і 
техніки, Державної премії України 
в галузі архітектури, 
Республіканської премії ЛКСМУ 
імені М. Островського, народний 
архітектор України, доктор 
архітектури, професор Валентин 
Штолько (1931–2020), який 
виконував ці обов’язки до 
останньої миті життя; головним 
ученим секретарем став академік 
УАА, заслужений архітектор 
України, доктор архітектури, 
професор Дмитро Яблонський 
(1921–2001). 1997-го головним 
ученим секретарем був обраний 
академік УАА, доктор технічних 
наук, професор Євген 
Клюшниченко (1939–2021). 

Станом на 1995 рік УАА налічувала чотири відділення — забудови міст і 
сіл (академік-секретар Микола Дьомін); будівель і споруд (академік-секретар 
Віктор Савченко); архітектурознавства (академік-секретар Сергій Кілессо); 
конструкцій, матеріалів та інженерного забезпечення будівництва (академік-
секретар Ігор Лебедич), а також — 29 дійсних членів (академіків), 61 члена-
кореспондента, 27 почесних членів, серед них архітекторів із Канади, Росії, 
Італії, Франції. В лавах УАА на той час перебували практично всі доктори наук 
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у галузі містобудування й архітектури, що працюють в Україні, більшість 
найдосвідченіших архітекторів-практиків із усіх регіонів держави [9, с. 6]. 

Наприкінці 1994-го членами УАА (В. Гершкович, М. Данько, М. Дьомін, 
Є. Клюшниченко, М. Коломієць, Г. Лаврик, С. Лапоногов, Л. Муляр, 
В. Нудельман, Т. Панченко, Л. Прибєга, В. Савченко, І. Фомін, В. Шевельов, 
В. Штолько, Д. Яблонський) було розроблено Концепцію національної 
програми розвитку архітектури України [9, с. 10–18], керівниками Відділень 
УАА сформульовано основні напрями діяльності УАА, створено інститут 
колективних членів Академії — організацій, фірм, творчих колективів, що 
плідно співпрацюють із УАА. 

П’ятдесятирічний ювілей АА УРСР–УАА відзначався широко: у програмі 
заходів спільного вшанування ювілею Академії та святкування Дня архітектури 
1.07.1995 бачимо урочисте засідання та виставку творчих робіт українських 
зодчих в Українському Домі, виставку академічних видань у Державній 
науковій архітектурно-будівельній бібліотеці (згодом — імені Заболотного) в 
Гостинному дворі на тоді ще Красній площі, 4, виставку конкурсних проєктів 
«Відродження України» у виставковій залі Головкиївархітектури (Хрещатик, 
32), закладення каменю на місці відтворення пам’ятника Княгині Ользі на 
Михайлівській площі, експозицію розкопів Михайлівського та Успенського 
соборів, виставку «Київ підземний» у Музеї історії Києва і дві виставки-
продажі: керамічних виробів ВП «Грифон» на Костьольній, 6, і творів народних 
майстрів на Андріївському узвозі, 5. 

Ювілею УАА була підпорядкована ювілейна сесія Загальних зборів 
(30.06.1995), у роботі якої взяли участь представники президента України, 
Верховної Ради та уряду, КМДА (О. Омельченко), Мінкультури, творчих 
спілок, іноземних академій, підприємств, організацій і фірм, що 
співробітничали з УАА. Л. Кучма надіслав вітання, що закінчувалося 
впевненістю: «Вірю у великі творчі можливості Української академії 
архітектури, бажаю її талановитому колективу успіхів у творчій та науковій 
діяльності на благо і славу народу України» [6, с. 5]. 

У цікавій оглядовій статті до п’ятиріччя відновленої Академії 1997 року 
президент Штолько розповів про історію відновлення УАА (спочатку Академія 
мала назву «Українська академія архітектурних наук», але це викликало 
невдоволення «деяких членів САУ і урядових структур, що створило певні 
труднощі з реєстрацією Статуту»), описав кадровий склад Академії і назвав 
чисельність її членів (37 академіків, 88 член-кóрів, 35 почесних членів, серед 
них 13 знаних зарубіжних архітекторів, зокрема Анрі-Еме-Маріус Ботта, П’єр 
Ваго, Дурт Вернер, Вахтанг Давітая, Йорн Дювель, Радослав Жук, Жорж 
Канділіс, Джанкарло Де Карло, Мартін Кубелік, росіянин Євгеній Розанов і 
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болгарин Георгій Стоілов), виклав основні напрями діяльності, серед яких 
найбільш цікавими у фундаментальному аспекті були: розробка енциклопедії 
«Архітектурна спадщина України» і короткого курсу (вперше в історії) «Історії 
архітектури України» (керівник обох — академік Володимир Тимофієнко), 
розроблення проєкту Закону «Про архітектурну діяльність» (прийнятий 
Верховною Радою, підписаний Л. Кучмою 20.05.1999), різних ДБН, «Довідника 
архітектора», програми «Архітектура столиці» (затверджена Київрадою) тощо. 
Серед видавничих завдань президент звітує про завершення монографій: 
«Архітектурно-конструктивні системи цивільних споруд» академіка Валентина 
Єжова (видана у співавторстві з майбутнім академіком Олегом Слєпцовим та 
кандидатом архітектури Оленою Гусєвою 1998 року, відзначена Державною 
премією в галузі архітектури 2000-го), «Софійський собор (архітектура, 
мозаїки, фрески, декоративно-ужиткове мистецтво» почесного академіка 
Григорія Логвина (1910–2001; видана посмертно наприкінці 2001 року), «Твори 
Тараса Шевченка та українська садиба ХІХ століття» академіка Івана Родічкіна 
(1927–1999), «Середньовічна архітектура арабських країн Близького Сходу 
(розвиток архітектурних форм)» члена-кореспондента Олександра Раллєва 
(1945–2005), «Народна архітектура України в ілюстраціях» почесного академіка 
Віктора Самойловича (1911–2000; видана 1999-го), «Український 
архітектурний модерн» академіка Віктора Чепелика (1927–1999; видана 
посмертно 2000 року, відзначена Державною премією в галузі архітектури 
2002-го), «Архітектура висячих систем» академіка Валентина Штолька, 
«Архітектурна мова українського бароко» академіка Дмитра Яблонського [7, 
c. 4–8]. 

Видана 2003 року за редакцією академіка Володимира Тимофієнка (1941–
2007) об’ємна «Історія української архітектури» (16 авторів; 50 друкованих 
аркушів), попри всі претензії, що їх можна закинути цьому виданню 
(методологія, типологія, термінологія, описовість тощо), досі лишається чи не 
найважливішим результатом роботи Академії в перше десятиліття після 
відновлення. А те, що це видання принесло головним авторам Державну 
премію з архітектури 2007 року (В. Тимофієнко, В. Вечерський, О. Годованюк, 
С. Кілессо, С. Крижицький, З. Мойсеєнко, Т. Трегубова, В. Штолько), свідчить 
про її неабияку соціальну значущість і дає хоч і конспективне, але комплексне 
уявлення про нашу архітектурну спадщину від давнини до 1950-х. 

У статті 2002 року про десятиліття відновленої УАА президент Штолько 
налічував у лавах Академії 58 академіків, 82 членів-кореспондентів, двох 
Героїв України, 25 докторів наук, 53 кандидатів, 15 народних архітекторів і 
художників, 42 заслужених архітекторів, будівельників і діячів мистецтв, 55 
лауреатів державних премій, а головне — вказував на виконання Академією 
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понад вісімдесят різного роду комплексних наукових досліджень, проєктів 
Законів України, загальнодержавних програм і пілотних проєктів [8, c. 4–8]. 

«УАА, — наголошував Валентин Григорович, — активно втручається в процеси 
архітектурно-містобудівної діяльності. Так, наприклад, за її ініціативою (лист на ім’я 
прем’єр-міністра України) 1993 р. Міністерство інвестицій було реформовано у 
Комітет по архітектурі і будівництву; 1994 р. було підготовлено звернення до 
президента України про запровадженню в Україні 1 липня Дня архітектури, яке було 
прийняте; обґрунтування щодо необхідності розроблення Генеральної схеми 
розпланування територій України, а також регіональних схем і, перш за все, Київської 
агломерації; необхідність внесення змін до Земельного кодексу, відновлення 
управлінської вертикалі по керуванню архітектурно-містобудівним процесом в державі 
та інші пропозиції щодо вдосконалення організації науково-творчої і організаційної 
діяльності в галузі архітектури і містобудування» [8, с. 9–10]. 
Декілька разів президент УАА на підставі рішень Загальних зборів 

звертався до президента України та уряду з проханням розглянути питання про 
державний статус Академії, про реформування архітектурно-містобудівного 
комплексу, концентрації зусиль спеціалістів на «розв’язання нагальних 
проблем розвитку вітчизняного зодчества і надання Академії державного 
статусу вищої науково-творчої, координаційної і методичної організації 
України по архітектурі та містобудуванню» [8, с. 10], але ці звернення 
лишалися без відповіді.  

Оглядаючи шлях, який здолала Академія впродовж п’ятнадцяти років 
після відновлення діяльності, президент Штолько писав 2007 року, що 
основною метою УАА є добровільне об’єднання на громадських засадах 
«фахівців найвищого ґатунку» з метою вирішення проблем розвитку 
архітектури за нових умов, відродження престижу професії і спрямовування 
зусиль на створення гармонічного життєвого середовища, гідного людей 
незалежної держави. 

«УАА консолідувала науково-творчий потенціал і за 15 років пройшла декілька 
етапів злетів і спадів, виконала важливі роботи зі створення законодавчо-правової та 
нормативно-методичної бази з метою подальшого розвитку архітектури». 
Валентин Григорович виділив такі періоди становлення оновленої 

Академії: 1992–1995 роки — активний початок діяльності, проведення 
незалежних конкурсів; 1995–2000 роки — здійснення багатьох науково-
дослідних і проєктних робіт; 2001–2006 роки — розроблення проєктів 
інвестиційно привабливих об’єктів. Четвертий етап розпочався 2007 року, 
збігаючись із політичною кризою, що спричинила законодавчо невизначені 
проблеми, які призвели до неврегульованої забудови, низки помилок, котрі 
неможливо або дуже важко виправити. «До цього часу не розроблено і не 
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розробляється стратегія формування життєвого середовища в Україні до 
2050 р., яку УАА запропонувала декілька років тому». Попри все, «у свій 
п’ятнадцятирічний ювілей Українська академія архітектури сповнена сил, 
творчого натхнення і готова до подальшої праці на благо розвитку національної 
архітектури» [21, с. 5, 7].  

Власне, оптимістичний висновок президента Академії був чи не останнім 
сподіванням на покращення ситуації в архітектурно-містобудівній сфері. 
Наступного року навіть сподівання відійшло на другий план, поступившись 
місцем фаховій апатії, наслідки якої відлунюють досі. 

Останні Загальні збори УАА у 2000-х відбулися 25.12.2007: на них були 
обрано дев’ять нових академіків (В. Горбонос, В. Книш, Є. Лішанський, 
В. Дмитренко, О. Кащенко, Б. Єрофалов, А. Пучков, Ю. Казмірук, 
О. Чижевський) і чотирнадцять членів-кореспондентів (О. Чуб, Л. Бачинська, 
С. Казарянц, М. Сарапін, І. Дончак, В. Шпара, В. Мущанов, П. Ричков, 
А. Пашенько, Е. Лещенко, О. Лелеко, Р. Файнберг, В. Солодов, Ю. Серьогін). 
Членами президії УАА обрані президент В. Штолько, віцепрезиденти 
М. Дьомін, В. Єжов, І. Лебедич, головний вчений секретар Є. Клюшниченко, 
академіки-секретарі відділень М. Ксеневич, О. Слєпцов, А. Пучков, І. Лебедич, 
керівники філій і осередків В. Уреньов (Одеса), В. Семенов (Харків), 
В. Проскуряков (Львів), О. Гуцаленко (АР Крим), М. Ходан (Івано-Франківськ), 
М. Левчук. 

Фінансова криза 2008-го унаочнила об’єктивні вади світової фінансово-
економічної системи і жорстко відбилася в архітектурно-будівній практиці 
України. Її наслідки, зокрема, виявилися в припиненні державного 
фінансування об’єктів будівництва, згортання й призупинення і без того 
мізерних обсягів науково-пошукових робіт із проектування і будівництва 
об’єктів життєвого середовища, зростання масового безробіття серед учасників 
архітектурно-будівного процесу, банкрутство і розвал фахово укомплектованих 
проектних, науково-творчих і виробничих колективів. 

Наприкінці 2000-х особливо небезпечними для галузі були якраз останні 
позиції, що загрожували остаточною втратою фахового досвіду й майстерності 
і неможливістю вправної ретрансляції фахового знання. На той час слід було 
якнайшвидше визначити державні пріоритети, стратегічні напрями й етапи 
поліпшення життєвого середовища, владно виконати реформування самої 
конструкції архітектурно-будівельної діяльності з чітким розмежуванням 
функцій, прав, обов’язків і міри відповідальності всіх áкторів: держави, 
інвесторів, науковців, проєктувальників, будівничих, закладів освіти й 
громадських організацій. 
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Тоді, у листопаді 2010 року востаннє президія УАА звернулася до уряду з 
пропозицією створити головний загальнодержавний науково-дослідний 
методичний, координаційний і просвітницький центр у вигляді Академії 
архітектури і будівельних наук України (ААіБН України), в якому можна було 
би згуртувати фахівців найвищої кваліфікації, спрямувавши їхню діяльність на 
виконання фундаментальних, прикладних і експериментальних досліджень у 
галузі архітектури і будівництва, підготовки кадрів вищої кваліфікації — як 
базової основи забезпечення інноваційного розвитку архітектурно-будівної 
діяльності — і покласти відповідальність за професійний рівень її діяльності. 
Реакції на це звернення не відбулося. 

У листі, чернетка якого (датована 29.11.2010) зберігається в архіві автора 
цих рядків, наголошувалося, що «створення ААіБН України дозволить зберегти 
і консолідувати науково-творчий потенціал держави, забезпечити розроблення і 
моніторинг реалізації стратегічних напрямів розвитку архітектури, 
містобудування й будівництва, вивести з тіні проектно-містобудівну діяльність, 
створити умови для єдинодержавного науково обґрунтованого супроводу 
проектування (зокрема створення взаємоузгодженої системи нормативно-
дозвільної документації), будівництва, розроблення і впровадження ефективних 
технологій, конструкцій, матеріалів тощо». 

До звернення було долучено випущені Видавничим домом А+С окремою 
брошурою «Пропозиції щодо шляхів подолання кризи і забезпечення 
інноваційного розвитку архітектурно-будівної діяльності в Україні» [17], в 
підготовці яких взяли участь 36 академіків і членів-кореспондентів УАА. Але і 
ця ініціатива Академії лишилася поза увагою державців.  

Від того часу діяльність Академії поступово згорталася з причин і 
суспільно-політичної апатії, і неможливості здійснювати наукові дослідження 
за державної фінансової підтримки, займатися гідною видавничою діяльністю; 
природні кадрові втрати серед академіків і членів-кореспондентів, особливо 
почесних членів УАА, що були носіями фахових традицій, аж ніяк не сприяли 
роботі Академії. 

Як зазначав один розумний персонаж, фундаментальна наука це дуже 
інерційна система: навіть якщо зовсім припинити фінансування, вона дуже 
довго буде самоліквідовуватися. 

Влучність цього дотепного спостереження підтверджується тим, що 
впродовж 2010-х діяльність Академії майже повністю вщухла, і лише деякі 
ініціативні її члени, які займалися науковими дослідженнями, знаходили 
можливість видавати результати цих досліджень у вигляді монографії і 
збірників праць, а відтак змогли зберегти потенціал, без якого був би 
неможливий подальший рух. 
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І от зрештою 14 вересня 2021 року в залі засідань Вченої ради Київського 
національного університету будівництва і архітектури відбулися чергові 
довгоочікувані Загальні збори Української академії архітектури. 

Останні Загальні збори УАА відбулися у грудні 2007-го і з того часу — 
майже п’ятнадцять років — Академія не виконувала статутні обов’язки з 
причин, пов’язаних з переліченими вище об’єктивними обставинами. 

Порядок денний Загальних зборів 14.09.2021 містив два питання: звіт 
президії Академії та обрання нового президента УАА. 

Збори відкрив найстаріший член Академії, віце-президент УАА, лауреат 
Державної премії України в галузі архітектури, лауреат Премії Ради Міністрів 
СРСР, народний архітектор України, доктор архітектури, професор Микола 
Дьомін (н. 1931), який запропонував коротку оглядову доповідь про стан справ 
у Академії, наголосивши, що на кшталт зарубіжних громадських організацій 
УАА має всі підстави знову стати рупором архітектурного цеху країни, гучно 
заявити про підтримку архітекторів-практиків, стати в обороні професії як 
такої. Доповідь Миколи Мефодійовича була, як писали раніше, «одностайно 
схвалена» присутніми на Зборах. 

З вітальними словами до членів Академії звернулися президент Академії 
будівництва України академік Іван Назаренко, президент Національної спілки 



Містобудування та територіальне планування24

 18 

архітекторів України академік 
Олександр Чижевський, професор 
кафедри міського будівництва 
КНУБА академік Володимир 
Нудельман, декан архітектурного 
факультету КНУБА академік 
Олександр Кащенко, професор 
Національного університету 
«Львівська політехніка» академік 
Віктор Проскуряков, інші дійсні 
члени та члени-кореспонденти 
УАА, онлайн і офлайн. 

Відповідно до пропозиції 
головуючого академіка Дьоміна 
було запропоновано висунення 
кандидатури для обрання новим 
президентом Академії. 

Академік Валерій Уреньов 
(Одеса) рекомендував включити в 
бюлетені для таємного 
голосування кандидатуру 
академіка Олега Слєпцова, що 
було підтримано присутніми 
(академік Сергій Чечельницький, 
академік Віктор Тімохін, академік 
Андрій Пучков, член-кореспондент Марина Авдєєва та інші). Академік Янош 
Віг та член-кореспондент Андрій Миргородський, кандидатури яких на посаду 
президента УАА також було запропоновано розглянути, взяли самовідвід. 

Внаслідок таємного, майже одностайного голосування присутні на 
Загальних зборах УАА обрали президентом Української академії архітектури 
академіка УАА, лауреата Державної премії України в галузі архітектури, 
народного архітектора України, доктора архітектури, професора Олега 
Слєпцова (н. 1958) — завідувача кафедри основ архітектури й архітектурного 
проєктування КНУБА. Якщо першим президентом Академії архітектури в 
Україні був Володимир Заболотний, Олег Семенович — п’ятий президент 
Академії. 

Наразі перед Академією знову постають як внутрішньо-організаційні 
(поновлення Статуту, обрання президії, віцепрезидентів, головного вченого 
секретаря Академії, керівників відділень, нових членів УАА тощо), так і 
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зовнішні суспільно-культурні завдання, спрямовані на відновлення і 
пожвавлення діяльності УАА як справді провідного в Україні науково-
творчого, методичного і координаційного центру архітектурно-містобудівного 
напряму. 

Напередодні тридцятиріччя відновлення Української академії архітектури, 
що має відзначатися 24.04.2022, перед Академією постають питання, пов’язані 
насамперед із інкорпорацією діяльності в світовий інформаційний простір — 
створення сайту, сторінки у Фейсбуці, відновлення випуску «Вісника 
Української академії архітектури» (можливо, насамперед в електронній версії), 
налагодження нових зв’язків із владними структурами, іншими галузевими 
академіями, творчими спілками, залучення до співпраці провідних майстрів 
архітектурного цеху, пожвавлення позитивного втручання в повсякденну 
діяльність архітекторів у вигляді допомоги й захисту їхніх фахових інтересів, 
прав і свобод, задоволення законних соціальних, економічних, творчих, 
національно-культурних та інших спільних інтересів, сприяння підтримці 
належного рівня архітектурного життя в країні, участь у міжнародному 
спілкуванні й турбота про репрезентацію української архітектури в світі. 

Як казав у середині липня 1945 року, ще навіть не будучи обраним 
президентом АА УРСР Володимир Заболотний, «заснування Академії 
архітектури у великій мірі стимулює опрацювання загальнонаукових і художніх 
проблем архітектури, а також мало опрацьованих питань архітектури 
національної» [18, с. 29]. Це фундаментальне спостереження має і зараз 
служити дороговказом функціонування нашої Академії, оскільки і проблеми 
забезпечення життєдіяльності людини, і її художні запити до життя дуже 
повільно змінюються впродовж часу в межах певної території. 

На кожному новому етапі історії архітектори лише перегортають списану 
ними сторінку книги буття в щирому сподіванні на наступній сторінці лишити 
чергові спостереження — іншим почерком і добираючи нові, переконливі слова 
і — охоче здійснюючи небачені фахові справи. 
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УКРАИНСКАЯ АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ 

ИСТОРИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ И ПОТЕРИ, 
НАДЕЖДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

К истории функционирования Академии у 1945-2021 годах 
 
Предложена попытка при помощи историко-хронологического подхода 

выявить основные черты, достижения и проблемы деятельности Академии 
архитектуры на территории Украины, начиная с 1945 года по настоящее время. 
Речь идёт об Академии архитектуры УССР, преобразованной в 1945 году из 
Украинского филиала Академии архитектуры СССР (1944), об Академии 
строительства и архитектуры УССР, преобразованной из Академии 
архитектуры в 1955 году, о ликвидации и этой Академии в 1963 году, о 
восстановлении её в 1992 году в статусе Украинской академии архитектуры. 

На основании привлечённого малоизвестного фактологического 
материала определяются черты деятельности и практико-теоретических 
ориентаций пяти президентов Академии архитектуры — Владимира 
Заболотного (1945–1955 гг.), Анатолия Кóмара (1955–1959 гг.), Павла Бакумы 
(1959–1963 гг.) Валентина Штолько (1992–2020 гг.), Олега Слепцова (с 
сентября 2021 года), — а также связанные с историческим контекстом 
особенности фактических достижений и утраченных перспектив, 
неисполненных желаний и насущных потребностей архитектурного и 
архитектуроведческого цехов Украины за почти восемьдесят лет. 

Среди прочего показаны достижения Академии на пути изучения 
архитектурного наследия Украины, забота В. Заболотного об исследовании 
именно в этой области; освещена динамика преобразования кандидатских 
диссертаций по архитектуре из проектно-описательных в собственно научные, 
каковы они и сейчас; изображён спектр проблем, сопровождавших Украинскую 
академию архитектуры после её восстановления в 1992 году, а также широкое и 
важное научное и творческое достояние её академиков и членов-
корреспондентов, в частности в сфере издания фундаментальных научных 
сочинений; впервые предложено наглядное представление общей картины 
формирования и становления форм деятельности Академии архитектуры на 
протяжении времени её существования; очерчены перспективы дальнейшего 
функционирования и выделены аспекты осмысления роли Украинской 
академии архитектуры в современном архитектурном мире, не только 
украинском. 
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UKRAINIAN ACADEMY OF ARCHITECTURE: 
HISTORY, PROFITS AND LOSSES, EXPECTATIONS AND PROSPECTS 

To the history of the Academy’s functioning in 1945–2021 
 
The article makes an attempt to highlight the main features, achievements and 

problems of the Academy of Architecture on the territory of Ukraine, starting from 
1945 to the present, using a historical-chronological method. We are talking about the 
Academy of Architecture of the Ukrainian SSR, reorganized in 1945 from the 
Ukrainian branch of the Academy of Architecture of the USSR (1944), about the 
Academy of Civil Engineering and Architecture of the Ukrainian SSR, reorganized 
from the Academy of Architecture in 1955, about the liquidation of this Academy in 
1963, about the restoration of the Academy in 1992 in the status of the Ukrainian 
Academy of Architecture. 

On the basis of little-known factual material, the activities of five presidents of 
the Academy of Architecture are outlined — Vladimir Zabolotny (1945–1955), 
Anatoly Komar (1955–1959), Pavel Bakuma (1959–1963) Valentin Shtolko (1992–
2020), Oleg Sleptsov (from September 2021), — as well as the features of actual 
achievements related to the historical context, lost perspectives, unfulfilled desires 
and urgent needs of the architectural and architectural workshops of Ukraine for 
almost eighty years. 

Among other things, the achievements of the Academy on the path of 
researching the architectural heritage of Ukraine are shown, V. Zabolotny’s concern 
for research in this particular area; highlights the dynamics of the transformation of 
candidate dissertations in architecture from design-descriptive to scientific, which 
they are now; shows the range of problems that accompanied the Ukrainian Academy 
of Architecture after its restoration in 1992, as well as the broad and important 
scientific and creative heritage of its academicians and corresponding members, in 
particular in the field of publishing fundamental scientific works; for the first time, a 
visual representation of the general picture of the formation and formation of the 
forms of activity of the Academy of Architecture during its existence was proposed; 
outlined the prospects for further functioning and highlighted aspects of 
understanding the role of the Ukrainian Academy of Architecture in the modern 
architectural world, not only Ukrainian. 
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СТРАТЕГІЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

КУРОРТІВ, РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
 

 Здійснено аналіз схем розміщення та перспективного розвитку курортів, 
зон рекреації, туризму та природно-заповідних об’єктів в Україні (1961-2001 
р.р.). Визначено стратегічне завдання реформування системи курортів, зон 
рекреації та туризму на державному, регіональному та місцевому рівнях. 
 Ключові слова: курорт; рекреація; туризм; схеми розвитку; проблеми; 
стратегічні завдання. 
 
 Найбільш продуктивним періодом щодо становлення та розвитку системи 
курортів, зон рекреації та туризму в Україні були 1966-2001 р.р., коли фахівці 
різних галузей знань розробляли картосхеми: а). розташування родовищ 
мінеральних вод, лікувальних грязей та курортів (1961 р.); б). формування зон 
відпочинку, туризму, курортів, розташування пам’яток природи та  культури; 
в). розташування ”освоєних“ та ”резервних“ територій для організації курортів, 
зон відпочинку та туризму, зелених зон навколо міст (1977 р.); г). встановлення 
”зон охорони“ курортно-рекреаційних ресурсів, розташування природно-
заповідних об’єктів, визначення місць позбавлених цих ресурсів (1983 р.); з). 
категоризації населених пунктів за чисельністю об’єктів туризму, напрямків 
основних міжнародних транспортних коридорів, маршрутів внутрішнього та 
іноземного туризму (2001 р.). 
 Етапи виконання базових розробок в галузі районування території 
України для розвитку курортів, рекреації та туризму наведені в табл. 1. 

Одним з перших документів стратегічного значення була робота ”Перелік 
і границі територій, що резервуються для організації зон лікування, відпочинку 
і туризму в Українській РСР та фрагменти картографічних матеріалів” (1977 р.), 
у якому було визначено 265 населених пунктів та окремих місцевостей для 
резервування цих територій  і яка, за поданняям Держбуду, Мінохорони 
здоров’я та Укрпрофради була затверджена Радою Міністрів Української РСР 
(10.12.1977 р., №606) (рис. 1, 2). 

Відповідно до даної постанови було зарезервовано у всіх областях УРСР 
та АР Крим 1309, 22 тис. га територій Держлісфонду, лісгоспзагів, урочищ, 
берегів водосховищ та річок тощо. 



Містобудування та територіальне планування32

Таблиця 1. 
Етапи виконання базових розробок в галузі районування території України  

для розвитку курортів, рекреації та туризму 
Назва роботи (мовою  
оригіналу), головна  

організація виконавець 

 
Результат роботи 

1 2 
Генеральная схема 
размещения санаторно-
оздоровительных учреждений 
и перечень курортных и 
лечебных местностей 
Украины (Гипроград. 1961) 

Перша робота в Україн, в якій комплексно вивчені 
курортні можливості (мінеральні джерела, лікувальні 
грязі, цілющий клімат); в рамках цієї роботи було 
розроблено також перші обласні схеми розташування 
курортів. Даною Генеральною схемою на території 
України було визначено 360 пунктів, які мають природні 
та містобудівні умови для розвитку курортних закладів. 

Предложения по размещению 
и очередности освоения 
курортов, зон отдыха и 
туризма, заповедников и 
национальных парков в УССР, 
включая картосхему (НИПИ 
градостроительства, 1968) 

Перша спроба районування території України з 
виділенням основних освоєних та перспективних 
курортних районів, приміських зелених зон та зон 
масового відпочинку, розташування визначних пам’яток 
природи, матеріальної культури, центрів туризму. 

Перелік і границі територій, 
що резервуються для 
організації зон лікування, 
відпочинку і туризму в 
Українській РСР та фрагменти 
картографічних матеріалів 
(НДПІ містобудування, 
ДІПРОМІСТО, 1977)  

Перший документ державного значення, в якому визнані 
пріоритети даної галузі і визначено 265 пунктів 
”резервування“ територій для їх перспективного 
розвитку,  Подана Держбудом УРСР, Міністерством 
охорони здоров’я  УРСР і Укрпрофрадою  уряду на 
затвердження (Постанова Ради Міністрів Української 
РСР 10.12.1977 року) 

Схема развития и размещения 
курортов, мест отдыха и 
туризма, природных парков и 
заповедников в СССР, в том 
числе в УССР (НИПИ 
градостроительства, 1979) 

В межах території України, згідно з даною схемою, 
виділялось 7 курортно-рекреаційних регіонів 
республіканського значення  

Схема перспективного 
развития туризма в 
Украинской ССР (Гипроград, 
1983) 

Спеціалізована схема ”туристичного районування“ 
території України, що відповідала державній постанові 
1980 року про подальший розвиток та удосконалення 
туристсько-рекреаційної справи. Згідно з даною схемою 
на територій країни виділялось 4 туристичних регіони, 35 
туристичних районів і зон, 88 туристичних центрів та 
взаэмно пов’язана система ландшафтно-маршрутних 
коридорів 

Региональная схема развития 
и размещения курортов, мест 
отдыха и туризма, природных 
парков и заповедников в 
Украинской ССР (НИПИ 
градостроительства, 
Гипроград, 1983) 

Фундаментальна комплексна робота, що синтезує всі 
напрямки розвитку галузі - курортів, рекреації, туризму, 
природно-заповідних об’єктів; варіант ”курортно-
рекреаційного районування“ (в тому числі і 
туристичного) території України. Згідно з даною схемою 
на території країни виділено 5 адміністративно-
територіальних одиниць, 7 курортно-рекреаційних 



Містобудування та територіальне планування 33

регіонів та 42 курортно-рекреаційних райони 
1 2 

Сводная схема районной 
планировки Украины. Раздел: 
Природно-рекреационные 
территории (Гипроград, 
НИПИ градостроительства, 
1991) 

В даній роботі взято до уваги наслідки Чорнобильської 
катастрофи (вилучено 1,4 млн. га рекреаційних земель). 
Районувння м виділено 6 рекреаційних регіонів та 47 
рекреаційних районів 

Пропозиції щодо 
туристичного районування 
території України (Автори: М. 
Крачило, С. Попович, Н. 
Федоренко, 1996) 

Рекомендації базуються на вивченні природно-
кліматичних, історико-культурних, соціально-
економічних умов і ресурсів, спрямованості туристичної 
діяльності в Україні. Районуванням пропонується 
виділення 7 туристичних регіонів, які об’єднують у 
спільні групи 24 області 

Схема розташування 
територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду 
України (Мінекобезпеки, 
1999) 

На схемі відтворено розташування природно-заповідних 
територій та об’єктів: національних природних  парків, 
регіональних ландшафтних парків, заповідних зон тощо 
за статистичними показниками того періоду 

Генеральна схема планування 
території України. Розділ: 
Розвиток оздоровчої та 
рекреаційної мережі 
(ДІПРОМІСТО, НДП 
містобудування, 2001) 

Робота спадкоємно відтворює рішення схеми 1991 року. 
Базується на скорегованих даних стосовно освоєних 
рекреаційних територій і дає прогноз розвитку галузі до 
2020 року. 
Районуванням виділено 8 адміністративно-
територіальних одиниць, в межах яких сгруповано 24 
регіональні області та Автономна Республіка Крим. 
Планувальною структурою мережі оздоровчих та 
рекреаційних закладів передбачено формування 23 
рекреаційних районів міжнародного та загально-
державного значення, 90 рекреаціних районів та зон 
обласного та місцевого значення, 50 зелених зон навколо 
міст, визначено 240 курортних населених пунктів, з яких 
29 мають міжнародне та загально-державне значення 

 
Однак з того часу не здійснювався моніторинг щодо використання цих 

земель, невідомо чи залишились вони для цільового рекреаційного 
використання в наслідок приватизації земель та відсутності відповідного 
контролю за змінами землекористування. Наступним важливим кроком була 
постанова Кабінету Міністрів України ”Про внесення до переліку населених 
пунктів, віднесених до курортних …“ (15.12.1977 р. ,№1391), у якій було 
наведено перелік курортних населених пунктів: а). Південного узбережжя АР 
Крим; б). Південно-східного узбережжя АР Крим; в). Західного узбережжя АР 
Крим; г). Чорноморського узбережжя Миколаївської, Одеської та Херсонської 
областей; д). Узбережжя Азовського моря та інших курортних місцевостей; 
серед них було виділено 214 селищ та 27 міст (рис.3). 

Однак, незважаючи на те, що серед встановлених 241 населених пунктів 
значна частина  вже функціонує як традиційні курортні поселення (Миргород, 
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Трускавець, Куяльник тощо), освоєння з курортно-рекреаційною метою та 
створення інноваційних комплексів на інших територіях не відбувається. 
  Зауважимо, що непоправний урон туристично-рекреаційній індустрії 
України нанесли події 2014 року, коли було анексовано територію Криму та 
створено військовий конфлікт на Донечинні-Луганщині, у результаті чого 
частина туристично-рекреаційної мережі втратила 131 курортне поселення у 
Криму та 5 у Донецькій області. 
 У зв’язку з цим, Причорноморський регіон України (Миколаївська, 
Одеська та Херсонська області) сьогодні є основним і практично єдиним 
ареалом інваріантних природно-культурних ресурсів для розвитку нових 
приморських курортів, зон рекреації та туризму національного і міжнародного 
значення, враховуючи, що в юрисдикції України залишилось з 184 тільки 25% 
існуючих приморських курортних поселень (у Причорномор’ї – 38, Приазов’ї -  
9). 

 
Рис. 1. 
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Рис. 2. Постанова Ради Міністрів Української РСОР по резервуванню та збереженню 
територій для перспективного розвитку курортів, зон відпочинку та туризму 
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Рис. 3. Затвердження офіційного переліку курортних  

населених пунктів на території України 
 

Враховуючи інновації державного управління, законотворчої діяльності, 
міжнародного співробітництва як позитивних явищ соціально-економічного 
розвитку України, так і наявність больових точок у вигляді анексованих 
територій, що призвели до не прогнозованих змін у всіх сферах життєдіяльності 
країни, можна виділити у сучасний період такі ключові проблеми збереження 
та раціонального використання територій оздоровчого, природно-рекреаційного 
та природоохоронного значення: 
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- необхідність визнання на державному рівні пріоритетів цінності 
курортно-рекреаційних територій у порівнянні з іншими видами 
функціонального використання земель; 

- потреба встановлення на законодавчому рівні  вимог до власників 
земель щодо збереження і резервування в межах їх землеволодінь унікальних 
місцевостей з лікувальними ресурсами, приморськими пляжами, природно-
заповідним фондом; 

- актуальність реструктуризації існуючого рекреаційного фонду, 
його реконструкції та часткової переорієнтації на нові функції відповідно до 
соціальних потреб населення і умов ринкової економіки; 

- невідкладність здійснення інвентаризації існуючих відповідних 
закладів та розроблення ”зведеного кадастру“ земель (оздоровчого, 
рекреаційного, історико-культурного та природоохоронного призначення); 

- практична обумовленість змінами державного статуту щодо 
оновлення фундаментальних основ законодавчої, нормативної та проектної 
діяльності. 

Для збереження і подальшого раціонального освоєння курортно-
рекреаційних та туристичних ресурсів необхідно вирішити такі стратегічні 
завдання: 

- розробити комплексну ”Державну програму розвитку курортів, зон 
рекреації та туризму, природно-заповідного фонду до 2030 року” – для 
підвищення конкурентоспроможності регіонів та ОТГ на засадах створення на 
сучасній технологічній основі туристично-рекреаційної інфраструктури; 

- підготовити проект закону України ”Про території оздоровчого і 
рекреаційного призначення“ – для встановлення їх правового охоронного 
статусу, як об’єктів резервного цільового фонду,що мають приорітетні 
значення у земельних відносинах; розроблення порядку оголошення територій 
загальнодержавного значення як національних цінностей та суворої 
відповідальності за порушення законодавства у цій галузі; 

- створити кадастр оздоровчих та рекреаційних земель, розробити 
національні, регіональні та місцеві схеми розташування курортів, зон рекреації 
та туризму, природно-заповідних територій та об’єктів історико-культурної 
спадщини для врахування інтересів даної галузі і збалансованого 
містобудівного розвитку територій міських агломерацій та ОТГ на екологічно 
зорієнтованих засадах; 

- скласти новий ”Перелік територій з визначенням їх границь, що 
резервуються для організації курортів, зон рекреації і туризму в Україні“ (на 
заміну аналогічного документу, затвердженого Постановою уряду України 
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10.12.1977 р., №606) – для збереження цінних земельних природно культурних 
ресурсів в у мовах розпаювання,приватизації та продажу земель; 

- розробити пропозиції щодо участі України в міжнародних 
програмах та проектах з проблем розвитку прикордонних рекреаційних 
територій – для розширення зовнішніх зв’язків в цій галузі та створення 
туристичних центрів міжнародного значення; 

- обґрунтувати та ввести в дію законотворчі норми щодо створення 
економічних зон, залучення іноземних інвестицій та передачі у концесію 
окремих не освоєних курортно-рекреаційних територій та занедбаних об’єктів 
культурної спадщини з метою їх інноваційного розвитку та спадкоємного 
відродження. 

Висновок: після 2001 року робіт такого масштабу за цим науково-
практичним напрямком не виконувалось за відсутності державних замовлень 
містобудівним проектним організаціям та існування урядової зневаги до 
пріоритетів розвитку цієї прибуткової економічної сфери та соціально-
культурного феномену відродження нації та країни. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  
РАЗВИТИЯ КУРОРТОВ, РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА В УКРАИНЕ 

 
 Проведен анализ схем размещения и перспективного развития курортов, 
зон рекреации, туризма и природно-заповедных объектов в Украине  (1961-
2001 г.г.). Определены стратегические задачи реформирования системы 
курортов, зон рекреации и туризма на государственном, региональном и 
местном уровнях. 
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STRATEGY  PROGRAMS OF TERRITORIAL DEVELOPMENT  

OF RESORTS, RECREATION AND TOURISM IN UCRAINT 
 

Experience of territory planning schemes of development resorts, recreational 
and tourism rones in Ukraine (1960-2001 years) has been analized. Strategy  talks for 
reformation of systems resorts, recreational and tourism rones at the state, regional 
and local levels have been characterized. 
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МІСТОБУДІВНІ АСПЕКТИ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ НАДІЙНОСТІ ТА 

ДОВГОВІЧНОСТІ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ 
 

Проведено аналіз результатів досліджень технічного стану будівель і 
споруд міської забудови з точки зору дотримання вимог до їхньої надійності 
та довговічності. Запропоновано програму комплексних заходів для 
забезпечення дотримання вимог надійності та довговічності будівель і споруд, 
які експлуатуються тривалий час, у тому числі у складних інженерно-
геологічних умовах. Показаний алгоритм проведення обстеження технічного 
стану, визначення попередніх деформацій, вибору розрахункових ситуацій, 
формування розрахункових моделей за допомогою прогностичного та 
ретроградного моделювання. 

Ключові слова: технічний стан; міська забудова; попередні деформації; 
реконструкція; експлуатаційна придатність; розрахункова модель; 
прогностичне моделювання; ретроградне моделювання. 
 

Постановка проблеми. Однією з нагальних містобудівних проблем є 
дотримання вимог надійності та довговічності будівель і споруд, якими 
сформовано міську забудову та які експлуатуються тривалий час. Формально 
міська забудова потребує постійної актуалізації архітектурного простору для 
відповідності сучасним вимогам фізичного стану об’єктів будівництва, якості 
внутрішнього середовища будівель та інфраструктури, яка їх оточує. Сучасний 
період характеризується зростанням вимог до зручності, комфорту та безпеки 
життєвого середовища. 

Якщо для звичайних умов експлуатації об’єктів будівництва на перший 
план виходять модернізація та покращення естетичних властивостей будівель і 
споруд, то для об’єктів міської забудови у складних інженерно-геологічних 
умовах пріоритетом є контроль їхнього технічного стану, відновлення 
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працездатності конструкцій та інженерних систем. Регулювання цих питань 
сучасними нормативними документами дає можливість забезпечити необхідні 
експлуатаційні якості нещодавно зведеним будівлям і спорудам, але є значна 
кількість об’єктів, які на сьогодні знаходяться у неналежному технічному стані. 
Ця ситуація погіршується тим, що свого часу більшість будівель у містах з 
балансу житлово-комунальних підприємств було передано до керуючих 
компаній та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) без 
проведених капітальних ремонтів та інших регламентних заходів. 

Таким чином, проблема полягає у необхідності розробки програми 
комплексних заходів для забезпечення дотримання вимог надійності та 
довговічності будівель і споруд, які експлуатуються тривалий час, у тому числі 
у складних інженерно-геологічних умовах. 

Викладення основного матеріалу та результатів дослідження. Аналіз 
технічного стану будівель і споруд, експлуатація яких триває більше 20-25 
років, для різних міст України показав, що у значної кількості таких об’єктів 
він є неналежним. У той же час змінюються умови експлуатації у бік 
погіршення, що обумовлено об’єктивними та суб’єктивними причинами. Окрім 
глобальних проблем, таких як зміни клімату (збільшення кліматичних 
навантажень і впливів) та геотехнічні (вплив з боку неоднорідних ґрунтових 
основ, складні інженерно-геологічні умови), суттєво впливають на міську 
забудову техногенні фактори (забруднення середовища, так звана «міська» 
сейсміка, відсутність регламентних ремонтів, у тому числі капітальних, 
стихійні реконструкції тощо) [1-3]. 

Програма заходів включає у себе перелік необхідних дій, які дозволять 
привести будівлі та споруди міської забудови у належний технічний стан та 
підтримувати його за умови дотримання вимог нормативних документів [4-6]. 

Враховуючи різноманіття об’єктів міської забудови, їхніх 
конструктивних систем, умов експлуатації, навантажень і впливів, технічного 
стану тощо, у першу чергу слід визначити поточний стан об’єкту з урахуванням 
ступенів пошкодження, кількості внесених змін до конструктивної частини, 
деформований стан об’єкту будівництва, який характеризується попередніми 
деформаціями [7]. 

Під попередніми маються на увазі деформації, накопичені будівельним 
об’єктом на момент визначення поточної розрахункової ситуації, у вигляді 
кренів та перекосів несучої системи будівель та споруд, зміни висотного 
положення несучих конструкцій, локальних зсувів частин конструкцій та їх 
вузлів, а також дефектів, що викликають зміщення центрів тяжіння перетинів. 
Вони можуть бути фактичними чи прогнозованими. 

Для їх визначення передбачено три алгоритми: 
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1. Використання стандартних процедур визначення навантаження на 
фрагмент або перетворення результатів розрахунку в навантаження, 
реалізованому в більшості програмних комплексів, для отримання 
еквівалентних вузлових навантажень і додавання їх до відповідних вузлів у 
одному із завантажень. 

2. Використання суперелементного підходу МСЕ, формування 
розрахункової моделі будівлі або споруди з використанням багаторівневих 
суперелементів, в якій взаємодія з ґрунтовою основою також моделюється 
спеціальними скінченими елементами, що враховують податливість основи та 
односторонній зв’язок між елементами в лінійній чи нелінійній інтерпретації. 

3. Використання спеціальних процедур збереження як вихідних даних 
отриманих у результаті стандартного розрахунку деформованої схеми – як 
документ координат вузлів, а також напружень і зусиль у скінчених елементах 
– як еквівалентних вузлових навантажень у відповідному документі. 

Коли комплексна інформація щодо об’єкту отримана, можуть бути 
вирішені задачі визначення його поточного напружено-деформованого стану, 
критеріїв надійності та довговічності, прогнозу щодо його подальшої поведінки 
при різних варіантах прогнозованих навантажень і впливів, що 
характеризується розрахунковими ситуаціями. 

Для визначення ступеня відповідності таких розрахункових моделей 
методу скінчених елементів (МСЕ) необхідно провести тестування 
запропонованого апарату досліджень зіставленням з рішеннями, отриманими за 
допомогою відомих методів будівельної механіки, точними рішеннями, 
наведеними в науковій літературі, або результатами експериментальних 
досліджень. 

Такі тестування були виконані для кожного класу розглянутих у 
дослідженні задач на моделях, сформованих засобами програмного 
забезпечення, що реалізує МСЕ у вітчизняних професійних програмних 
комплексах LIRA-Windows та SCAD Office. Для статичних задач були 
реалізовані чисельні експерименти для окремих конструкцій, результати яких 
зіставлялися з натурними випробуваннями реальних конструкцій (рис. 1). 

Для проведення розрахунків необхідно визначитися з вибором 
розрахункової ситуації при моделюванні спільної роботи будівель і споруд з 
основами для складних інженерно-геологічних умов (рис. 2). 

Для стадії експлуатації розрахункова ситуація визначена фактичним 
станом конструкцій, їх висотним положенням і загальними деформаціями 
системи «будівля (споруда) – основа», і невизначеність зберігається тільки при 
необхідності прогнозування подальшого впливу з боку основи. Для стадії 
проектування одним із способів визначення розрахункової ситуації є аналіз 
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проектних та інженерно-геологічних даних, на підставі якого складаються 
схеми розрахункових ситуацій і розраховуються їхні параметри залежно від 
виду ґрунтових умов (рис. 3). 

 

 
Рис. 1. Тестування розрахункових моделей за результатами натурних експериментів 

 

 
 

Рис. 2. Моделювання взаємодії будівель і споруд з ґрунтовими основами 
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У результаті проведених досліджень були отримані значення лінійних і 
кутових переміщень вузлів розрахункових моделей за ступенями свободи, 
зусилля у стержневих елементах, напруги та розподілені зусилля – у 
пластинчатих. Відповідно до методики оцінки адекватності розрахункових 
моделей за результатами аналітичних розрахунків та експериментальним 
даним, які беруться за еталонні, виконано аналіз відхилень отриманих 
розрахункових параметрів від еталонних розрахунків або даних. Результати 
уточнення параметрів напружено-деформованого стану конструкцій будівель і 
споруд за рахунок визначених попередніх деформацій наведено на рис. 4. 

 

 
Рис. 3. До вибору розрахункової ситуації 

 
Після процедури визначення попередніх деформацій для досліджуваних 

експлуатованих будівель та перевірки адекватності застосовуваних 
розрахункових моделей необхідно провести аналіз фактичного стану несучих 
будівельних конструкцій, наявності дефектів та пошкоджень, а також наявних 
суттєвих змін у конструктивній системі будівлі у зв’язку з проведеними 
локальними реконструкціями (утворення нових отворів у несучих конструкціях 
зовнішніх та внутрішніх стін та розширення існуючих, застосування 
конструкцій підсилення окремих елементів, влаштування нових та розширення 
існуючих балконів, прибудови, надбудови, зміна призначення окремих 
приміщень, особливо якщо це все носило стихійний характер та не було 
офіційно оформлено дозвільними документами). Це проблемний момент, 
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оскільки отримати доступ до приватизованих приміщень можливо тільки у разі 
добровільної згоди власника, операцій з нерухомістю або при виникненні 
аварійних ситуацій. 

 

 
Рис. 4. Відхилення параметрів напружено-деформованого стану елементів будівель при 

врахуванні попередніх деформацій 
 

Враховуючи ступінь відповідальності об’єктів міської забудови, особливо 
якщо мова йде про багатоквартирні будівлі, доцільно було б вирішити 
проблему у правовому полі, забезпечивши доступ до приватних помешкань у 
порядку виключення для проведення аудиту стану несучих конструкцій, які 
критично впливають на надійність та довговічність будівлі в цілому [8]. Одним 
з варіантів вирішення цієї проблеми є горезвісна паспортизація будівель та 
споруд з регулярним, кожних 5 років, обстеженням технічного стану з видачою 
рекомендацій щодо подальшої експлуатації об’єкту міської забудови [9]. 

При коригуванні розрахункової моделі будівлі або споруди з метою 
внесення до неї змін у конструктивну систему, дефектів та пошкоджень, 
отриманих за період експлуатації, необхідно одержати в результаті розрахунків 
картину напружено-деформованого стану, яка відображає реальний стан 
обстеженої будівлі з місцями концентрації критичних напружень саме в місцях 
розташування дефектів та пошкоджень. Це ж коригування вимагає внесення, 
при наявності, всіх змінених конструктивних елементів та елементів підсилення 
несучих конструкцій з метою виявлення нових зон концентрації напружень та 
прогнозування вірогідного пошкодження інших конструкцій при подальшій 
експлуатації (рис. 5, 6). 
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Рис. 5. Коригування розрахункової моделі з урахуванням підсилення конструкцій 

 

 
Рис. 6. Прогностичне моделювання з коригуванням розрахункової моделі 

 
Таким чином, після формування скоригованої розрахункової моделі, для 

з’ясування можливих проблем експлуатації будівлі або споруди у майбутньому 



Містобудування та територіальне планування48

необхідно скористатися можливостями прогностичного моделювання та 
відповідно до фактичної ситуації із зовнішніми впливами визначити всі 
розрахункові ситуації, виникнення яких можливо при подальшій експлуатації 
об’єкту (див. рис. 3 та 6). Після проведення аналізу результатів розрахунків є 
можливість визначитися з підсиленням конструкцій, ушкодження яких у 
майбутньому є найбільш вірогідним, або зосередитися на заходах щодо 
недопущення виникнення такої розрахункової ситуації [10]. 

Більш складним, але не менш необхідним, ніж прогностичне, є 
ретроградне моделювання для об’єктів, у яких проводиться відновлення 
експлуатаційних характеристик шляхом ліквідації наднормативних деформацій. 

В результаті проведених досліджень зміни напружено-деформованого 
стану будівлі, що зазнала деформацій ґрунтової основи, в процесі її 
вирівнювання (рис. 7), можна зробити висновок, що в процесі вирівнювання 
деформованої будівлі напруження, що виникають у несучих елементах, не 
завжди знижуються, а у деяких випадках можуть перевищувати гранично 
допустимі значення матеріалу для конструкцій. Це пояснюється складною 
реакцією просторової системи на зовнішні впливи, нерівномірним розподілом 
жорсткостей елементів будівлі, наявністю дефектів та зон граничних 
напружень. 

 

 
Рис. 7. Ретроградне моделювання процесу відновлення експлуатаційних якостей будівлі 

 
Отже, такий метод відновлення експлуатаційних характеристик будівель 



Містобудування та територіальне планування 49

та споруд може бути рекомендований для будівель і споруд будь якої 
конструктивної системи при наявності детальної та актуальної інформації щодо 
технічного стану, а також за умови дотримання технологічних вимог та 
постійного моніторингу стану об’єкта [11]. 

Останнім пунктом програми є внесення даних про актуальний технічний 
стан об’єкту міської забудови, його розрахункові моделі, рекомендації щодо 
подальшої експлуатації та заходи щодо забезпечення надійності та 
довговічності до бази даних із застосуванням ВІМ та геоінформаційних 
технологій, звісно, при наявності такої бази даних [12].  

Висновки. Виконані дослідження та аналіз містобудівних аспектів 
забезпечення вимог надійності та довговічності об’єктів міської забудови, 
результатів обстеження технічного стану будівельних конструкцій, а також 
практика реалізації розрахункових обґрунтувань із застосуванням попередніх 
деформацій, прогностичного та ретроградного моделювання, дозволяють 
зробити наступні висновки та надати такі рекомендації. 

Усі моделі, що використовуються для чисельних експериментів з 
урахування впливу параметрів розрахунку на зміну напружено-деформованого 
стану конструкцій будівель і споруд, повинні бути адекватні фізичним об’єктам 
тією мірою, якою це необхідно для аналізу та узагальнення даних. Доведено, 
що результати детального обстеження будівель та споруд можуть бути основою 
для формування адекватних розрахункових моделей та постановки чисельних 
експериментів. 

Будівлі та споруди, що експлуатуються тривалий час, у разі проведення в 
них реконструкції вже перебувають у попередньо деформованому стані, що 
позначається на умовах роботи конструкцій та на величині внутрішніх зусиль в 
основних конструктивних елементах. 

Розрахунки експлуатованих будівель у стадії реконструкції доцільно 
розбивати на два етапи: спочатку виконується розрахунок моделі будівлі з 
урахуванням деформацій та дефектів, параметри яких отримані в результаті 
обстеження, для визначення можливості реконструкції та необхідності 
підсилення конструктивних елементів, а потім виконується коригування 
розрахункової моделі з урахуванням заходів з реконструкції, та її розрахунок. 

При такому підході з’являється можливість не тільки отримати достовірні 
параметри напружено-деформованого стану конструкцій будівлі з урахуванням 
передісторії та особливостей її експлуатації, а й спрогнозувати подальшу 
роботу реконструйованої будівлі за ймовірної несприятливої зміни умов її 
експлуатації (розвиток нерівномірних деформацій ґрунтових основ, утворення 
та розвиток дефектів та деформацій) у конструкціях, утворення в них нових 
дефектів, зміна корисного технологічного навантаження тощо). Також 



Містобудування та територіальне планування50

з’являється можливість моделювання життєвого циклу об’єкту, що 
експлуатується, на підставі інформації, отриманої системами моніторингу його 
стану. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 

НАДЕЖНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 
Проведен анализ результатов исследований технического состояния 

зданий и сооружений городской застройки с точки зрения соблюдения 
требований к их надежности и долговечности. Предложена программа 
комплексных мер по обеспечению соблюдения требований надежности и 
долговечности зданий и сооружений, эксплуатируемых длительное время, в 
том числе в сложных инженерно-геологических условиях. Показан алгоритм 
проведения обследования технического состояния, определения 
предварительных деформаций, выбор расчетных ситуаций, формирование 
расчетных моделей с помощью прогностического и ретроградного 
моделирования. 

Ключевые слова: техническое состояние; городская застройка; 
предварительные деформации; реконструкция; эксплуатационная пригодность; 
расчетная модель; прогностическое моделирование; ретроградное 
моделирование. 
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URBAN ASPECTS OF ENSURING REQUIREMENTS FOR RELIABILITY 

AND DURABILITY OF BUILDINGS AND STRUCTURES OF URBAN 
DEVELOPMENT 

 
The analysis of the results of researches of the technical condition of buildings 

and structures of urban development from the point of view of compliance with the 
requirements for their reliability and durability is done. A complex program of events 
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to ensure compliance with the requirements of reliability and durability of buildings 
and structures exploited for a long time in difficult engineering-geological conditions 
is proposed. The program of events includes a list of necessary actions that will bring 
buildings and structures of urban development into proper technical condition and 
maintain it in compliance with the requirements of regulatory documents. First, it is 
proposed to determine the current technical state and the deformed state of the 
construction object with preliminary deformations, the damage degree and the 
number of changes made to the project’s structural part, taking into account the 
variety of urban development objects, their structural systems, initial technical 
condition, exploitation conditions, current loads and impacts, etc. An algorithm of 
moderation of a survey of the technical condition, determination preliminary 
deformations, choosing design situations, forming computational models using 
prognostic and retrograde modeling is shown. Methods of checking the adequacy of 
computational models by comparing them with solutions obtained using well-known 
methods of structural mechanics, exact solutions given in the scientific literature, or 
the results of experimental studies are presented. The necessity of analyzing the 
actual state of the bearing structures, the presence of defects and damages, as well as 
significant changes in the structural system of the building in connection with the 
finished local reconstructions, for example, arranging the new openings or the 
expansion of the existing openings in the bearing structures of external and internal 
walls, the use of reinforcement structures of specific elements, installation of new and 
expansion of existing balconies, annexes, superstructures, changes in the purpose of 
specific compartments, especially if all of it was of a spontaneous character and was 
not officially formalized with permits, is proved. 

Key words: technical condition; urban development; preliminary deformations; 
reconstruction; serviceability; computational model; predictive modeling; retrograde 
modeling. 
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РЕНОВАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Рассматривается возможность эффективного использования бывших 

промышленных территорий под создания общественных пространств с 
сохранением памятников архитектуры. Полноценное использование всех 
территорий города позволяет обеспечить его целостность и связанность 
транспортной системы. Создание новых функций в зданиях и на территориях 
исторических промышленных предприятий, переосмысление архитектуры 
промышленных зданий (реновация, реконструкция и реабилитация), которая 
приведет к притоку средств и инвесторов, сделает возможным 
воспроизведение и поддерживание бывших промышленных объектов на новом 
историческом этапе. Выявление путей гармонизации и развития городской 
среды путем реновации промышленных территорий является одной из 
актуальных задач при формировании концепции устойчивого развития города. 
Представлены рекомендации по осуществлению реновации промышленных 
территорий, анализ существующего опыта реновации промышленных 
территорий, выявлены тенденции дальнейшего развития их архитектурно-
планировочной структуры. Приведены основные аспекты реновации 
промышленных территорий, что позволит создать более комфортную 
городскую среду, развить социальную инфраструктуру и удобные 
общественные пространства.  

Ключевые слова: реновация промышленных территорий; памятник 
архитектуры; использование заброшенных территорий. 

 
Постановка проблемы. Современный город – это экосистема, в которой 

созданы наиболее благоприятные условия для жизни, где человек должен быть 
не оторван от природы, а как бы растворен в ней. Внешний облик окружающего 
нас городского ландшафта меняется и трансформируется. Для комфортного 
проживания современного человека важно, чтобы был сохранен баланс между 
всеми составляющими мегаполисов, а именно жилыми и общественными 
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территории, рекреационными, промышленными и хозяйственными зонами. Во 
время процветания промышленности человечество не задумывалось о 
масштабах ущерба для природы, который может быть пронесен сквозь годы и 
века. Массово вырубалась лесная зона, застраивались массивные территории 
городами, что несло в себе угрозу уменьшения кислорода в воздухе. Поэтому в 
настоящее время часть промышленных объектов в городах из-за причин 
нерентабельности и изменений в структуре современной экономики потеряла 
свою первоначальную функцию и находится в «депрессивном состоянии», 
которое связано с кризисом производства, застоем в хозяйстве и 
технологическими (автоматизация производства); социальными (рост роли 
интеллектуального труда) факторами. 

Сегодня заброшенные промышленные территории не соответствуют   
стандартам экологической безопасности, рациональному использованию 
земельных ресурсов и в целом эстетике городской среды. Промышленные зоны,  
которые оказались в статусе нефункционирующих, являются потенциальным 
резервом для развития других городских функций (ландшафтно-
рекреационной, туристической, жилищно-общественной), а при значительных 
размерах – предполагают возможность создания технопарков, инновационных 
кластеров. В структуре природопользования данные территории занимают 
своеобразную нишу деградации промышленного ландшафта, который требует 
санации, рекультивации и обоснованного использования в других целях [1]. 

Анализ последних исследований и публикаций. Последние 
исследования этой темы показали целесообразность и рентабельность 
реновации территорий бывших промышленных зон, которые объясняются 
эстетическими, экономическими, историческими и экологическими аспектами 
[10]. Реновация бывших промышленных территорий должна вестись на двух 
градостроительных уровнях: ткани и каркаса города. Реновация может 
проводиться как в сторону увеличения жилого фонда, так и с целью введения 
других городских функций (ландшафтно-рекреационной, туристической, 
общественной, торговой) [1, 2]. Реновация промышленных территорий 
позволит создать более комфортную городскую среду, развить социальную 
инфраструктуру и удобные общественные пространства [5]. Политика 
реновации промышленных территорий актуальна для многих современных 
городов. Возможность создания чего-то нового, переосмысление 
промышленных зданий, может привести к притоку средств и инвесторов [8].  

Вопрос реорганизации городской среды путем реновации промышленных 
территорий оказался в центре внимания в конце ХХ века. Сегодня адаптивное 
использование заброшенных территорий и недействующих промышленных 
предприятий становится самостоятельным творческим методом, 
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жизнеспособность которого подтверждает его длительное развитие в 
экономически развитых странах Запада [9]. 

Целью данной работы является разработка рекомендаций по 
осуществлению реновации промышленных территорий, анализ существующего  
опыта реновации промышленных территорий, выявление тенденций 
дальнейшего развития их архитектурно-планировочной структуры.  

Социально-экономические предпосылки реновации промышленных 
территорий. Реновация заброшенных промышленных территорий является 
актуальным вопросом для многих крупных городов, которые развиваются, 
увеличиваются в площади и испытывают нехватку мест для новых зданий и 
объектов пользования. Целесообразность и рентабельность реновации 
территории объясняются эстетическими, экономическими, историческими и 
экологическими аспектами [10]. 

Характер реновации бывших промышленных территорий города с целью 
формирования общественных пространств в различных градостроительных 
условиях должен подчиняться нескольким принципам: 

1. Уменьшение территории промышленных зон; их озеленение позволяет 
снизить загрязненный фон окружающей среды и города в целом, обеспечивая 
бывшей промышленной зоне нормативный показатель предела допустимого 
уровня; 

2. Создание общественных пространств на реорганизованных 
промышленных территориях; 

3. Обеспечение преемственной связи поколений, сохранение 
постиндустриальной городской среды [7]. 

Реновация бывших промышленных территорий должна вестись на двух 
градостроительных уровнях: ткани и каркаса города. Реновация может 
проводиться как в сторону увеличения жилого фонда, так и с целью введения 
других городских функций (ландшафтно-рекреационной, туристической, 
общественной, торговой) [2]. 

Реновация промышленных территорий, как элемент градостроительной 
ткани, возможна в нескольких функциональных направлениях: жилая 
застройка, культурные центры, комплексы временного проживания людей, 
городские парки, офисы и здания торговли [6]. 

Офисные здания, как и комплексы временного проживания при 
реновации улучшают, оставляя конструктивную систему и заменяя устаревшие 
элементы. Просторные пространства цехов успешно используются под 
общественные центры [12]. 

Культурные центры чаще представляют собой лофт-пространства, 
которые используются для выставочных целей. В виду полного износа всей 
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промышленной базы на территории, создание городских парков является 
примером осуществления экологической реабилитации территории и создания 
большого зеленого массива [3, 4]. 

Реновация промышленных территорий позволит создать более 
комфортную городскую среду, развить социальную инфраструктуру и удобные 
общественные пространства [5]. 

Основные аспекты реновация промышленных территорий: 
• Актуальность (сохранение архитектурного наследия, создание 

уникальной среды, решение вопросов экологии, стратегия развития 
рекреационной зоны).  

• Эффективность (рациональное использование площади, адаптации 
промышленных зданий, уменьшение маятниковых миграций, развитие 
туризма).  

• Вариативность (разнообразие видов и типологии объектов, вариации 
сценариев проведения времени, общественные пространства, узлы с 
различными функциями и программами).  

• Устойчивость (безопасная дружелюбная среда, использование 
инновационных технологий, разнообразие прогулочных сценариев, системы 
контроля и надзора).  

Реновация промышленных территорий под общественные пространства, 
культурные центры и торгово-развлекательные комплексы предусматривает 
включение различных групп пользования. Актуальность данного решения 
подтверждается множеством удачных мировых примеров, в которых учтены 
интересы всех жителей города, а также туристов.  

Политика реновации промышленных территорий актуальна для многих 
современных городов, так как возможность создания чего-то нового, 
переосмысление промышленных зданий, может привести к притоку различных 
финансовых средств и инвесторов [8]. (Рис. 1) 

Архитектурно-градостроительные особенности. Промышленные 
территории имеют большой градостроительный потенциал, их реновация и 
ревитализация улучшают градостроительные, экологические, визуальные и 
другие характеристики, позволяющие создать органическую архитектурно-
ландшафтную среду города. Вопрос реорганизации городской среды путем 
реновации промышленных территорий оказался в центре внимания в конце ХХ 
века. Сегодня адаптивное использование заброшенных территорий и 
недействующих промышленных предприятий становится самостоятельным 
творческим методом, жизнеспособность которого подтверждает его длительное 
развитие в экономически развитых странах Запада [9]. 
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Рис. 1. Социально-экономические предпосылки реновации промышленных территорий 
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Промышленные территории и бывшие здания заводов и фабрик, которые 
подвергаются реновации, имеют ряд особенностей, которые позволяют 
использовать эти черты как помощь для новых возможностей. (Рис. 2) 

Рассмотрим основные особенности реновации промышленных 
территорий: 

Изменение функции – прием, при котором предыдущая функция здания 
(в данном случае, промышленная функция) заменяется на другую или их 
комплекс. Когда здание объединяет в себе несколько различных функций, его 
называют многофункциональным или многопрофильным. Под реновацией 
промышленных объектов в настоящее время понимается изменение функции не 
только самих зданий, но и территории, на которой они находятся, то есть 
создание новых социально-коммуникативных зон [11]. Изменение функции 
промышленных зданий и сооружений, которые подвергаются реновации, 
включает в себя следующие важные моменты: адаптация промышленных 
зданий под какие-либо требуемые функции; сохранение исторических 
предпосылок создания; сочетание старого и нового; мобильность и гибкость в 
использовании. 

Приемы озеленения. Грамотное озеленение формирует эстетический вид 
участка, защищает пространство от пыли, загазованности, сильного шума. 
Используя различные приемы ландшафтного дизайна, можно разделить 
территорию на разные функциональные зоны, улучшить микроклимат и 
экологию, создать уютную и комфортную среду для отдыха [13].  В контексте 
реновации промышленных территорий рассмотрены следующие приемы 
озеленения: вертикальное озеленение, озеленение кровли, сохранение 
озеленения «с прошлых времен», вечнозеленая растительность. 

Использование строительных конструкций подразумевает раскрытие 
потенциала промышленных зданий, их конструктивных особенностей. 

Богатство истории – одна из важнейших особенностей реновации 
промышленных территорий. Мировой опыт подтверждает связь памятников 
архитектуры и важных исторических событий. Промышленные памятники 
архитектуры, которые были подвержены реновации, и адаптированы под 
современные требования, как правило, имели богатую историю и 
принадлежность к тем или иным событиям, связанными с расцветом 
промышленности, войнами и так далее. 

 
Выводы и перспективы дальнейших исследований.  
1. Полноценное использование всех территорий города позволяет 

обеспечить его целостность и транспортную связанность.  
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Рис. 2. Особенности реновации промышленных территорий. 
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Создание новых функций в зданиях и на территориях исторических 
промышленных предприятий, переосмысление архитектуры промышленных 
зданий приведет к притоку средств и инвесторов, сделает возможным 
воспроизведение и поддерживание бывших промышленных объектов на новом 
историческом этапе. Реновация промышленных территорий позволит создать 
более комфортную городскую среду, развить социальную инфраструктуру и 
увеличить комфорт общественных пространств. 

2. В связи с ростом и развитием городов, множество мегаполисов терпят 
недостаток территории для строительства современных бизнес-центров, 
гостиниц, музеев, научных и культурных комплексов. Бывшие промышленные 
территории часто расположены в центральной части городов 
(градообразующий фактор), при помощи активизации данных территорий эта 
площадь могла бы приносить доход в экономику, улучшать экологию, и 
самообеспечивать комфорт для каждого жителя. 

3. Целесообразность реновации, внедрение альтернативных функций 
обуславливают социальные, экономические, психологические, исторические и 
эстетические факторы. Многие промышленные предприятия переносятся из 
центра города на его окраины, в область. При отказе от промышленного 
использования территории предусматривается снижение негативного 
воздействия на экологию. 

4. Промышленные территории и бывшие здания заводов и фабрик, 
которые подвергаются реновации, имеют ряд особенностей, которые позволяют 
использовать эти черты как помощь для новых возможностей. Выявление путей 
гармонизации и развития городской среды путем реновации промышленных 
территорий является одной из актуальных задач при формировании концепции 
устойчивого развития города. Сегодня адаптивное использование заброшенных 
территорий и недействующих промышленных предприятий становится 
самостоятельным творческим методом, жизнеспособность которого 
подтверждает его длительное развитие в экономически развитых странах 
Запада. 
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Одеська державна академія будівництва та архітектури                         
 

РЕНОВАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ 
 

Актуальність даного дослідження присвячена подоланню комплексу 
соціальних, екологічних та економічних проблем в містобудуванні, пов'язаних з 
ефективним використанням колишніх промислових територій та створенням 
громадських просторів зі збереженням пам'яток архітектури. Зарубіжний досвід 
показав можливість використання колишніх промислових територій за 
допомогою їх реновації. Повноцінне використання всіх територій міста 
дозволяє забезпечити його цілісність та зв'язаність транспортної системи. 
Створення нових функцій в будівлях і на територіях історичних промислових 
підприємств, переосмислення архітектури промислових будівель (реновація, 
реконструкція і реабілітація), яка призведе до припливу коштів і інвесторів, 
зробить можливим відтворення та підтримування колишніх промислових 
об'єктів на новому історичному етапі. Виявлення шляхів гармонізації та 
розвитку міського середовища шляхом реновації промислових територій є 
одним із актуальних завдань при формуванні концепції сталого розвитку міста. 
Представлено рекомендації щодо здійснення реновації промислових територій, 
аналіз існуючого досвіду реновації промислових територій, виявлено тенденції 
подальшого розвитку їх архітектурно-планувальної структури. Наведено 
основні аспекти реновації промислових територій, що дозволить створити 
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більш комфортне міське середовище, розвинути соціальну інфраструктуру і 
зручні громадські простори. Промислові території та колишні будівлі заводів і 
фабрик, які піддаються реновації, мають ряд особливостей, які дозволяють 
використовувати ці риси як допомогу для нових можливостей. Колишні 
промислові території часто розташовані в центральній частині міст та за 
допомогою активізації даних територій ця площа може приносити дохід в 
економіку, покращувати екологію, і само забезпечувати комфорт для кожного 
жителя. 

Ключові слова: реновація промислових територій; пам'ятник архітектури; 
використання занедбаних територій. 
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RENOVATION OF INDUSTRIAL AREAS 

 
The relevance of this study is devoted to overcoming a complex of social, 

environmental and economic problems in urban planning associated with the 
effective use of former industrial territories and the creation of public spaces with the 
preservation of architectural monuments. Foreign experience has shown the 
possibility of using former industrial areas through their renovation. Full use of all 
territories of the city ensures its integrity and connectivity of the transport system. 
Creation of new functions in buildings and on the territories of historical industrial 
enterprises, rethinking the architecture of industrial buildings (renovation, 
reconstruction and rehabilitation), which will lead to an influx of funds and investors, 
will make it possible to reproduce and maintain former industrial facilities at a new 
historical stage. Identifying ways to harmonize and develop the urban environment 
through the renovation of industrial areas is one of the urgent tasks in the formation 
of the concept of sustainable development of the city. Recommendations are 
presented for the implementation of the renovation of industrial territories, an 
analysis of the existing experience in the renovation of industrial territories, trends in 
the further development of their architectural and planning structure are revealed. The 
main aspects of the renovation of industrial territories are given, which will allow 
creating a more comfortable urban environment, developing social infrastructure and 
convenient public spaces. Industrial areas and former factory and factory buildings 
that are being renovated have a number of features that make it possible to use these 



Містобудування та територіальне планування64

features as an aid to new opportunities. Former industrial territories are often located 
in the central parts of cities and by activating these territories, this area can bring 
income to the economy, improve the environment, and itself provide comfort for each 
resident.  

Keywords: renovation of industrial areas; architectural monument; use of 
abandoned areas. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ГРУПИ ПРИМІЩЕНЬ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ І-ІV РІВНІВ МІСТОБУДІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 
Розглядаються сучасні варіанти функціонування закладів позашкільної 

освіти у різних містобудівних умовах України. Проведено аналіз 
функціональних груп приміщень закладів позашкільної освіти, які є необхідними 
або бажаними, розроблено схеми функціональних зв’язків між групами 
приміщень із позицій можливості доступу персоналу та відвідувачів закладу. 

Ключові слова: заклад позашкільної освіти; група приміщень; 
функціональний зв’язок; рівень містобудівної організації; склад приміщень. 

 
Постановка проблеми. Заклади позашкільної освіти є важливими 

громадськими об’єктами, з плином часу вони ставатимуть все більш 
затребуваними через швидкість технічного прогресу та необхідність створення 
для дітей простору, де вони можуть реалізувати свій потенціал у різноманітних 
напрямах позашкільної роботи. Основним завданням сучасного закладу 
позашкільної освіти є надання вихованцям компетентностей стосовно певного 
профілю діяльності, що передбачає можливість застосування на практиці 
набутих навичок та вмінь [4]. Окрім цього, заклади позашкільної роботи 
стимулюють соціалізацію та тренують навички командної роботи шляхами 
поєднання діяльності у формах індивідуальної діяльності, роботи у групах, між-
групової роботи. 

Огляд публікацій. Теоретичним підґрунтям дослідження стали роботи 
науковців Мерилової І.О. [14], Ковальської Г.Л. [11, 9, 10] щодо формування 
містобудівних систем освітніх закладів України. Формування функціональних 
зв’язків розглядалося у працях Фоміної В.Ф.[20], Гомон О.О. [3]. 
Кузнецова А.А., Книга Е.Н. та Сітнікова І.О. досліджували функціональні 
групи освітнього осередку [8], у праці Кузнецової А.А. також розглянуті 
підходи до моделювання навчальних просторів [12]. 

 Дослідження підходів щодо формування сучасного внутрішнього 
освітнього середовища розглядалося у працях Hod Y. (зокрема, автором було 
сформульовано умовний поділ навчальних приміщень на змістовно-специфічні 
та універсальні) [1]. Можливість використання підземних просторів для 
функцій освітнього осередку розглядалося у праці Кузьміної С.Д. та 
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Глаголевої Д.О. [13]. Дослідженням типологічних ознак одиниць мережі 
установ дитячих дозвіллєво-освітніх центрів займалася Бадаві А.О., що 
виділила малі, середні, великі та інтегровані просторові моделі центрів та навів 
їх класифікаційні ознаки відповідно до місця розміщення, форми власності, 
типу об’ємно-панувальної моделі, планувальної системи, призначення 
приміщень [2]. 

Актуальність дослідження. Актуальність даної роботи обумовлена 
необхідністю дослідження якісного складу та взаємних зв’язків мінімально 
необхідних та комфортних функціональних груп приміщень у закладах 
позашкільної освіти. Це дасть змогу ефективніше планувати простори при 
створенні нових закладів позашкільної освіти та осучасненні існуючих шляхом 
використання оптимального переліку приміщень та зручних функціональних 
зв’язків між ними, виокремлення доцільних варіантів облаштування 
внутрішнього простору будівлі.  

Мета статті. Визначення основних функціональних груп закладів 
позашкільної освіти І-IV рівнів містобудівної організації. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження одиниць мережі. 
У дисертаційному дослідженні Мерилової І.О. окремо розглядалися 

сільська місцевість та територія міст, було розроблено модель формування 
освітньої мережі закладів позашкільної освіти (далі ЗПО), що складається із 
чотирьох рівнів містобудівної організації ЗПО (система влаштування ЗПО у 
відповідності до кількості мешканців населеного пункту, щільності населення, 
радіусів доступності закладів та кількості вихованців). Для сільської місцевості 
виділено 3 рівня містобудівної організації: І - мале селище без школи 
(прибудинковий ЗПО), ІІ – селище зі школою (ЗПО, інтегрований у шкільну 
будівлю), ІІІ – районний центр, селище міського типу (самостійна споруда ЗПО 
районного значення). Для міського середовища дослідниця виділяє чотири 
рівня містобудівної організації ЗПО: І – багатоквартирний будинок або квартал 
(вбудований ЗПО), ІІ – мікрорайон (ЗПО, що інтегрований у структуру 
шкільної будівлі), ІІІ – районний ЗПО, IV – ЗПО рівня міста. Кожен наступний 
рівень містобудівної організації передбачає все більший радіус доступності 
закладу, все більшу кількість вихованців, все більш різноманітні профілі 
діяльності. Для малих (менше 20 тис. мешканців) та середніх міст (20-100 
тис. мешканців) передбачається три організаційні рівні, для великих (100-250 
тис. мешканців), більших (250-500 тис. мешканців) та найбільших міст (понад 
500 тис. мешканців) передбачається чотири рівні [14]. 

Відповідно до досліджень Ковальської Г.Л., задля більш ефективної 
організації діяльності мережі освітніх закладів доцільною є їх кооперація, 
організація освітніх кластерів, територіальних освітніх округів. Дослідницею 
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було виділено такі системи організації навчальної діяльності: система 
територіальних освітніх округів, що за рахунок співпраці різнорівневих та 
різнопрофільних закладів освіти підвищує якість профільного навчання; 
кластерна система, що має на меті підвищення рівня надання освітніх послуг 
шляхом налагодження співпраці між освітніми установами та закладами 
соціального обслуговування, громадськими установами [9]. 

ЗПО може виступати в якості одного із елементів більш складної 
структури: кластеру чи територіального освітнього округу, може бути 
учасником домовленості щодо кооперування декількох закладів. Спільне 
використання певних функціональних зон територій чи функціональних груп 
приміщень закладів дозволяє розширити профіль діяльності установ без 
будівництва нових об’єктів, підвищити ефективність використання існуючих 
об’єктів громадського призначення, забезпечити населення доступом до 
освітніх послуг навіть в умовах вже сформованої забудови [11, 10].  

Дослідження основних функціональних груп приміщень ЗПО. Відповідно 
до досліджень Солобая П.А., функціональні зв’язки між групами приміщень 
освітнього закладу, а також група принципів естетичної та функціональної 
організації визначають його композиційну структуру [19].  

Перелік конкретних функціональних груп, що необхідно влаштовувати у 
ЗПО певного рівня містобудівної організації напряму залежить від профілю 
діяльності, функції освітнього закладу. Узагальнено профілі діяльності ЗПО 
можна поділити на три напрями: науково-освітні; спортивно-оздоровчі; 
мистецькі. 

Заклади позашкільної освіти можуть бути комплексними, профільними та 
спеціалізованими (ст. 12, п.4) [6]. Заклад спеціалізованої позашкільної освіти - 
заклад позашкільної освіти, що надає спеціалізовану освіту мистецького, 
спортивного, військового або наукового спрямування [6]. Прикладами закладів 
спеціалізованої мистецької освіти є мистецькі школи (музична, художня, 
хореографічна, хорова, школа мистецтв тощо) [17]. 

Профіль діяльності ЗПО та рівень його містобудівної організації 
визначають конкретний перелік груп приміщень, що мають бути запроектовані 
(або вбудовані в структуру існуючого об’єкту шляхом зміни функціонального 
призначення певного приміщення, або шляхом реконструкції із розширенням). 
У випадку проектування нового об’єкту навести орієнтовний оптимальний 
склад груп приміщень для ЗПО є реальним завданням. У випадку, коли ЗПО 
стає частиною існуючого об’єкту або структури (як частина освітнього 
кластеру або як установа-учасник домовленості про кооперацію), узагальнено 
оцінити оптимальний набір груп приміщень майже неможливо, оскільки в 
кожному конкретному випадку слід оцінювати наявні функції у існуючому 
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об’єкті (структурі) та затребувані функціональні зони, що доповнять його/її. 
Отже, дослідження оптимального набору функціональних груп 

приміщень у даному дослідженні проводитися із розрахунку на нове 
проектування. 

При розробленні функціонально-планувальної структури об’єкту важливо 
розробити ефективні рішення щодо функціонального зонування, забезпечити 
гнучкість функціональної структури, а також можливість просторових 
трансформацій простору. Важливим є чітке розмежування функціональних зон, 
а також збереження необхідних функціональних зв'язків усередині кожної зони 
[16]. Умовно навчальні приміщення можна поділити на змістовно-специфічні та 
універсальні, перші потребують спеціальних планувальних рішень, 
специфічного обладнання та використовуються для вивчення конкретної 
дисципліни, другі є універсальними [1]. Основними формами виховної роботи 
ЗПО були: масові, групові та індивідуальні [7]. 

Основні функціональні групи приміщень будь-якого громадського 
об’єкту можна умовно поділити на три групи: основні, допоміжні та 
комунікаційні [20]. У основних функціональних групах  приміщень 
(навчальних відповідно до профілю діяльності ЗПО) власне реалізовується 
основний профіль діяльності установи, допоміжні приміщення виконують 
супутні функції, що уможливлюють діяльність груп приміщень основного 
профілю та закладу в цілому (групи адміністративних, господарських, 
медичних приміщень), комунікаційні простори слугують для зв’язку перших 
двох типів функціональних груп приміщень, а також виконують роль місць 
комунікації між учасниками освітнього процесу (групи транзитних приміщень 
та вестибюльна група) (рис. 1, рис. 2). 

 

Рис. 1. Схема зв'язків між групами приміщень ЗПО 
 
Для того, щоб систематизувати перелік необхідних функціональних груп 

приміщень для ЗПО різних рівнів містобудівної організації, доцільним є 
створення умовного поділу закладів за профілем їх діяльності, умовного поділу 
функціональних зв’язків на ті, що доступні відвідувачам та ті, що доступні 
персоналу закладу, узагальненого умовного поділу закладів на однопрофільні 
та багатопрофільні, комплексні. 
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Рис. 2. Орієнтовний склад приміщень функціональних груп ЗПО 
(умовні позначення, що використані у схемі: *-визначається відповідно до профілю діяльності,  

**-у закладах невеликої місткості можливе влаштування зон для даних функцій замість виділення 
окремого приміщення). 

 
Місткість навчальної групи ЗПО. Середня наповнюваність гуртків, груп, 

секцій, відділень, відділів, студій та інших творчих об'єднань у ЗПО становить, 
як правило, 10 - 15 вихованців, учнів і слухачів [18]. Мінімальна 
наповнюваність груп при проведенні факультативних занять та курсів за 
вибором у загальноосвітніх навчальних закладах міської  місцевості становить 
8 чоловік,  сільської місцевості – 4 чоловіки [15]. Кількість учнів для студійно-
гурткових занять у закладах загальної середньої освіти нормується також ДБН 
«Заклади освіти» (дод. Е, табл. Е1). Для різних видів діяльності встановлюється 
максимальна кількість дітей у навчальній групі, даний показник варіюється між 
10 та 30 особами [5]. Отже, навчальна група ЗПО може містити в місті від 8 до 
30 осіб (середній показник наповнюваності групи за наведеними у таблиці 
даними складає 16,73).  

Мериловою І. О. будо запропоновано формули для розрахунку кількості 
навчальних місць ЗПО (формула 2.2, с.139 [14]) та формулу для визначення 
пропускної здатності ЗПО (формула 2.3, с.140 [14]), відповідно до середнього 
показника щільності забудови 3400 м2/га (5-9 поверхова забудова, яка 
переважає у більшості міст) було розраховано місткість ЗПО. Відповідно для 
міських умов ЗПО І рівня розраховується із показників 15-25 учнів на 1200 
мешканців, ІІ рівня – 60-80 учнів в залежності від місткості закладу формальної 
освіти, ІІІ рівня – 200-300 учнів, IV рівня – 500-1200 осіб. Для сільської 
місцевості Мерилова І. О. зазначає, що кількість учнів у ЗПО І рівня залежить 
від кількості дітей населеного пункту та наближених до нього поселень, ІІ рівня 
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– залежить від кількості школярів, ІІІ рівня – складає 200-300 осіб. Пропускна 
здатність ЗПО у 2 рази вища за місткість закладу [14]. 

Заклади позашкільної освіти І рівня містобудівної організації. Даний тип 
ЗПО розрахований на відвідування дітьми вікової категорії 6-9 років, він може 
бути як однопрофільним, так і багатопрофільним. Орієнтовна кількість дітей, 
що має обслуговувати ЗПО І рівня, складає 15-25 дітей (пропускна здатність 
становить 30-50 учнів на тиждень). 

ЗПО І рівня спортивно-оздоровчого напряму діяльності містить такі 
необхідні функціональні групи приміщень: 

- Основні: спортивна група приміщень (спортивна зала); а) специфічна 
відповідно до профілю діяльності або б) універсальна спортивна зала) (рис. 3). 

- Допоміжні: при основній функції (роздягальні, санвузли та душові, 
тренерська, що може бути замінена на 
зону в іншій групі приміщень), група 
приміщень адміністративного 
призначення (особливістю даного 
типу ЗПО є можливість створення 
адміністративної зони у вестибюльній 
групі. Подібна адміністративна зона 
може бути вирішена як стійка 
реєстрації, зона приймальні, метою її 
створення є надання послуг щодо 
адміністрування та бухгалтерії); група 
господарських приміщень 
(особливістю даного типу ЗПО є можливість створення господарської зони 
шляхом обладнання меблями вестибюльної або адміністративної групи 
приміщень без відведення окремого приміщення. Метою створення даної зони є 
забезпечення персоналу місцем для зберігання одягу та інвентаря, технічних 
приладь. Рекомендованим є влаштування окремого приміщення санітарного 
вузла для персоналу); вестибюльна група приміщень (тамбур та вестибюль); 
рекомендованим є влаштування також певної групи медичних приміщень у ЗПО. 

ЗПО І рівня мистецького або науково-освітнього напряму діяльності 
містить такі необхідні функціональні групи приміщень: 

- Основні: група навчальних приміщень. Відповідно до профілю діяльності 
дана група може бути представлена як універсальне навчальне приміщення (у 
даному випадку популярним підходом до вирішення внутрішнього простору є 
облаштування його меблями-трансформерами, що дозволяють реалізовувати в 
одному приміщенні різні сценарії дії) або специфічне для конкретного виду 
діяльності (облаштування лабораторій, студій із художнього мистецтва тощо).  

Рис. 3. Блок-схема організації ЗПО 
спортивно-оздоровчого напряму 
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- Допоміжні: при основній 
функції (наприклад, препараторські, 
інвентарні при лабораторіях), групи 
адміністративних (можливе 
влаштування у вигляді зони) та 
господарських приміщень (санітарні 
вузли для відвідувачів та персоналу, 
решту функцій може виконувати 
зона, виділена у вестибюльній групі 
приміщень); вестибюльна група 
приміщень; група медичних 
приміщень (наприклад, влаштування 
кабінету психолога чи логопеда) (рис. 4). 

У випадку влаштування універсального приміщення для декількох 
напрямів діяльності (облаштування багатопрофільного чи комплексного ЗПО), 
доцільним є розширення допоміжних функціональних зон шляхом додавання 
до господарської групи приміщень інвентарних, снарядних або інших 
додаткових приміщень, що уможливлюють діяльність за напрямами (рис. 5). 

 

Рис. 5. Блок-схема організації багатопрофільного або комплексного ЗПО 
 
Заклади позашкільної освіти ІІ рівня містобудівної організації. Даний тип 

ЗПО розрахований на відвідування дітьми вікової категорії 6-14 років, може бути 
як однопрофільним, так і багатопрофільним. Відповідно до розрахунку Мерилової 
І. О., ЗПО ІІ рівня має обслуговувати 60-80 дітей в залежності від типу школи, в 
яку він інтегрований, (пропускна здатність становить 120-160 учнів на 

Рис. 4. Блок-схема організації ЗПО науково-
освітнього,  

мистецького напряму 



Містобудування та територіальне планування72

тиждень) [14].  
ЗПО ІІ рівня спортивно-оздоровчого напряму діяльності використовує такі 

необхідні функціональні групи приміщень у структурі освітнього закладу: 
- Основні: спортивна група приміщень (спортивна, тренажерна зала) 
- Допоміжні: при основній функції (роздягальні, санвузли, душові, 

тренерські, інвентарні, снарядні), адміністративна група приміщень, господарська, 
вестибюльна, група приміщень медичного обслуговування. 

ЗПО ІІ рівня мистецького або науково-освітнього напряму діяльності 
містить такі необхідні функціональні групи приміщень: 

- Основні: група навчальних приміщень. Відповідно до профілю діяльності 
дана група може використовувати шкільне універсальне навчальне приміщення 
або специфічне (наприклад, хімічні, фізичні, біологічні лабораторії). Також до 
групи навчальних приміщень можуть «бути запозичені» приміщення із 
видовищної групи, наприклад, актова зала із допоміжними приміщеннями може 
слугувати як навчальне приміщення для театральної студії, гуртка акторської 
майстерності. 

- Допоміжні: при основній функції (препараторські, лаборантські при 
лабораторіях, інвентарні при навчальних приміщеннях, викладацькі), 
адміністративна група приміщень, господарська, вестибюльна, група приміщень 
медичного обслуговування. 

Одним із можливих рішень щодо інтеграції закладу позашкільної освіти у 
заклад середньої освіти є реконструкція останнього із розширенням, що 
передбачає влаштування додаткових специфічних приміщень. 

Заклади позашкільної освіти ІІІ рівня містобудівної організації можуть 
обслуговувати 200-300 дітей віком 10-16 років (пропускна здатність становить 
400-600 учнів на тиждень). Частим явищем є співпраця між даним типом ЗПО та 
закладами громадського обслуговування району.  

Прикладами однопрофільних ЗПО ІІІ рівня можуть бути спеціалізовані 
школи: музичні, хореографічні, художні, спортивні, освітні простори конкретного 
профілю діяльності. Багатопрофільні ЗПО можуть поєднувати у собі 2 із 3 
напрямів діяльності, бути багатопрофільними, або містити функціональні групи 
приміщень, що уможливлюють діяльність з усіх 3 напрямів роботи, бути 
комплексними. Відповідно, можливим є існування багатопрофільних ЗПО ІІІ 
рівня, що поєднують у собі а) спортивно-оздоровчий та мистецький напрями; б) 
спортивно-оздоровчий та науково-освітній напрями; в) науково-освітній та 
мистецький напрями діяльності. Схеми зв’язків між функціональними групами 
всіх вище перелічених типів ЗПО містять певні спільні групи приміщень 
(адміністративна, господарська, група приміщень медичного обслуговування, 
вестибюльна група приміщень, можлива наявність культурно-видовищної групи 
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приміщень), решта визначаються профілем діяльності закладу.  
Неповторюваними в інших типах закладів групами приміщень є навчальні, 

що визначають специфіку профілю діяльності закладу. Наприклад, музичні школи 
(однопрофільні ЗПО мистецького напряму діяльності) мають містити спеціальним 
чином обладнані навчальні кабінети для музичних занять із різних 
спеціальностей, вокального мистецтва, сольфеджіо, музичної літератури; 
особливістю музичних шкіл є підвищені вимоги до звукоізоляції. Перелік 
необхідних специфічних груп приміщень спортивних та хореографічних шкіл 
визначається конкретним видом спорту, відповідно у закладі можуть бути 
запроектовані універсальні та спеціальні спортзали, належна кількість 
інвентарних та снарядних приміщень відповідно до кількості видів спорту, яким 
навчає заклад; особливістю даного типу ЗПО є необов’язкова наявність 
культурно-видовищної групи приміщень, оскільки частою є практика 
влаштування глядацьких місць, інтегрованих у спортзал. Заклади науково-
освітнього напряму діяльності можуть потребувати специфічного обладнання 
приміщень або розташовуватися в універсальних навчальних кабінетах, що також 
визначається конкретним видом діяльності (наприклад, хімічна лабораторія 
потребує специфічного обладнання та облаштування функціонального процесу, 
курси з вивчення іноземних мов можуть відбуватися в універсальному 
навчальному кабінеті або навіть у дистанційному режимі). 

Комплексні ЗПО ІІІ рівня містобудівної організації поєднують у собі 
приміщення всіх трьох напрямів діяльності. Специфіка організації 
функціональних груп спортивно-оздоровчого напряму робить достатньо 
незмінним набір приміщень, що є необхідними для його успішного 
функціонування; проте організація діяльності певних видів мистецького чи 
науково-освітнього напряму діяльності не вимагає специфічних просторів, може 
організовуватися в універсальних приміщеннях. В такому випаду 
багатопрофільний заклад (спортивно-оздоровчого та мистецького чи науково-
освітнього напряму діяльності) може слугувати і як комплексний за рахунок 
використання універсальних для декількох профілів приміщень. Якщо дану думку 
проектувати на однопрофільні заклади, то можлива діяльність багатопрофільного 
чи навіть комплексного ЗПО в універсальних приміщеннях однопрофільного 
закладу. 

Заклади позашкільної освіти IV рівня містобудівної організації  
функціонують у тандемі із об’єктами громадського обслуговування та рекреації 
загальноміського значення, розраховані на використання дітьми у віці 12-18 років, 
можуть обслуговувати 500-1200 дітей (пропускна здатність становить 1000-2400 
учнів на тиждень). Даний тип ЗПО є багатопрофільним або комплексним, 
реалізує найбільшу кількість видів діяльності у порівнянні із ЗПО І-ІІІ рівнів.  
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Перелік основних груп приміщень ЗПО IV рівня містобудівної організації 
включає в себе навчальну групу приміщень (що складається із підгруп відповідно 
до видів діяльності, що передбачені) адміністративну групу приміщень, групу 
приміщень медичного обслуговування, групу господарських приміщень, 
вестибюльну групу (розширені відносно ЗПО І-ІІІ рівнів).  

Група транзитних приміщень в ЗПО І- IV рівнів організації може бути 
представлена коридорами, галереями, гнучкими просторами, що поєднують у собі 
зони для індивідуального, групового та масового навчання, зони для комунікації, 
рекреації. 

Висновки. Заклади позашкільної освіти І-IV рівнів містобудівної організації 
базуються на взаємозв’язках спільного переліку функціональних груп приміщень: 
вестибюльної групи, адміністративної, господарської, допоміжної при основній 
функції, навчальної групи приміщень. Специфічний перелік приміщень 
навчальної функціональної групи обумовлений напрямом, профілем діяльності 
закладу та конкретним видом діяльності. Відповідно до зростання місткості 
закладу та його пропускної спроможності, збільшуються кількісні показники 
площ груп приміщень, проте склад функціональних груп є мало змінним. Задля 
ефективності використання приміщень доцільним є влаштування універсальних 
навчальних просторів. Задля мінімізації затребуваної ЗПО площ можливе 
створення певних зон за допомогою меблів та обладнання, без виділення для них 
окремих приміщень, що є особливо актуальним у ЗПО І рівня містобудівної 
організації. Відзначено спільність планувальних потреб ЗПО мистецького та 
науково-освітнього напрямів роботи, а саме: необхідність влаштування подібних 
груп приміщень, схожість у підходах до вирішення навчального приміщення, 
можливість організації у універсальному навчальному приміщенні певних видів 
діяльності як мистецького, так і науково-освітнього напряму (у випадку 
відсутності потреби у специфічному обладнанні, облаштуванні). 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ВНЕШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ I-IV УРОВНЕЙ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье рассматриваются варианты функционирования учреждений 

внешкольного образования в различных градостроительных условиях Украины. 
Проведен анализ необходимых или желательных функциональных групп 
помещений учреждений внешкольного образования, разработаны схемы 
функциональных связей между группами помещений с позиций возможности 
доступа персонала и посетителей заведения. 

Ключевые слова: учреждение внешкольного образования; группа 
помещений; функциональная связь; уровень градостроительной организации; 
состав помещений. 
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FUNCTIONAL GROUPS OF PREMISES OF EXTRACURRICULAR 

EDUCATION INSTITUTIONS OF THE I-IV CITY PLANNING 
ORGANIZATION LEVELS 

 
The main task of a modern extracurricular education institution (hereafter EEI) is 

to provide students with competencies in relation to a certain activity profile, which 
provides for the possibility of applying in practice the acquired skills and abilities. 
Extracurricular activities stimulate socialization and train teamwork skills by combining 
activities in the form of individual activities, group work, intergroup work.  

The relevance of this work is due to the need to study the qualitative composition 
and interrelationships of the minimum necessary and comfortable EEI functional groups 
of premises. This will allow more efficient spaces planning when creating new EEIs and 
modernizing existing ones by using the optimal list of premises and convenient 
functional connections between them, identifying appropriate options for the interior 
design of the building. 

The work is based on the research of Merilova I. A., who developed a model of 
formation of the EEIs educational network, consisting of four urban planning 
organization levels (system of EEI arrangement in accordance with the number of 
settlement inhabitants, population density, the radius of institutions accessibility and the 
number of pupils). For rural areas there are 3 urban organization levels: I - a small 
village without a school (built-in EEI), II - a village with a school (EEI integrated into 
the school building), III - district center, urban-type settlement (independent EEI 
building of district importance). For the urban environment, the researcher identifies 4 
levels of EEI urban organization: I - apartment building or quarter (built-in EEI), II - 
neighborhood (EEI integrated into the school building structure), III - district EEI, IV - 
city level institution. Each subsequent level of urban planning organization provides an 
increasing radius of institution accessibility, an increasing number of students, more and 
more diverse learning profiles. 

The list of specific functional groups that have to be arranged in the EEI of a 
certain urban organization level directly depends on the profile of activity, the function 
of the educational institution. In general, the profiles of EEI activities can be divided into 
three areas: scientific and educational; sports and health; artistic. 

EEIs of I-IV urban organization levels are based on interrelations of the joint list 
of functional groups of premises: lobby group, administrative, economic, auxiliary at the 
main function, educational group of rooms. The specific list of premises of the 
educational functional group is determined by the area, profile of institution activity and 
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its specific type. In accordance with the growth of the institution capacity and its 
throughput, the quantitative area indicators of groups of premises increase, but the 
composition of functional groups is little variable. In order to effectively use the 
premises, it is advisable to arrange universal learning spaces. In order to minimize the 
required EEI areas, it is possible to create certain zones using furniture and equipment, 
without allocating separate premises for them, which is especially relevant for EEI of I 
urban planning organization level. The common planning needs of EEI that are 
specialized in art and scientific-educational areas are noted, namely: the necessity of 
similar groups of premises arrangement, the similarity in approaches to the educational 
premise design, the possibility of the organization in universal educational premise of 
certain activity kinds both art, and scientific-educational areas (in case of requirement 
absence for specific equipment and arrangement). 

Keywords: extracurricular education institution; group of premises; functional 
connection; level of urban planning organization; the composition of the premises. 
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РОЗВИТОК СИСТЕМ МІСТОБУДУВАННЯ: СУТНІСТЬ ТА 
ОСОБЛИВОСТІ 

 
Розглянуті окремі аспекти розвитку систем містобудування. Зокрема 

визначено вітчизняні особливості розвитку територій, акумульовано та 
проаналізовано міжнародний досвід розвитку систем містобудування. На 
практиці національна система містобудування не має чітких пріоритетів, що 
були б сформульовані відповідно до потреб населення та державних інтересів. 
Відповідно, не можна сказати, що держава шляхом реалізацією функцій 
управління забезпечує стратегічні реформи у системі містобудування, що 
визначає необхідність трансформацій відповідно до стандартів генерального 
планування Європейського Союзу. На сьогодні процеси урбанізації 
продовжують активно розвиватися. Управління територіями визначає 
цілеспрямованість реалізації функцій містобудівних систем. Важливими 
завданням розвитку процесів містобудування є пошук шляхів ефективної 
організації урбанізованого простору відповідно до соціально-економічних та 
культурно-побутових потреб населення, що постійно зростає. В цьому 
контексті у статті проаналізовано питання теоретичного обґрунтування 
генерального планування, визначено роль генерального планування у системі 
містобудівного розвитку, проаналізовано пріоритети, тенденції та 
перспективи розвитку системи генерального планування. Національна система 
містобудування характеризується кризою моделі управління містобудівним 
процесом, зокрема має хаотичний характер. Пошуку шляхів вирішення цих 
проблем присвячена дана стаття.  

Ключові слова: містобудівна система; генеральне планування; 
управління розвитком територій. 

 
Постановка проблеми. Провідними тенденціями розвитку сучасних 

територій є процеси урбанізація. В умовах розвитку суспільства після 
промислової революції відбулося переформатування процесів розселення. Від 
сільських територій населення почало переміщуватися до міст, що 
формувалися навколо містоутворюючих підприємств. Для забезпечення 
життєдіяльності населення, завданням якого було забезпечення роботи 
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промисловості, формувалася соціально-побутова інфраструктура. Ця система 
отримала назву урбанізації і набула особливо бурхливого розвитку на початку 
ХХ століття. На сьогодні процеси урбанізації продовжують активно 
розвиватися. Управління територіями визначає цілеспрямованість реалізації 
функцій містобудівних систем. Відповідно підвищення комфорту проживання 
населення на урбанізованих територіях, та їх гармонійна взаємодія із 
оточуючим середовищем є основними завданнями сучасної системи 
містобудування. Акумулювання факторів розвитку систем містобудування 
визначило вимоги до формування системи генерального планування міст та 
територій. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розвиток систем 
містобудування та генерального планування досліджувався у роботах таких 
науковців, як  М.М. Дьомін, М.М. Габрель, О. І.Сингаївська, Г. М Іванченко, 
О. П. Кошевий, П. П. Чередніченко, А.М. Плешкановська та інші  [1-5]. Проте 
залишаються невирішеними окремі аспекти аналізу та впровадження сучасних 
тенденцій розвитку містобудування в управління територіями на 
національному та регіональному рівнях. 

Мета та завдання. Метою дослідження є розробка теоретико-
прикладних питань розвитку містобудівних систем шляхом аналізу ролі 
генерального планування у формуванні територіальної привабливості регіонів. 

Відповідно до поставленої мети вирішуються наступні задання: 
- проаналізовано питання теоретичного обґрунтування генерального 

планування, 
-  визначено роль генерального планування у системі містобудівного 

розвитку, 
- проаналізовано пріоритети, тенденції та перспективи розвитку 

системи генерального планування. 
Виклад основного матеріалу. Містобудування – це сукупність процесів, 

спрямованих на комплексне забезпечення інфраструктурного середовища 
життєдіяльності населення шляхом реалізації функції прогнозування та 
планування розвитку територій, забудову, процеси землекористування, 
створення інженерної, транспортної, соціальної, культурно-побутової та 
екологічної інфраструктури. 

Тенденції розвитку міст дозволяють науковцям та фахівцям-практикам у 
системі містобудування визначити, що у найближчі п’ять років провідні 
тенденції розвитку територій будуть формуватися у великих містах. Розвиток 
великих міст мегаполісів визначає процеси розвитку сучасного суспільства. 
Провідними пріоритетами державної політики розвинених країн світу є саме 
розвиток територій [1].  
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Сучасними тенденціями розвитку систем містобудування у країнах 
Європейського Союзу є наступні [2-4]: 

- формування комфортного середовища для життєдіяльності населення, 
- забезпечення гармонійної взаємодії техногенного простору та 

природних екосистем, 
- цифровізація процесів надання послуг,  
- формування екологічно свідомого мислення у жителів великих 

мегаполісів, 
- підвищення рівня озеленення територій, 
- формування агломерацій з метою розвантаження ділових центрів, 
- забезпечення транспортної доступності та транспортної мобільності 

територій. 
Прикладами успішних територіальних урбанізованих просторів можуть 

стати європейські міста, які реалізовують постулати Концепції сталого 
розвитку ООН, зокрема, Амстердам, Осло, Глазго, Брюссель, Копенгаген та 
інші [5]. 

Великою проблемою територіального розвитку є перенаселення великих 
мегаполісів та, відповідно, нераціональний розподіл ресурсів між територіями 
із густозаселеними районами та малозаселеними районами. Якщо раніше 
основним фактором розселення населення були плодородні землі для ведення 
натурального господарства, а далі організації сільськогосподарської діяльності, 
то на сьогодні, фактором тяжіння населення виступають ділові центри – центри 
концентрації технологій та підприємницької активності. Відповідно для їх 
розвитку необхідно формування урбанізованого простору, що може 
забезпечити населення необхідними ресурсами: продуктами харчування, 
комунальними послугами, громадським транспортом та іншими ресурсами. 
Формування урбанізованого простору таких міст має ряд проблем [6-8]: 

- транспортні затори, 
- незбалансований розвиток районів, 
- наявність нетрів у межах міст, 
- забруднення повітря викидами СО2, 
- стресовість проживання населення, 
- високий рівень маргінальності, 
- неякісна питна вода, 
- неефективна інфраструктура, що не може забезпечити соціально-

економічні та культурно-побутові потреби перенаселеного міста. 
Прикладами таких міст, що мають високий ступінь урбанізації та 

стикаються з рядом описаних вище проблем в умовах перенаселення є 
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більшість мегаполісів Азії та Південної Америки, зокрема, Мумбай, Делі, 
Куала-Лумпур, Ріо-де-Жанейро, Мехіко та інші [9-10].  

Отже, питання розвитку систем містобудування мають наступні 
стратегічні завдання – пошук шляхів ефективної організації урбанізованого 
простору відповідно до соціально-економічних та культурно-побутових потреб 
населення, що постійно зростає. Отже, важливу роль у управлінні містами 
відіграють саме процеси містобудування, а, як було визначено вище, розвиток 
міст є пріоритетом розвитку сучасного суспільства, відповідно одним із базових 
пріоритетів розвитку управління територіями. 

Проблеми містобудування на глобальному та національному рівнях 
визначаються наступними факторами – рис. 1 [11] 
 

 
Рис. 1 – Фактори розвитку систем містобудування 

 
Акумулювання факторів розвитку систем містобудування визначило 

вимоги до формування системи генерального планування міст та територій. 
Функціями системи містобудування у процесах розвитку територій можна 
визначити наступні [12]: 

- формування цілей розвитку територій, як пріоритетів державного 
розвитку, 

- формування системи мотивації населення для розвитку територій, 
- реалізація запитів та інтересів населення у формуванні комфортних 

умов проживання населення, 
- формування та виконання завдань містобудівного розвитку, 
- виконання функцій публічного управління та реалізації функцій 

місцевого самоврядування у процесах розвитку містобудування. 
Визначимо основні завдання системи управління розвитком 

містобудівних систем – рис. 2. 
Отже, завданнями органів управління на рівні держави та на місцевому 

рівні є створення матеріального підґрунтя для реалізації потреб населення через 
визначення найбільш раціональних механізмів реалізації цих потреб. Важливо 
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Соціально-
економічні Політико-правові Функціонально-
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зазначити, що до функцій органів управління також відноситься розробка 
державних стандартів планування забудови, розробка та оформлення 
містобудівної документації та стратегічних програм розвитку територій, 
моніторинг дотримання містобудівного законодавства [6]. 

 

 
Рис. 2. Алгоритм реалізації завдань системи управління у сфері містобудування 
 
Аналіз теоретичних концепцій до визначення поняття містобудівної 

діяльності, генерального планування та ролі управління в цій системі дав змогу 
визначити функції, завдання та цілі містобудування.  

Аналіз практичних підходів до розробки норм та стандартів генерального 
планування в Україні має наступні проблеми: 

- необхідність формування чітких та прозорих законодавчих норм 
містобудівного регулювання, 

- формування системи документообігу регулювання містобудівної 
діяльності, 

- формування системи регулювання взаємовідносин суб’єктів 
містобудівної діяльності та стейкхолдерів, 

- необхідність формування науково-методичного підґрунтя для зміни 
нормативно-правового забезпечення регулювання містобудівної діяльності. 

Недосконалість системи регулювання та нормативно-правового 
забезпечення процесів генерального планування розвитку територій визначає 
негативні тенденції, зокрема: 

- несанкціонована забудова, 
- зміна функціонального призначення земельних ділянок, 

Аналіз локальної моделі управління містобудівним 
процесом 

Налагодження взаємодії та співпраці територіальних 
громад

Налагодження співпраці органів місцевого  
самоврядування та бізнесу в процесі забудови 
територій 

Визначення дієвих механізмів управління 
містобудівними системами
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- забудова зеленої зони, 
- розміщення забудови у межах червоних ліній, 
- відсутність механізмів збереження культурної, архітектурної, історичної 

спадщини, 
- незбалансована забудова (щільність забудови, забудова із широкими 

порожніми місцями), 
- раціоналізація системи формування приватної власності на об’єкти 

нерухомості, 
- конфліктні моменти навколо об’єктів забудови, 
- відсутність раціональної практики громадських обговорень процесів 

планування та організації забудови. 
Отже, національна система містобудування характеризується кризою 

моделі управління містобудівним процесом, зокрема має хаотичний характер. 
Охарактеризуємо проблеми національної системи містобудування в 

Україні – рис. 3. 
 

 
Рис. 3 - Проблеми національної системи містобудування в Україні 

 

Невиконання принципових рішень генерального плану 
містобудування при здійсненні забудови

Слабка роль громадськості у містобудівному процесі, 
яка передбачена законодавством

Суперечливий характер законодавства в 
містобудівній сфері, коли норми і правила не 
прописані в законі, а визначаються безліччю 
відомчих нормативних актів

Загострення житлової кризи в країні, яка нині 
визнана однією з найбільш соціально значимих 
та призводить до погіршення містобудівної ситуації. 

Відсутність механізмів узгодження інтересів 
громади, влади й бізнесу
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Отже, проблеми генерального планування в Україні мають організаційно-
правовий та соціально-економічний характер. Відповідно важливу роль у 
підвищення ефективності містобудівного планування та регулювання відіграє 
розробка раціональної державної політики у сфері генерального планування, в 
першу чергу, формування комплексної правової основи розвитку 
містобудування, подолання корупції в публічному секторі, що регламентує 
містобудівні процеси.  

Висновки та пропозиції подальших досліджень.  Отже, у результаті 
проведеного аналізу було визначено, що базовим пріоритетом розвитку 
суспільства є формування пріоритетів розвитку територій. Проблеми розвитку 
територій багато в чому мають глобальний характер. Проте, визначено також 
унікальну специфіку проблематики розвитку саме національних систем 
містобудування. Серед основних проблем містобудування визначено проблеми, 
викликані перенаселенням та недостатньою кількістю ресурсів, що можуть 
забезпечити комфортне проживання людей на тій чи іншій території. Було 
визначено комплектність та системність процесів містобудування, базовим 
поняттям якого є генеральне планування. Система управління має 
забезпечувати у сфері містобудування та генерального планування 
раціональність просторового розвитку та плануванням територій, дотримання 
нормативно-правових актів у системі містобудівного розвитку, що є 
пріоритетом для проведення подальшого аналізу. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ГОРОДОСТРОЕНИЯ:  

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 
 

Статья посвящена отдельным аспектам развития систем 
градостроительства. В частности, определены отечественные особенности 
развития территорий, аккумулирован и проанализирован международный опыт 
развития систем градостроительства. На практике у национальной системы 
градостроительства нет четких приоритетов, которые были бы 
сформулированы в соответствии с потребностями населения и 
государственными интересами. Соответственно, нельзя сказать, что 
государство путем реализации функций управления обеспечивает 
стратегические реформы в системе градостроительства, что определяет 
необходимость трансформаций в соответствии со стандартами генерального 
планирования Европейского Союза. На сегодняшний день процессы 
урбанизации продолжают активно развиваться. Управление территориями 
определяет целенаправленность реализации функций градостроительных 
систем. Важной задачей развития процессов градостроительства является поиск 
путей эффективной организации урбанизированного пространства в 
соответствии с социально-экономическими и культурно-бытовыми 
потребностями постоянно растущего населения. В этом контексте в статье 
проанализированы вопросы теоретического обоснования генерального 
планирования, определена роль генерального планирования в системе 
градостроительного развития, проанализированы приоритеты, тенденции и 
перспективы развития системы генерального планирования. Национальная 
система градостроительства характеризуется кризисом модели управления 
градостроительными процессами, в частности, носит хаотический характер. 
Поиску путей решения этих проблем посвящена данная статья. 
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DEVELOPMENT OF URBAN PLANNING SYSTEMS:  

ESSENCE AND FEATURES 
 

The article is devoted to some aspects of the development of urban planning 
systems. In particular, the domestic peculiarities of the development of territories are 
determined, the international experience of the development of urban planning 
systems is accumulated and analyzed. In practice, the national urban planning system 
does not have clear priorities that would be formulated in accordance with the needs 
of the population and state interests. Accordingly, it cannot be said that the state, 
through the implementation of management functions, provides strategic reforms in 
the urban planning system, which determines the need for transformation in 
accordance with the general planning standards of the European Union. Today, the 
processes of urbanization continue to develop actively. Territorial management 
determines the purposefulness of the functions of urban planning systems. An 
important task of the development of urban planning is to find ways to effectively 
organize the urban space in accordance with the socio-economic and cultural needs of 
a growing population. In this context, the article analyzes the issues of theoretical 
justification of general planning, defines the role of general planning in the system of 
urban development, analyzes the priorities, trends and prospects for the development 
of general planning. The national system of urban planning is characterized by the 
crisis of the model of urban planning management, in particular, it is chaotic. This 
article is devoted to finding ways to solve these problems. 

Keywords: urban planning system; general planning; territorial development 
management. 
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ФЕНОМЕН ЦИКЛІЧНОСТІ ТА ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ  
У РОЗВИТКУ УРБАНІЗОВАНИХ СИСТЕМ 

 
Розкрито сутність феномену циклічності та життєвого циклу в 

розвитку урбанізованих систем, визначено, якою мірою окремі складові 
визначають процеси, що притаманні циклічному розвитку. Для встановлення 
ієрархії чинників, що зумовлюють циклічність у розвитку міст, своєрідності 
виникнення й закономірності протікання урбаністичних циклів використано 
авторську модель п’ятивимірності простору, а також історичний контекст 
розвитку міста. Феномен циклічності та життєвий цикл у розвитку 
урбанізованих систем проаналізовано на вибраних прикладах з історії Львова і 
його сьогодення, розкрито потребу і методи врахування циклічності в 
обґрунтуванні архітектурно-урбаністичних рішень. 

 
Ключові слова: розвиток системи; коеволюція; цикл; життєвий цикл 

урбанізованої системи; модель циклічності. 
 
Постановка проблеми. Дослідження феномену циклічності в розвитку 

міст, виявлення причин настання поворотних точок у цьому процесі, розкриття 
чинників впливу і механізмів циклічності є однією з актуальних тем 
сьогодення. Водночас з акцентуванням уваги урбаністичної науки на 
визначенні причин і встановленні закономірностей, що діють у цій предметній 
сфері, розкривається багатовимірність багатьох проблем, у т.ч. означеної 
проблематики. Наявність циклів та життєвого циклу пов’язується з явищем 
криз в урбанізованих системах, досліджується і дискутується вітчизняними й 
зарубіжними науковцями. Важливого значення набувають відповіді на питання: 
якою мірою окремі складові визначають процеси, які притаманні циклічному 
розвитку; встановлення ієрархії чинників, що зумовлюють циклічність у 
розвитку міст; своєрідності виникнення й закономірності протікання 
урбаністичних циклів тощо. Подальші дослідження доцільно спрямувати на 
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створення системної теорії циклічності в просторовій організації і розвитку 
урбанізованих систем. 

Метою даної публікації є розкрити сутність феномену циклічності та 
життєвого циклу в розвитку урбанізованих систем. Для розкриття цієї теми 
сформульовано завдання: осмислити феномен циклічності та життєвого циклу в 
дослідженні й проектуванні систем; обґрунтувати модель циклічності в 
урбаністиці; окреслити підходи й методи її дослідження; проаналізувати цей 
феномен на вибраних прикладах з історії урбаністики й сьогодення; розкрити 
методи врахування в обґрунтуванні архітектурно-урбаністичних рішень. 

Уточнення категоріально-понятійного апарату та стан дослідженості 
проблематики. Важливим для розуміння феномену циклічності є поняття: 
розвиток; коеволюція; криза, депресії, пожвавлення, піднесення, складність 
системи; цикл, модель, алгоритми й чинники розвитку, ефективність систем; 
управління процесами. Уточнимо зміст деяких із цих понять. 

Розвиток системи — якісні перетворення матеріального субстрату 
(пасивної основи), а також структури, організації й функцій системи, що 
відбуваються під впливом змін зовнішніх і внутрішніх умов.  

Коеволюція — це сумісний розвиток людини і природи, штучних і 
природних систем; термін, що використовується сучасною наукою для 
позначення механізму взаємообумовленості змін систем, що розвиваються. 

Чинники розвитку можна умовно розділити на: економічні, соціальні, 
політичні, інформаційні, територіальні; за особливостями впливу — загальні й 
специфічні, лімітуючі й стимулюючі.  

Складність системи визначається кількістю елементів і розвинутістю 
зв’язків, а також різноманітністю цілей і числом невідомих змінних.  

Цикл — сукупність взаємопов’язаних явищ, процесів, що створюють 
закінчене коло розвитку протягом певного проміжку часу (наприклад, життєвий 
цикл біологічних систем). Циклічність є об’єктивною властивістю систем.  

Економічний цикл — це рух системи від початку однієї кризи до початку 
наступної. За тривалістю розрізняють: короткі (3–4 роки); середні (7–11 років) 
та великі (40–60 років) цикли коливання активності. Це пов'язано з: впливом 
науково-технологічного прогресу; впровадженням нових технологій; 
збільшенням ваги окремих галузей (наприклад, споживання і сфери послуг). 
Кожен економічний цикл складається з фаз: криза; депресія; пожвавлення; 
піднесення. 

Кризою вважається фаза циклу, яка розпочинається труднощами й 
скороченням обсягу діяльності, зростання безробіття і зниження реальних 
доходів. Депресія — фаза циклу, що проявляється в застої ділової активності. 
Пожвавлення — фаза невеликого зростання обсягів виробництва. Характерні 
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ознаки: перехід до розширення виробництва; зростання попиту на ресурси й 
робочу силу; підвищення зарплат, а відповідно, і попиту на товари споживання. 

 Піднесення — коли виробництво переживає рівень попереднього циклу і 
зростає високими темпами; фаза між нижчою й вищою точками циклу, якій 
притаманне розширення виробництва. Характерні ознаки: значний приріст 
інвестицій; зростання попиту на товари; розширення діяльності. 
Розпочинається швидке піднесення, що створює умови для наступної кризи, а 
отже, і нового циклу. 

Загалом економічний цикл є реакцією ринку на порушення 
макроекономічних пропорцій. В умовах ринку й вільної конкуренції не існує 
іншого способу досягнення цих пропорцій. Цикл є однією з ідей перебудови 
економіки на основі моделі циклічності як противаги лінійній моделі. Циклічна 
економіка є регенеративною та має на меті відокремити її зростання від 
споживання ресурсів, передусім невідновлюваних. Компанії нині разом із 
комерційною вигодою шукають додаткових мотиваційних цілей для діяльності. 
До таких може належати покращення екологічного чи соціального стану 
регіону, вирішення глобальних проблем людства, які не приносять 
комерційного прибутку в найближчому майбутньому. 

Теорію циклів розпочали розробляти економісти середини XIX ст., коли 
англійський науковець Х. Кларк звернув увагу на 54-річний розрив між двома 
економічними кризами (1793 і 1847 рр.) [14, c. 12]. Українським ученим М.І. 
Туган-Барановським було розроблено теорію циклів та встановлено 
фундаментальні закономірності циклічності економічної діяльності. Довівши 
зв’язок промислових циклів з періодами оновлення основного капіталу, 
дослідник дійшов висновку, що інновації є рушійною силою розвитку ринкової 
системи господарювання та ввів функцію інвестування в теорію циклічного 
розвитку промисловості [12]. М.Д. Кондратьєв відкрив довгі цикли економічної 
кон’юнктури, на основі статистичного аналізу виявив наявність циклічних 
хвиль у межах 50–60 років [13]. Й. Шумпетер висунув ідею про трихвилеву 
схему циклів та виділив [10]: довгі хвилі (за М. Кондратьєвим близько 55 років); 
середні (цикли К. Жугляра 10 років) та малі (цикли Дж. Кітчина 3 роки).  

У сучасних умовах структура циклів змінюється, з’являються особливі 
чинники, які зумовлюють відхилення в класичному циклічному розвитку [23].  
Е.Г. Агеєва вказує на вплив на економічний цикл якісних зрушень у світовій і 
національній економіках [1, с. 13]. А.Г. Грязнова розглядає фінансову системну 
кризу як «глибокий розлад функціонування основних складових фінансової 
системи країни» [9, с. 867]. Н.О. Серветник спрямовує свої дослідження на 
розвиток теорії циклічності [19]. Концепція циклічності досліджується 
фахівцями інших предметних сфер: скажімо, А.Н. Медушевський розробляє 
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теорію конституційних циклів [15], О.В. Онуфрієнко розглядає феномен 
циклічності у взаємодії громадянського суспільства й органів державної влади 
[17], архітектор А. Павлів досліджує теорію імпульсів в урбанізованому 
розвитку великих міст [18]. 

Виклад матеріалу. Теоретичні передумови дослідження феномену 
циклічності в розвитку урбанізованих систем. Міста можуть стати 
провідниками нових ідей, цілей та реалізації нових моделей не лише свого 
розвитку, а й соціально-економічного розвитку регіонів і держав. Вони мають 
переваги над економічними структурами у значенні цілеформування й 
функціонування: 1) основною ціллю міської влади є покращення якості життя 
громадян, а не збільшення прибутків; 2) муніципальні структури більш 
підзвітні громаді порівняно з відносинами між працівниками й компаніями; 3) 
населення міст більшою мірою зацікавлене в їх успішному розвитку; 4) міста 
тісно пов’язані з регіоном, тож багато проблем підтримки їх життєвих функцій 
вирішується з використанням потенціалу надсистеми; 5) у містах більше 
центрів прийняття рішень, що дозволяє їм знайти збалансований підхід до 
вирішення проблем та ефективного розвитку. 

Нині існує багато прикладів, коли міста переходять на відновлювані 
джерела енергії; використання нових інженерних і технічних технологій і 
засобів; застосування ідей нової урбаністики; оптимізації міських процесів на 
засадах екологізації — мінімізація використання ресурсів, насамперед 
невідновлюваних; стимулювання розвитку безресурсної господарської 
діяльності, яка є «дешевшою» для міста; розвиток міста з внесенням 
інформаційних інновацій тощо. Важливого значення набуває стратегічне 
планування та урбаністичне проектування. 

Стратегії розвитку урбанізованих систем можуть бути умовно згруповані 
в три види: регулятивні, адаптивні, творення. Регулювання — це вид діяльності, 
скерований на стабілізацію чи зміну стану системи у зв’язку з виникненням тут 
проблемних ситуацій. Його слід сприймати як комплекс впливу щодо усунення 
з середовища джерел збурень через управління внутрішніми елементами. 
Адаптація — це процес, завдяки якому організм спроможний краще жити у 
власному середовищі існування; пов’язаний зі змінами зовнішнього 
середовища та зміною й пристосуванням внутрішньої просторової ситуації до 
змін умов зовнішнього середовища. Стратегія творення акцентує увагу на 
просторовій ситуації в системі; дозволяє системно бачити просторову 
організацію, а процес її розвитку як організацію причинно-наслідкових зв’язків 
між зовнішніми і внутрішніми складовими ситуації. Як і будь-який вид 
управління, процес розвитку систем реалізується в рамках визначення циклів, 
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починаючи з етапу ідентифікації ситуації та завершуючи етапом обґрунтування 
розв’язку.  

Життєвий цикл урбанізованої системи пов'язаний із ланцюжком: 
характеристика, аналіз та оцінка стану системи – обґрунтування рішення та 
проектування – реалізація проекту – використання системи – її ліквідація й 
вивільнення простору для нового використання. Виділити цикли в урбаністиці 
складно, і це спричинено складними трендами й множинністю чинників впливу 
на розвиток міста, а також різноманітністю компонентів циклічності. Фактично 
циклічність виступає одним зі способів самостійного регулювання розвитку, а 
також зміни в структурі. Циклічність (коливання і динаміка систем) виявляється 
в процесі вивчення криз, оскільки саме кризи найбільш рельєфно проявлялися в 
різні періоди розвитку урбанізованих систем. Криза виступає епіцентром 
циклічного розвитку систем та її визначником. У ній поєднуються імпульс і 
межа зростання, створюється основа для нових інвестицій та інновацій, 
зумовлюючи в майбутньому оновлення техніки й технологій, а також суспільної 
формації та просторової організації. Це забезпечує динамічніше зростання в 
наступні періоди, а також виведення міст на принципово новий рівень 
функціонування [5]. 

Науковці виділили основні концепції та ознаки, за якими можна оцінити 
циклічність як: 1) багатовимірне явище, а низка форм носить глобальний 
характер; 2) форму забезпечення поступального розвитку систем; 3) спіральну 
циклічність руху; 4) форму прогресивного розвитку суспільства та його 
просторової організації. Різноманітність циклів пов'язана з їх різною 
тривалістю, що розкриває можливість розподілу діяльності в часі. Уявлення про 
сутність і причини циклічних процесів змінювалися часово відповідно до змін 
реальності.  

Аналіз досліджень зарубіжних і вітчизняних учених з проблематики 
циклічних коливань у розвитку систем [3; 7; 20–21] дозволяє стверджувати, що 
урбаністичні коливання зумовлюються дією двох груп чинників (зовнішніх і 
внутрішніх), циклічність містить у собі елементи лінійного (детермінованого) й 
хаотичного (біфуркаційного) розвитку. З цим пов’язані відповідні теорії [8]. Щодо 
економічних циклів існують теорії недоспоживання, перенакопичення та 
монетарні. Зовнішні чинники мають погано прогнозований характер і порушують 
рівновагу системи спонтанно. Закономірність їх виникнення в певні періоди 
розвитку цивілізацій є недослідженими із-за недосконалості методів вивчення. 
Підтвердженням цієї думки може бути теорія Хаосу, в якій висувається гіпотеза 
щодо впорядкованості всіх процесів на Землі [22]. 

Перша група теорій — це пояснення періодичності урбаністичних циклів 
існуванням аналогічної періодичності, яка існує в геополітичній сфері. Ланцюг 
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причинно-наслідкової залежності спрямовується від геополітики на умови в 
державі, від них – до міст. Слід сприймати такі коливання як вплив винаходів, 
війн, природних катаклізмів тощо, що повторюються через нерівномірні 
проміжки часу та приводять до розширення чи скорочення ділової активності у 
сфері урбаністики. Теорія У. Джевонса, наприклад, про те, що економічний 
цикл породжується передусім коливаннями величини врожаю, а в суспільстві, 
де сільське господарство є домінуючою галуззю, різниця перехідних запасів 
врожаю по роках буде перекривати коливання інвестицій. Тож «поворот до 
підвищувальної тенденції завжди характеризується значним врожаєм, а до 
понижувальної – неврожаєм» [3, с. 391]. Дж.М. Кейнс пише, що темпи виходу з 
кризи після досягнення перелому пов’язані з дефляційним впливом скорочення 
надмірних запасів продукції до нормального рівня. Після того, як 
перевиробництво доводить систему до краху, воно пом’якшує свою руйнівну 
силу, проте посилює тенденцію уповільнення виходу з депресії. Скорочення 
запасів до нормального рівня є необхідним процесом, тобто фазою, яку 
потрібно пройти для переходу до справжнього пожвавлення економіки [3, с. 
392]. Друга група теорій стосується залежності між урбаністичними 
коливаннями та соціально-економічними процесами в системі й аргументує 
циклічність саме таким чином.  

Отже, циклічність розвитку урбанізованих систем має розглядатись у 
координатах, що місто є: 1) системою, яка створюється природними умовами, що 
апріорі підпадає під циклічність розвитку; 2) соціальною системою, створеною 
людиною і для людини, а відповідно, підпадає під циклічність з причин, зокрема, 
змінності потреб, які мають як внутрішній, так і зовнішній характер;  
3) функціональною системою, де реалізуються різні види діяльності, а отже, 
поширюються закономірності циклічності та виникнення криз в економіці;  
4) елементом історії та визначається ґенезою і його минулим, у т.ч. стосовно 
періодів розвитку, стагнації чи занепаду; 5) територіально-планувальною 
системою, яка є статичною, а процеси в містах динамічно змінюються. Це 
спричиняє потреби принципових трансформацій як реакцій на невідповідності в 
просторі. 

Природа створює потенціал циклічного характеру, а людина може лише 
спостерігати за цими процесами, шукати закономірності й розробляти проекти 
врахування впливу природних умов і чинників на місто. Вплив людини на 
природний елемент системи може бути як позитивним, так і негативним — все 
залежить від того, як людина скористається наявним просторовим потенціалом. 
Неспроможність ефективно використовувати потенціал приводить до появи 
структурних криз. Отже, враховуючи наявність таких різних за характером 
походження елементів системи, відмінних за тривалістю й характером впливу 
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на розвиток міст, пропонуємо в подальшому розробити теорію гармонійного 
розвитку міст за рахунок узгодження вимірів простору для  вжиття 
превентивних заходів впливу на їх різні складові. Циклічність передбачає 
керованість і пом’якшення криз, у т.ч. як імпульсний розвиток зосереджується 
на нагромадженні енергії для прориву в новий стан. 

Побудова моделі циклічності в розвитку урбанізованих систем. 
Здійснений нами аналіз дозволяє використати модель п’ятивимірного простору 
для розкриття феномена циклічності й життєвого циклу стосовно урбанізованих 
систем, їх організації та просторового розвитку [6]. Модель п’ятивимірності 
простору дозволяє впорядкувати показники й характеристики стану системи, її 
оцінку та обґрунтування шляхів розвитку на методологічній платформі 
системного підходу. Суть підходу полягає у виділенні елементів містобудівного 
простору та їх взаємодій для пошуку сумісності й узгодженості характеристик в 
обґрунтуванні рішень. Простір міст включає виміри: «людина L – функція F – 
умови U – геометрія G – час T». Необхідно сформувати характеристики кожного з 
вимірів міського простору, виділити ті, що можуть впливати на циклічність 
процесів, встановити, які взаємодії вимірів можуть їх викликати. Виділяються 
взаємодії сумісні й несумісні, а також надлишкові. Запропонована модель 5-
вимірності міського простору є концептуальною (її конкретизація й наповнення 
відбувається з урахуванням конкретних задач), вона створює можливості для 
аналізу й прогнозування явищ циклічності. 

Людський вимір. Головною складовою творення і функціонування міст є 
людина. Можна виділити такі групи її характеристик: освіченість, толерантність, 
цінності; чисельність населення, характеристики сімей, очікуваний приріст; 
заможність мешканців, кількість домогосподарств і їх характеристики. До 
характеристик цього виміру включаємо також компетентність місцевої влади та 
її розуміння задач управління й розвитку міста, активність інвесторів. 

Вимір умов. На функціонування і розвиток міст визначально впливають 
природні та умови розміщення, політико-правові умови й вимоги. Такими 
умовами є: політика державної й регіональної влади щодо розвитку території, 
вибору пріоритетних напрямів діяльності, а також створення умов до активізації 
чи гальмування розвитку міст. Можна виділити також умови розташування міста 
в системі розселення, основні транспортні комунікації й природне оточення, а 
також вимоги й умови життєдіяльності й інвестування. Виділяються вимоги й 
обмеження загальнодержавні та локальні. 

Функціональний вимір. Традиційно функції систем розділяються на 
зовнішні, внутрішні та функції узгодження. Щодо міст слід підкреслити, що 
ефективне вирішення їх проблем підвищує атрактивність, «притягує» інвестиції 
та забезпечує просторовий розвиток усіх сфер. Міські функції охоплюють стан 
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господарського комплексу міста й регіону та ринок нерухомості. Функції 
узгодження передбачають погодження всіх видів господарювання та 
життєдіяльності в місті. 

Геометричний вимір міста (конфігурація, масштаб, розпланування) — це 
насамперед територіальні можливості й характеристики. Вирішальною є 
характеристика компактності міста. Компактність і висока щільність 
обумовлюють територіальні проблеми для забудови. Структура розпланування 
міста та його функціональна структура визначають стан і проблеми розбудови 
інженерної й транспортної інфраструктури, а також обґрунтування рішень 
щодо розвитку міста. 

Часовий вимір охоплює минуле, сучасність та перспективи міста. 
Більшість міст України історичні, і це обумовлює певні проблемні ситуації, 
водночас підвищуючи шанси їх успішного розвитку. Постають вимоги 
збереження історичного середовища, модернізації житлових будинків і 
реконструкції історичних територій (заміни інженерної інфраструктури, 
ревіталізація деградованих територій). Сучасність у часовому вимірі 
визначається часовими характеристиками реалізації проектів. Просторова 
політика міст і містобудівна діяльність має хронологічно узгоджувати всі 
виміри, прогнозуючи наслідки, нові явища й процеси, що обумовлюються їх 
розвитком. 

Аналіз взаємозв’язків між виділеними вимірами простору розпочнемо з 
подвійних поєднань вимірів. Взаємодія вимірів «людина – умови» (LU) виявляє 
можливості й потреби людей стосовно умов проживання і діяльності 
(комфортність, екологічний стан, забезпеченість ресурсами), а також ресурсні 
можливості міста в сприянні їх задоволенню. Тут виділяються проблеми, 
пов’язані зі станом ресурсів, та умови міста щодо умов життя й діяльності 
мешканців, умови для інвестицій у місто. Взаємопоєднання LF описує 
функціональні показники простору, співвіднесені з людським виміром, 
характеризується показниками забезпеченості й зайнятості населення. 
Виділяються характеристики і проблеми, пов’язані з достатністю функцій з 
погляду мешканця (робочих місць, об’єктів обслуговування, транспортної 
доступності). Сфера зайнятості трактується як функціональна самореалізація 
людини. Поєднання LT характеризує динамізм людського виміру (природний і 
міграційний рух населення); постають демографічні й міграційні проблемні 
ситуації. Оскільки часовий вимір розглядається як історія, сучасність та 
майбутнє, постають проблеми збереження традицій, історичного минулого та 
його популяризації. Поєднання LG включає взаємодію людини й 
геометричного виміру. При розгляді взаємодій виділяються проблеми 
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порушення щільності й розподілу населення по території міста, стану 
комфортності життєвого простору.  

Взаємодія UG вказує на просторову локалізацію умов у місті, зокрема 
ділянок, що надаються для забудови, стану інфраструктури міста тощо. 
Виникають проблемні ситуації, пов’язані з різноманітністю й концентрацією 
умов і ресурсів у просторі міста — неоднорідності міського простору. FG 
розкриває розподіл функцій на території, який визначається показниками 
щільності функцій у просторі міста. В містах проявляються проблемні ситуації, 
пов’язані з порушеннями масштабів для різних функцій, а також проблеми 
функціональної достатності. FU розкриває використання умов міста у 
функціональному відношенні. Постають проблеми, що пов’язані з ефективністю 
використання умов під певні функції. Кожна функція міста, даючи корисність, 
створює шкідливі наслідки. Особливо це стосується переробки відходів та інших 
екологічно агресивних функцій. Гостро постає проблема розміщення таких 
функцій. UT характеризує зміни умов міста в часі. Існують проблеми погіршення 
екологічної ситуації, збільшення негативних наслідків впливу на умови у зв’язку 
зі зміною вимог до простору. Загострюються екологічні проблемні ситуації, 
вплив інвестицій на навколишнє середовище. GT — зміни геометричних 
характеристик міста у часі. Виділяються проблеми розширення міст, 
ефективності відносин міст з оточенням, змін функціонально-планувальної 
структури, що обумовлені статичністю розпланування й динамічністю змін у 
місті, збільшенням невідповідності між цими вимірами простору в сучасних 
містах. 

Потрійні поєднання вимірів розкривають ширші можливості аналізу, 
структуризації проблем і просторових ситуацій у містах і містобудівній 
діяльності. Найкраще розкриваються проблеми міста, коли при аналізі потрійних 
поєднань вимірів міського простору одним із активних вимірів введена людина. 
Неузгодженість вимірів (наприклад, L–F–U), коли людина хоче реалізувати себе 
в місті, але без урахування умов місця, де вона може реалізуватись. При розгляді 
взаємодій аналізуються проблемні ситуації функціонального зонування міста. В 
об’ємі взаємодій функціонального, геометричного й виміру умов (F–G–U) 
окреслюється простір, що характеризує просторові умови міста на певних його 
фрагментах. Поєднання векторів LUG окреслює стан ресурсів середовища й 
характеризує ресурсну ситуацію в місті. Постають проблемні ситуації, пов’язані 
з неефективним використанням ресурсів. 

Чотиривимірні поєднання передбачають фіксацію одного з вимірів. 
Взаємодія LUFG розглядає всі виміри, крім часу, окреслюється множина 
проблем, пов’язаних зі структурою простору. LUFT — ситуація, коли 
геометричний вектор фіксований, виділяються проблеми, пов’язані з процесами 
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в містах. LUGT — не розглядаємо функціональний вимір, створюються умови 
для виявлення й аналізу проблем, пов’язаних з ресурсами простору. 
Виділяються задачі аналізу ресурсних проблем, їх розміщення, використання та 
управління ними. FUGT — відображаються проблеми умов функціонування 
простору. 

Повна множина поєднань (п’ятивимірні взаємодії) творить інтегральні 
характеристики простору, включаючи показники його корисності, 
економічності, екологічності й естетичності. Постають інтегральні проблеми, 
що вимагають розгляду всього масиву характеристик простору міста. З 
використанням моделі п’ятивимірного простору, проаналізувавши 
взаємопов’язання вимірів, можна виділити множину характеристик простору 
міст, з якої виокремити групу інтегральних проблем і ситуацій. На цій основі 
вдається зрозуміти суть феномену циклічності й життєвого циклу, 
впорядкувати проблемні ситуації, здійснити їх аналіз та обґрунтувати сутність 
ефективної просторової політики у великих містах.  

Аналіз циклічності на прикладі ґенези Львова. У містобудівному 
розвитку Львова можна виділити певні етапи [2; 11]. 

І етап (V–VI – серед. ХІІІ ст.) характеризується існуванням на території 
Львова так званих «гнізд поселень», які були неукріпленими. Локалізуються вони 
як у старій дільниці міста, так і на його околицях. На ХІ–ХІІІ ст. припадає їх 
розширення. Замкова гора починає використовуватися як тимчасовий прихисток 
для мешканців поселень, котрі жили біля її підніжжя на березі р. Полтви. У цей 
період споруджені найбільш ранні укріплення — вал, що проходив по гребню 
гори та рів. Поселенням притаманне ландшафтне розпланування та рільнича 
діяльність. 

ІІ етап (серед. ХІІІ – серед. XIV ст.) пов’язується з формуванням і 
функціонуванням населеного пункту як осередку князівської влади. У цей період 
розвивається й ускладнюється соціально-економічна та містобудівна структура 
Львова. На Замковій горі замість тимчасових укріплень зведено укріплення і 
забудову. Урбаністичну систему творять два оборонні пункти та розташований 
між ними торгово-ремісничий посад. Перший оборонний пункт знаходиться на 
території Замкової гори; другий — Низький замок, трансформований із укріпленої 
митниці. Спорудження цих укріплень і прокладання комунікацій між ними 
призвело до розвитку містобудівної структури в основі ландшафтного принципу. 
Крім того, склалася архітектурно-просторова композиція найбільш стародавньої 
частини міста, домінантами в якій виступали передусім сакральні споруди. 
Розміщення їх на розлогих теренах засвідчує, що в середині ХІІІ – І пол. XIV ст. 
Львів був значним торговельно-ремісничим і містобудівним утворенням з 
оборонними спорудами й системою опорних і сигнальних пунктів навколо. Всі 
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складові урбаністичного утворення були гармонійно поєднані в цілісність. 
Водночас виразно простежується соціальна диференціація цього простору та 
виділення елітної частини. 

ІІІ етап (сер. ХІV – сер. ХVІІ ст.) пов’язаний із наданням місту 
магдебурзького права, утвердженням містобудівної системи «міста в мурах», 
розбудовою системи фортифікацій. До меж міської території відносилось «місто у 
мурах» та його передмістя, а також міські села й території околиць; елементи його 
структури були мало пов’язані. Цей етап характеризується поступальним 
соціально-економічним розвитком, який досяг піку на поч. XVII ст. і проявився у 
зростанні кількості населення, яке на початку XVII ст. становило понад 23–29 тис. 
осіб [11]. Характерною ознакою стало формування міських укріплень. У І пол. 
XVІІ ст. набуває поширення тенденція зведення укріплених монастирів поза 
межами «міста в мурах», що утворювало додаткові стратегічні осередки. 
Значущою віхою став 1527 р., коли у місті сталася одна з найбільших в його 
історії пожежа, в якій майже повністю згоріла забудова середмістя Львова, — 
згорів готичний Львів та почався занепад міста. Винайдення вогнепальної зброї 
змінило систему ведення війни та захисту міст. Втрачається значення феодалів і 
феодального устрою. 

ІV етап (ІІ пол. ХVІІ – ІІІ чверть ХVІІІ ст.) пов’язаний з кризовими 
явищами як у соціально-економічному розвитку Львова, так і Речі Посполитої в 
цілому, що привнесло значні зміни у просторовий розвиток міста. В ході 
національно-визвольної війни Львів кілька разів пережив облогу, був знищений 
Верхній замок та забудова передмість, а населення упродовж 1620–1668 рр. 
зменшилося майже удвічі, що й стало причиною соціально-економічної кризи. Ще 
значнішою передумовою кризових процесів була втрата Львовом провідного 
значення як торговельного осередку через зміну напрямків торговельних шляхів, 
що оминали місто, насамперед у східному напрямку. Епідемії першого 
десятиліття XVIІІ ст. привели до значних демографічних втрат і соціальних 
наслідків — міщанство втрачає свої провідні позиції в житті міста. Значна 
кількість кам’яниць у середмісті пустує й руйнується, нерухомість переходить у 
власність шляхти. Збільшується розмір парцель, що залишався традиційним 
протягом століть, дещо змінюється характер забудови. У передмістях, які в 
попередній період були заселені переважно міщанами, зводяться палаци шляхти. 
Зазвичай вони мають оборонний характер (укріплені монастирі і храми). Їх 
виникнення у Львові, з одного боку, носило виразно місіонерський характер, а з 
другого, — вони виконували функції форпостів на підступах до міста, слугували 
додатковим захистом. У цей же період остаточно втрачає своє стратегічне 
значення Високий замок.  
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V етап (1772–1870 рр.) триває від приєднання Галичини до держави 
Габсбургів і завершується реформами в Австро-Угорській імперії, які призвели до 
значних соціально-економічних зрушень та надання містам, у т.ч. Львову, прав 
самоврядування. Після приєднання Галичини (1772 р.) місто стало 
адміністративним центром Галицького намісництва. На цей період припали 
широкомасштабні заходи з модернізації міста, покращення комунікаційної 
мережі, зміни в організації будівельної сфери і т.д. Питання, пов’язані з 
упорядкуванням міста і будівництвом споруд, вирішувалися централізовано й 
погоджувалися у Відні. Внаслідок реформ австрійської влади перестали існувати 
юридики магнатів та церковних установ на львівських передмістях; вирівняно 
віросповідання на право купівлі будинків у центрі міста; вийшла заборона 
поховання небіжчиків на території міста (цвинтарі влаштовано на кожному з 
чотирьох передмість). Істотними були зміни в освітній і культурній сферах. Поч. 
ХІХ ст. став періодом найбільшого територіального зростання міста; забудована 
територія навколо середньовічного Львова, на місці знесених фортифікацій 
постають широкі проспекти й суцільна забудова. 1811 р. розпочалася реалізація 
плану «покращення» Львова за проектом К.Фессінгера, метою якого була 
регуляція мережі вулиць у середмісті. Однією зі знакових будівель Львова, 
зведених у І пол. ХІХ ст., стала Ратуша, що зайняла колишній цілий житловий 
квартал. З’являється у місті Цитадель (1849–1850). На цьому етапі місто зазнало 
значних містобудівних змін, розвивається як адміністративний, стратегічний і 
культурно-освітній осередок, і це знайшло виявлення у територіальному зростанні 
та збільшенні кількості населення. На архітектурно-просторовий розвиток Львова 
вплинула австрійська й німецька архітектури. 

VI етап (1870–1918 рр.) розпочинається з відновленням міського 
самоврядування Львова, триває до зміни державної належності галицьких земель, 
коли після розпаду Австро-Угорської імперії вони були включені до складу 
відродженої Польської держави. Суттєві зміни в соціально-економічному й 
просторовому розвитку міста були започатковані у зв’язку з будівництвом 
залізниці (1860-ті рр.) — на поч. ХХ ст. у місті сходилося 9 залізничних ліній і 
воно стало найбільшим транспортним вузлом на українських землях. 1870 р. у 
рамках автономії Львів отримав право на самоврядування. Здійснені каналізація 
Полтви і впровадження трамваю, відбувається прокладання нових вулиць, 
виправлення, розширення й упорядкування площ. Будівельний статут м. Львова 
1877 р. передбачав розвиток вулиць «коридорного типу» та нормування ширини й 
висоти забудови. Поява трамваю стимулювала розбудову нових мікрорайонів — 
забудова охопила терени, розташовані між вулицями. Активізація економічного 
розвитку стимулювала подальшу будівельну діяльність, яка на поч. ХХ ст. досягає 
апогею. Таким чином, аналізований етап характеризується стрімким зростанням 
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Львова як економічного, політичного й культурного осередку. Цьому відповідає 
активний містобудівний розвиток: збільшується територія міста, освоюються та 
забудовуються віддалені від центру й магістральних шляхів, складні за 
топографічними умовами ділянки.  

VII етап (1921–1939 рр.) — період входження Львова разом з Галичиною до 
складу відродженої Польської держави. Знаковим є втілення у життя концепції 
Великого Львова, що повстала ще на поч. ХХ ст. Забудова теренів Львова у 1934–
1939 рр. відбувалась за програмою генерального плану, завдання якої полягало в 
регулюванні розвитку міста й освоєнні нових територій. Забудову Львівської 
улоговини, яку займає загальноміський центр Львова з історичним середмістям та 
північною промисловою зоною, було доповнено новими житловими кварталами 
мало- й середньоповерхової забудови. Споруди промислового характеру 
розміщувалися в північній частині (Замарстинів і Знесіння). Поряд з житловими і 
промисловими будівлями зводились освітні заклади й храми. Загалом для 
соціально-економічного й містобудівного розвитку Львова в 1930-ті рр. 
характерне будівництво комфортних житлових кварталів на території колишніх 
передмість — деякі з них у рамках концепції «міста-саду», а також громадських 
будівель у центральній частині міста. 

VIII етап (1939–1980-ті рр.) — період, коли Львів разом із 
західноукраїнськими землями входив до складу УРСР та СРСР. Основні засади 
містобудівного розвитку міста були закладені в генеральному плані 1940 р. І хоча 
генплан не був реалізованим, він мав вплив на розробку всіх наступних 
генеральних планів Львова радянської доби. Головна ідея полягала в перетворенні 
міста в потужний промисловий осередок і надання йому вигляду «радянського». 
Промисловий розвиток Львова у цей період відбувався головно за межами 
історичного ядра і центральної частини. Нові промислові райони відзначалися 
значними розмірами, складністю комунікацій і доступності, екологічною 
неблагополучністю, сірістю й непривабливістю архітектури. Створюється широке 
і щільне кільце нових житлових і промислових районів довкола Львова, які 
повністю замикають довоєнний Львів. У полі зору розробників генпланів 
радянської доби перебувала і проблема міського центру. Передбачалося 
формування поліцентричної структури загальноміського центру (1966 р.), однак 
цей задум не був втіленим у життя. Сформувалась Львівська агломерація (1950–
1989 рр.), до територій якої входили поселення спершу на віддалі 10–15 км від 
межі міста й 15–30 км від міського центру, згодом межі поширилися до 20–40 км 
від міського центру. Центральна частина Львова, де зосереджувались 
адміністративні, господарські та культурно-освітні функції, стала місцем тяжіння 
великої кількості людей, що наприкінці ХХ ст. спричинило надмірне 
навантаження на її урбаністичну структуру.  
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IX етап (1991 – поч. ХХІ ст.) — період незалежної Української держави. 
Після розпаду СРСР розпочалися радикальні та неоднозначні зміни в усіх сферах 
суспільно-політичного й економічного життя. Львів перестав бути значним 
промисловим осередком. Колишні великі підприємства стали неконкуренто- 
спроможними в нових умовах, більшість із них зупинила діяльність. Донині 
залишається значна кількість недіючих промислових підприємств, територія яких 
в очікуванні санації. Інтенсивно розвивається сектор торгівлі, банківських, 
страхових та юридичних послуг. Зняття обмежень на індивідуальну забудову 
сприяло розвитку передмість Львова. Зі зміною політичної системи почалося 
відродження церковного життя — Львів повернув собі статус багатоконфесійного 
міста. Зросло значення міста як туристичного осередку (Львів є одним із 
найпопулярніших напрямків не лише внутрішнього, а й зовнішнього туризму, 
особливо після внесення 1998 р. середмістя Львова до Списку Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО). З цим пов’язаний розвиток відповідної інфраструктури, 
об’єкти якої містяться переважно в центрі міста. Цей період успадкував проблеми 
містобудівного розвитку від попереднього: найгострішою є проблема 
концентрації адміністративної, економічної, культурно-освітньої функцій у 
центральній частині. Це спричиняє надмірне навантаження на існуючу 
урбаністичну структуру. 

Таким чином, у допромисловий період на розвиток міст, їх занепад чи 
розквіт вирішальний вплив виявляли геополітичні чинники, насамперед війни, 
епідемії, політичні трансформації. Місто етапу промислової революції 
пов’язувалось із буржуазією й робітничими масами. Сформувалась відповідна 
модель міста — «капітал потребував працівників», а буржуазія та робітники у 
відповідний спосіб ділили й організовували його простір. Вони визначали 
розвиток соціальної й інженерної інфраструктури, а також суспільно-політичні 
й економічні відносини. Міста цього періоду потребували здорових і 
кваліфікованих робітників — звідси охорона здоров’я й загальна освіта. 
Відносини між працею і капіталом викликали гострі напруження й конфлікти, а 
також кризові стани. Наприкінці ХХ ст. «капітал відірвався від 
промисловості», глобалізаційні процеси обумовили виведення промисловості з 
міст «першого світу», яке перестало потребувати робітників. Зросло 
зацікавлення до нових категорій мешканців міст та з’явилися нові сфери 
конфліктів. David Harvey [20] наголошує, що конфлікти поширились із фабрик 
на міське життя. І тут виділяється житлова криза — зростання вартості житла, 
не обумовлене збільшенням вартості матеріалів чи праці, а «логікою капіталу», 
негативно впливає на функціонування міста й мешканців, спричиняє іпотечну 
кризу, яка з міст поширилася на загальну кризу держав. Наступна модель міста 
пов’язана з тим, що промисловість перестає бути засобом розвитку міста. 
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Використання інвестицій у нерухомість стало засобом конфліктів. Розвиток 
міста визначається інноваціями й інтелектуальним потенціалом.  

Діагностування сучасного стану м. Львова. Упродовж останніх років у 
місті спостерігається тенденція скорочення населення як за рахунок 
природного приросту, так і міграційних переміщень. Відбувається старіння 
мешканців. У Львові 4% становлять самотні громадяни, 27,3% мають вищу 
освіту, 27% — середню спеціальну, 45,7% — середню освіту. Слід підкреслити 
високу релігійність мешканців: у місті діють 294 релігійні громади, високий 
показник релігійності серед молоді. Загальна кількість працівників Львова, 
зайнятих у всіх сферах економічної діяльності, на 2020 р. склала 40% населення 
міста. Структура зайнятості характеризується зменшенням частки зайнятих у 
суспільному виробництві. Трудові ресурси міста використовуються лише на 
73,7%, тобто наявний значний трудовий потенціал, який головно формує 
незайняте населення працездатного віку [4]. 

Функціональний вимір м. Львова — стан господарського комплексу міста. 
Динаміка інвестування економіки Львова впродовж 2005–2020 рр. 
характеризується змінними тенденціями: а) зниженням обсягів інвестицій з 2005 
р.; б) 2008–2012 рр. відбулося збільшення надходжень інвестицій, що зумовлено 
підготовкою міста до чемпіонату з футболу Євро-2012, — в економіку 
спрямовано 10,5 млрд грн, з яких 60% скеровано в інфраструктуру міста 
(реконструйовано аеропорт, проведено ремонт комунальних доріг та доріг 
загального користування, частково оновлено рухомий склад громадського 
транспорту); в) з 2013 р. відбувається падіння обсягів капітальних інвестицій і 
незначне їх збільшення з 2016-го [16].  

Спостерігається тенденція нерівномірності як щодо структури, так і 
просторової локалізації інвестицій у місті. Пріоритетним напрямом у структурі 
фінансування залишається житлове й нежитлове будівництво — 38% від 
загальної суми інвестицій, натомість незначними є вкладення у розвиток 
інженерних споруд та інженерної інфраструктури — 12%. Львів є одним із 
лідерів в Україні як за обсягами житлового будівництва, так і за його вартістю. 
Для порівняння, за станом на 2020 р. у трьох містах-лідерах будується: Київ — 
616 об’єктів, Львів — 249, Одеса — 162 об’єкти. Нове житлове багатоповерхове 
будівництво ведеться в межах міста, головно в уже сформованих житлових 
районах, забезпечених інженерно-транспортною інфраструктурою або за 
рахунок переосвоєння територій колишніх виробничих і комунальних об'єктів. 

Технічна інфраструктура є найбільш складною сферою господарства 
міста. Експертними дослідженнями встановлено, що більшість мереж технічної 
інфраструктури м. Львова вичерпали нормативний термін експлуатації, 
перебувають у критичному стані. Протягом 1990–2020 рр. у сфері технічної 
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інфраструктури міста відбулося покращення ситуації лише з водопостачанням 
та задоволення потреб населення у цілодобовій подачі води.  

У сфері транспортної системи міста відбувся перерозподіл вантажних і 
пасажирських перевезень на користь автомобільного транспорту. Збільшується 
попит на електротранспорт у Львові. Зріс рівень автомобілізації населення міста 
— впродовж років темпи приросту парку машин становили 10% у рік і зросли зі 
100 до понад 300 авто на 1000 мешканців. У місті діє 99 маршрутів (9 – 
трамвайних, 13 – тролейбусних, 23 – автобусних, 53 – мікроавтобусних), на яких 
працює 1235 одиниць рухомого складу [4]. Відбуваються певні позитивні зміни: 
масштабні реконструкції колій з використанням безшумних технологій, 
збудовано лінію на Сихів, ремонт старих і запуск сучасних транспортних засобів. 
Сьогодні більшість проблем пов’язані з потребою ремонту колій, контактної 
мережі й якості трамваїв і тролейбусів і вирішуються малоефективно. 

Найбільше навантаження зазнає мережа вулиць центральної й серединної 
частин міста. Дефіцит місць для паркування. Ідеї створення безтранспортних зон в 
історичній частині міста, перехоплюючих парковок у транспортно-пересадочних 
вузлах на перетинах кільця магістральних вулиць з радіальними вулицями й 
лініями громадського транспорту декларуються давно, проте жодного їх втілення 
не відбувається. За пострадянський період вдалося лише перетворити пл. Ринок у 
пішохідну зону. Висока щільність й історична цінність забудови у центральній 
частині не дозволяють здійснювати реконструкцію вулиць з розширенням 
проїзних частин. Розташування історичної частини міста у Львівській улоговині 
створює проблеми з розвитком підземної урбаністики. Загалом знизилася роль 
Львова як транспортного центру держави, зокрема пов’язаного з залізничними 
перевезеннями. Наявні умови вирішення транспортних проблем міста за рахунок 
переосвоєння цих територій під сучасні міські комунікації.  

Просторова нерівномірність розміщення інвестицій виражається у 
посиленні концентрації людей і комерційних функцій у центрі. Пріоритетом 
для приватних інвестицій у центрі міста є об’єкти готельної й банківської сфер, 
громадського харчування, торгівлі. Така концентрація загострює чимало 
проблем, зокрема, транспорту й збереження історичного середовища. Львів 
залишається одним із найбільш густонаселених міст України (на 2017 р. 4436 
мешканців на один гектар). 

Умови розміщення міста в системі розселення й основних транспортних 
комунікацій, а також природного оточення важливі стосовно проблем і 
перспектив його розвитку. Високий рівень активності процесів урбанізації 
територій у радіусі 10–15 км від міста. У приміській зоні спостерігається 
наростаючий конфлікт між урбанізаційними процесами, що відбуваються в 
просторі прилеглих до міста територій, і майбутніми потребами міста-центру.  
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Зростає туристична антропогресія на місто і його історичну частину — 
Львів до пандемії Covid-19 відвідувало приблизно 2 млн туристів щорічно. 
Поряд із позитивними наслідками місто поступово перетворюється в «місто 
офіціантів та прислуги», руйнуються напрацьовані століттями традиції й 
цінності. Багата архітектурна спадщина — тут розміщено найбільше пам’яток 
історії та архітектури в Україні (2500), історичний центр віднесено до Списку 
світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Львів втрачає образ та ідентичність, 
відбуваються деформації й спотворення «ментальності міста».  

Проблеми Львова можна об’єднати в групи: транспортна; 
неконтрольоване ущільнення забудови; інтенсифікація антропогресії на 
озеленені території міста; невідрегульованість відносин міста з прилеглими 
територіальними громадами; високий рівень безробіття; неконтрольована 
міграція. Причини складеної ситуації можна згрупувати наступним чином: 

- ігнорування й недотримання вимог містобудівної документації, 
процедур отримання дозволів і погоджень,  

- погано керована комерціалізація містобудівних процесів; 
- відсутність системного моніторингу процесів, різнобій і неузгодженість 

«стратегічних» пропозицій по місту; 
- низька компетентність влади. 
Конкретизуємо найважливіші урбаністичні проблеми. 

1. Забудова долини Полтви — єдиного природного «каналу» 
провітрювання центру Львова, що розташовується в межах Львівської 
улоговини, матиме негативні екологічні наслідки для міста і його центральної 
частини. Сьогодні ця територія високоінтенсивно забудовується 
багатоповерховим житлом. Відповідно, загострюються проблеми збереження 
екологічного комфорту в місті, насамперед у його центральній частині. 

2. Відсутність системності в резервуванні територій у приміській зоні під 
житло, рекреаційні та інженерно-технічні функції. Житлове й інші види 
будівництва в приміській зоні ведуться безсистемно, без урахування специфіки 
природно-ландшафтних і містобудівних умов оточення та цілісного врахування 
перспектив території як зони спільних інтересів міста і прилеглих громад. 

3. Загострення транспортних проблем з причин ігнорування вимог і 
положень діючого до 2025 р. генплану. Пропонуються популістські гасла, 
зокрема, Львів — місто коротких відстаней, і недоцільності розвивати ефективні 
засоби громадського транспорту. Для компактних систем, до яких належить місто, 
це об’єктивна перевага, проте вона не знімає потреби розвитку систем 
громадського транспорту — нерозвинутість у містах систем громадського 
транспорту стає фактором престижності та необхідності володіння автомобілем. 
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4. Відсутність системної житлової політики, хаотичне переосвоєння та 
забудова вільних ділянок. Житлове будівництво у Львові вийшло з-під 
контролю державних і органів місцевого самоврядування, переведено 
виключно на комерційні засади. Відсутня житлова політика, яка полягає в 
аналізі й оцінці житлових проблем та вирівнюванні суспільством шансів щодо 
доступності житла, а не лише задоволення комерційних інтересів забудовників і 
влади.  

5. Інженерно-технологічні проблеми, зокрема каналізування міста. На 
окремих фрагментах колектор колишньої Полтви не справляється з 
навантаженнями і виникає затоплення територій та підвалів, розташованих поряд 
будинків. На сьогодні реалізація ефективних проектів є неможливою, оскільки 
територія можливої прокладки інтенсивно забудована багатоповерховими 
будинками з порушенням вимог генплану.  

6. Призупинення промислового розвитку. На сьогодні зруйнована 
економічна сфера міста, загострилися питання його економічних перспектив, і це 
не розглядається в жодних стратегічних документах розвитку. У місті практично 
ліквідовано виробництво, втрачено бренди міста, розвинувся тіньовий сектор, 
неефективно використовується комунальне майно. 

Загалом стан міста можна охарактеризувати як передкризовий з 
тенденцією до погіршення. До нещодавно завершеної адміністративно-
територіальної реформи місто перебувало у стані територіальної «дистрофії», і 
як одне з найкомпактніших міст України не могло ефективно виконувати свої 
функції в межах такого територіального «тіла». Сьогодні, коли територія його в 
результаті долучення навколишніх поселень зросла у два рази, змінилась 
соціально-економічна й містобудівна ситуація в системі — місто вимагає 
розвитку нових функцій. Нині відбувається тільки активне житлове 
будівництво, інші функції у місті за пострадянський період «всохли» і 
зберігаються лише формально. Така ситуація може привести до стану 
«дряхління» міста, коли потреби розпухлого тіла не підтримуються розвитком 
інших функцій, погіршуючи його просторові характеристики. Постає вимога 
системної зміни підходів до соціально-економічного й містобудівного розвитку 
новоствореного територіального утворення. 

Тестування моделі циклічності для розвитку Львова. Тестування моделі 
циклічності стосовно урбанізованих систем здійснимо на основі врахування 
ґенези розвитку міста та оцінки існуючої просторової ситуації. Від 
найдавніших часів у містах домінувала різна соціально-економічна логіка 
(система)  їх життя і життя міської спільноти. На сьогодні в суспільстві домінує 
логіка вигоди та функціональна модель розвитку міст. Відомі й широко 
використовуються моделі, де високо визначена роль соціальних умов, а також 
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контролю діяльності і грошей. Головна увага в них акцентується на: якості 
життя в місті; формуванні міста як спільноти та пошуку синергетичних ефектів 
від залучених різних суспільних груп до життя міста; розширенні демократії і 
прав мешканців, що пов’язується з ідеями «почути голос» мешканців, 
підтримання ініціатив знизу, місцевими референдумами, побудови 
громадянського суспільства і т.д. 

Слід змінити методологічний підхід та перейти до аналізу й обґрунтування 
рішень на основі системного підходу — перенести увагу на дослідження 
взаємозв’язків між вимірами, що творять його простір, адже саме у взаємодіях 
зосереджені як проблеми, так і засоби їх вирішення. Перспективним шляхом 
виходу міст із кризового стану є екологізація, інноваційність та 
реіндустріалізація. Йдеться не просто про повернення промисловості в місто, а 
ширше розуміння цього процесу в глобальних стратегіях розвитку держави і 
регіонів. Локальний патріотизм має стати ідеологією виходу з кризових станів.  

Вихід системи з кризи та перехід на новий рівень розвитку можливий за 
умов акумулювання всіх ресурсів і зусиль та створення «критичної маси» для 
нового циклу. Роль лідера у створенні такої ситуації незаперечна. На це вказує 
практика країн і міст, що ефективно побороли кризи і стали лідерами. Таким 
чином, складовими пом’якшення кризи міста виступають: цінності соціуму та 
соціальні очікування; соціальні реакції на порушення; ключова ідеологія; тип 
поведінки влади різних рівнів; урбаністична політика влади. Для Львова вихід 
із кризового стану пов’язується з реалізацією нових урбаністичних ідей 
(відкритості системи, компактності й універсалізації міста); встановленням 
якісних і однакових правил для всіх учасників містобудівного процесу.  

Обґрунтовано загальні вимоги до організації й розвитку міського простору 
Львова з урахуванням циклічності та позитивної зміни існуючих тенденцій: 
актуалізації діючих і виявлення незадіяних функцій; збільшення ваги допоміжних 
функцій; забезпечення пристосованості до зовнішніх умов як узгодженість 
зовнішніх і внутрішніх функцій у системі; підвищення корисності функцій як їх 
здатність задовольняти потреби; зростання ефективності системи як 
співвідношення корисності до затрат на її створення й діяльність; розвиток 
гнучкості системи як здатність реагувати на зміни в зовнішньому оточенні. Кожна з 
вимог відображається показниками, визначає конкретний аспект якості системи та 
окреслює напрями її вдосконалення. Стосовно Львова це, зокрема:  

- потреба повертати промисловість у місто, оперту на нових технологічних 
досягненнях і знаннях;  

- раціоналізація прав власності, зокрема на землю в місті та на прилеглих 
територіях; 
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- розвиток інклюзивного підходу, що базується на децентралізації й 
рівномірному розподілі влади і ресурсів, на відміну від екстрактивних 
(централізація й розподіл влади й ресурсів у межах окремих груп);  

- ширше використання в обґрунтуванні рішень якісних характеристик 
простору, а не протиставлення їх кількісним показникам;  

- територіальне розширення й оптимізація відносин міста й оточення; 
- гуманізація середовища міста, його розвиток як науково-інноваційного й 

культурно-туристичного центру;  
- резервування території для будівництва вулично-дорожньої мережі та 

об’єктів громадського транспорту міста і його зв’язку з надсистемою, 
підвищення ролі міста як комунікаційного й логістичного центру 
Західного регіону України (завершення кільцевої дороги та поєднання з 
міжнародними транспортними комунікаціями);  

- розвиток магістральної вуличної мережі (комунікаційні задачі), а також 
для уникнення транспортних проблем, поліпшення екологічної ситуації та 
умов проживання в цілому; 

- розвиток інженерної інфраструктури та об’єктів забезпечення 
життєдіяльності міста. Першочерговим залишається будівництво 
сміттєпереробного заводу; 

- збереження природного комплексу та розвиток зелених територій міста, 
формування системи ландшафтно-рекреаційних територій шляхом 
встановлення особливого режиму використання й забудови міських і 
міжпаркових територій;  

- розвиток міста як ділового та політичного центру. Доцільно створити у 
Львові загальнорегіональний центр ділової активності й бізнесу.  

Висновки 
1. Осмислено феномен циклічності в розвитку урбанізованих систем. 

Циклічність визначено як об’єктивну властивість систем, що трактується як 
багатовимірне явище глобального характеру, а також як форма поступального 
розвитку систем. Циклічність концентрується на узгодженні різних етапів у 
розвитку систем, тоді як імпульсність розвитку зосереджується на 
акумулюванні енергії для виводу ситуації на новий рівень процесу росту. 

2. Українські міста мають швидше пристосовуватися до геополітичних 
змін у світі, слід інтелектуально й ментально вийти за межі матеріалістично-
індустріального мислення і відповідних моделей соціально-економічного й 
містобудівного розвитку, перейти на моделі керованого розвитку та 
універсалізації простору міст. 

3. Здійснено аналіз циклічності на прикладі ґенези Львова, виділено й 
охарактеризовано певні етапи у його соціально-економічному та  містобудівному 
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розвитку. Обґрунтовано загальні вимоги до організації й розвитку міського 
простору Львова з урахуванням феномену циклічності, запропоновано конкретні 
містобудівні рекомендації. Тестування моделі циклічності стосовно 
урбанізованих систем здійснено на основі врахування ґенези розвитку міста та 
оцінки існуючої його просторової ситуації. 
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CYCLICITY PHENOMENON AND LIFE CYCLE IN 
THE DEVELOPMENT OF URBANIZED SYSTEMS 

 
The nature of the cyclicity phenomenon and life cycle in the development of 

urbanized systems is outlined. The paper defines the extent to which the components 
determine the processes peculiar to cyclical development. To generate the hierarchy 
of factors causing the cyclicity in urban development, uniqueness of origin, and 
patterns of urban cycle development, the model of space five-dimensionality and 
historical context of urban development were used. The space five-dimensionality 
model is conceptual, its substantiation and interpretation considering the specific 
tasks contribute to the adjustment of the system condition, its evaluation, and 
specification of development directions based on the methodological platform of the 
system approach. The approach that stipulates the identification of urban space 
elements and their interaction with the view to search for characteristics consistency 
and compatibility is the ground for substantiation of the urban development cyclicity.  

The cyclicity phenomenon and life cycle in the development of urbanized 
systems are analyzed on the basis of the selected examples from Lviv’s history and 
present. The need for and methods to consider cyclicity in substantiation of 
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architectural-urbanistic decisions are outlined in Lviv’s urban development. The 
following most important urban issues are emphasized: development of the Poltva 
valley; lack of system nature in reserving the areas in the suburban zone; aggravated 
transport problems caused by ignoring the general plan requirements and provisions; 
lack of system housing policy; engineering-technological problems and suspension of 
industrial development in the city. General requirements to organization and 
development of Lviv urban space considering the cyclicity and positive change in 
current trends are suggested.  

Keywords: system’s development; cycle; life cycle; urbanized system; cyclicity 
model. 
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БАЛЬНЕОЛОГІЧНИЙ КУРОРТ ВЕЛИКОГО ЛЮБІНЯ 

В ІСТОРИЧНО-АРХІТЕКТУРНОМУ Й РЕКРЕАЦІЙНОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ ЛЬВОВА 

 
Виявлено особливості архітектурно-просторової організації 

бальнеологічного курорту «Великий Любінь», встановлено його місце і роль в 
історико-архітектурному й рекреаційному середовищі приміської зони Львова. 
Досліджена архітектурно-просторова організація й ґенеза формування 
курортного простору Великого Любіня, дана характеристика архітектури 
його курортної забудови, визначено проблеми й принципи охорони та 
використання історично-рекреаційної курортної зони. Підтверджена цінність 
бальнеологічних комплексів у рекреаційних осередках міста та його приміської 
зони. Окреслено шляхи організації й розвитку архітектурно-просторового 
образу курорту з урахуванням розташування, нових умов, історико-
архітектурного й рекреаційного потенціалу бальнеологічного комплексу. Увага 
акцентована на потребі: підвищення ефективності функціонування  
рекреаційної сфери,  архітектурно-просторової організації комплексу, селища 
та регіону; нейтралізації шкідливих наслідків діяльності поблизу рекреаційних 
зон; обмеженні вирубування лісів для збереження мікроклімату; дотримання 
норм і правил охорони й використання родовищ мінеральних вод, річок і водойм, 
збереження й удосконалення природно-рекреаційного й архітектурного 
середовища; розвитку інженерної й рекреаційної інфраструктури курорту без 
зміни сформованого архітектурного середовища й колориту територій.  
 

Ключові слова: бальнеологічний комплекс; курорт; рекреація; історико-
культурні ресурси; приміська зона; природні рекреаційні ресурси; Великий 
Любінь. 
 
 Постановка проблеми 

Оптимізація взаємодій урбанізованої та інших підсистем суспільства, 
зокрема гармонізація зв’язків міст і приміських територій, є однією з найбільш 
актуальних у світлі зміни адміністративно-територіального устрою України. 
Сьогодні відбувається зростання ролі приміських територій у соціально-
еколого-економічному житті суспільства. Оптимізація взаємодій міста – центру 
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та прилеглих територій зумовлює ускладнення посторової структури і відносин 
у приміських зонах. Уваги потребують питання зміни територіальних меж та 
утворення нових адміністративно-територіальних утворень. На прикладі Львова 
і його околиць розглядається курортно-рекреаційна функція, яка пов’язана з 
природним середовищем, історико-культурними й архітектурними цінностями 
та  тяглістю процесів, що тут відбуваються. 

Актуальність теми дослідження обумовлена потребою окреслення шляхів 
розвитку приміських територій обласного центру з урахуванням історико-
архітектурного й курортно-рекреаційного потенціалу оточення. Детальне 
дослідження проведено на прикладі бальнеологічного курорту «Великий 
Любінь». 

 
 Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Територіальна сфера впливу міста, яку прийнято називати приміською 
зоною, відображена в Законі України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» й трактується як «територія, що забезпечує просторовий та 
соціально-економічний розвиток міста» [18]. Серед зарубіжних науковців, котрі 
займались вивченням проблем взаємовідносин міста, варто виділити 
напрацювання П. Бурд’є [5], Й. Гела [8], Дж. Джейкобса [10], А. Лефевра [13], Л. 
Мамфорда [22], Р. Флориди [21]. Містобудівні процеси й особливості взаємодії 
малого міста з територіальними системами вищого рівня вивчає, зокрема, Е. 
Блейклі [2]. В Україні проблеми міст розглядають, зокрема, вчені: М. Дьомін 
[9], М. Габрель [6], Є. Клюшніченко [12], Т. Панченко [16], А. Плешкановська 
[17], В.Тимохін [20]. Явища субурбанізації у Львівській області — зміни в 
сільській місцевості, на рекреаційних територіях та в малих містах приміської 
зони в нових умовах, зміни відносин Львова з прилеглими територіями 
досліджують М. Габрель [7], Т. Мазур і Є. Король [14]. Дослідженню проблем 
архітектурно-рекреаційної сфери також приурочені праці І.Г. Богатюка [3], В. 
Г. Герасименка [15], С. Домбровської, О. Білотіл, А.Помаза-Пономаренко [11] 
тощо, реставрацію архітектурної й мистецької спадщини вивчає М. Бевз, 
Б.Черкес [1].  

А.М. Рудницький, підкреслюючи значне зростання ролі розвитку 
курортного й рекреаційного руху в Західній Україні на зламі ХІХ–ХХ ст., 
наголошував, що «…відбувалося поступове формування численних кліматичних 
курортів у гірських районах Карпат (Ворохта, Беркут, Яремча, Тершів-Спас 
та ін.), а також у низькогірних масивах Розточчя й Опілля (Янів) або Дністра 
(Заліщики). Виникають спеціалізовані водо- й грязелікувальні комплекси 
(Люблінь Великий, Шкло, Трускавець, Моршин, Черче та ін.)» [19]. Покращення 
подібної ситуації значною мірою пов’язане, як правило, з надходженням 
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інвестицій, додатковими джерелами фінансування. Зауважимо, що 
«...рекреаційна сфера є об’єктом багаторівневої правової регуляції» [6:14], де 
«особливе місце серед природних рекреаційних ресурсів займає природно-
заповідний фонд, тобто природні комплекси й об’єкти, які мають особливу 
природно-охоронну, наукову, естетичну, рекреаційну тощо цінність» [7:198].  

Незважаючи на чималу кількість наявних досліджень, що охоплюють 
архітектурні, урбаністичні, економічні, соціальні та інші аспекти, нові умови 
господарювання й зростаюча кількість невирішених проблем у сфері відносин 
міст і прилеглих територій потребують нового погляду щодо теоретико-
методологічного обґрунтування політики розвитку й проектування приміських 
зон великих міст, окреслення шляхів їх ефективного розвитку. Особливе місце тут 
посідає рекреаційний потенціал приміських територій та вміння його ефективно 
використати для спільного розвитку  та формування агломераційних утворень. 

 
 Мета та завдання дослідження 

Виявити особливості архітектурно-просторової організації 
бальнеологічного курорту «Великий Любінь», встановити його місце і роль в 
історико-архітектурному й рекреаційному середовищі приміської зони Львова, 
окреслити шляхи розвитку бальнеологічного комплексу курорту Великого 
Любіня з урахуванням містобудівних умов, історико-архітектурного й 
курортно-рекреаційного потенціалу. Для розкриття сформульованої мети 
вирішувались завдання: 

- визначити передумови й чинники формування рекреаційної системи 
приміської зони Львова; 

- встановити природно-ландшафтні й містобудівні особливості 
бальнеологічного комплексу курорту «Великий Любінь» у системі приміської 
зони Львова; 

- дослідити архітектурно-просторову організацію й ґенезу 
формування курортного простору Великого Любіня;   

- дати характеристику архітектури курортної забудови Великого 
Любіня, визначити проблеми й принципи охорони та використання історично-
рекреаційної курортної зони; 

- окреслити шляхи організації й розвитку архітектурно-просторового 
образу курорту з урахуванням розташування, нових умов, історико-
архітектурного й рекреаційного потенціалу бальнеологічного комплексу.  
 
 Виклад матеріалу 

Уточнимо окремі поняття. Визначимо приміську зону як відкриту 
систему, оскільки тут переплітаються різноманітні соціальні й економічні та 
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архітектурно-урбаністичні процеси. Локалізація таких зон робить їх відкритими 
як у напрямку міста, так і в напрямку сільських і природних територій. Зі 
збільшенням віддалі від міст-центрів рекреаційна сфера приміської зони змінює 
форми пов’язання з містом-центром і стає опосередкованою. Приміська зона м. 
Львова — це територія, в межах якої склалися й надалі мають розвиватися 
активні системоутворювальні зв’язки, що охоплюють всі види діяльності, 
використання земель, а також водних, рекреаційних та інших ресурсів. 

Курортна діяльність пов’язана з лікуванням і реабілітацією населення. 
Рекреація стосується діяльності людей у вільний час, спрямованої на 
відновлення сил і оздоровлення шляхом участі в культурних заняттях і заходах, 
різних формах туризму й відпочинку на спеціалізованих територіях. Рекреація 
охоплює всі види активної діяльності у вільний час. У традиціях української 
науки курортна й рекреаційна сфери розглядаються спільно, а до рекреації 
включають також лікування й оздоровлення, тобто всі об’єкти, які відносяться 
до цієї функції поза межами постійного місця проживання (санаторії, 
бальнеологічні та інші курорти, центри відпочинку й оздоровлення тощо). 

Рекреаційні території та об’єкти — привабливі для відвідування, 
лікування й відпочинку внаслідок своїх природних, історичних та 
архітектурних особливостей. Вони зазвичай є природними комплексами, що 
зберегли свої унікальні характеристики та мають лікувально-оздоровчі ознаки; 
матеріальні об’єкти, зокрема пам’ятки історії та архітектури, заповідники, 
водойми, шляхи мандрівок, пляжі тощо. Привабливі рекреаційні властивості 
впливають на розвиток територій та надають нові шанси. 

Архітектурно-ландшафтна організація курортно-рекреаційних 
територій — діяльність, скерована на «пристосування» території до виконання 
рекреаційних функцій, включає такі аспекти: охорону архітектурно-
ландшафтних властивостей; забезпечення умов комунікаційної доступності 
територій і об’єктів; створення комфортних умов проживання, відпочинку та 
оздоровлення в місцях чи на шляхах мандрівок; формування рекреаційної 
інфраструктури. 

Стан природного середовища корисно впливає на рекреаційні ресурси й 
розвиток рекреації, стає основою для різних форм туристичної активності та 
способу архітектурно-ландшафтного освоєння територій. 

І. Умови й чинники формування рекреаційної системи приміської зони 
Львова,  місце у ній курорту Великого Любеня. Львiв є найбiльшим мicтoм нa 
тepeнax зaxiдниx oблacтeй Укpaїни і одним із найщільніше заселених міст 
України, цeнтp ocвoєнoї й зaгocпoдapoвaнoї мoнoцeнтpичнoї aглoмepaцiї. 
Розвинувшись як надзвичайно компактна територіальна система, місто швидко 
поглинає рaйoни приміської зaбyдoви, які щiльним кiльцeм примикають до 



Містобудування та територіальне планування 119

нього. Львів розташований нa Beликoмy євpoпeйcькoмy вoдoдiлi, його поверхні 
горбиста, центр міститься в yлoгoвинi, нaд якoю пiднiмaютьcя виcoчини (гopи 
Bиcoкий Зaмoк, Лeвa, Kopтyмoвa).  

Пpимicькa тepитopiя в paдiyci 30 км, щo трактується як локальна 
система розселення Beликoгo Львoвa, cтaнoвить 3 тиc. кв. км (13% тepитopiї 
oблacтi), нa нiй пpoживaє 1,2 млн. мeшкaнцiв (мaйжe 45% нaceлeння 
Львiвщини) з уpaxyвaнням нaceлeння oблacнoгo цeнтpy. Пpимicькa тepитopiя 
нaлeжить в ocнoвнoмy дo Пycтoмитiвcькoгo, a тaкoж чacткoвo дo Жoвкiвcькoгo, 
Явopiвcькoгo й Гopoдoцькoгo aдмiнicтpaтивниx paйoнiв. Просторова cтpyктypa 
пpимicькoї зoни мicтa нaдзвичaйнo cклaднa й xapaктepизyєтьcя piзнoмaнiтнicтю 
пpиpoднo-лaндшaфтниx yмoв, виcoкoю щiльнicтю нaceлeння, високою 
кoнцeнтpaцiєю iнжeнepнoї й тpaнcпopтнoї iнфpacтpyктyp, динaмiчнicтю 
eкoнoмiчниx i coцiaльниx пpoцeciв, щo тyт вiдбyвaютьcя. Приміським 
територіям характерне складне переплетіння сельбищних, промислових, 
транспортних, комунальних і сільськогосподарських зон, перевагами кращого 
контакту з природою. Проте вони характеризуються відставанням благоустрою й 
розвитку об'єктів культурно-побутового обслуговування; низькоефективним 
зв'язком з містом-центром. 

Великий Любінь — селище міського типу в Городоцькому районі 
Львівської області, за 22 км на південний захід від Львова. Селище має багату 
історію і архітектурну спадщину. У Великому Любіні розташований один із 
найстаріших в Європі бальнеологічний і кардіологічний курорт, санаторій. 
Основним лікувальним фактором є сірководнева вода. Площа селища —– 5,38 
км2, кількість населення — 4598 осіб (2018 р.). Любінь Великий відноситься до 
курортів місцевого значення (рішення Львівської обласної ради від 21.12.2004 
р. за №294). За своїми природними факторами — підземними мінеральними 
сульфідними водами, лікувальними торф’яними грязями і м’яким кліматом 
лісової зони Прикарпаття — курорт відноситься до бальнеогрязьового типу. 
Основним лікувальним профілем є захворювання серцево-судинної й нервової 
систем, органів опору та руху, гінекологічних тощо. В санаторії функціонує 
відділення для доліковування хворих, які перенесли гострий інфаркт міокарду, 
відділення реабілітації дітей, хворих на ДЦП.  

Клімат району помірно-континентальний, рельєф рівнинний. Густа 
річкова мережа (густота сягає в середньому 0,65 км на 1 км2 поверхні), що 
пов'язано з великою кількістю опадів (понад 600 мм у рік), значною лісистістю 
(12%) і ерозійним розчленуванням поверхні (1,5 км на 1 км2). Довжина річкової 
мережі району сягає 469,6 км, з яких річки становлять 143,3 км, струмки 
(потоки) — 326,3 км.  

Серед природоохоронних територій і об’єктів виділимо: 
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• парк курорту «Великий Любінь» (площа 12 га) — парк-пам’ятка садово-
паркового мистецтва місцевого значення в Україні, розташований у західній 
частині смт Великий Любінь, на території бальнеологічного курорту «Любінь 
Великий». Статус надано 1984 р. для збереження парку, закладеного у XVIІI ст. 
Тут розташована гідрологічна пам’ятка природи — Свердловина 1-К курорту 
«Любінь Великий» (площа 0,25 га); 
• парк XIX ст. (площа 5 га) — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва 
місцевого значення в Україні, розташований на території Великолюбінської 
спеціалізованої школи-інтернату у східній частині смт Великий Любінь. Статус 
надано 1984 року для збереження парку, закладеного довкола Палацу 
Бруницьких.  

ІІ. Курорт «Любінь Великий», архітектурно-просторова організація 
та ґенеза формування його середовища. Любінь Великий вважається одним із 
найстаріших бальнеологічних курортів в Україні (заснований у 1778 р.) — 
здавна були відомі його цілющі джерела (рис. 1).  

Рис. 1. Фото історичних об’єктів (автор фото: Назарій Гаращак) 
 
“Численні західноукраїнсьні курорти і кліматичні місцевості, що 

володіли унікальними лікувальними умовами, вже на зламі ХІХ і ХХ ст. 
користувалися суттєвою популярністю не лише в Галичині, а й у сусідніх 
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країнах. Проте жоден з них не піднявся до рівня великого рекреаційного 
центру, схожих, наприклад, до Карлових Варів, Закопаного чи Криниці” 
[19:100]. Подібна ситуація прослідковується і в часі сьогодення. 

 
Уперше згадка про поселення Любінь на річці Верещиці датується 1441 

роком. Передається легенда, за якою «пастух Павло, який страждав 
жахливими болями в суглобах, якось занурився у тухлу воду і вийшов звідти 
здоровим» [4]. Починаючи з другої половини ХVI ст., завдяки торф’яним 
грязям і унікальним сірководневим водам, це місце відоме й набуло 
популярності; як бальнеологічний курорт функціонує з 1778-го.  

Сірководнева вода Любіня Великого уподібнюється до знаменитої 
«Мацести», зокрема, цілющих властивостей сірководню, який, проникаючи 
крізь шкіру й дихальні шляхи в організм, впливає на кліткові й тканинні 
структури, сприяючи розсмоктуванню залишків запальних процесів у суглобах, 
хрящах, сухожиллях, кістках тощо. Лікувальні властивості сірководневої води 
були досліджені та описані особистим лікарем короля Речі Посполитої (1576-
1586), великого князя Литовського й Руського (від 1576 року), а також князя 
Семигородського Стефана Баторія – Войцехом Очком (Wojciech Oczko) (1537-
1599) [4]. 

Ініціаторами створення водолікарні були граф Юзеф Яблоновський і 
Маріанна Свидзинська. Вважається, що саме Маріанною Свидзинською 
започатковано створення водолікарні для заможних львів’ян. Від 1849 р. 
Любінь Великий переходить у власність до барона Костянтина Бруницького. 
Ним були збудовані нові купальні, декілька пансіонатів-вілл та готелі. 
Сірководнева лікарня в той час була найбільшою в Польщі: щорічно приймала 
близько двох тисяч пацієнтів, використовувала для оздоровчих процедур воду з 
п’яти джерел. Два джерела — «Людвік» і «Адольф», названі на честь синів 
Костянтина Бруницького і мали бювети. Гармонійне поєднання сприятливих 
кліматичних умов із великими запасами унікальних природних сірководневих 
вод середньої концентрації та мінералізацією — аналогів яким немає в Україні, 
а також місцевих торфяних грязів, які також містять сірководень, є 
домінантними лікувальними факторами, що дозволяє стверджувати про 
перспективу курорту. 

Інфраструктура курорту Любіня Великого співзвучна зі специфікою і 
медичним профілем: бальнеологічний комплекс курорту орієнтований на 
відпочинок і лікування, а також для туризму. Інфраструктура не може 
гарантувати процвітання певному місцю, але «її відсутність гарантує 
неможливість процвітання» [7:268]. Тож, незважаючи на доволі високий 
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рівень розвитку окремих компонентів інфраструктури, її загальний стан, на 
думку автора, далекий від світових стандартів. 

До об’єктів культурної й археологічної спадщини віднесено: палац 
Бруницьких — палац-садиба родини підприємця, нафтового магната 
Костянтина Бруннера та його нащадків, розташована в східній частині селища 
Великий Любінь, за 0,5 км від автошляху Н13 (Львів – Самбір); костел 
Богоматері Ченстоховської — 1914 р. на кошти віруючих католиків селища 
було придбано ділянку землі для будівництва храму, саму будівлю зведено в 
1930-1932 рр. У радянський період споруду використовували як склад для 
зберігання зерна й гараж для сільгосптехніки, і тільки 1992 р. тут відновлено 
Богослужіння. 

ІІІ. Особливості сучасного стану та перспективи розвитку. 
Великолюбіньські родовища надзвичайно сприятливо впливають на організм 
людини, володіючи унікальним біологічним складом лікувальних джерел (рис. 
2). Особливу цінність представляють оздоровчі прогулянки алеями вікових лип.  
Сюди впродовж майже 25-ти років приїжджають люди зі специфічними 
захворюваннями. Комплексна система курортного лікування сприяє 
відновленню захисних функцій організму, нормалізуючи тонус кровоносних 
судин, зокрема дрібних і середніх, покращуючи, водночас, кровообіг у всіх 
органах і системах, налагоджуючи обмін речовин. Сірководневі води в 
поєднанні з масажем, торф’яними грязями, фізіотерапевтичними процедурами 
тощо посилюють адаптаційні, компенсаторні процеси в організмі людини. До 
комплексу лікувально-оздоровчих процедур бальнеологічного курорту Любіня 
Великого відносяться хвойні, вуглекислі, перлинні, лазерні, кисневі ванни, що 
вирізняються чудовим ефектом зцілення організму людини.  

Рис. 2. Фото сучасного стану об’єктів курортного комплексу 
(автор фото: Назарій Гаращак) 

 
Купання в басейні мінеральної води вважається ще одним із видів 

курортно-оздоровчої системи. 



Містобудування та територіальне планування 123

Великий Любінь пишається пам’ятками архітектури, які представляють 
цінність, з-поміж яких — дерев’яна Миколаївська церква (1854 р.) і дзвіниця. 
Неподалік збудована нова мурована греко-католицька церква. Діє тут і 
православний храм. У 1990 році відновилася римо-католицька громада, 
повторно було освячено костел на честь Матері Божої Ченстоховської. Палац, 
який був перебудований у 1909-1910 рр. Адольфом Бруницьким за проектом 
архітектора Йозефа Шульца (1840-1917), дійшов до наших днів. Одноповерхова 
споруда Палацу Бруницького знаходиться посеред парку. Збудована з цегли. 
Середня центральна частина палацу — двоповерхова з баштоподібним 
завершенням. Багате зовнішнє оздоблення палацу виконане майстром Петром 
Герасимовичем. З-поміж оздоблень — герби Бруницьких і Шимановських, які 
під час останньої реставрації в ХХI ст. були відновлені. В часі сьогодення палац 
переобладнаний під інтернат, де проживають діти з особливими психічними 
вадами. До нинішніх днів дійшло внутрішнє планування палацу та частково 
інтер’єри.  

Ліс і паркова зона — ці своєрідні «регулятори клімату», постають  
справжніми володарями цілісності водо- й ґрунтозахисного середовища, місцем 
рекреації, а пам'ятки історії та архітектури є цінністю краю, поряд із природним 
ресурсом рекреації.  

Для вирішення сформульованих у статті задач обґрунтовано конкретні 
пропозиції. 

1. Чіткого окреслення місця рекреаційної функції в приміській системі 
Львова, резервування територій для цих потреб і розвитку нових видів 
рекреації, зміни технологій і методів природокористування для збереження й 
екологічно-орієнтованого використання рекреаційного потенціалу. 

2. Змінити ландшафтно-просторовий підхід до організації селища – 
курорту — урізноманітнити рекреаційну підсистему, інтегрувати соціально-
економічну, екологічну, історико-культурологічну складові в Концепцію 
інтегрованого розвитку громади та комплексному плані її просторового 
розвитку. 

3. Базувати Концепцію на збереженні багатогранності історичної 
складової архітектурно-просторової системи та врахуванні нових шансів, які 
виникають після адміністративно-територіальної реформи. 

 
Висновки 

1. Бальнеологічні комплекси в рекреаційних осередках приміської зони 
Львова та регіону представляють чималу цінність народу, держави та служать 
потенціалом розвитку територій. 
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2. Гармонійне поєднання сприятливих кліматичних умов із великими 
запасами унікальних природних сірководневих вод середньої концентрації та 
мінералізацією (аналогів немає в Україні) і місцевих торф’яних грязей, які 
також містять сірководень, — це домінантні лікувальні фактори ефективності  
курорту Любіня Великого в минулому та його ефективного розвитку.  

3. Для успішного функціонування бальнеологічного комплексу Любіня 
Великого в історично-рекреаційному середовищі приміської зони Львова 
необхідно: вдосконалювати організаційно-економічні механізми підвищення 
ефективності функціонування як сфери рекреаційної, так і архітектурно-
просторової комплексу, селища та регіону в цілому; нейтралізувати 
шкідливість виробництв поблизу рекреаційних зон; обмежити вирубування 
лісів для збереження мікроклімату; дотримуватися санітарної охорони 
мінеральних джерел і правил використання родовищ мінеральних вод, річок і 
водойм, збереження й удосконалення природно-рекреаційного й архітектурного 
середовища; розвивати інженерну й рекреаційну інфраструктури курорту, 
зберігаючи сформоване архітектурне середовища та колорит територій,  
покращувати й удосконалювати туристично-рекреаційний потенціал селища та 
його оточення.  
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БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЙ КУРОРТ БОЛЬШОГО ЛЮБИНЯ  

В ИСТОРИЧЕСКО-АРХИТЕКТУРНОЙ И РЕКРЕАЦИОННОЙ  
СРЕДЕ ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ ЛЬВОВА 

  
Выявлены особенности архитектурно-пространственной организации 

бальнеологического курорта «Великий Любень», установлено его место и роль 
в историко-архитектурной и рекреационной среде пригородной зоны Львова. 
Исследована архитектурно-пространственная организация и генеза 
формирования курортного пространства Великого Любиня, дана 
характеристика архитектуры его курортной застройки, определены проблемы и 
принципы охраны и использования историко-рекреационной курортной зоны. 
Подтверждена ценность бальнеологических комплексов в рекреационных 
центрах города и его пригородной зоны. Обозначены пути организации и 
развития архитектурно-пространственного образа курорта с учетом 
расположения, новых условий, историко-архитектурного и рекреационного 
потенциала бальнеологического комплекса. Внимание акцентировано на 
необходимости повышения эффективности функционирования рекреационной 
сферы, архитектурно-пространственной организации комплекса, поселка и 
региона; нейтрализации вредных последствий деятельности вблизи 
рекреационных зон; ограничении вырубки лесов для сохранения микроклимата; 
соблюдение норм и правил охраны и использования месторождений 
минеральных вод, рек и водоемов, сохранение и усовершенствование 
природно-рекреационной и архитектурной среды; развития инженерной и 
рекреационной инфраструктуры курорта без изменения сложившейся 
архитектурной среды и колорита территорий.  
` Ключевые слова: бальнеологический комплекс; курорт; рекреация; 
историко-культурные ресурсы; пригородная зона; природные рекреационные 
ресурсы; Великий Любинь.  
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BALNEOLOGICAL RESORT OF GREAT LUBINY IN THE HISTORICAL-

ARCHITECTURAL AND RECREATIONAL ENVIRONMENT OF THE 
SUBURBAN ZONE OF LVIV 

  
 The peculiarities of the architectural and spatial organization of the 
balneological resort "Velykyi Lyubin" are revealed, its place and role in the historical 
- architectural and recreational environment of the suburban zone of Lviv are 
established. The architectural and spatial organization and genesis of the formation of 
the resort space of Velykyi Lyubyn have been studied, the architecture of its resort 
buildings has been characterized, the problems and principles of protection and use of 
the historical and recreational resort zone have been identified. The value of 
balneological complexes in the recreational centers of the city and its suburban area 
has been confirmed. The ways of organization and development of the architectural 
and spatial image of the resort are outlined, taking into account the location, new 
conditions, historical, architectural and recreational potential of the balneological 
complex. Attention is focused on the need to: increase the efficiency of the 
recreational sphere, architectural and spatial organization of the complex, village and 
region; neutralization of harmful consequences of activity near recreational zones; 
limiting deforestation to preserve the microclimate; observance of norms and rules of 
protection and use of deposits of mineral waters, rivers and reservoirs, preservation 
and improvement of the natural-recreational and architectural environment; 
development of engineering and recreational infrastructure of the resort without 
changing the existing architectural environment and color of the territories. 
  Key words: balneological complex; resort; recreation; historical and cultural 
resources; suburban zone; natural recreational resources; Velykyi Lyubin. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМИ РОЗПОДІЛУ ПОМИЛОК 

ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ 

 
Промислове обладнання є динамічною системою і має деформації не 

тільки при монтажу, але й при експлуатації. Під впливом змінного 
навантаження і зміщення центру ваги, ґрунт під фундаментом нерівномірно 
осідає, а відповідно і обладнання нерівномірно деформує, що є загрозою до 
обладнання, більшому навантаженню відповідає більше осідання і більші 
деформації. 

Виділення часткових деформацій із повної має значення для визначення 
елементів рихтування обладнання для його безперебійної та безаварійної 
експлуатації. Наявність значної загальної деформації не впливає на 
експлуатаційні характеристики обладнання. Найбільш критичними 
деформаціями є часткові деформації. Абсолютні вертикальні деформації 
обчислюються як різниця осідань між суміжними деформаційними марками, 
які закріплені на обладнанні у одному і тому ж циклі вимірювань. 

Порівнюючи величини деформацій з допустимими за технічними 
умовами, приймають рішення про необхідність рихтування і юстирування 
обладнання. 

Точність встановлення характеризується величиною допуску 0.1 ꟷ 0.5 
мм на взаємне положення обладнання , яке взаємопов’язано  монтується на 
відстані в декілька десятків або сотень метрів. Для монтажу обладнання з 
такою точністю виконують спеціальні геодезичні роботи з використанням 
спеціально розроблених для цієї мети методів і технічних засобів вимірювань в 
геодезії, метрології і машинобудуванні. 

Можливі принципово різні схеми і методи встановлення обладнання, 
вибір яких залежить від його компоновки, характеру виробництва і точності 
взаємозв’язку окремих елементів обладнання, які входять в єдиний 
технологічний комплекс, будівельно - монтажних умов, а також від умов 
експлуатації. Багато схем встановлення передбачають застосування відомих 
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методів геодезичного розмічування: метод полярних координат, прямокутних 
координат, кутових та лінійних засічок, створних вимірювань. Висока 
точність цих методів досягається при створення особо точної геодезичної 
основи з застосуванням високоточних засобів вимірювання кутів і відстаней, 
які зменшують вплив різноманітних систематичних і випадкових помилок 
вимірювань. 

Ключові слова: деформація (повна; загальна; часткова); геодезичні 
вимірювання 

 
Постановка проблеми. Всі геометричні параметри монтажу 

прецизійного технологічного обладнання одержують із вимірювань 
геодезичних побудов з наступною їх обробкою та оцінкою. В результаті 
вимірювань одержимо ряд виміряних величин: 

               
                  x1, p1, x2, p2, …, xn, pn,                   (1) 

 
де x1 , x2 ,…, xn  - виміряні величини; p1, p2 ,… , pn  - ваги (розподіл 

імовірностей) виміряних величин.  Ваги виміряних величин визначити доволі 
важко, але доволі часто виміряним величинам, які одержані при однакових 
умовах вимірювань, призначають ваги, які дорівнюють одиниці, 
p1,=p2,=,…,pn=1, або рівні приведені ваги p1,= p2,=,…,pn =1/n, що частіше за все 
викривляє розподіл імовірностей виміряних величин. Щоби усунути ці 
недоліки, пропонується алгоритм встановлення щільності імовірності 
виміряних величин. В геодезичних побудовах виділимо такі етапи обробки 
результатів вимірювань (які наведені на рис. 1). 

1 етап. Зняття інформації з апаратури, яка реєструє вимірювані значення 
(теодоліта, нівеліра, тахеометра) або з постійного носія і порівняння об’єкта 
вимірювання з робочою мірою (безпосереднє відрахування на шкалах або з 
магнітної стрічки (магнітного диску, флешки)), переклад її в числовий код ЕОМ 
і посилання в пам'ять ЕОМ при машинній обробці. 

2 етап. Первинна обробка. Вміщує нормування даних вимірювань, 
приведення до визначеної системи відліку, статистичну обробку з оцінкою 
степені довіри, фільтрацію, відбраківку. Ціллю є одержання вихідних 
результатів (наприклад, графік вихідної кривої, координати пунктів, які 
визначаються, деформації споруд і обладнання) експерименту. 

3 етап. Інтерпретація одержаних вихідних результатів, яка є оцінкою 
шуканих характеристик моделі фізичного об’єкту, який вивчається або процесу 
(горизонтальних і вертикальних зміщень (деформацій)). 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. При геодезичних 
вимірюваннях часто реєструються не цікавлячи нас характеристики явищ p, а 
лише їх функціонально залежні або стохастичні прояви F= Аp, то задача з 
інтерпретації зводиться до рішення рівняння Аp=F, де F – величини які 
вимірюються (з деякою помилкою), А – оператор перетворення (матриця у 
випадку алгебраїчних рівнянь), p – шукані величини. 

Для обчислення горизонтальних і вертикальних зміщень і деформацій 
промислового обладнання  визначають координати точок цього обладнання 
різними методами (геодезичними). В багатьох випадках ця задача є некоректно 
поставленою [3]. 

Для розрахунку точності геодезичних вимірювань при проектуванні та 
зрівнюванні геодезичних мереж та побудов, оцінки виміряних величин 
необхідно знати закони розподілу щільності імовірностей та їх характеристики. 

Мета роботи. В теперішній час при розрахунках і оцінках точності 
вимірювань користуються законом нормального розподілу [1], який є лімітом, 
до якого асимптотично наближується сума інших натурних розподілів, що не 
зовсім точно відображає структуру виміряних величин, при невеликому обсязі 
вимірів. Щоб виправити це положення, необхідно обчислення виконувати з 
урахуванням структури розподілу. 

Оцінками результатів вимірювань є: 
математичне сподівання M (X); 
дисперсія D (X); 
стандартне відхилення 𝜎𝜎 = 	$𝐷𝐷(𝑋𝑋) ; 
асиметрія S(X); 
ексцес E (X) . 
Математичне сподівання обчислюється завжди, частіше його замінюють 

середнім арифметичним. Дисперсія є мірою розсіяння виміряних величин 
навколо математичного сподівання (середнього арифметичного, середнього 
вагового, середнього структурного). Асиметрію і ексцес обчислюють рідше і 
хоча вони кількісні характеристики розподілу, але не мають наглядності і при 
нормальному законі розподілу асиметрія (а й при деяких інших) дорівнює 
нулю. Не завжди виміряні величини підкоряються нормальному закону 
розподілу, особливо при невеликій кількості вимірювань.  

Результат досліджень. Задачу теорії імовірностей в геодезичних 
вимірюваннях можливо описати такою схемою: відомий склад вибірки і закон 
розподілу імовірності, необхідно для заданої схеми експерименту оцінити 
імовірність одержання максимально правдоподібного значення експерименту. 
Математична статистика вирішує обернену задачу: за результатами вимірів 
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визначають властивості закону розподілу. Повною характеристикою закону 
розподілу є щільність розподілу імовірності. 

Кожній реалізації t вибірки T обмеженого обсягу n можливо поставити 
відповідно впорядковану послідовність 

                                                  	𝑡𝑡! < 𝑡𝑡" < ⋯ < 𝑡𝑡# 		 ∈ 𝑇𝑇                                    (2)                                                           

яка одержана із вибірки (1) шляхом сортування виміряних величин за 
зростанням 

У відповідності з визначенням функцією щільності імовірності є така 
функція p(τ), інтеграл якої дорівнює функції розподілу 

 
                                  ∫ 𝜃𝜃(𝑡𝑡 − 𝜏𝜏)𝑝𝑝(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏$#"

$#! = 𝐹𝐹(𝑡𝑡)                       (3) 
                                  
Таким чином, щільність імовірності p(τ) є рішення інтегрального 

рівняння Фредгольма першого роду, тобто оцінити функцію щільності по 
вибірці обмеженого обсягу – це знайти наближене рішення рівняння (3). 
Відшукання точного рішення може бути при наявності точної правої частини - 
функції розподілу F(t). В даному випадку точна функція F(t) невідома, а є 
тільки вибірка t1, t2,. . . tn, обмеженого обсягу n. Рішення p(τ) шукаємо в класі 
неперервних на відрізку [en1, en2] функцій, будемо шукати усічений розподіл, 
задавши достатньо широкий інтервал [en1, en2], який задається дослідником. 

Відхилення правих частин одну від одної оцінимо в квадратичній 
метриці 

          𝑚𝑚%(𝐹𝐹!, 𝐹𝐹") = 78∫ [𝐹𝐹!(𝑡𝑡) − 𝐹𝐹"(𝑡𝑡)]"
$#"
$#! 𝑑𝑑𝑡𝑡;,                        (4)                            

а відхилення рішень – в рівномірній метриці 

                     𝑚𝑚&(𝑝𝑝!, 𝑝𝑝") = max
'∈[$#!,$#"]

|𝑝𝑝!(𝜏𝜏) − 𝑝𝑝"(𝜏𝜏)|.                          (5)                             

Для кожної реалізації t вибірки T функція Fn(t) однозначно визначена і 
володіє всіма можливостями функції розподілу: зростає від 0 до 1 і неперервна 
справа, при цьому вона шматково – лінійна і зростає тільки в точках 
послідовності (2), при строгому виконанні нерівності (2) функція Fn(t) задається 
співвідношенням 

                 𝐹𝐹#(𝑡𝑡) = 	

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

					

		0						при											𝑡𝑡	 < 	 𝑡𝑡,
!
#
		при	𝑡𝑡, < 𝑡𝑡 < 𝑡𝑡,-!

1						при										𝑡𝑡 > 𝑡𝑡#
𝑘𝑘 = 1, 2, … , 𝑛𝑛 − 1

,                        (6) 

тобто величини стрибків дорівнюють 1/n. 
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В загальному випадку у відповідності з теоремою Гливенко – Кантеллі 
емпірична функція розподілу 

                          𝐹𝐹#(𝑡𝑡) = 	
!
#
∑ 𝜃𝜃(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡.)#

./! ,                                                    (7)               
при достатньо великому n скільки завгодно близько наближається до 

F(t) з імовірністю близькою до одиниці. 
В рівняннях (3) і (7) 𝜃𝜃(𝑡𝑡) – функція одиничного стрибка (функція 

Хевісайда) 

                            𝜃𝜃(𝑡𝑡) = O0		при	𝑡𝑡 ≤ 0
1		при	𝑡𝑡 > 0	.                                                       (8) 

Але ми маємо вибірку обмеженого обсягу, тому рівняння (3) 
вирішується наближено. Задача відшукання наближеного рішення рівняння по 
наближеній правій частині відноситься до некоректно поставлених задач, 
оскільки невеликі зміни аргументу можуть привести до значних змін функції. 

Для відшукання наближеного рішення некоректної задачі 
                                      𝐴𝐴𝐴𝐴(𝜏𝜏) = 𝐹𝐹(𝑡𝑡),                                                          (9) 
де А – оператор переходу від диференційної функції розподілу до 

інтегральної функції розподілу у випадку коли права частина задана у точках τ1, 
τ2 , . . .,τi з точністю до випадкової незалежної помилки 

                                    𝑦𝑦. = 𝐹𝐹(𝜏𝜏.) + 𝜉𝜉..                                  (10) 
Методом структурної мінімізації ризику знайдемо мінімум по N і λ 

функціоналу 
 
                  𝐽𝐽(𝑁𝑁, 𝜆𝜆) = Y

!
"
[01%(3)]#56$![01%(3)]

!17(&'!)[!'"*"$"*(&'!)$"*+]
"

Y.                                         (11) 
 
Виміряємо в точках  𝜏𝜏. = 𝑖𝑖𝑖𝑖/(2(𝑙𝑙 + 1));  i = 1, 2, …,l, значення 

емпіричної функції розподілу Fn(t) будемо розглядати як F(t) плюс деяка 
помилка і вираз (10) набуде вигляду 

 
                              𝑦𝑦. = 𝐹𝐹#(𝑡𝑡.) = 𝐹𝐹(𝜏𝜏.) + 𝜉𝜉..                                              (12) 
 
У функціоналі емпіричного ризику (11) 

𝑌𝑌 = {𝑌𝑌!, … , 𝑌𝑌8}; 𝑌𝑌. = 𝑦𝑦. −b
𝜑𝜑!(𝑡𝑡)
𝜓𝜓!

𝑑𝑑𝑡𝑡; 𝐹𝐹(𝜆𝜆) =
9-

:
e𝐹𝐹.3f; 

𝐹𝐹.3 = b gh𝜆𝜆;

<

;/"

i𝜑𝜑;(𝑡𝑡) −
𝜓𝜓;

𝜓𝜓!
𝜑𝜑!(𝑡𝑡)j 𝑑𝑑𝑡𝑡k ; 𝜓𝜓; = b 𝜑𝜑;(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡

!

:

9-

:
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мінімум функції (11) розшукується за найбільш підходящою довірчою 
імовірністю η = 0.9973, але для цього необхідно мати більше 730 вимірювань у 
відповідності з формулою (24). 

Обернена коваріаційна матриця 𝑅𝑅𝑅𝑅1! вектора y 
 

                           𝑅𝑅𝑅𝑅1! =
m

m

𝑟𝑟!𝜌𝜌!0 . 0 0 0
𝜌𝜌!𝑟𝑟"𝜌𝜌". 0 0 0
0 𝜌𝜌"𝑟𝑟=. 0 0 0

0 0 0 . 𝜌𝜌81"𝑟𝑟81!𝜌𝜌81!
0 0 0 . 0 𝜌𝜌81!𝑟𝑟8

m

m
,                               (13) 

де 

                               𝑟𝑟! =
#%(9.)

%(9!)[%(9.)1%(9!)]
; 	𝑟𝑟8 =

#[!1%(9"$!)]
[!1%(9")][%(9")1%(9"$!)]

; 

	𝑟𝑟. =
𝑛𝑛[𝐹𝐹(𝜏𝜏.) − 𝐹𝐹(𝜏𝜏.1")]

[𝐹𝐹(𝜏𝜏.) − 𝐹𝐹(𝜏𝜏.1!)][𝐹𝐹(𝜏𝜏.1!) − 𝐹𝐹(𝜏𝜏.1")]
;	 

𝜌𝜌. = −
𝑛𝑛

𝐹𝐹(𝜏𝜏.-!) − 𝐹𝐹(𝜏𝜏.)
;	 

тут                                𝑖𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑙𝑙 − 1; 									𝑙𝑙 = 5𝑛𝑛 ln	(𝑛𝑛)⁄  . 

 

Із виразу (13) для оберненої коваріаційної матриці випливає, що її 

коефіцієнти залежать від невідомої функції F(t), похідна від якої є щільність 

імовірності 

                                  𝑝𝑝(<)(𝑡𝑡) = 	∑ 𝜆𝜆;𝜑𝜑;(𝑡𝑡)<
;/! .                                         (14) 

Степінь складності оцінки, тобто кількість членів розкладання N 
вибирається в залежності від обсягу вибірки n, за допомогою метода 
структурної мінімізації емпіричного ризику у відповідності з формулою (11) 

Щільність імовірності знайдемо у вигляді розкладання по базисним 
функціям 𝜑𝜑;(𝑡𝑡) методом найменших квадратів [2]. Мінімум функціоналу (11) 
шукаємо при кожному N при умові 

 
                                     ∫ t∑ 𝜆𝜆;𝜑𝜑;

<
;/! (𝑡𝑡)u𝑑𝑑𝑡𝑡 = 1!

: ,                                       (15)  

тобто площа, яка обмежена кривою щільності розподілу повинна 
дорівнювати одиниці. В формулі (15) базисна функція, яка задається має вигляд 
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                   𝜑𝜑;(𝑡𝑡) = 	7
>
?
cos y(2𝑗𝑗 − 1) ?

"
𝑡𝑡{ ; 𝑡𝑡 ∈ [0, 1]; 		𝑗𝑗 = 1, 2, .		.		 . , 𝑁𝑁. (16) 

Одержаний варіаційний ряд (2) приведемо до інтервалу [0, 1] за 
формулою 

                                        𝑇𝑇(𝑛𝑛) = 	 (𝑡𝑡# − 𝐴𝐴) (𝐵𝐵 − 𝐴𝐴)} 	;                                (17) 

                            𝐴𝐴 = min
#
{𝑡𝑡#} − 𝑒𝑒𝑛𝑛1 ∙ 𝜈𝜈; 𝐵𝐵 = 	max#

{𝑡𝑡#} + 𝑒𝑒𝑛𝑛2 ∙ 𝜈𝜈;      (18) 

                                                𝜈𝜈 = 	 [
@ABC

*
{'*}1	AGH

*
{'*}I

#1!
],                           (19) 

де en1, en2 – лівий і правий коефіцієнти розмаху розподілу навколо 
математичного сподівання (середнього арифметичного, структурного 
середнього); щільність p(t) розраховуємо в інтервалі 𝑡𝑡 ∈ [𝐴𝐴, 𝐵𝐵], в загальному 
випадку 𝐴𝐴 ≠ 𝐵𝐵 . Фактично розподіл знаходиться в інтервалі [-∞, ∞], але 
значення коефіцієнтів можливо приймати в інтервалі 0 < en1, en2 ≤ 6. Для того, 
щоб точніше знайти значення коефіцієнтів en1, en2 визначимо лівий zL i правий 
zR структурні коефіцієнти інтервалів розподілу за формулами 

 

 𝑧𝑧J =	
Ñ𝐴𝐴 −	𝑡𝑡K.K$&Ö 𝜎𝜎K.K$&} ;	𝑧𝑧5 =	

Ñ𝐵𝐵 −	𝑡𝑡K.K$&Ö 𝜎𝜎K.K$&} ;		𝑧𝑧M = 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐴𝐴(	N/
N0
) = 1, 

при умові, що відношення zo= 1. Призначимо en1 = en2 = ±2, одержимо 
zo= 0,74609, призначимо en1 = en2 = ±3, одержимо zo =1,00879, призначимо 
en1= en2= ±4, одержимо zo=1,08156, призначимо en1 = en2= ±5, одержимо zo = 
1,13704. Методом підбору одержано en1=-3,62, en2=+3,359, таким чином zL=-
2,20398, zR=2,20012 і zo=1,00175, яке найближче підходить до одиниці, при цих 
значеннях en1 = -3,62, en2 =+3,359 обчислені за формулами (19) і (18) значення 
[A, B] 

ν = [7,8 - (-6,2)]/19 = 0,73684; 
 A= - 6,2 - 3,62⸱0,73684 = - 8,8674;  
B = 7,8 + 3,359⸱0,73684 = 10,2751. 
Значення А і В і проміжні значення t виразу (2) занесені у таблицю 2. 
Одержані значення щільності імовірності перевіримо на нормальний 

закон розподілу у відповідності із критерієм згоди Пірсона 𝜒𝜒". 
Процес геодезичних вимірювань [2] являє собою одержання 

повідомлення, передачу його у вигляді сигналу (відліку по шкалі приладу), 
прийом сигналу та його обробку. Вимірювані сигнали відрізняються від 
сигналів зв’язку тому, що при порівнянні вимірюваної величини з робочою 
мірою  виникають два сигнали – еталонний і вимірний (який порівнюється з 
еталонним) В кільцях вимірного ланцюга перетворення сигналів відбувається 
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за законами теорії інформатики. В процесі вимірювань геодезичний прилад 
слугує для прийому та/або обробки інформації, яка виконується за три етапи 
(рис. 1). Вимірювальний прилад в процесі вимірювань включається в ланцюг, в 
який входять: об’єкт вимірювання, прилад (апарат, інструмент) який приймає 
та аналізує результати вимірювань. Ланцюг включає зовнішнє середовище, 
його розглянемо з позицій теорії інформатики як кільце передачі 
вимірювального сигналу. Ланцюг передачі і обробки вимірювального сигналу 
наведений на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Узагальнений ланцюг передачі інформації (вимірюваного сигналу) 

 
Виміряна величина за своїми розмірами є випадковою величиною, 

помилки її вимірювання теж випадкові (при усуненні систематичної складової 
частини помилки). Випадковий стан об’єкта вимірювання і його помилок 
приводить до деякої невизначеності, але перед вимірюваннями відомо, що 
величина, яку вимірюють лежить в деяких межах, а її значення необхідно 
одержати з деяким ступенем точності, одержана попередня інформація о 
розмірах об’єкту зменшує невизначеність, а очікувана помилка покаже межі 
цієї невизначеності, тобто чим точніше результат вимірювань, тим більша 
кількість інформації про об’єкт, який вимірюється. 

Для кількості інформації визначаюча міра невизначеності – ентропія. 
Одержана кількість інформації про об’єкт зменшує невизначеність. Міра 
невизначеності не залежить від конкретних значень незалежної величини і 
пов’язана з законом розподілу імовірності. Мірою невизначеності об’єкта із 

Вимірюваний 

oб’єкт 

Вимірний 

канал 
Приймач Обробка, етапи: 

1         2          3 

Зовнішнє 

середовище 

Вимірний 

прилад 

Завади, 

шуми 

Завади, 

шуми 
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множиною станів (виміряних величин (1)) є функціонал, який визначає 
ентропію 

                         𝐻𝐻(𝑋𝑋) = 𝐻𝐻(𝑝𝑝!, 𝑝𝑝", … , 𝑝𝑝#) = 	−	∑ 𝑝𝑝.#
./! 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙"𝑝𝑝.                (20)  

 
Для визначення форми розподілу помилок геодезичних вимірювань 

визначимо значення коефіцієнту ентропії за відомою формулою 
 
                                       𝐾𝐾O =

P#
"Q
101

!
* 	∑ #- ST#-/

-1! 	,                                     (21) 
 
де D – ширина стовпця гістограми; n -обсяг вибірки; σ – середня 

квадратична помилка виміряних величин; L - кількість стовпчиків гістограми; ni 
- кількість значень, які попали в і – стовпчик (і = 1, …,L). 

Контр ексцес визначимо за формулою 
 
                                                  𝜖𝜖 = 	1

$𝐸𝐸(𝑋𝑋)} ,                                           (22) 

який при будь-яких відомих розподілах у яких Е(Х) ≥ 1 знаходиться в 
інтервалі [0, 1]. 

Асиметрія для всіх центрованих виміряних величин дорівнює нулю, S 
(X) = 0 тому вона не може структурно визначати форму розподілу виміряних 
величин. 

Довірча ймовірність визначення форми розподілу виміряних величин 
визначалась за спрощеною формулою (не враховуючи лівий і правий інтервали 
розподілу)  

                                      𝜂𝜂 = 	 (𝑛𝑛 − 1) (𝑛𝑛 + 1)} .                                           (23) 

Оцінку щільності розподілу виконаємо за формулою: 
 
                           𝑝𝑝(<)(𝑡𝑡) = 𝑀𝑀∑ 𝜆𝜆;𝜑𝜑;[𝑀𝑀(𝑡𝑡 − 𝐴𝐴)]<

;/! , 𝑡𝑡 ∈ [𝐴𝐴, 𝐵𝐵].               (24) 
 
За описаним алгоритмом і формулами (1)-(24) створено програму для 

обчислення щільності ймовірності для будь-яких екпоненціальних розподілів 
DensProb на мові програмування FORTRAN, вхідними величинами є: n, en1, 
en2, t ∈ T вихідними: щільності ймовірності, середнє квадратичне відхилення, 
асиметрія, ексцес, ентропія, коефіцієнт ентропії, контрексцес, середнє 
ймовірне. 

На рис. 2 наведена схема обладнання у координатній системі х0у, на 
якій вказано нумерація точок обладнання, їх прямокутні координати (х, у), 
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маленькими стрілками вказані напрямки зміщення (деформації) цих точок 
відносно точки 11, яка прийнята за центр обладнання. Схема взята з роботи [4]. 

Поправки у положення точок обладнання відносно точки 11 наведені у 
таблиці 1. 

 
 

Рис. 2. Схема розміщення точок обладнання. Маленькими стрілками вказані напрямки 
зміщення точок відносно точки 11 

 
Значення для обчислення щільності ймовірностей (поправки у 

геодезичні виміри), які взяті з роботи [4], наведені у таблиці 1. 
При обробці даних з таблиці 1 за описаним алгоритмом по формулам 

(3)ꟷ(15) одержані такі результати: середнє арифметичне tсер = 0.505, середнє 
квадратичне відхилення σ = 4.3465, структурне середнє tc.cep= 0,712, яке 
обчислене за формулою 

 
                                             𝑡𝑡K.K$& =

∑ '-&-*
-1!
∑ &-*
-1!

,                                             (25) 

Таблиця 1.  
Поправки (t) у виміри між точкою 11 і іншими точками обладнання 
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Структурне середнє квадратичне відхилення σc.cep= 4,4029. 
Aсиметрія S (X) = -0.0488, ексцес E (X) = 1.605, контр ексцес 𝜖𝜖 = 0.789 

(за формулою (22)), довірча ймовірність η = 0.9048 (за формулою (23)), 
коефіцієнт ентропії KE = 1.4384 (за формулою (21)), ентропія Н(Х) = 4,2344 bit 
вказує що втрати інформації у розподілі не відбувається, критерій Пірсона χ2 = 
700400 і, відповідно розподіл величин t не підкоряється нормальному закону, 
мінімум функціоналу (11) знайдено при N = 5, систематичних помилок за 
критерієм Аббе в ряді немає. Обчислення щільності імовірності проведено в 
інтервалі від en1 = -3,62 до en2 = 3,359, масштабний множник М = 0.052240 
обчислимо за формулою  

                                              𝑀𝑀 =	1 (𝐵𝐵 − 𝐴𝐴)ë .                                           (26) 

Kоефіцієнти розкладання: λ1 = 1,312137; λ2 = -0,724554; λ3 = 0,2849023; 
λ4 = -0,2944348; λ5 = -0,7371129. 

Оцінку щільності розподілу виконаємо за формулою (24): 
                           𝑝𝑝(U)(𝑡𝑡) = 𝑀𝑀∑ 𝜆𝜆;𝜑𝜑;[𝑀𝑀(𝑡𝑡 − 𝐴𝐴)]U

;/! , 𝑡𝑡 ∈ [𝐴𝐴, 𝐵𝐵] 
У відповідності із обчисленими значеннями ексцесу, коефіцієнту 

ентропії та контр - ексцесу розподіл двох модальний [5], oбчислені щільності 
імовірності для виміряних значень (табл. 1) в інтервалі [А, В] = [-8,8674, 
10,2751] наведені в таблиці 2, за даними якої побудовано графік розподілу 
щільності імовірності (програмою DensProb), який наведений на рис.3. 

 
 
 
 

Таблиця 2. 

Обчислені щільності імовірності за програмою DensProb 

Назва точок Поправки, мм Назва точок Поправки, мм 
11-10 -1,6 11-12 1,4 
11-13 2,5 11-09 4,4 
11-16 -3,0 11-06 -3,8 
11-19 7,8 11-03 3,8 
11-14 -6,2 11-08 -5,9 
11-17 6,6 11-05 3,1 
11-20 1,4 11-02 -1,8 
11-21 -3,4 11-01 -5,0 
11-18 4,5 11-04 4,7 
11-15 -3,2 11-07 3,8 
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-8,8674 
-7,9558 
-7,0443 
-6,1327 
-5,2212 
-4,3096 
-3,3981 
-2,4866 
-1,5750 
-0,6635 
 0,2481 
 1,1596 
 2,0712 
 2,9827 
 3,8942 
 4,8058 
 5,7173 
 6,6289 
 7,5404 
 8,4520 
 9,3635 
 10,2751 

       0,03        0,06         0,09         0,12  P(N)(t) 

0000000000 
000000000000000000000 
000000000000000000000000000000 
000000000000000000000000000000000 
00000000000000000000000000000 
000000000000000000000 
000000000000 
000000 
000000 
0000000000000 
00000000000000000000000 
000000000000000000000000000000000 
000000000000000000000000000000000000000 
00000000000000000000000000000000000000 
00000000000000000000000000000000 
000000000000000000000 
00000000000 
0000 
 
 

t 

t -8,8674 -7,9558 -7,0443 -6,1327 -5,2212 -4,3096 
P(N)(t) 0,0001 0,0009 0,023 0,055 0,080 0,090 
t -3,3981 -2,4866 -1,5750 -0,6635 0,2481 1,1596 
P(N)(t) 0,078 0,055 0,029 0,013 0,014 0,033 
t 2,0712 2,9827 3,8942 4,8058 5,7173 6,6289 
P(N)(t) 0,062 0,090 0,105 0,103 0,085 0,056 
t 7,5404 8,4520 9,3635 10,2751 - - 
P(N)(t) 0,028 0,007 0,0007 0,0002 Σ P(N)(t) = 1,0079 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 3. Вид знайденого розподілу щільності імовірності поправок. Графік повернуто на 90о 
Зробимо інтервальну оцінку знайдених (арифметичної і структурної) 

середніх значень при довірчій ймовірності η = 0,9048 за формулами 



Містобудування та територіальне планування142

 
                        𝑡𝑡K$& − 𝑧𝑧J ∙ 𝜎𝜎K$& 	≤ 𝑡𝑡K$& ≤	 𝑡𝑡K$& + 𝑧𝑧5 ∙ 𝜎𝜎K$&,                        (27) 
                   𝑡𝑡K.K$& − 𝑧𝑧J ∙ 𝜎𝜎K.K$& ≤ 𝑡𝑡K.K$& ≤ 𝑡𝑡K.K$& +	𝑧𝑧5 ∙ 𝜎𝜎K.K$&.                   (28) 
 
Підставивши всі значення у формули (27) і (28) одержимо 
 
                   -9,07460 ≤ tcep≤ 10,06782; i -8,87886 ≤ tc.cep ≤ 10,28646, 
 
у таблиці 1: tmin = -6,2; tmax= 7,8 
Виміряні значення, які наведені у таблиці 1 не перевищують меж 

визначених (27) і (28), це означає, що вимірювання виконані без грубих 
помилок і вони підлягають подальшій обробці для виявлення домінуючих 
факторів. 

Висновки і перспективи подальших досліджень.  З цих розрахунків 
видно, що не всі результати геодезичних вимірювань підкоряються 
нормальному закону розподілу, це добре видно з графіку на рис. 3, і тому 
необхідно встановлювати закон розподілу для кожних геодезичних вимірювань 
за вище наведеним алгоритмом і потім виконувати обчислення виміряних 
величин і виявлення домінуючих факторів з урахуванням одержаного закону 
розподілу. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОШИБОК 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Промышленное оборудование представляет собой динамическую систему 

и имеет деформации не только при монтаже, но и при эксплуатации. Под 
влиянием переменной нагрузки и смещения центра тяжести грунт под 
фундаментом неравномерно оседает, а соответственно и оборудование 
неравномерно деформирует, что является угрозой к оборудованию, большей 
нагрузке соответствует большее оседания и большие деформации. Выделение 
частичных деформаций из полной имеет значение для определения элементов 
рихтовки оборудования для его бесперебойной и безаварийной эксплуатации. 
Наличие значительной всеобщей деформации не влияет на эксплуатационные 
характеристики оборудования. Наиболее критическими деформациями 
являются частичные деформации. Абсолютные вертикальные деформации 
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вычисляются как разность осадков между смежными осадочными марками, 
закрепленными на оборудовании в одном и том же цикле измерений. 

Сравнивая величины деформаций с допустимыми по техническим 
условиям, принимают решение о необходимости рихтовки и юстировки 
оборудования. 

Ключевые слова: деформация (полная; общая; частичная); геодезические 
измерения 
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DETERMINING THE FORM OF ERROR DISTRIBUTION 

OF MEASURING GEODETIC 
 

Industrial equipment is a dynamic system and has deformations not only 
during installation but also during operation. Under the influence of variable load and 
displacement of the center of gravity, the soil under the foundation settles unevenly, 
and accordingly, the equipment deforms unevenly, which is a threat to the equipment, 
the greater the load corresponds to more subsidence. 

Separation of partial deformations from full is important for determining the 
elements of straightening equipment for its uninterrupted and trouble-free operation. 
The presence of significant total deformation does not affect the performance of the 
equipment. The most critical deformations are partial deformations. Absolute vertical 
deformations are calculated as the difference in sediment between adjacent sediment 
marks, which are fixed on the equipment in the same measurement cycle. 

Comparing the values of deformations with the allowable technical 
conditions, decide on the need for straightening and adjustment of equipment. 

Key Words: deformation (full; general; partial); measurement geodetic 
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ВЕРНАКУЛЯРИЗМ 

У ФОРМОТВОРЕННІ САКРАЛЬНОГО ПРОСТОРУ 
 

Проаналізовано знакові храми ХХ ст. на о. Мальта авторства 
архітектора Річарда Інгланда. Представлено антропософську теорію 
архітектури, яка припускала що світ і людина пронизані різними типами 
духовних сил, які завдяки формам об'єктів видимого світу можуть бути 
зміцнені або послаблені. Репрезентовано розуміння гармонії форм у 
формотворенні сакрального простору. 

Розглянуто архітектуру сакральних споруд, зведених за принципом 
органічної архітектури. Визначено, що форми, створені Річардом Інглендом, 
не належать до жодної із «мов» архітектурного виразу, які були створені 
дотепер. 

Представлено погляд на таємничу природу з'єднання людей у суспільстві – 
близький до видів зв'язків, що пов'язують релігійні громади, а також концепція 
архітектури як мосту між небом і землею, яка також змінила підхід до будівлі 
як виключно матеріального об'єкта. 

Проаналізована форми окремих сакральних споруд та способи організації 
їх інтер’єрів, що дозволило зробити висновок, що ідеї відродження єдності 
навколишнього ландшафту, схильність використовувати місцеві матеріали 
(насамперед дерево), але також більш загальне, філософське ставлення, що 
дозволяє розглядати архітектуру як елемент, який пов'язує сили космосу з 
життям людини. 

Розглянуто використання метафоричної мови архітектури Річарда 
Інгленда засновані на світі візуальних людських виробів та їх іконографічних 
відмінних рисах. Виявлено необхідність враховувати взаємозв'язок між 
певними формами та повідомленнями, що через них передаються у 
формотворенні сакрального простору. 

Також представлено спробу адаптувати принципи модернізму до потреб 
формотворення сакрального простору.  

Виявлено тенденції формотворення сакрального простору у ХХ ст., а 
саме: критичний регіоналізм, роль місцевих традицій і природних матеріалів, 
органічна архітектура. 
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Ключові слова: формоутворення; сакральний простір; сакральна 
архітектура; традиція; архітектурний модернізм; символ; мистецтво. 

 
Постановка проблеми. 
Початок 20 століття насичений численними явищами, що порушили 

традиційний суспільний порядок [16-19]. Прогресивна індустріалізація привела 
до міст натовпи людей, відірвані від свого звичного середовища перебування - 
їм було важко опинитися в новому оточенні. Соціальна напруга додатково 
зробила їх сприйнятливими до різних ідеологічних впливів. В той же час, 
інституційні церкви погано справляються з новими викликами, особливо 
соціальним радикалізмом, раціоналізмом та секуляризацією. Національна 
напруженість почала відігравати дедалі більшу роль у розпалі соціальної 
напруженості. Зрештою, Перша світова війна залишила розчарування 
буржуазними цінностями та політикою. Розпад чи послаблення багатьох 
традиційних інституцій створив потребу в реінтеграції, але відповідно до нових 
ідей [1]. Багато з цих ідей на початку 20 століття мали прямий вплив на 
архітектуру, створену на той час. 

Аналіз досліджень та публікацій. 
На початку 1960-х років творці архітектури опинилися в ситуації, коли 

форми «інтернаціонального стилю», часто асоційовані з раціоналізмом і 
переконанням про можливість наднаціональної спільноти смаків, почали 
конкурувати з формами, ідеологічною базою яких є традиційний етнічний і 
національний поділ. Замість художнього обґрунтування загальнолюдської 
спільності цілей підкреслювалися регіональні відмінності. [5; 6]. 

Дослідження останніх років, і особливо монографії Едвіна Хіткота, 
Антонія Тішхауера та Яноса Герле, виявили багатство посилань на 
антропософію Штайнера, теорію архетипів Юнга та багато інших праць з 
філософії, етнології та теорії культури [5; 6].  

Складність теоретичних припущень, однак, не гарантує високої художньої 
якості будь-якої творчості. Визнання визначається насамперед створенням 
інтригуючих візуальних та просторових формул, ступінь оригінальності яких 
надзвичайно високий [3]. 

Поняття «нового регіоналізму» було використано ще в 1956 році одним із 
головних теоретиків авангардного модернізму Зігфрідом Гедіоном, що сприяло 
подальшим обґрунтуванням можливості врахування місцевих традицій без 
відмови від основних принципів модернізму. У творах Олександра Цоніса та 
Ліани Лефевр, Кеннета Фремптона та Пітера Фаузета можна знайти думки в 
цьому ж руслі [13]. Вони використовували концепцію «критичного 
регіоналізму», яка враховувала необхідність зв’язку архітектури з конкретним 
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місцем та його специфічними кліматичними умовами, інтерпретацію місцевих 
будівельних традицій та індивідуальність архітектурного вираження [14]. 

Мета. Проаналізувати тенденції у формотворенні сакрального простору 
20 століття, виявити вернакуляризм (критичний регіоналізм, роль місцевих 
традицій і природних матеріалів) 

Основна частина. Знаходження форм, відповідних змісту власної 
ідентичності, у проявах різних сфер мистецтва можна розглядати як вираження 
постійної потреби людини. У цьому типі ідентифікації існує величезна 
різноманітність змісту, який може варіюватися від потреби в розумовому 
зв’язку із загальними повідомленнями людства до потреби в ідентифікації зі 
специфічними і рідко спільними поглядами.  

На початку 1960-х років творці архітектури опинилися в ситуації, коли 
форми «інтернаціонального стилю», часто асоційовані з раціоналізмом і 
переконанням про можливість наднаціональної спільноти смаків, почали 
конкурувати з формами, ідеологічною базою яких є традиційний етнічний і 
національний поділ. Замість художнього обґрунтування загальнолюдської 
спільності цілей підкреслювалися регіональні відмінності. Прекрасним 
прикладом цих тенденцій є храм св. Юзефа в селі Маніката на Мальті, робота 
мальтійського архітектора Річарда Інгланда (рис. 1)  [2]. 

Річард Інгланд взявся за проектування храму в 1961 році, ще навчаючись у 
Політехнічному університеті в Мілані, де він був учнем видатного модерніста 
Джо (Джованні) Понті. У цей період він подорожував до Роншама і 
познайомився з капелою Нотр-Дам Ле-Корбюзьє, в якій помітив, перш за все, 
аспект архаїки та залежності від ландшафту, але проігнорував математичний 
характер реакції на навколишній простір, конкретний переведення 
ландшафтних ліній у математичні криві. Коли Інгленд повернувся на Мальту, 
універсалізм його модернізму зіткнувся з інтелектуальним кліматом, що 
супроводжував державну незалежність країни. Вирішальний вплив на дизайн 
храму св. Йосипа, яка виявилася найкращою роботою з-поміж ще двадцяти 
сакральних об’єктів, зведених пізніше [15]. 

Інгленд також надихається надзвичайним характером храмів і гробниць 
жителів Мальти кілька тисяч років тому, які, на думку дослідників, виділяються 
в усьому Середземноморському басейні. На Мальті є найбільша підземна 
гробниця в цій місцевості – мегалутичне підземне святилище (гіпогей) у Хал-
Салфієні поблизу Тарксієна на околиці Ла-Валетти (рис. 2). На цьому острові та 
на сусідньому острові Гозо також було виявлено близько тридцяти рідкісних у 
Західній Європі критих храми (рис. 3). Мальтійські храми мають кілька 
особливостей, включаючи напівовальну вхідну стіну, високу в нижніх частинах 
зазвичай будували з величезних брил, висотою в кілька метрів.  
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За цією стіною зазвичай є кілька овальних ниркоподібних кімнат. Здається, 
що органічна геометрія цих будівель глибоко натхненно вплинула на дизайн 
церкви св. Йосип. Храм Інгленда зведено на пагорбі в найвищій точці села, і 
його ніжні, але штучні форми виділяються з зубчастого скелястого ландшафту 
навколо нього. Дуалізм людських і природних творінь також зменшується 
використанням м’якого вапняку медового кольору, місцевого матеріалу, який 
часто використовується для будівництва будівель широкого призначення.  

З цієї причини жителі села називають церкву гірною, а тому терміном 
зазвичай називають кам’яний сарай. У плані церкви ґрунтується на двох стінах 
у формі літери «U», частково перекривають їх інтер’єри. Довший «U» містить 
неф церкви, коротший — пресвітерій. На плані показано подібну подвійну 
спіраль, що закручує свої кінці в протилежних напрямках. Така подібність, 
ймовірно, не випадкова, враховуючи частоту спірального мотиву в 
мегалітичних культурах та його багаторазові повторення, зокрема, у храмі 
Тарксієна. Більше того, в кількох заявах і публікаціях Інгленд підкреслювал 
свою чутливість до такого роду космічної символіки [4]. Відокремленій 
всередині апсиди передували дві циклопічні стіни з неоштукатурених валунів. 
Церкву супроводжують додаткові менші споруди, серед яких сильно 
відокремлена ризниця, дзвіниця та численні скульптури та велике 
нагромаджене каміння. 

У старій, домодерністській архітектурі спонтанність і безперервність були 
послідовними, в модернізмі ці цінності були відокремлені і зроблені 
суперечливими. Позиція Інгленда – це спроба примирити радикальний 
модернізм з архаїчними будівельними традиціями. Сильний акцент на традиції 
є новим для Ле Корбюзьє, чия паломницька каплиця слугувала прикладом для 
Інгленда. Таке зміщення акцентів — це ще не той вид історизму, який можна 
буде знайти в постмодернізмі через два десятиліття. Архітектура Англії 
характерна для цього різновиду модернізму, в якому архаїчність відігравала 
роль джерела сучасної архітектури. Англія, виявивши в давній стародавній 
архітектурі простоту, близьку до свого часу, представляла модерністський 
народний стиль, відмінний від постмодерністського історизму, який цінував 
цінність історичних шарів і ускладнень. В Інгленда - як і в Ле Корбюзьє - 
дослідження та інтуїтивне ставлення були нерозривні, а Мальтійська церква і 
французька каплиця також пов'язані пошуком тиші простору і прагненням до 
медитативної тиші, в якій можна почути голос власний інтер’єр, відкрийте його 
глибину та духовну сутність [8, 9].  

В обох творах архітектура розглядається як насамперед функціональна, 
хоча тепер вона служить для гармонізації людини і світу більше, ніж суто 
біологічних потреб. 
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Рис 2. Святилище Хал-Салфієні, м. Паола, о. Мальта,  4000 р. до н. е. 

 
Рис 1.   Храм св. Йосипа, с. Маніката, Мальта. Річард Інгланд, 1961 
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Рис 3. Модель гіпогею з основними приміщеннями,  4000 р. до н. е. 
 

 
Висновок: Отже, з’ясовано, що сакральна архітектура відіграє особливу 

роль у великій творчій діяльності Річарда Інгланда.  
Це добре відображає його ерудовані нахили і дозволяє виправдане 

використання форм, насичених змістовими цінностями.  
Символіка, використана ним у спосіб, характерний для цього архітектора, 

демонструє його загальнолюдські цінності, що виходять за межі однієї релігії, 
нації чи епохи. 

Виявлено, що поняття «нового регіоналізму» було використано ще в 
1956 році одним із головних теоретиків авангардного модернізму Зігфрідом 
Гедіоном, що сприяло подальшим обґрунтуванням можливості врахування 
місцевих традицій без відмови від основних принципів модернізму. 

Визначено, що на початку 1960-х років творці архітектури опинилися в 
ситуації, коли форми «інтернаціонального стилю», часто асоційовані з 
раціоналізмом і переконанням про можливість наднаціональної спільноти 
смаків, почали конкурувати з формами, ідеологічною базою яких є традиційний 
етнічний і національний поділ. Замість художнього обґрунтування 
загальнолюдської спільності цілей підкреслювалися регіональні відмінності.  
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ВЕРНАКУЛЯРИЗМ 

В ФОРМООБРАЗОВАНИИ САКРАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
 
Проанализированы знаковые храмы ХХ ст. на о.Мальта авторства 

архитектора Ричарда Ингланда. Представлена антропософская теория 
архитектуры, которая предполагала, что мир и человек пронизаны различными 
типами духовных сил, которые благодаря формам объектов видимого мира 
могут быть укреплены или ослаблены. Представлено понимание гармонии 
форм в формообразовании сакрального пространства. 

Рассмотрена архитектура сакральных сооружений, построенных по 
принципу органической архитектуры. Определено, что формы, созданные 
Ричардом Инглендом, не принадлежат ни к одному из «языков» архитектурного 
выражения, которые были созданы до сих пор. 

Представлен взгляд на таинственную природу соединения людей в 
обществе – близок к видам связей, связывающих религиозные общины, а также 
концепция архитектуры как моста между небом и землей, изменившая подход к 
зданию как исключительно материального объекта. 

Проанализированы формы отдельных сакральных сооружений и способы 
организации их интерьеров, что позволило заключить, что идеи возрождения 
единства окружающего ландшафта, склонность использовать местные 
материалы (прежде всего дерево), но также более общее, философское 
отношение, позволяющее рассматривать архитектуру как элемент, который 
связывает силы космоса с жизнью человека. 

Рассмотрено использование метафорического языка архитектуры Ричарда 
Ингленда, основанные на мире визуальных человеческих изделий и их 
иконографических отличительных чертах. Выявлена необходимость учитывать 
взаимосвязь между определенными формами и сообщениями, через которые 
передаются в формообразовании сакрального пространства. 

Также представлена попытка адаптировать принципы модернизма к 
потребностям формообразования сакрального пространства. 

Выявлены тенденции формообразования сакрального пространства в ХХ 
ст., а именно: критический регионализм, роль местных традиций и природных 
материалов, органическая архитектура. 

Ключевые слова: формообразование; сакральное пространство; сакральная 
архитектура; традиция; архитектурный модернизм; символ; искусство. 
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THE VERNACULARISM 

IN OF SACRED SPACE FORMATION 
 

Significant temples of the twentieth century are analyzed. on the island of 
Malta by architect Richard England. The anthroposophical theory of architecture is 
presented, which suggested that the world and man are permeated by different types 
of spiritual forces, which due to the forms of objects of the visible world can be 
strengthened or weakened. The understanding of the harmony of forms in the 
formation of sacred space is represented. 

The architecture of sacred buildings erected on the principle of organic 
architecture is considered. It has been determined that the forms created by Richard 
England do not belong to any of the "languages" of architectural expression that have 
been created so far. 

It presents a view of the mysterious nature of the connection of people in 
society - close to the types of ties that connect religious communities, as well as the 
concept of architecture as a bridge between heaven and earth, which also changed the 
approach to the building as a purely material object. 

Analyzed the forms of individual sacred buildings and ways of organizing their 
interiors, which led to the conclusion that the idea of reviving the unity of the 
surrounding landscape, the tendency to use local materials (especially wood), but also 
a more general, philosophical attitude that allows to consider architecture as an 
element connects the forces of space with human life. 

The use of the metaphorical language of Richard England's architecture based 
on the world of visual human products and their iconographic distinctive features is 
considered. The need to take into account the relationship between certain forms and 
messages that are transmitted through them in the formation of sacred space. 

An attempt to adapt the principles of modernism to the needs of the formation 
of sacred space is also presented. 

The tendencies of formation of sacred space in the XX century are revealed, 
namely: critical regionalism, the role of local traditions and natural materials, organic 
architecture. 

Key words: formation; sacred space; sacred architecture; tradition; architectural 
modernism; symbol; art. 
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АПРОКСИМАЦІЯ ДІАГРАМИ «МОМЕНТ-КРИВИНА»  
ДЕРЕВ’ЯНИХ АРМОВАНИХ ТА НЕАРМОВАНИХ БАЛОК 

ПРЯМОКУТНОГО ПЕРЕРІЗУ 
 

Описано послідовність апроксимації діаграми «момент-кривина» до 
функції, як для армованого, так і неармованого згинального дерев’яного 
елемента прямокутного перерізу. Наведено приклад апроксимації  діаграм. 
Приведено приклад апроксимованої функції для теоретичних та 
експериментальних даних. Описано послідовність апроксимації діаграми до 
функції. Встановлено основні точки діаграми для достовірності їх опису.  
Наведено можливості використання функції для моделювання роботи 
деревини. 

Ключові слова: діаграма «момент-кривина»; дерев’яний елемент; 
армування; несуча здатність. 

 
Постановка проблеми. Деревина - це один з найдревніших будівельних 

матеріалів. Крім того є одним з найуніверсальніших матеріалів, які можна 
використовувати, як в елементах оздоблення, так і в конструкціях. ЇЇ міцнісні 
характеристики по відношенню до ваги поступаються лише композитним 
матеріалам. При цьому дерев’яні конструкції можна використовувати в різних 
видах елементів, які працють на стиск, згин, розтяг, комбіноване навантаження. 
Та слід не забувати про їх недоліки, а саме анізотропність, присутність сучків, а 
також суттєвий вплив шкідників та низьку вогнестійкість. Саме це обумовлює 
поліпшення властивостей елементів з деревини шляхом їх армування за 
допомогою арматури, сталевої та композитної стрічки, композитної арматури 
чи твердих сортів деревини. Згідно [1] найчастіше використання таких 
підсилених конструкцій актуальне для балок, крокв, ферм, арок. В статті [2] 
було описано встановлення напружено-деформованого стану згинальних 
елементів з використанням повної діаграми деформування деревини, а в статті 
[3] розглянута послідовність побудови графіку “момент-кривина” для 
поперечного перерізу. На даний момент діаграми “момент-кривина” 
поперечного перерізу використовується тільки для визначення критичних точок 
роботи поперечного перерізу згинального елемента, проте, на мою думку, 
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діаграма є одною з характеристик перерізу, за допомогою якої можливо 
врахувати пружно-пластичні властивості деревини та роботу армуючих 
матеріалів, а також встановити дійсну сумісну роботу матеріалів. 

Постановка завдання. Розробити методику апроксимації діаграми 
“момент-кривина” до функції, яку можливо використовувати в розрахунках. 

Викладення основного матеріалу. Aпроксимацію діаграми “момент-
кривина” слід здійснювати за такою послідовністю: 

1) використовуючи гіпотезу плоских перерізів, необхідно визначити 
напружено-деформований стан перерізу з врахуванням актуальних моделей 
роботи матеріалів, які входять в розглядувану конструкцію; 

2) за алгоритмом [4] для деревини та [3] - армованої деревини побудувати 
графік “момент-кривина”;  

3) для даного перерізу встановити основні точки діаграми; 
4) за допомогою математичних методів провести апроксимацію діаграми до 

функції; 
5) встановити збіжність функцій для визначення точності їх апроксимації, 

як по всій діаграмі, так і по конкретних її точках. 
Тобто апроксимацію слід виконувати за схемою (рис. 1). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1 Схема апроксимації діаграми “момент-кривина” деформування перерізу 
 

Приклад апроксимації діаграми “момент-кривина” до функції   та 
зворотної функції  описані  в роботі [3]. За основу була прийнята 
балка. 

Загальна послідовність: 
1. Напружено-деформовний стан підсиленого згинального дерев’яного 

елемента прямокутного перерізу та розрахунковий переріз згідно [3] наведено 
відповідно на рис.2 та рис.3. 

÷
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Визначення напружено-деформованого стану 

Побудова графіка “момент-кривина” 

Встановлення головних точок діаграми 

Апроксимація діаграми 

Визначення збіжності функції та діаграми 



Містобудування та територіальне планування 159

 
Рис.2. Напружено-деформований стан дерев’яного підсиленого елемента 

 

 
Рис. 3. Поперечний переріз досліджуваної балки 

 
2. Побудова діаграми “момент-кривина”. Для апроксимацій використаємо 

діаграму “момент-кривина”, яка отримана для досліджуваної балки Б-2 
розміром 18х10 см, яка армована арматурою 2Ø12 А500С в стиснутій зоні та 
стрічкою Sika Carbo Dur S-512 - в розтягнутій [5]. Для побудови діаграми були 
використані функції стиску та розтягу деревини, які запропоновані в роботі [6]. 
Діаграма зображена на рис. 4. 

3. Встановлення головних точок діаграми. Для даного графіку визначимо 
основні точки, а саме: початок діаграми - координати , ; точка , 
яка відповідає експлуатаційному рівню навантаження (приблизно 0,6 від 

01 =M 01
1
=r
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максимального значення моменту) , ; точка 
максимального моменту , яка наступає за кривини 

. 
 

 
Рис. 4. Діаграма «момент-кривина» поперечного перерізу балки, яка армована арматурою 

діаметром 12 мм в стиснутій зоні та стрічкою Sika Carbo Dur в розтягнутій 
 

4. Апроксимація включає перетворення діаграми “момент-кривина” в 
функцію. В даному випадку для опису трьох точок достатньо функцію 
полінома другого степеня. Використовуючи математичні інструменти, 
встановимо функцію для опису діаграми 

                                                               (1) 

5. Збіжність функції та діаграми. Збіжність функції та діаграми зобразимо 
за допомогою графіків (рис. 5), а також наведемо їх статистичну оцінку 
(табл.1). 

Середнє значення відхилення склало , що складає не 
більще 1,28% від максимального значення моменту. 
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Рис. 4. Порівняння діаграми «момент-кривина» та отриманої шляхом апроксимації функції 

 

Таблиця 1  
Статистична оцінка  

 
Рівень завантаження в поперечному перерізу армованої балки, % 

15 29 43 56 68 78 87 94 99 100 
Кривина, 

 8,67 17,33 26,00 34,67 43,33 52,00 60,67 69,33 78,00 82,33 
 Реальний 
момент, 

 4,60 8,99 13,15 17,03 20,61 23,81 26,57 28,78 30,19 30,48 
 Отриманий 
момент, 

 5,05 9,67 13,85 17,61 20,92 23,81 26,25 28,27 29,85 30,48 
 Відхилення, 

  0,45 0,68 0,71 0,58 0,31 0,00 0,32 0,51 0,34 0,00 
 Відхилення у 
відсотках 9,9 7,6 5,4 3,4 1,5 0,0 1,2 1,8 1,1 0,0 

 

Висновки. 1. Описано систему апроксимації діаграми  «момент-кривина» 
до функції для підсиленого згинального дерев’яного елемента. 

2. Наведено приклад апроксимації діаграми для підсиленої дерев’яної балки 
арматурою та композитною стрічкою. 
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3. Проведено порівняння діаграми та функції, що описує графік «момент-
кривина». Встановлено, що даною методикою можна спростити діаграму 
«момент-кривина» до елементарної степеневої функції (в даному прикладі 2-х 
степеневої). Встановлено, що діаграма та функція мають середнє відхилення по 
діаграмі в розмірі , а загальне відхилення у відсотках склало 
1,28%. В зв’язку з цим можна зробити висновок, що функція має достатню 
збіжніть для використання її в подальших розрахунках. 
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АППРОКСИМАЦИЯ ДИАГРАММЫ «МОМЕНТ-КРИВИЗНА» 

ДЕРЕВЯННЫХ АРМИРОВАНЫХ И НЕАРМИРОВАНЫХ БАЛОК 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ 

 
Описаны последовательность аппроксимации диаграммы «момент-

кривизна» к функции, как для армированного, так и неармированного 
изгибающего деревянного элемента прямоугольного сечения. Приведен пример 
аппроксимации диаграмм. Приведены пример аппроксимированной функции 
для теоретических и экспериментальных данных. Описаны последовательность 
аппроксимации диаграммы к функции. Установлены основные точки 
диаграммы для достоверности их описания. Приведены возможности 
использования функции для моделирования работы древесины. 

Ключевые слова: диаграмма «момент-кривизна»; деревянный элемент; 
армирование; несущая способность. 

 
candidate of technical sciences, associate professor Gomon Petro, 

National University of  Water and Environmental Engineering, Rivne 
 

APPROXIMATIONS OF THE TORQUE-CURVITY DIAGRAM 
RECTANGULAR CROSS-SECTION WOODEN REINFORCED AND NON-

REINFORCED BEAMS  
 

The sequence of approximation of the "torque-curvature" diagram to the function 
is described for a reinforced and unreinforced bending wooden element of rectangular 
cross-section. It has been established that for the approximation it is necessary to go 
through the following sequence: 1) using the hypothesis of flat sections, determine 
the stress-strain state of the section, taking into account the current models of the 
work of the materials included in the structure under consideration; 2) build a graph 
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"torque-curvature" according to the previously given algorithms; 3) for a given 
section, establish the main points of the diagram; 4) to carry out the 
apromaximization of the diagram to the function using mathematical methods; 5) 
confirm the convergence of functions to determine the accuracy of their 
approximation, over the entire diagram and at specific points of the diagram. An 
example of diagram approximation is given. An example of an approximated 
function for theoretical and experimental data is given. The sequence of 
approximation of the diagram to the function is described. The main points of the 
diagram are established for their reliable description. The possibility of using the 
function to simulate the work of wood is indicated. A comparison is made between 
the diagram and the function that describe the "torque-curvature" graph. It was found 
that this technique can simplify the "torque-curvature" diagram to an elementary 
power function (in this example, two-degree). It was found that the diagram and the 
function have an average deviation in the diagram in size , and the 
total deviation in percentage was less than 1.28%. In this regard, we can conclude 
that the function has sufficient similarity to use it in further calculations. 

Keywords: " torque-curvature" diagram; wooden element; reinforcement; strength 
of building element. 
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АНАЛІЗ ВИПРОБУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
МАТЕРІАЛІВ ЗА ЖОРСТКОГО РЕЖИМУ ПРИКЛАДАННЯ 

НАВАНТАЖЕННЯ 
 

Проаналізовано випробувальні машини старого і нового зразків. Доведено 
те, що сучасні випробувальні машини та преси мають ряд суттєвих переваг 
для вимірювання основних міцнісних та деформівних характеристик різних 
матеріалів. Таке обладнання дозволяє побудувати повні діаграми 
деформування, як за стиску, так і за розтягу.  

Ключові слова: матеріали; випробувальне обладнання; стиск; розтяг; 
жорсткий режим випробувань; повні діаграми деформування. 

 
Постановка проблеми. Донедавна преси та машини, які застосували для 

випробування зразків з різних матеріалів за стиску, розтягу, згину та інших 
видів впливу, працювали за так званого м’якого режиму випробувань (за 
приростом навантажень) [1,2]. І не давали в повній мірі визначити напружено-
деформований стан того чи іншого зразка. Тобто таке обладнання давало змогу 
побудувати діаграму «напруження-деформації» до певного моменту висхідної 
вітки. За допомогою таких випробувальних машин неможливо визначити 
критичні деформації зразків, не говорячи вже про роботу в закритичній стадії 
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(на спадній вітці). Ми могли встановити тільки максимальне напруження того 
чи іншого матеріалу.  

Роботу таких випробувальних машин та обладнання певним вченим [3] 
вдалось вдосконалити за допомогою додаткового обладнання, що дозволило 
більш ширше встановити міцнісні та деформівні властивості бетону та 
деревини повністю на висхідній вітці та частково на спадній. 

Аналіз останніх публікацій та досліджень. В останні десятиліття почали 
з’являтись випробувальні машини та преси, які дозволяють досліджувати ті чи 
інші матеріали від початку завантаження і до його повного руйнування. Тобто 
аналізувати роботу різних матеріалів  (металу, деревини, бетону та ін.) на 
висхідній та спадній вітках [4-6], і зокрема в так званій закритичній стадії 
роботи.   

Постановка завдання. Метою даної статті є аналіз сучасних 
випробувальних машин, які дозволюють випробовувати різні матеріали за 
жорсткого режиму випробувань (за приростом переміщень). 

Виклад основного матеріалу. Внаслідок стрімкого науково-технічного 
прогресу в кінці 20 ст. вчені розробили електромеханічні та сервогідравлічні 
універсальні випробувальні машини, які дають змогу випробовувати зразки від 
початку завантаження і до повного руйнування (жорсткий режим випробувань 
за приростом переміщень), при цьому фіксуючи всі необхідні міцнісні та 
деформівні показники на висхідній та спадній вітках діаграми «напруження – 
деформації», встановлюючи при цьому необхідні режими та швидкості 
завантаження. Вимірювальні прилади визначають зусилля і деформації на 
різних стадіях випробувань і передають результати вимірювань на пристрої 
реєстрації чи засоби накопичення інформації.  

Наведемо характеристики деяких таких сучасних випробувальних машин та 
їх можливості. Більшість з них є закордонного виробництва. До таких можливо 
віднести електромеханічні та сервогідравлічні  випробувальні машини різної 
конфігурації: WDW (Time Group Inc.), INSTRON (США, рис.1), РЭМ (Росія), 
LFM (Швейцарія), СTM та інші.  

Дане випробувальне обладнання дозволяє досліджувати різні матеріали, в 
тому числі і надміцні, на стиск, розтяг, згин та інші види навантажень згідно 
діючих світових стандартів (ISO, ASTM, DIN, EN, ДСТУ, ГОСТ) [7-9] для 
таких галузей як промислове, цивільне та гідротехнічне будівництво, судно- та 
машинобудування, металургії, гірничовидобувної та меблевої промисловостей 
та багато інших.  

Керування процесом випробування зразків здійснюється за допомогою 
комп’ютера з відповідним програмним забезпеченням. Дані машини 
передбачають автоматичний режим роботи, програмування параметрів 
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випробувань, визначення поточних і максимальних значень механічних 
властивостей матеріалів, математичний розрахунок характеристик, візуалізацію 
інформації на моніторі, формування протоколів і діаграм випробувань в 
електронному та друкованому вигляді.  

 

 
Рис. 1. Універсальні випробувальні машини INSTRON 

 
Сучасні випробувальні машини характеризується великою ходою траверси і 

широким діапазоном швидкостей випробування, а також більшість з них 
оснащені змінними захватами і оснащенням, що забезпечує вирішення 
широкого кола завдань. Дане випробувальне обладнання нового покоління 
дозволяє випробовувати матерали до 60 т.  

Наші подальші випробування зразків з деревини та композиційних 
матеріалів на їх основі ми будемо проводити на універсальній сучасній 
сервогідравлічній випробувальній машині СТМ-100. 

Машина характеризується великою ходою траверси і широким діапазоном 
швидкостей випробування, що при індивідуальній комплектації машини 
змінними захватами і оснащенням, забезпечує вирішення широкого кола 
завдань контролю якості у промисловості (Рис.2). 

Управління процесом випробувань здійснюється з комп’ютера. 
Захист від перевантажень і найбільш поширених помилок оператора 

закладені в програмному забезпеченні. Для захисту функціональних вузлів 
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випробувальної машини на рамі встановлені обмежувачі ходу траверси і кнопка 
екстреної зупинки. 

 

 
 

Рис. 2. Універсальна сервопривідна випробувальна машина UIT STM 100S. 
 

Інструментарій програми містить стандартну бібліотеку методів 
випробувань згідно нормативної документації. За попереднім погодженням з 
замовником можливе розширення стандартної бібліотеки необхідними для 
роботи стандартами чи встановлення додаткового модуля програмного 
забезпечення, що забезпечує можливість самостійно доповнювати стандартну 
бібліотеку.  

Отже, випробувальна машина СТМ-100 має широкий діапазон вимірювань і 
придатна для дослідження матеріалів. 

Висновки. 1. Проаналізовано випробувальні машини старого і нового 
зразків. 

2. Доведено те, що сучасні випробувальні машини та преси мають ряд 
суттєвих переваг. 

3. Описано можливості сервогідравлічної випробувальної машини СТМ-
100, яка буде застосована для подальших експериментальних досліджень. 
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АНАЛИЗ  ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ЗА ЖЕСТКОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 
НАГРУЗКИ 

 
Проанализированы испытательные машины старого и нового образцов. 

Доказано, что современные испытательные машины и прессы имеют ряд 
существенных преимуществ для измерения основных прочностных и 
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деформируемых характеристик различных материалов. Такое оборудование 
позволяет построить полные диаграммы деформирования, как за сжатия, так и 
за растяжения. 

Ключевые слова: материалы; испытательное оборудование; сжатие; 
растяжение; жесткий режим испытаний; полные диаграммы деформирования. 
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ANALYSIS OF TEST EQUIPMENT FOR INVESTIGATION  
OF MATERIALS UNDER A STRONG LOAD APPLICATION 

 
An analysis of modern testing equipment to establish the mechanical properties of 

different in structure and origin of building materials. As a result, it was established, 
that the most effective for testing are foreign electromechanical and servo-hydraulic 
machines of different configurations. It is determined that this type of technical 
systems allows to study different types of materials, including high-strength, 
compressive, tensile, bending and other types of loads in accordance with current 
international regulations. The article analyzes the principles of operation of the 
universal test machine INSTRON and the universal servo test machine UIT STM 
100S. The configuration of such modern technical systems involves the availability 
of electronic computers and software, which allows testing in automatic mode, 
program research factors, determine the current and maximum values of mechanical 
properties of building materials, perform mathematical calculation of characteristics, 
reproduce information on the device screen, build research diagrams in electronic and 
printed form. It has been found that the advantages of such test machines are a load of 
up to 60 tons. It was determined that the universal machine UIT STM 100S is 
characterized by a large traverse stroke and a wide range of test speeds, which allows 
to expand the solution of quality control problems in industry. It is also established 
that the UIT STM 100S has software that includes a standard library of test methods 
according to regulatory documentation. The advantages of such a machine are the 
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possible expansion of the standard information base necessary for the operation of the 
standards or the installation of an additional software module that provides the ability 
into independently supplement the standard library. Given the wide range of 
measurements of the universal testing machine UIT STM 100S, we envisage its use 
for the study of deciduous and coniferous wood in modern rigid test mode. 

Keywords: materials; test equipment; compression; tension; rigid test mode; 
complete deformation diagrams. 
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Одеська державна академія будівництва та архітектури 

 
АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОСЛАВНИХ 

ХРАМІВ ТА КОМПЛЕКСІВ СХІДНОГО ОБРЯДУ ЗАХІДНОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ 

 
Як зазначає назва, у статті йдеться про архітектурно-конструктивні 

особливості православних церков української діаспори, принципи їх розміщення 
в забудові міст та населених пунктах. Стаття освітлює умови та причини 
імміграції українського селянства; значення релігії у формуванні української 
діаспори, та церкви у налагодженні соціального аспекту життя, архітектурні 
принципи формування. Серед архітектури православних храмів української 
діаспори в Канаді, США та Австралії було виділено чотири типи 
архітектурно-просторових особливостей та сформовані основні 
архітектурно-конструктивні системи, які основані на українських храмах-
прототипах. В статті наведені таблиці та схеми, які ілюструють характерні 
приклади сакральних споруд західної діаспори поза межами українських 
етнічних земель. 

Ключові слова: сакральна архітектура; українська діаспора; українська 
православна церква Канади; США; Австралії; Західної Європи; архітектурно-
просторовий тип; архітектурна-конструктивна система.  

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні роки незалежності 

України дослідження архітектурної спадщини сакральних споруд української 
діаспори входить в нову фазу розвитку. Все ж таки, на даний момент бракує 
достатньої наукової бази, що висвітлює сакральний розвиток української 
діаспори, особливо православної храмової архітектури. В різні часи 
дослідженням проблеми сакральної архітектури та мистецтва української 
діаспори займалися як зарубіжні так і вітчизняні науковці, а саме: В. Куцевич, 
В. Слободян, П. Іванець, Б. Тимків, Р. Тимків, Б. Черкес, А. Борис, Р. Галишич, 
В. Проскуряков, Р. Жук, В. Січинський, Т. Геврик, Р. Павлишин та інші. 

У статті проф. В. Куцевича «Еволюція храмобудування в поселеннях 
української діаспори» висвітлюються етапи розвитку української діаспори та 
напрями формування сакральної архітектури всіх християнських конфесій.  

Метою дисертаційного дослідження А. Бориса стала необхідність 
визначення впливу архітектурного доробку Р. Жука на розвиток сакральної 
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архітектури Західної України, кінця ХХ - початку ХХІ століття. У роботі автор 
сповідує модернові течії західної архітектури ХХ століття, які вплинули на 
сакральне зодчество української діаспори, він приводить рекомендації щодо 
сучасного принципу формування архітектурно-просторових рішень церковних 
будівель, що ускладняються кризою еклектичних напрямків [2]. 

Схожа за напрямом дослідження є стаття В. Проскурякова «Архітектурна 
типологія просторів для громадської діяльності в церквах М.-Д. Німціва», де 
було проаналізовано архітектурні проекти сакральних будівель православної та 
інших християнських конфесій архітектором М.-Д. Німцівом для української 
діаспори в США, Франції, Бразилії. Проаналізовані архітектурно-конструктивні 
та архітектурно-планувальні аспекти, проекти збудованих храмів, та надані 
пропозиції щодо класифікації громадських просторів в українських цервах [11]. 

Доктор філософії Б. Тимків у своїй статті «Інтерпретація національних 
традицій у сакральній творчості митців української діаспори» акцентує увагу на 
тому, що дослідження та збереження художнього і мистецького надбання 
української діаспори набуло великої необхідності. Адже головним аспектом 
вивчення цієї проблеми є той факт, що доробок мистецьких та архітектурних 
витворів українських емігрантів є прикладом розвитку поза межами етнічних 
земель, де український народ зазнав соціально-культурних утисків та репресій в 
сакральній сфері за часів радянської влади [17]. 

В іншій статті, «Сакральна дереворізьба мистців західної української 
діаспори» Б. Тимків розкриває багатовікові українські традиції малярства, 
іконопису, декоративно-прикладного мистецтва, сакрального дереворізьблення, 
вони знайшли своє продовження в діаспорі, які гідно репрезентували духовні та 
мистецькі надбання українського народу поза межами етнічних земель, 
водночас ставши частиною світової культури [18]. Слід відзначити 
дисертаційну працю Р. Галишича, яка присвячена історії та етапам формування 
художньо-образних особливостей української церковної архітектури та 
інтер'єрів у східноєвропейському та західному зарубіжжі в ХХ ст.  

Автором статті була частково досліджена тема специфіки проектування на 
теренах західної української діаспори та продемонстровані кращі витвори 
українських та зарубіжних архітекторів, які будували як для католицьких, 
греко-католицьких парафій так і для православних релігійних громад, й 
результати були опубліковані в статті [19]. 

Серед фундаментальних праць у яких висвітлюється розвиток архітектури 
української діаспори є: «Енциклопедія Української Діяспори», являється 
галузевим енциклопедичним довідником українознавства в житті емігрантів з 
України; наукове видання праць Р. Павлишина «Українські церкви в 
Австралії»; книги Г. Прокопчука «Українські мистці в Німеччині» та І. Мірчука 



Містобудування та територіальне планування 175

«Мистецтво української діаспори. Повернуті імена» за ред. О. Федорука; книга-
каталог «Українські церкви Альберти» автором виступає мисткиня П. Іванець, 
яка на протязі десяти років їздила по преріях провінції Альберта, що в Канаді та 
відобразила на полотнах 160 церков українських емігрантів, серед яких майже 
половина – православні храми [8]. 

Метою публікації є дослідження православної архітектури західної 
української діаспори та визначення основних етапів формування і розвитку 
православного храмобудування за межами України. Завданням дослідження 
було проаналізувати архітектурно-просторову структуру доробку православних 
храмів Канади, США Австралії та Західної Європи. Визначити вплив 
української та європейської архітектури на формування православних храмів 
західної української діаспори. Виявити їх містобудівний характер 
розташування, стилістичні особливості та надати порівняльний характер 
архітектурно-конструктивних систем.     

Основна частина. Релігія завжди була силою єдності будь-якого народу, 
будь-якої національності. Вона слугує для підтримання зв’язків між віруючими, 
створює почуття віросповідної єдності, особливо під час релігійних дій. 

Специфічні політичні та економічні умови України наприкінці XIX ст., 
спіткали багатьох українців на виїзд до інших країн. Масова трудова еміграція 
українського селянства бере свій початок у 80-х p. XIX ст., та  набула більших 
масштабів на початку XX ст. В історії української імміграції чітко виділяються 
чотири хвилі імміграційного руху: перша – остання чверть ХІХ століття і до 
кінця першої Світової війни; друга – міжвоєнний період (1920 – 1940 рр.); третя 
– друга Світова війна та перша п’ятирічка по завершенню Великої Вітчизняної 
Війни; четверта – період з кінця ХХ століття до початку ХХІ століття [10].  

Як було зауважено вище, релігія поєднує людей, тому знаходячись в нових 
невідомих землях, церква відігравала помітну роль в соціальному житті 
віруючих українців. Вона об’єднувала іммігрантів, допомагала налагодити 
організацію їхнього культурного та мистецького аспектів життя; відродити 
традиції; вивчати рідну українську мову та перебувати у колі однодумців.  

Таким чином, українська православна церковна архітектура набула нового 
витку розвитку та становлення за межами етнічних українських земель. 
Дослідники в межі української діаспори виділяють два потоки імміграції 
українців. Перший, відзначився  розвитком православного храмобудування у 
країнах Східної Європи, а другий – досяг країн Північної і Південної Америки, 
Австралії і Океанії, та Західної Європи [3]. Отже, розглянемо докладніше 
ситуацію становлення української православної церкви в кожній з країн. 

Українська православна церква Канади (далі може скорочуватися до – 
УПЦК) була заснована у 1918 році. З 1990 року, знаходиться в юрисдикції 
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Вселенського патріарха. Відповідно даним, на червень 2021 року українська 
православна церква Канади налічує 241 парафію, більша частина яких має 
важливий історичний сенс для українських іммігрантів [20]. Серед архітектури 
православних храмів української діаспори в Канаді можна виділити чотири 
типи церков, створених архітектурно-просторовими особливостями розвитку. 

Перший архітектурно-просторовий тип православних сакральних споруд 
Канади багато спільного має із протестантськими базиліками, як зазначав у 
своїй книзі дослідник модерну ХХ ст. – Ч. Дженкс [5]. Сталося так тому що, 
перші храми Канади та США були зведені за проектами місцевих архітекторів, 
які не знали нашу історію, традиції, особливості світосприйняття та 
самобутність нашої архітектури [13]. Тому перші сакральні споруди УПЦК за 
об’ємно-просторовою композицією схожі з базиліками, у вигляді витягнутою в 
повздовжньому напрямку призмою з двосхилим дахом, іноді з прибудованими 
апсидами або притвором, що розділяють об’єм на сегменти. Масивність 
сакральних споруд навіяна впливом неороманського та неоготичного стилями. 
На даху деколи встановлювали одну - три невеликі гранчасті бані з конвіром 
(перехватом) на барабанах, що було характерним для українського бароко 
пізнього періоду [1].  

Одна з характерних відмінностей протестантських храмів від православних 
– відсутність пишних прикрас, зображень, символів, ікон і скульптурних 
об’ємів. Проте, є і прямі аналогії; наприклад, архітектурно-планувальна система 
протестантських церков складається з: вхідної зони, молитовної зали та місця 
для проповідей, що відповідає системі православних храмів – притвор, 
центральна частина (нава) та вівтар [4]. 

Серед прикладів першого архітектурно-просторового типу можна виділити 
такі церкви: Св. Марії в м. Теодорі, Св. Іоанна Хрестителя в м. Північному 
Батлфорді, Св. Димитрія в м. Вілна, Св. Георгія у м. Флін-Флоні, Св. Миколая у 
Кенорі, провінція Онтаріо, Св. Андрія в м. Торонто, Св. Трійці в м. Сарнія, 
провінція Онтаріо та в м. Саскатун, провінція Саскачеван. 

Другий архітектурно-просторовий тип православних храмів української 
діаспори в Канаді має схожість із архітектурою західного неоукраїнського 
стилю кінця ХІХ століття – першої половини ХХ століття. В більшій мірі, 
храмова архітектура цього типу представлена творчістю таких українських 
архітекторів як: Василь та Євген Нагірні, Лев та Іван Левинські, Яків 
Рудницький на інші. Одній групі церков другого типу притаманні – 
аскетичність форм; основна частина спрощеної форми; відсутність 
архітектурного декору на фасаді; перекриття основної частини (наос, рамені, 
вівтарна частина) двосхилим дахом; хрестоподібність в плані; симетричність 
споруди, відносно повздовжньої осі; розміщення великої восьмибічної бані на 
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четверику, в стилі українського бароко із заломами, конвіром та ліхтарем над 
центральною навою та інші. Прикладами скупчення цих особливостей можна 
назвати такі церкви як:  Св. Вознесіння в м. Аррані, Св. Іонна в м. Альберті, 
Святого Духа в м. Інсінгері, в м. Гудіві ті в м. Саскачевані, Успіння Пресвятої 
Богородиці в м. Верноні.     

Другій групі цього типу притаманне розташування двох або трьох 
баштових об’ємів із купольним завершенням. Звично, вони не вище головної 
бані церкви та прибудовані до кутів бабинця з двох сторін головної осі. Також, 
ці вежі можуть характеризуватись ліхтарем або глухим восьмигранним 
барабаном із барочною банею та маківкою з хрестом. Серед споруд цієї групи 
можна виділити такі: Святої Марії в м. Саскачевані, Святого Духа в м. Толстой, 
Св. Іонна в м. Вейрдейл, Всіх Святих в м. Камлупс, Святої Трійці в м. Кадворті, 
дерев’яна церква Всіх Святих в м. Смутсі та Св. Трійці в м. Принц-Альберті.  

Третій архітектурно-просторовий тип україно-канадських церков має 
змішаний характер першого та другого типів. Можливим це стало завдяки 
п’ятибаневому простору та хрещатого плану, ці елементи поєднують традиції 
барокових, неовізантийських та неороманських стилів із додаванням сучасного 
трактування форм. Найбільш яскравими представниками серед архітекторів 
української діаспори на землях Канади, Австралії та США,  – є архітектор 
Володимир Січинський. Він співпрацював із такими закордонними фахівцями 
як, А. Осадца, Ю. Ястремського, Ю. Кодака, С. Тимошенко, М.-Д. Німціва, М. 
Балаша та іншими. Архітектори прагнули досягти гармонічного поєднання між 
течіями модернізму та українським стилем минулого, особливо княжої доби та 
козацьким бароко. Серед п’ятибанних сакральних споруд можна виділити – 
храм на честь Св. Володимира в м. Садбері, Онтаріо, храм Св. Марії 
розташований в м. Монреалі, провінція Квебек, храм Св. Димитрія в районі 
Етобіко, провінція Онтаріо, Свято-Троїцький собор у м. Вінніпег та інші. 

Четвертий архітектурно-просторовий тип храмів української діаспори 
на канадських землях уособлює в собі поєднання модерну західних держав 
(особливо після реформ Другого Ватиканського Собору у 1962 – 1965 роках) та 
українських національних традицій у сакральній архітектурі. Велика 
різноманітність елементів та їх комбінацій спонукає розглядати особливості 
цього типу на прикладі зведених споруд. Наприклад, собор Успіння Пресвятої 
Богородиці, в м. Оттава, поєднує в собі український західний конструктивізм, 
структуралізм та елементи неоукраїнського стилів. Її просторова структура 
представляє собою цілісний об’єм, але у тектонічному відношенні складається з 
трьох різних масштабів – нижній об’єм, в якому розміщений одноповерховий 
стилобат; середній – основний об’єм храм; верхній, який утворюють прозорі 
купола і головна баня, із суцільним заскленням барабану. Церква Св. Трійці в 
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м. Канора, провінція Саскачеван, й собор на честь Св. Володимира в м. 
Віндсор, провінція Онтаріо – також представники модерністичної православної 
архітектури, в якій сміливо закладені багатокутові віконні прорізи фасадів та 
постконструктивні кутові залами покрівлі. 

Українська православна церква в США. Свою діяльність церква 
розпочала у 1918 р., тоді ж, священнослужителі існуючих єпархій, 
православних та католицьких, вирішили, що українське населення Сполучених 
Штатів досягло рівня мати власну юрисдикцію, з урахуванням етнічної 
ідентичності [21]. В Нью-Йорку, у катедрі св. Володимира в 1950 році, всі 
парафії Американської-Української Православної Церкви в США (далі УПЦ в 
США) під керівництвом архієпископа Іоанна Теодоровича та більшості парафій 
УПЦ в США, підписали Акт про Об’єднання. Отже, з цього моменту 
Українська Православна Церква в Америці має статус автокефалії у складі 
Константинопольського патріархату, що налічує дві Єпархії, 115 парафій, два 
монастиря, п’ять місій [21]. Перша Українська Церква була створена в 
Північній Америці в Шенандоа, штат Пенсільванія в 1884 року під духовним 
керівництвом преподобного Іоанна Воланського [14]. В американо-українських 
сакральних спорудах були зроблені спроби мінімалістичного проектування, які 
відзначалися лаконічністю і взагалі, відрізнялися від звичайного житла – 
наявністю гранчастих бань та хрестів на завершенні.  

Після Другої Світової Війни потік іммігрантів збільшився та поповнив 
ряди українських громад, що зумовлює розвиток храмобудування та розвитк 
багатобарвної архітектурної стилістики. Подібно до україно-канадської школи 
православного зодчества, в Сполучених Штатах Америки виділимо також 
чотири архітектурно-просторові типи. 

Перший архітектурно-просторовий тип православних сакральних споруд 
в Сполучених Штатах можна виділити, як еклектичний. Архітекторами були 
запозичені риси візантійського, неоготичного та неороманського стилів; 
збереження базилікального типу; використання елементів народної дерев’яної 
архітектури та архітектури козацького бароко; та впровадження сучасних 
будівельних конструкцій та матеріалів. Серед церков цього типу виділяється 
кафедральний собор – символ Української православної церкви в США, церква-
памятник Св. Андрія Первозванного (1955 – 1965 рр.). Юрій Степанович Кодак 
– архітектор, у своєму проекті поєднав стиль українського бароко з 
модерністськими інтерпретаціями та відповідним використанням сучасних 
матеріалів. Несучі елементи будівлі виконанні з металевого каркасу, а для 
облицювання  –  вентиляційний фасад та фібробетонні плити, на той час, це 
були новаторські рішення у проектуванні сакральних об'єктів [15]. Також до 
споруд цього типу  можна віднести такі як: церква Св. Петра і Павла в м. 
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Карнегі, штат Пенсильванія; Св. Вознесіння в м. Мейплвуд, штат Нью-Джерсі; 
Св. Луки в м. Ворнерс, штат Нью-Йорк; Святої Трійці в м. Трентон, штат Нью-
Джерсі; Св. Михаїла в м. Скрентон, штат Пенсильванія; Св. Михаїла в м. Сан-
Франциско, штат Каліфорнія; Православний центр Св. Андрія в м. Лос-
Анжелес, штат Каліфорнія; Св. Володимира в м. Лос-Анжелес (рис. 2,3) 

Другий архітектурно-просторовий тип відзначився «цитуванням» або 
«стилізаторством». Цей напрям передбачає використання прямого цитування 
історичних стилів сакральної архітектури українських земель у загальній 
об’ємно-просторовій композиції, (Термін «стилізація» та «стилізаторство» 
вперше запропоновані Е. І. Кіріченко). Серед таких храмів можна виділити: 
Православний комплекс Св. Катерини в м. Арден-гілс, штат Міннесота 
(адміністративно-житлові корпуса прибудовані до підведеної частини 
п’ятибаного храму в стилі українському необароко); храм Св. Покрови 
Пресвятої Богородиці в м. Рочестер, штат Нью-Йорк та в м. Саутфілд, штат 
Мічиган (має прямі архітектурно-композиційні аналогії з Військовим 
Микільським собором в Києві у стилі «мазепинського» бароко, який був 
побудований у 1696 році, а зруйнований у 1934 році); храм Покрови Пречистої 
Богородиці в м. Аллентаун, штат Пенсильванія (репліка типових проектів 
русько-візантійських храмів XIX); каплиця св. Апостола Фоми в м. Емлентон, 
(репрезентація бойківської школи дерев’яного зодчества);  та багато інших. 

Третій архітектурно-просторовий тип україно-американських церков має 
напрям «стилізація», що передбачає збільшення кількості одних елементів на 
користь інших та, навіть, створює загальну форму для досягнення цілісного 
стильового враження. Цей ефект досягається творчими переробками 
українських історичних стилів. Цей напрям в методиці проектування 
представлений такими храмами, як: собори Св. Петра і Павла в м. Вілмінгтон, 
штат Делавер; Св. Петра і Павла в м. Міллвілл, штат Нью-Джерсі; Св. Івана 
Хрестителя в м. Джонсон Сити, штат Нью-Йорк; Св. Петра і Павла в м. 
Янгстаун, штат Огайо та інші (рис. 2,3). 

Четвертий архітектурно-просторовий тип храмів української діаспори в 
Америці характерний своїм модерністським та абстракціоністським напрямком, 
застосування геометризації, апроксимації та спрощення форм. Серед таких 
храмів: кафедральний собор Св. Володимира в м. Філадельфія, штат 
Пенсильванія; церква Св. Петра і Павла в м. Пейлос-Парк, штат Іллінойс; храм 
Св. Покрови Пресвятої Богородиці в м. Нью-Хевен, штат Коннектикут. 

Наглядно, типи архітектурно-конструктивних систем із існуючими 
прикладами церков наведено у рис. 1 
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Рис. 1. Типи стильового вирішення сакральних споруд української діаспори 

 
Українська православна церква в Австралії. Імміграція до Австралії 

почалася у 1940-х роках ХХ ст. Основну частину діаспори формувала 
інтелектуальна хвиля імміграції, яка була спричинена подіями Другої світової 
війни та сталінськими переслідуваннями і репресіями. З 1948 року православні 
священники, які приїжджають до Австралії, створюють перші єпархії, що 
звичайно сприяло розвитку сакрального мистецтва та храмобудування. Але в 
2015 році Українська православна церква діаспори, яка діяла на території 
Західної Європи, Австралії, Нової Зеландії та Латинської Америки була закрита 
та більшість єпархій донині має невизначений канонічний характер й 
залишається у повній канонічній ізоляції. [6]. Відразу після появи української 
еміграції, церкви стали центрами не  лише релігійного, а й громадського життя. 
При парафіях виникли перші  українські школи, хори, бібліотеки. Церкви 
видають ряд журналів, газет і бюлетенів [7; 9; 16]. Розглянемо особливості 
православної архітектури української діаспори в Австралії на прикладі таких 
споруд, як: церква Святого Андрія Первозванного в м. Аделаїда, яка 
виділяється своєю модерністичністю, та схожістю з сакральними будівлями 
українських греко-католиків у Канаді (архітектором яких виступав Радослав 
Жук). У цій споруді переважає мотив арок, вони використовуються на 
головному фасаді із повним заскленням; арки підтримують семантичний образ 
репрезентації україно-християнської традиції. 
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Церква Св. Миколая Чудотворця в м. Брисбен, столиця штату Квинсленд, 
подібна за образом до вищерозглянутої споруди, але більш скромніша за 
архітектурою. Церква із односхилим дахом та трьома напівкруглими арковими 
обємами на головному фасаді – представник «хатнього типу» споруди. 

Цікавим об’єктом є Український Православний Центр, пам'ятник 1000-
ліття Хрещення України в Канберрі. Архітектором цього комплексу виступає 
Ю. Денисенко. В ньому розкрита асоціативна семантика архаїчних українських 
центричних церков слобожанського типу козацького бароко (церква Параскеви 
в с. Зарубинці на Черкащині, Україна). На основі цього народного типу 
сформувалася основа композиція висотно-ярусної, триверхої церкви Св. 
Миколая православного центру. Замість традиційного зрубу, храм обкладений 
цеглою, а конструктивна схема складається з металевого каркасу і ферм, що 
наближає інтер’єр церкви до традицій каркасно-фахверкового будівництва. 
Гранчасті площини стін церкви оздоблені мозаїчними творами святих-
фундаторів християнства на київських землях, здебільше мають вузьку, 
довгасту вгору трапеційну форму. Також у комплекс входить сама церква 
Св. Миколая та адміністративно-житлова зона, в якій розміщується житлові 
приміщення, музейні й архівні кімнати (рис. 2,3). 

Українська православна церква в Західній Європі виділяється такими 
сакральними спорудами як: церква Святого Архистратига Михаїла у м. Генк, 
Бельгія, що стала головним центром святкування 1000-ліття Хрещення Русі у 
Західній Європі. Представляє собою п’ятибану храмову будівлю, яка збудована 
між 1984 – 1986 роками, за проектом архітектора-інженера Гвідо Валграве. 
Споруда зведена з урахуванням архітектурних традицій храмової спадщини 
України, особливо, центральноукраїнського подніпрянського типу дерев’яного 
зодчества, якому притаманно висотно-ярусна композиція. Більша частина 
парафій УПЦ в діаспорі західної Європи не мають своїх окремих храмів, тому 
виділяються декілька типів релігійного існування західноєвропейських єпархій:  

• Релігійна громада володіє власним приміщенням; 
• Релігійна громада володіє колишніми церквами католиків або 

протестантів;  
• Релігійні громади з орендованими приміщеннями (літургії проходять в 

діючих католицьких або протестантських храмах);  
• Релігійні громади без постійних сакральних осередків. 
На початку 2019 року нараховується близько двадцяти парафій УПЦ в 

діаспорі західної Європи. Як було зазначено вище, з 2015 року 
західноєвропейські єпархії української православної церкви припинили 
існування та мають не вирішений канонічний статус  наряду з парафіями у 
Латинській Америці, Австралії та Нової Зеландії. 
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Таблиця 1.  
Перелік сакральних споруд, які зазначені у схемі 

№ Назва Розташування 
КАНАДА 

1 Михайлівська церква Регіна , Саскачеван 
2 Церква Всіх Святих Мелфорт , Саскачеван 
3 Собор Святого Володимира Онтаріо, Торонто 
4 Свято-Преображенська церква Йорктон , Саскачеван 
5 Церква Іоанна Хрестителя Північний Балтфорд, Сакачеван 
6 Церква Святого Духа Бринсли, Альберта 
7 Церква Святого Іллі Рокстон, Саскачеван 
8 Церква Пресвятої Бгородиці Канора, Саскачеван 
9 Церква Святого Духа Уиткоу, Саскачеван 

10 Церква Святого Михайла Уейко, Саскачеван 
11 Церква Святої Трійці Смокі-Лейк, Альберта 
12 Свято-Троїцька Церква Принц-Альберт, Саскачеван 
13 Михайлівська церква Піщане Озеро, Манітоба 
14 Владимирська церква Гамільтон Онтаріо 
15 Софієвський собор Монреаль, Квебек 
16 Церква Святих Петра і Павла Альберта, Канада 
17 Цервка Святої Марії Хамелін, Альберта 

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ 
1 Собор Святого Миколая Лейквуд, Огайо 
2 Церква Пресвятої Богородиці Джонс Сіті, Оклахома 
3 Церква Святих Петра і Павла Ліндора, Пенсільванія 
4 Церква Святого Михаїла Вунсокет, Рот-Айленд 
5 Церква Святого Петра і Павла Карнегі, Пенсільванія 
6 Собор Святого Андрія Первозванного  Саут-Баунд-Брук, Нью-Джерсі 
7 Собор Покрови Пречистої Богородиці Аллентаун, Пенсільванія 
8 Собор Святого Володимира  Кливленд, Огайо 
9 Церква Святих Петра і Павла Янгстаун, Огайо 

10 Церква Святого Михайла  Хаммонд, Індіана 
11 Церква Святої Катерини Арден Гілс, Мінесота 
12 Церква Святого Михайла  Балтимор, Меріленд 
13 Андріївська Церква  Блумінгдейл, Іллінойс 

АВСТРАЛІЯ 
1 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Стратфілд -Вест, Сідней 
2 Церква Преображення Господнього Блектаун, Сіднею 
3 Церква святого Афанасія Ґранвілл, Сіднею 
4 Церква Покрова Пресвятої Богородиці Ессендон, Мельбурна 
5 Церква Святого Андрія Первозванного Кілкенні, Аделаїда 
6 Церква Святого Миколая Чудотворця Сади Маккей, Тернер 
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Рис. 2. Архітектурно-конструктивні схеми православних храмів західної української 

діаспори (частина 1) 
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Рис. 3. Архітектурно-конструктивні схеми православних храмів західної української 

діаспори (частина 2) 
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У Таблиці наведено перелік сакральних споруд, які зазначені у схемі. 
Кожному з храмів відповідає номер на рисунку 2 та 3.  

Переглянувши сакральні споруди, було виділено типи їх розміщення. 
Відносно типу населеного пункту – інтегрований в міську забудову 
(багатоповерхівок); інтегрований у приміську житлову структуру та 
розташування за межами міста, в оточенні лісу, прерій. Та відносно розміщення 
у структурі населеного пункту – в структурі рекреаційної зони; в структурі 
духовного центру; в угрупуванні сакральних християнських споруд інших 
конфесій в міські забудові та у структурі меморіальної зони (кладовища). Рис.4. 

 

 
Рис. 4. Містобудівні принципи розміщення православних храмів  

західної діаспори українців 
 

Висновки. Було проаналізовано 180 православних церков Канади, 60 
 церков США, 12 православних храмів Австралії та сакральні споруди Західної 
Європи української діаспори. Встановлені основні архітектурно-конструктивні 
системи, містобудівні умови розміщення храмів та храмових споруд, а також 
висвітленні стилістичні пошуки архітектурного доробку православної діаспори. 
Різноманіття архітектурно-конструктивних систем (базилікальна, хрещато-
базилікальна, багатодільні, ротондальні, хрестоподібні, тридільні) та 
архітектурно-стильових ознак (українскього необароко, українського модерну, 
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неокласицизм, неоукраїнський стиль, постмодернізм, неовізантизм, школи 
народного дерев’яного зодчества) підтверджує той факт, що митці, архітектори 
зберегли та примножили традиції української культури поза межами 
українських земель. Архітектори української діаспори мали можливість 
будувати сакральні будівлі в той період, коли на етнічних землях цей процес 
був призупинений радянською владою, несли відповідальність не тільки за 
вивчення основних досягнень європейського мистецтва, а й за створення 
власних оригінальних надбань. Цікавим є той факт, що перші православні 
парафії, які з’являлися на теренах Канади та США зберігали «генетичний код» 
дерев’яного храмобудування та національні традиції українського побуду, 
нібито емігрували не тільки великими сім’ями, а й цілим культурним 
прошарком на прерії Північної Америки та Канади. До нині зустрічаються 
українські поселення на території канадських провінцій, де виключно 
українська православна церква має домінантний характер.  

Розглянуті та встановлені основні містобудівні умови розташування 
українських православних храмів по відношенню населеного пункту чи міста та 
приведена її типологічна класифікація.        

Підтверджено, що більшість релігійних громад у західній діаспори були 
відірвані від рідної землі й не мали широкої змоги продовжувати набуті 
мистецькі витвори української нацією, архітектурно-просторові образи 
православних споруд діаспори мали еклектичний напрям, що характеризується 
колоборацією із європейськими традиціями, тому більшість храмів 
переселенців мали знаковий характер. Для розвитку українського мистецтва 
важливо те, що творчий потенціал митців діаспори складається із представників 
переселенських родин різних регіонів України, тому сучасне українське 
мистецтво в еміграції мало змогу розвиватися як всеукраїнське надбання.   
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Одесская государственная академия строительства и архитектуры 

 
АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ И КОМПЛЕКСОВ ВОСТОЧНОГО ОБРЯДА 
ЗАПАДНОЙ УКРАИНСКОЙ ДИАСПОРЫ 

 
Как отмечает название, в статье говорится об архитектурно-

конструктивных особенностях православных церквей украинской диаспоры и 
принципы их размещения в застройке городов и населенных пунктах. Статья 
освещает условия и причины иммиграции украинского крестьянства; значение 
религии в формировании украинской диаспоры, и церкви в налаживании 
социального аспекта жизни, архитектурные принципы формирования. Среди 
архитектуры православных храмов украинской диаспоры в Канаде, США и 
Австралии было выделено четыре типа архитектурно-пространственных 
особенностей и сформированы основные архитектурно-конструктивные 
системы, основанные на украинских храмах-прототипах. В статье приведены 
таблицы и схемы, иллюстрирующие характерные примеры сакральных 
сооружений западной диаспоры за пределами украинских этнических земель. 

Ключевые слова: сакральная архитектура; Украинская диаспора; 
Украинская православная церковь Канады; США; Австралии; Западной 
Европы; архитектурно-пространственный тип; архитектурная-конструктивная 
система. 
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ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTIVE FEATURES OF ORTHODOX 
CHURCHES OF THE WESTERN UKRAINIAN DIASPORA 

 
As the title implies the paper deals with the architectural and design features of 

the Orthodox Churches of the Western Ukrainian Diaspora, the principles of their 
placement in the development of cities and towns. The purpose of the publication is 
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to study the Orthodox architecture of the Ukrainian diaspora, to determine the main 
stages of formation, development of Orthodox Church building outside Ukraine. 

The article spotlights a number of political, economic and social circumstances 
that have forced many Ukrainians to travel to other countries. The four largest waves 
of immigration have been identified. The importance of religion in the formation of 
the Ukrainian diaspora, which united immigrants, helped to organize their cultural 
and artistic aspects of life; revive traditions; to study the native Ukrainian language 
and be in the circle of like-minded people. Thus, Ukrainian Orthodox church 
architecture developed and became outside the ethnic Ukrainian lands. 

At the moment, there is a lack of sufficient scientific base that covers the sacred 
development of the Ukrainian diaspora, especially Orthodox church architecture. The 
article presents scholars who have studied the architecture, art, culture and Orthodox 
shrines of the Ukrainian diaspora. 

The article examines countries such as Canada, the United States, Australia and 
Western Europe. The author identifies architectural and design features and urban 
planning principles based on four architectural and spatial types. 

Such stylistic trends as: eclectic were common; "Citation" of a certain style of 
architecture or "stylization"; creative reworking of historical styles of Ukrainian 
architecture "stylization"; modernist-abstract, which is characterized by 
geometrization and continuous simplification of form. To illustrate these statements, 
the author of the article developed diagrams and tables. 

In conclusion, the purpose and objectives of the publication based on the studied 
temples were revealed. About 180 Orthodox churches in Canada, 60 churches in the 
United States, 12 Orthodox churches in Australia and sacred buildings in Western 
Europe of the Ukrainian diaspora were analyzed.  

Keywords: sacred architecture; Ukrainian diaspora; Ukrainian Orthodox Church 
of Canada; USA; Australia; Western Europe; architectural-spatial type; architectural-
constructive system. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ 

ПЕРЕМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДО ЦЕНТРІВ ТЯЖІННЯ ВІДПОВІДНО 
ДО ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ТЕРИТОРІАЛЬНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ 

 
Процес забезпечення розвитку територій є багатофункціональним та 

має системний характер. Поняття розвитку визначає такі трансформації 
системи, які пов'язані зі зміною її кількісних та якісних характеристик шляхом 
реалізації структурних перетворень. Традиційно склалося, що розвиток 
систем розселення населення є багатофакторною системою, яка піддається 
впливу ряду зовнішніх та внутрішніх факторів. Ускладнення функціонування 
містобудівних систем проходить, в першу чергу, під впливом зростання 
кількості населення через розширення економічного потенціалу території. 
Аналізуючи поліфункціональність містобудівних систем, доцільно 
запропонувати модель просторово-організаційних елементів, які у взаємодії та 
синергетичному розвиткові забезпечують ефективне функціонування 
території. Модель містобудівної системи доцільно розглядати з точки зору 
аналізу наступних блоків елементів: економічних, соціальних, екологічних та 
просторових. Дана модель представляє елементи містобудівної системи. 
Аналізуючи системи розселення населення та просторово-територіального 
планування доцільно зазначити, що забезпечення потреб населення та процесів 
соціально-економічного розвитку територій визначається шляхом окреслення 
зон впливів окремих центрів, що виконують ряд економічних, соціальних, 
екологічних та просторових функцій. Межі впливу таких центрів 
визначаються сукупністю соціально-економічних зв’язків та залежать від 
масштабності центру впливу його економічного розвитку та ступеня 
урбанізації. Відповідно до проведеного аналізу у статті визначено тенденції 
розвитку регіонів України. Проводиться аналіз та формується комплекс 
пріоритетів розвитку базових центрів тяжіння для кожного регіону, 
відповідно до якого розроблено картографічну проекцію процесів переміщення 
населення до базових центрів тяжіння у межах території України. 
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Ключові слова: містобудівна система; процеси розселення; 
привабливість територій.  

 
Постановка проблеми. Традиційно склалося, що розвиток систем 

розселення населення є багатофакторною системою, яка піддається впливу ряду 
зовнішніх та внутрішніх факторів. Ускладнення функціонування містобудівних 
систем проходить, в першу чергу, під впливом зростання кількості населення 
через розширення економічного потенціалу території. На початку ХХ століття, 
що характеризувався розвитком процесів індустріалізації, розвиток 
промисловості відгравав ключову роль у розселенні населення. Із підвищенням 
рівня продуктивності праці та автоматизацією процесів виробництва 
суспільство перейшло в епоху постіндустріального розвитку, який 
характеризувався підвищенням ролі соціальних факторів, що впливали на 
розвиток містобудівних систем. Зараз суспільство розвивається в епоху 
інформатизації та цифровізації усіх процесів соціально-економічного розвитку, 
в тому числі, і містобудівних систем. Характер розвитку даного суспільства 
визначає вимоги до забезпечення функціонального призначення територій та 
ставить нові пріоритети їх розвитку. В епоху інформаційного суспільства 
доступність економічних та соціальних благ тісно пов’язана із доступністю до 
інформації, отже, доцільно визначити  нові вимоги до побудови систем 
містобудування. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розвиток містобудівних 
систем має високу актуальність, питаннями пошуку ефективних шляхів 
розвитку територій у своїх фундаментальних дослідженнях займалися 
М.М. Дьомін, М.М. Габрель, В.М. Бабаєв, І.В. Гукалова [1-4]. Проте 
залишаються невирішеними окремі аспекти формування інформаційно-
аналітичного забезпечення оцінки процесів розвитку територій. 

Мета та завдання. Метою дослідження є розробка структурно-логічної 
моделі формування територіальної привабливості центрів та моделювання 
потоків населення до базових центрів тяжіння у рамках регіонів України. 

Відповідно до поставленої мети вирішуються наступні задання: 
- проаналізовано тенденції розвитку регіонів, 
-  визначено пріоритети розвитку базових центрів тяжіння для 

кожного регіону, 
- розроблено картографічну проекцію процесів переміщення 

населення до базових центрів тяжіння у межах території України. 
Виклад основного матеріалу. Аналізуючи системи розселення 

населення та просторово-територіального планування доцільно зазначити, що 
забезпечення потреб населення та процесів соціально-економічного розвитку 
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територій визначається шляхом окреслення зон впливів окремих центрів, що 
виконують ряд економічних, соціальних, екологічних та просторових функцій. 
Межі впливу таких центрів визначаються сукупністю соціально-економічних 
зв’язків та залежать від масштабності центру впливу його економічного 
розвитку та ступеня урбанізації. Проте, за рядом таких показників (наприклад 
екологічних) деякі центри матимуть і зворотні зв’язки із периферією, яка 
матиме більш потужні туристсько-рекреаційні ресурси, озеленену територію, 
сприятливішу екологічну ситуацію тощо [1-3]. Отже, доцільно проаналізувати 
фактори впливу на міжселітебні процеси, процеси прикладання праці, 
відпочинку та інші фактори, що впливають на переміщення населення. 

Пропонується визначити зв’язки центрів та периферії відповідно до 
запропонованої моделі. Проаналізуємо застосування даної моделі на прикладу 
українських міст – рис. 1. 

 

 
.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Зони впливу та межі регіональних містобудівних систем 

 
Найбільшим центром тяжіння населення в Україні є столиця Київ. За 

даними Державного комітету статистики України наявне населення міста 
складає 2 951 598 осіб. Спостерігається тенденція до постійного зростання 
кількості населення, адже місто Київ виконує багато економічних функцій 
містобудівної системи, зокрема [3, 5-8]: 

- має найвищу інвестиційну привабливість, 
- найвищий рівень зайнятості та оплати праці, 
- високу підприємницьку активність (за зареєстрованою кількістю ФОП), 
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- має високе матеріально-технічне забезпечення операційних процесів 
наявних на території виробництв завдяки застосуванню інноваційних 
технологій та високого ступеня залучення інвестицій. 

Наступними містами за рівнем привабливості, що суттєво впливають на 
міграційні процеси населення є міста Харків, Львів, Одеса та Дніпро. Ці міста 
мають аналогічно високі показники економічного блоку функцій містобудівної 
системи. За фактичною ієрархією населення міст-центрів містобудівних систем 
ці міста можна визначити як регіональні центри. Київ є центром тяжіння, в 
першу чергу, населення центральних областей (Чернігівської, Полтавської, 
Черкаської, Житомирської, Вінницької, Рівненської, Сумської, Хмельницької, 
Волинської) [9]. Всі інші області мають нижчий рівень зв’язків із Київським 
центром, оскільки мають прив’язку також до міжобласних центрів (Харків, 
Львів, Одеса, Дніпро), проте, при цьому, ці області також мають певні 
міграційні зв’язки із Київським центром, що відображено на карті рис. 1 менш 
жирними стрілками. У місті Києві спостерігається міграційний приріст 
населення (у 2020 році  на 2024 особи більше, ніж у 2018 році). Всього 
мігрувало до Києва із інших областей та безпосередньої із самої Київської 
області 31 195 осіб. За даними Державного комітету статистики, що надаються 
без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 
м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та 
Луганській областях. Збільшилися міграційні потоки населення із Донецької та 
Луганської областей, а також АРК у зв’язку із тимчасовою окупацією та 
воєнними діями [10].  

Харків як міжобласний центр, має високий рівень міграційних зв’язків із 
такими областями як Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька, 
Полтавська, Сумська. Харків є центром міграційних потоків для cхідних та 
південно-Східних областей України. Кількість міграційних прибуттів по 
Харківській області склала 27924 у 2019 році. Показники міграційних зв’язків 
міста Харкова показані на рис. 1. 

Центром міграційного тяжіння південного регіону є Одеса. Одеса має 
велику перевагу перед іншими містами щодо можливостей розвитку економіки 
– великий порт, який приймає промислові та торгові вантажі, що забезпечує 
високу підприємницьку та інвестиційну активність у місті. До Одеси тяжіють 
Миколаївська, Херсонська області, АРК. Меншими міграційними зв’язками є 
зв’язки Одеси з Вінницею, Кіровоградом, Чернівцями, що пов’язане з їх 
паралельним тяжінням до центрів-Києва та Львова. 

Центром міграційних процесів на Заході України є місто Львів, яке має 
високий підприємницький, інвестиційний потенціал (у в’язку із вдалим 
географічним розташуванням на межі із Європейським Союзом, транспортною 
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доступністю). До цього міжобласного центру тяжіють Хмельницька, 
Волинська, рівненька, Івано-Франківська, Чернівецька області. Меншими є 
міграційні тяжіння населення із Закарпаття. Хоча ця область межує зі 
Львівською, проте через особливості історичного розвитку (оскільки довгий час 
територія сучасної Львівщини була під протекторатом Польщі, а територія 
сучасної Закарпатської області – Угорщини), побут та особливості розвитку 
населення у цих областях мають суттєві відмінності.  

Дніпропетровська область та місто Дніпро також мають зв’язки 
міграційного тяжіння із центральними областями, але вони не такі потужні 
через наявність на перетині транспортних шляхів великих центрів Східного 
регіону та Центрального регіону – Харкова та Києва. Міграційні зв’язки 
Дніпропетровської області представлені на рис. 1. 

Отже, за аналізом міграційних зв’язків було визначено наступні центри 
тяжіння населення, що мають високі показники економічного блоку функцій 
системи містобудування, а саме: Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпро. 

Висновки та пропозиції подальших досліджень. Отже, в результаті 
проведеного аналізу визначено центри привабливості населення, які 
сформовані в Україні. Аналізуючи потоки переміщення населення було 
виділено блоки впливу факторів на привабливість територій: економічний, 
соціальний, екологічний, транспортно-просторовий. Розробка та конкретизація 
чинників впливу на процеси розселення у рамках даних блоків буде розроблена 
у подальших дослідженнях.  
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ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ  АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ПРОЦЕССОВ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ К ЦЕНТРАМ 
ПРИТЯЖЕНИЯ В СООТВЕСТВИИ С ФАКТОРАМИ ВЛИЯНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ  
 
Процесс обеспечения развития территорий многофункциональный и 

имеет системный характер. Понятие развития определяет трансформации 
системы, связанные с изменением ее количественных и качественных 
характеристик путем реализации структурных преобразований. Традиционно 
сложилось, что развитие систем расселения населения является 
многофакторной системой, подверженной влиянию ряда внешних и внутренних 
факторов. Усложнение функционирования градостроительных систем 
проходит, в первую очередь, под влиянием роста населения через расширение 
экономического потенциала территории. Анализируя полифункциональность 
градостроительных систем, целесообразно предложить модель 
пространственно-организационных элементов, во взаимодействии и 
синергетическом развитии обеспечивают эффективное функционирование 
территории. Модель градостроительной системы целесообразно рассматривать 
с точки зрения анализа блоков элементов: экономических, социальных, 
экологических и пространственных. Данная модель представляет элементы 
градостроительной системы. Анализируя системы расселения населения и 
пространственно-территориального планирования целесообразно отметить, что 
обеспечение потребностей населения и процессов социально-экономического 
развития территорий определяется путем определения зон влияния отдельных 
центров, выполняющих ряд экономических, социальных, экологических и 
пространственных функций. Пределы влияния таких центров определяются 
совокупностью социально-экономических связей и зависят от масштабности 
центра его экономического развития и степени урбанизации. Согласно 
проведенному анализу в статье определены тенденции развития регионов 
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многофакторной системой, подверженной влиянию ряда внешних и внутренних 
факторов. Усложнение функционирования градостроительных систем 
проходит, в первую очередь, под влиянием роста населения через расширение 
экономического потенциала территории. Анализируя полифункциональность 
градостроительных систем, целесообразно предложить модель 
пространственно-организационных элементов, во взаимодействии и 
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с точки зрения анализа блоков элементов: экономических, социальных, 
экологических и пространственных. Данная модель представляет элементы 
градостроительной системы. Анализируя системы расселения населения и 
пространственно-территориального планирования целесообразно отметить, что 
обеспечение потребностей населения и процессов социально-экономического 
развития территорий определяется путем определения зон влияния отдельных 
центров, выполняющих ряд экономических, социальных, экологических и 
пространственных функций. Пределы влияния таких центров определяются 
совокупностью социально-экономических связей и зависят от масштабности 
центра его экономического развития и степени урбанизации. Согласно 
проведенному анализу в статье определены тенденции развития регионов 
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Украины. Проводится анализ и формируется комплекс приоритетов развития 
базовых центров притяжения для каждого региона, согласно которому 
разработана картографическая проекция процессов перемещения населения в 
базовые центры притяжения в пределах территории Украины. 

Ключевые слова: градостроительная система; процессы расселения; 
привлекательность территорий. 
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THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF SIMULATION OF 
PROCESSES OF POPULATION MOVEMENT TO GRAVITY CENTERS 
ACCORDING TO FACTORS OF INFLUENCE ON THE TERRITORIAL 

TERRITORIAL 
 
The process of ensuring the development of territories is multifunctional and 

has a systemic nature. The concept of development defines such transformations of 
the system, which are associated with changes in its quantitative and qualitative 
characteristics through the implementation of structural transformations. 
Traditionally, the development of resettlement systems is a multifactorial system that 
is influenced by a number of external and internal factors. The complication of the 
functioning of urban systems is, first of all, under the influence of population growth 
due to the expansion of the economic potential of the territory. Analyzing the 
multifunctionality of urban systems, it is advisable to offer a model of spatial and 
organizational elements that in interaction and synergistic development ensure the 
effective functioning of the territory. The model of urban planning system should be 
considered in terms of analysis of the following blocks of elements: economic, social, 
environmental and spatial. This model represents the elements of the urban system. 
Analyzing the systems of population resettlement and spatial planning, it is worth 
noting that meeting the needs of the population and the processes of socio-economic 
development of territories is determined by outlining the areas of influence of 
individual centers that perform a number of economic, social, environmental and 
spatial functions. The limits of influence of such centers are determined by a set of 
socio-economic ties and depend on the scale of the center of influence of its 
economic development and the degree of urbanization. According to the analysis, the 
article identifies trends in the development of the regions of Ukraine. The analysis is 
carried out and the complex of priorities of development of the basic centers of 
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gravity for each region is formed, according to which the cartographic projection of 
processes of movement of the population to the basic centers of gravity within the 
territory of Ukraine is developed. 

Keywords: urban planning system; resettlement processes; attractiveness of 
territories. 
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ПРОБЛЕМИ РЕНОВАЦІЇ ПАРКІВ МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ 

 
Обгрунтовано проблему реновації міських просторів у співвідношенні 

містоутворюючих зон (промислових, сельбищних і рекреаційних) і «човникової 
міграції» для урбанізованих міст України на прикладі реновації унікальних 
об’єктів міста Запоріжжя – заводських парків. Простежено розвиток 
паркових зон у зв’язку з розвитком міста. Визначено шляхи вирішення проблем 
реновації міських просторів у співвідношенні містоутворюючих зон. 
Представлено комплексну архітектурну концепцію ув’язки парково-
рекреаційних зон, забудови центральної частини міста Запоріжжя і острова 
Хортиця. 

Ключові слова: заводські парки; урбанізація міста; реновація; міський 
простір; рекреаційна зона; містоутворююча зона; човникова міграція; 
конструктивізм; периметральна забудова. 
 

Постановка проблеми. Для урбанізованих міст України набирають 
актуальність питання порушення балансу промислових, сельбищних і 
рекреаційних зон. Ця проблема сьогодні притаманна й унікальному місту 
Запоріжжя, зважаючи на все більше загострення екологічної обстановки. 
Наприклад, період активної забудови та урбанізації міста супроводжувався 
влаштуванням заводських парків, назви яких залишаються практично 
незмінними – парк Металургів, парк ЗТЗ, парк Енергетиків та ін. 

В останні десятиліття змінився баланс між містоутворюючими зонами. 
Якщо 60-70 років тому такі зони перебували в межах пішохідної доступності, 
то в даний час вони розділені відстанями 10-15 км і більше. Виникло явище, 
якому було надано назву «щоденна човникова міграція». Суть цього терміна 
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полягає в тому, що, наприклад, працівники заводу «Запоріжсталь» щодня 
мігрують з Хортицького та інших районів міста, що вважаються «спальними»,  
на роботу і назад, додому. При цьому первісний сенс заводських парків 
втрачається, й вони перетворюються на міські. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основи історичної взаємодії 
містобудівних систем при реновації парків викладені в працях Кисельова В.М. і 
Кисельової Г.В. [3]. Проаналізувавши історію  виникнення та розвитку парків 
України, можна зробити висновок, що історичні парки є не лише витвором 
ландшафтного мистецтва, а й своєрідною ілюстрацією відповідних 
філософських поглядів ставлення людини до природи. Набуває особої 
важливості розробка міських програм по збереженню історичних парків. 

Подальші дослідження в напрямку розвитку історичних парків дають 
можливість поліпшити не тільки екологію міст, а й створити умови сталого 
розвитку історичного середовища в сучасному урбанізованому просторі. 
Екологічні природні та антропогенні чинники взаємного впливу деталізовані у 
Н.А. Лекаревої та А.Ю. Заславської [2], які частково висвітлили проблему 
необхідності аналізу містобудівних проектів та прогнозування впливу 
природних і антропогенних факторів, а також взаємодії відповідних систем на 
територіях з міською забудовою, при її повільному розвитку та особливо при 
реконструкції та реновації. 

Формулювання задачі дослідження. Визначення проблем реновації 
парків міста Запоріжжя та інженерних аспектів перетворення території парків, а 
таклж шляхів їх вирішення. 

Методи дослідження. У дослідженні використано методи історичного 
аналізу, узагальнення, системного аналізу результатів архітектурного та 
технічного обстеження парків Запоріжжя, що дозволяють зробити висновки і 
сформулювати рекомендації щодо їх реставрації, ремонту, реконструкції та 
реновації. 

Наукова новизна. Системно проаналізовано проблемні аспекти реновації 
міських парків різного типу на прикладі міста Запоріжжя, взаємної 
інтерференції природного ландшафту і штучної архітектури, взаємного впливу 
існуючої та нової архітектури, а також визначено шляхи вирішення визначених 
проблем при реновації. 

Викладення основного матеріалу та результатів дослідження. Перш за 
все необхідно відзначити характерну особливість рекреаційних територій міста 
Запоріжжя, а саме: відносно мала та недостатня за чинними нормами 
проектування загальна площа парків та інших зелених зон компенсується 
наявністю острову Хортиця – національного заповідника, що є зеленою зоною, 
але й містить окремі рекреаційні зони, епізодичну забудову, в тому числі й 
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громадськими об’єктами історико-культурного призначення, автомобільні 
магістралі тощо. Цією обставиною можна частково виправдати недостатню 
увага міської влади до змісту і розвитку нечисленних міських парків. 

Доречно розширити екскурс в історичне минуле міста Запоріжжя. Ідея 
створити «місто-сад» на порогах Дніпра стала здійснюватися ще в 1935-1940 
роках. Практично впроваджували тезу: «якщо робітник не йде в ліс, то ліс 
прийде до робітника». За короткий термін кам’яна архітектура наситилася 
зеленими насадженнями. Були висаджені сотні зрілих дерев з земляними 
комплексами, обгорнутими в мішковину. Дерева привозилися із зелених 
заповідників України. Зелені насадження вдало підкреслили новий 
архітектурний стиль – конструктивізм. Цей стиль, застосований не лише у 
комплексі споруд Дніпровської гідроелектростанції, а й в житловій забудові 
міського селища № 6 – Робітничого. Чіткі квартали периметральної забудови 
мали внутрішні озеленені дворики з басейнами і фонтанами. Тобто оазис був у 
кожному робочому дворі житлового мікрорайону. 

Окрім нових внутрішньоквартальних зелених зон, міських і заводських 
парків активно експлуатувалася зелена рекреаційна зона острова Хортиця. 
Після робочої зміни працівники велетенських промислових підприємств 
доставлялися автобусами не в райони проживання, а в заводські бази 
відпочинку та профілакторії на острові Хортиці. Сьогодні статус заповідної 
зони острова, а також значно перетворена структура міста Запоріжжя не 
дозволяє використовувати природний комплекс Хортиці в колишньому обсязі. 

На пост-індустріальному етапі розвитку міста Запоріжжя створювалися 
заводські парки, які фактично перетворилися на міські. Сьогодні часто 
благоустроєм і розвитком інфраструктури паркових зон займаються не 
підприємства, на балансу яких вони значилися в період розквіту промисловості, 
та навіть не органи міської влади, а спонсори і бізнес. Прикладом такого парку 
є колишній парк Запорізького трансформаторного заводу, нині – парк по вул. С. 
Синенка (стара назва – «Кремлівський», по колишній назві вулиці), яким 
опікується ТОВ «Проєктно-будівельна компанія «Форт»». Генеральний план 
парку по вул. С. Синенка представлений на рис. 1. 

Проєктні проробки елементу вхідної групи головного входу в парк по 
вул. С. Синенка представлений на рис. 2. Також розроблений ситуаційний план 
парку по вул. С. Синенка із зонуванням у відповідності з розташуванням 
паркових елементів різного призначення. 

У зв’язку з близькістю парку по вул. С. Синенка, розташованого на 
правому березі ріки Дніпро поблизу мостового переходу на острів Хортиця, 
комплексу Дніпровської гідроелектростанції та наявністю паркових зон також 
на лівому березі Дніпра, розроблено архітектурну концепцію території, разом із  
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Рис. 1. Парк по вул. С. Синенка в м. Запоріжжя (генеральний план) 

 

 
Рис. 2. Парк по вул. С. Синенка в м. Запоріжжя (вхідна група, проектна пропозиція) 

 

 
Рис. 3. Парк по вул. С. Синенка в м. Запоріжжя (ситуаційний план) 
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право- та лівобережною забудовою (рис. 4). 
Слід особливо відзначити одну з складних проблем старих парків – 

фізичне і моральне старіння. Це відноситься не стільки до зелених насаджень, 
скільки до архітектури малих форм. 

 

 
Рис. 4. Архітектурна концепція центральної території м. Запоріжжя (фрагмент) 
 
У якості характерного прикладу можна  розглянути архітектурні споруди 

дитячих містечок. Якщо сталеві конструкції атракціонів можна відремонтувати 
і через 30 років їх експлуатації, то морально вони втратять актуальність вже 
через 10 років. За цей період часу з’являться дитячі атракціони абсолютно 
нового типу, з сучасних матеріалів, цікавих форм тощо. Ця проблема 
ускладнюється відсутністю нормативних вимог щодо визначення оптимального 
співвідношення морального і фізичного зношення. 

При архітектурному обстеженні парків виявлено не менш важливу 
проблему раціонального зонування їх території. Важко визначити, де 
закінчується регулярне планування і починається вільне. Генеральні плани 
паркових територій формувалися в міру надходження «планувального 
матеріалу». Це є також складним питанням реновації парків. Тенденції 
розвитку сучасних парків характеризуються їх специфікою. Якщо парк не має 
універсального характеру, то в ньому переважає одна з основних функцій: 

- спортивно-змагальна; 
- ігрова, розважальна; 
- видовищно-показова; 
- оздоровча. 
З огляду на поступове насичення генерального плану парків різними 
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зонами, вони стають універсальними. При реновації парків міста необхідно 
також вирішувати проблему ефективного використання рельєфу території. Слід 
зазначити, що традиційне вертикальне планування «під бульдозер» знищує 
красу природного рельєфу. Нові штучні архітектурні рішення, навпаки, можуть 
підкреслити складну схему вертикальних акцентів (сходи, пандуси, підпірні 
стінки, амфітеатри та ін.). Якщо такого природного рельєфу парку немає, то 
його створюють спеціально. Архітектори пропонують насипні подіуми для 
дерев, зрізання ґрунту, альпійські горки, штучні озера та ін. (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Приклад паркового дитячого містечка 

 
При обстеженні ряду парків визначено, що майже в кожному з них 

існують проблеми інженерного благоустрою. Непомітні мережі поливального 
та питного водопостачання, а також систем водовідведення, перш за все зливної  
каналізації, мають бути ув’язані з парковими доріжками і майданчиками 
різного призначення, а також півністю враховувати рельєф місцевості. 

Системи енергопостачання також мають відповідати парковій специфіці. 
Живлення атракціонів має бути прокладене на безпечних відстанях і належним 
чином ізольоване. Системи освітлення парків має не тільки утилітарний 
характер – забезпечувати належне освітлення, але й дизайнерський – мати 
сучасний стильний вигляд. Без урахування сучасних нормативних вимог до 
інженерних комунікацій неможливо здійснити якісну реновацію парку. 

Аналіз перспективних напрямків розвитку паркових зон Запоріжжя 
показав, що в місті слабко використовується акваторія Дніпра для створення 
штучних водойм і заток. Рекомендується більш широко використовувати 
природний комплекс у поєднанні зі існуючими та новими штучними об’єктами. 

Елементи паркової архітектури малих форм представлено на рис. 6-8. 
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Рис. 6. Паркові «висячі майданчики» 

 

 
Рис. 7. Сучасна типова паркова архітектура: павільйон «Черепаха» 

 

 
Рис. 8. Взаємна інтерференція природного ландшафту і штучної архітектури 



Містобудування та територіальне планування 207

Архітектурна панорама берегової лінії ріки Дніпро в межах центральної 
частини міста має бути насичена композиційної мережею штучних озер і 
проток, а також піщаними намивними островами. Загальний аналіз проблемних 
аспектів реновації парків Запоріжжя наведений в табл. 1. 

Таблиця 1. 
Аналіз проблем реновації парків Запоріжжя 

№ Характер 
проблеми 

Рекомендації 
щодо вирішення 

1 Функціональний зміст парку Наукові дослідження, проектні опрацювання 
2 Моральне і фізичне старіння Передбачення універсальних паркових споруд, їх 

своєчасна реновація 
3 Будівництво парків на 

територіях зі складним 
рельєфом 

Створення балансу штучного і природного рельєфу 
парків 

4 Взаємний вплив природного 
ландшафту та паркової 
архітектури 

Поєднання природних і архітектурних паркових 
елементів (ставки, водойми, альпійські гірки, спуски 
та ін.) 

5 «Втома сприйняття» 
архітектури паркових об’єктів 

Використання оригінальних рішень: «висячі» дитячі 
містечка, споруди для сучасних видів спорту, розваги 
молоді та ін. 

6 Втрата функції «зеленого 
оазису» внутрішніх дворів 
квартальної забудови 

Відродження втраченої функції на сучасному 
технічному рівні 

7 Порушення вимог до 
заповідної зони на острові 
Хортиця 

Пошук оптимального поєднання природного 
комплексу, що охороняється, та штучної архітектури 

8 Невитримування нормативних 
показників озеленення 
мікрорайонів міста 

Використання схеми планування забудови типу 
«місто в місті» в комплексній взаємній ув’язці 
проблемних питань 

9 Проблема комунікації 
інженерного благоустрою 
парків 

Застосування нових рішень інженерного благоустрою 
території парків (біотуалети, тимчасові комунікації та 
ін.), своєчасний ремонт і заміна систем 
електрифікації, водопостачання та каналізації тощо 

 
Висновки та рекомендації щодо подальших досліджень. В результаті 

робіт з обстеження парків міста Запоріжжя можна зробити наступні висновки: 
1. Парки міста Запоріжжя, що тривало експлуатуються, вимагають 

реноваційних змін, які повинні відповідати сучасним нормативним вимогам. 
2. Функціональне призначення територій заповідної зони, що підлягають 

реновації, має бути ув’язане з рекреаційною унікальністю острова Хортиця, а 
площі самих територій – мінімізовані. 

3. Специфіка міської забудови міста Запоріжжя дозволяє застосувати 
концепцію взаємного впливу природного ландшафту і штучної архітектури. 

4. Сучасний стан архітектури міста дозволяє відновити втілення ідеї 80-
річної давності «Зелений сад – в кожен житловий двір!». 
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ПРОБЛЕМЫ РЕНОВАЦИИ ПАРКОВ ГОРОДА ЗАПОРОЖЬЯ 
 
Обоснована проблема реновации городских пространств в соотношении 

градообразующих зон (промышленных, сельбищных и рекреационных) и 
«челночной миграции» для урбанизированных городов Украины на примере 
реновации уникальных объектов города Запорожья – заводских парков. 
Прослежено развитие парковых зон в связи с развитием города. Определены 
пути решения проблем реновации городских пространств в соотношении 
градообразующих зон. Представлена комплексная архитектурная концепция 
увязки парково-рекреационных зон, застройки центральной части города 
Запорожья и острова Хортица. 
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городское пространство; рекреационная зона; градообразующая зона; 
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PROBLEMS OF PARKS’ RENOVATION IN ZAPORIZHZHIA 
 
The problem of renovation of urban spaces in the ratio of city-forming zones 

(industrial, rural and recreational) and «shuttle migration» for urbanized cities of 
Ukraine is substantiated on the example of renovation of unique objects of 
Zaporizhzhia city – factory parks. The development of park zones in connection with 
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the development of the city is traced. A survey of a few parks revealed that in almost 
every park there are problems of engineering improvement. Inconspicuous irrigation 
and drinking water supply networks, as well as waste water systems, especially 
drainage, should be connected to park paths and areas for various purposes, as well as 
fully take into account the terrain. Power supply systems must also meet the specifics 
of the park. Amusement rides must be kept at safe distances from crowded places and 
properly insulated. Park lighting systems are not only utilitarian in nature to provide 
adequate lighting, but also design to have a modern stylish look. The analysis of 
perspective directions of development of park zones of Zaporizhzhia has shown that 
in the city the water area of the Dnipro river is weakly used for creation of artificial 
reservoirs, channels, bays. It is recommended to use this natural complex more 
widely in combination with artificial existing and new architectural objects. The 
architectural panorama of the shoreline of the Dnipro river within the central part of 
the city should be saturated with a compositional network of artificial lakes and 
straits, as well as sandy alluvial islands. The ways of solving the problems of 
renovation of urban spaces in the ratio of city-forming zones are determined. The 
complex architectural concept of connection of park and recreational zones, 
development of the central part of Zaporizhzhia city and the Khortytsia island is 
presented. 

Keywords: factory parks; city urbanization; renovation; urban space; 
recreational area; city-forming zone; shuttle migration; constructivism; perimeter 
development. 
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АНАЛІЗ НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЩОДО ВЛАШТУВАННЯ 
ВЕЛОСМУГ В МЕЖАХ МІСЬКИХ ВУЛИЦЬ 

 
Сьогодні глобальний інтерес до їзди на велосипеді швидко зростає, тому 

що їзда на велосипеді – це екологічний, зручний і здоровий вид транспорту, який 
має певні переваги перед іншими видами транспорту. Однак інфраструктура 
повинна бути розвинена дуже добре. Велосипедний транспорт в Україні 
розвивається повільно. У статі був проведений аналіз чинних вітчизняних 
нормативних документів щодо ширини велосипедних смуг у межах міських 
вулиць, а також порівняння вітчизняних і закордонних вимог щодо безпеки 
велосипедистів. Під час розробки вітчизняних норм за основу були прийняті 
європейські стандарти 10-ти річної давнини, що не враховують сучасні 
вимоги. Запропоновано зміни до нормативної документації відповідно до 
забезпечення вимог безпеки. Було встановлено, що при розробці чинних 
нормативних документів враховувались стандартні параметри велосипедів й 
визначені можливості досвідчених велосипедистів, у той час коли серед 
потенційних користувачів є різні вікові групи, особи з інвалідністю тощо, а 
також модифікації велосипедів з габаритами відмінними від стандартних. 
Чинні нормативні документи не відповідають вимогам сучасності, морально 
застарілі і мають бути переглянуті. і для розробки державних нормативних 
документів слід залучати, зокрема, представників вищих навчальних закладів, 
де на теперішній час зосереджена наукова діяльність, громадських організацій 
тощо.  

 
Ключові слова: велосипедні смуги; чинні вітчизняні норми; європейські 

стандарти; вимоги безпеки; велосипедна інфраструктура. 
 
Постановка проблеми. На теперішній час розвиток велоінфраструктури 

є однією з найактуальніших проблем. У провідних країнах світу давно вже 
визнали переваги велосипедного руху, у тому числі економічні, розроблені 
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спеціальні урядові програми щодо заохочення населення користуватись 
велосипедами.  

Повільний процес розвитку велосипедного руху як альтернативи 
приватному й громадському транспорту йде і в Україні. У травні 2018 р. 
Кабінет міністрів України схвалив Національну транспортну стратегію України 
на період до 2030 року. Серед загальних проблем, що потребують розв’язання, 
зокрема, зазначено забезпечення інституціональної підтримки розвитку 
велосипедного руху, розроблення стратегії розвитку велосипедного руху, яка б 
ґрунтувалася на прогресивному іноземному досвіді, та забезпечення розвитку 
інфраструктури для велосипедного руху у містах України [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У нещодавно затверджених 
вітчизняних нормативних документах і, тих що на теперішній час 
розроблюються, з’явились базові вимоги щодо проєктування велосипедної 
інфраструктури, визначені основні форми руху велосипедистів, дорожні знаки 
й розмітка [2-5].  

Згідно з ДБН 2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів» 
основними елементами велосипедних мереж є велосипедні смуги і велосипедні 
доріжки [2]. Чинна редакція ДБН визначає велосипедну смугу, як смугу 
проїзної частини вулиці, що виділяється від смуги руху автомобілів за 
допомогою дорожньої розмітки 1.2 м – широкої суцільної лінії, що не дозволяє 
заїзд іншим транспортним засобам [2, 5].  

Визначення мети та завдання дослідження. Влаштування велосмуги 
значно простіше й дешевше, ніж велодоріжки, але це найбільш небезпечна 
частина велосипедної мережі. Метою даного дослідження є виявлення 
невідповідності сучасним вимогам чинної нормативної бази щодо велосмуг у 
межах міських вулиць. 

Для досягнення мети були поставлені наступні задачі: проаналізувати 
Державні будівельні норми України щодо їхньої відповідності сучасним 
Європейським і світовим стандартам; запропонувати внесення змін до поточної 
редакції Державних будівельних норм  

Основна частина дослідження. Державні будівельні норми «Вулиці та 
дороги населених пунктів» набули чинності з 1 вересня 2018 року [2]. В цих 
нормах з’явились розділи щодо зменшення ширини проїзної частини, 
обов’язкового виділення смуг спеціально призначених для користування 
велосипедистами й велосипедних доріжок як в межах, так і поза межами 
вулиць, прописані чіткі вимоги щодо їх влаштування. З того часу минуло 2 
весни – період, коли відновлюють дорожню розмітку на більшості міських 
вулиць. Користувачі велосипедів сподівались, що згідно з новим ДБН вже у 
поточному році з’являться велосипедні смуги на магістральних вулицях 
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регульованого руху і вулицях місцевого значення. Насправді цього не 
відбулось і жодного порушення норм немає.  

Сфера застосування Державних будівельних норм – проєктування та 
будівництво вулиць і доріг, а не переобладнання тих, що існують [2]. Тобто 
виконання вимог слід очікувати тільки під час прокладання нових вулиць. В 
умовах України будівництво нових міст або мікрорайонів на вільних 
територіях, а отже міських вулиць скоріше виняток, ніж правило. В основному 
відбувається ремонт і реконструкція доріг. 

У 2019 році фахівцями ДП «ДерждорНДІ» розроблено першу редакцію 
проєкту Зміни № 1 до ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів» 
[6], де скорегована сфера застосування – «норми встановлюють вимоги на 
проектування, капітальний ремонт, реконструкцію та будівництво вулиць і 
доріг населених пунктів». За такої редакції можна очікувати появу окремих 
велосипедних смуг і доріжок під час реконструкції вулиць. Але поняття 
«реконструкція» і «капітальний ремонт» передбачає відновлення земляного 
полотна та дорожніх споруд, дорожнього одягу та покриття, зміну 
геометричних параметрів вулиці, тощо. Ці процеси відбуваються раз на кілька 
десятків років для окремих ділянок транспортної інфраструктури міст. Тобто, в 
Україні слід очікувати появу велоінфраструктури не раніше через десятиріччя. 

Відповідно до державних будівельних норм ширина велосипедної смуги 
при реконструкції вулиці може мати мінімальну ширину 1,5 м, і, тільки під час 
нового будівництва передбачено ширину велосипедної смуги 1,85 м [2]. 
Враховуючи вищесказане, в Україні не передбачено велосмуг шириною більше 
ніж 1,5 м і то в найближчі десятиріччя. Слід нагадати складові саме такої 
мінімальної ширини велосипедної смуги. Стандартний простір, що займає 
велосипедист складає 75 см, простір для руху, що дає можливість для 
мінімального маневрування додатково 25 см. Простір безпеки – відстань від 
стін, парканів та стовбурів дерев і смуги руху автомобілів по 25 см з кожного 
боку (рис 1).  

Цей розмір є мінімально допустимий відповідно до Рекомендації з 
організації руху велосипедного транспорту Німеччини 2010 року, на який саме 
посилаються розробники ДСТУ «Планування та проєктування велосипедної 
інфраструктури» [7]. На суміжній смузі, відповідно до Правил дорожнього 
руху, може рухатись автомобіль зі швидкістю 50 км/год [8]. При цьому ширина 
динамічного коридору, тобто простору руху, що залежить від розмірів 
автомобіля і швидкості руху, на 40 – 50% перевищує його габарити. Під час 
збільшення швидкості руху динамічний габарит автомобіля, що рухається на 
суміжній смузі може дорівнювати ширині смуги руху. Рівень небезпеки різко 
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підвищується зі збільшенням габаритів автомобілів. Тобто, найбільша реальна 
відстань між велосипедистом і автомобілем не перевищує 50 – 55 см (рис 1).  

 

 
Рис. 1. Обґрунтування мінімальної ширини велосипедної смуги 

 
На теперішній час на міських вулицях українських міст можна зустріти 

різні типи велосипедів. Це велосипеди з додатковою рамою для перевезення і 
навчання поведінці на вулицях підлітків, спеціальні, що дозволяють 
користування особам з інвалідністю, вантажні з причепами, трицикли, тандеми, 
у тому числі з кріслом колісним, велорикші тощо. Перераховані транспортні 
засоби здатні значно розширити коло користувачів, у тому числі осіб похилого 
віку, осіб з порушенням опорно-рухового апарату, а також тих, що займаються 
доставкою товарів у межах міста, але лише тоді, коли велосипедна 
інфраструктура буде відповідати їхнім вимогам. 

Більшість з сучасних велосипедів за габаритами відрізняється від 
стандартних параметрів і, відповідно, потребують більше простору на 
велосипедних смугах і велосипедних доріжках. Так, наприклад, простір, що 
займає велосипедист на трициклі 1,3 м. В цьому випадку простір безпеки вдвічі 
менше, ніж враховані габарити. Під час, коли на суміжній смузі рухається 
вантажівка з шириною близько 2,0 м, відстань безпеки становить лише 0,1 м від 
стін, парканів та стовбурів дерев і смуги руху автомобілів (рис.2).  
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Рис. 2. Визначення смуги безпеки для особи на трициклі під час руху поруч з 

вантажівкою 
 
Важко уявити, що на такій смузі, на відстані 10 см від вантажівки 

наважаться рухатись особи на велосипеді з ручним керуванням, коли висота 
колеса вантажівки знаходиться на рівні очей велосипедиста, або жінка, що везе 
дітей (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Порівняння висоти колеса вантажівки й велосипедистів, що рухаються по велосмузі 
на відстані 10 см від вантажівки:  

а – висота колеса вантажівки; б – рівень очей велосипедиста на велосипеді з ручним 
керуванням 
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В чинних ДБН передбачена смуга безпеки між припаркованими 
автомобілями й велосипедною смугою для запобігання травмування 
велосипедиста дверцятами автомобіля [2]. Але ширина цієї смуги лише 0,75 м, 
що не відповідає безпечній відстані під час руху поруч з сучасними 
автомобілями. Навіть така відстань це, звичайно, позитивне рішення, та 
припаркований автомобіль не рухається, водночас ліворуч з дозволеною 
швидкістю 50 км/год рухаються автомобілі, але смуга безпеки між ними й 
велосипедистом чинними нормами не передбачена [2]. 

Сфера застосування чинних нормативних документів передбачає появу 
велосипедних смуг і доріжок під час будівництва, реконструкції й капітального 
ремонту вулиць і доріг, тобто повноцінна велосипедна інфраструктура у містах 
України не з’явиться ніколи. Під час реконструкції й капітального ремонту 
окремих ділянок вулиці через 10-15 років будуть влаштовані велосмуги й 
велодоріжки, але не безперервні маршрути, які можна використовувати для 
поїздок на роботу або навчання. Прискорення виконання вимог ДБН щодо 
велосипедних смуг можна було б очікувати, якщо в перелік сфери застосування 
додати фразу «…а також під час внесення змін до проєкту організації 
дорожнього руху на вулицях і дорогах населених пунктів».  

Проєктні рішення організації дорожнього руху підлягають перегляду 
кожні 5 років при зміні вимог у чинних нормативних документах і 
впроваджують на підставі наказу власника дороги. Впровадження змін до 
схеми організації дорожнього руху відбувається безпосередньо після їх 
погодження і затвердження в установленому порядку [9]. В цьому випадку 
проєкт організації дорожнього руху з виділенням велосипедних смуг може бути 
розроблений і впроваджений протягом 1 року. Власником вулиць і доріг в 
Україні є держава або міська влада. Отже, шлях до появи велоінфраструктури 
буде залежати безпосередньо від них. 

За останні 10 років велосипедні спільноти країн, де кількість 
велосипедистів складає значну частину населення відчули на собі, через смерть 
і каліцтво велосипедистів, небезпечність вузьких велосипедних смуг. На 
теперішній час велосмуги шириною 1,5 м допускаються лише на обмежених 
ділянках [10-13]. При цьому діють правила, що зобов’язують водіїв 
дотримуватись безпечної відстані під час обгону велосипедистів. Відповідно до 
правил дорожнього руху Німеччини (StVO), що набули чинності 28 квітня 2020 
року, під час обгону автомобілем велосипедистів безпечна відстань становить 
не менше ніж 1,50 м. Якщо на смузі знаходяться діти, відстань збільшується до 
2 м. Відстань від припаркованих автомобілів має бути не менше ніж 1,0 м [14]. 
Правило, що не дозволяє автомобілям наближатись до велосипедиста ближче 
ніж на 1,0 – 1, 5 м існує в багатьох країнах світу (рис. 4). Це правило означає 
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зниження швидкості й заборону обгону в місцях, де смуги не мають необхідної 
ширини.  

 

 
 

Рис. 4. Стандарти Німеччини, щодо відстані між велосипедистом і автомобілями 
 

Висновки. Поява в Україні нормативних документів щодо велосипедної 
інфраструктури безперечно позитивний фактор, але за основу під час їхньої 
розробки прийняти європейські стандарти десятирічної давності.  

Проведений аналіз нормативних документів щодо велосипедних смуг 
виявив найменші показники за критеріями безпеки. Велосмуги з одностороннім 
рухом шириною 1,50 виділені розміткою, як це дозволяють українські норми, 
не відповідають вимогам безпеки й не можуть забезпечити залучення 
потенційних користувачів, і, відповідно, розвиток велоінфраструктури. Під час 
розробки чинних нормативних документів враховувались стандартні параметри 
велосипедів й можливості досвідчених велосипедистів, у той час коли серед 
потенційних користувачів є різні вікові групи, особи з інвалідністю тощо, а 
також модифікації велосипедів з габаритами відмінними від стандартних.Для 
досвідчених велосипедистів виділення смуги шириною 1,5 м розміткою, що не 
дозволяє заїзд іншим транспортним засобам, безумовно значне підвищення 
безпеки й крок уперед. Викликає сумнів можливість істотного збільшення 
кількості користувачів за таких умов.  

Розробці державних нормативних документів має передувати проведення 
ретельного дослідження сучасних нормативних документів країн світу. Під час 
розробки державних нормативних документів слід залучати, зокрема, 
представників вищих навчальних закладів, де на теперішній час зосереджена 
наукова діяльність, громадських організацій тощо. Чинні нормативні 
документи не відповідають вимогам сучасності, морально застарілі і мають 
бути переглянуті. 

 
Список використаних джерел 

1. Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період 
до 2030 року. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 



Містобудування та територіальне планування 219

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-nacionalnoyi-transportnoyi-strategiyi-
ukrayini-na-period-do-2030-roku (дата звернення 18.08.2020) 

2. ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів. [Чинний від 
2018-09-01]. – Київ, Мінрегіон 2018. – 61 с.  

3. ДСТУ Б А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та визначення 
понять [Чинний від 2014-04-01]. – Київ, Мінрегіон 20114. – 42 с.  

4. ДСТУ ХХХХ:201Х Планування та проектування велосипедної 
інфраструктури. (Проект, перша редакція). [Електронний ресурс] – Режим 
доступу до ресурсу: http://www.tk307.in.ua/wp-content/uploads/2018/08/proekt-
DSTU_velosipedna-infrastruktura_1-redaktsiya.pdf.  

5. ДСТУ 2587:20ХХ (Проект, друга редакція) Безпека дорожнього руху 
Розмітка дорожня Загальні технічні вимоги. [Електронний ресурс] – Режим 
доступу до ресурсу: 
http://dorndi.org.ua/files/upload/%D0%BF%D1%80._%D0%94%D0%A1%D0%A2
%D0%A3_2587_2_%D1%80%D0%B5%D0%B4.pdf.  

6. Проєкт Зміни № 1 до ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених 
пунктів. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурс: 
http://dorndi.org.ua/ua/proekt-zmini-no-1-do-dbn-v23-52018-vulici-ta-dorogi-
naselenih-punktiv=.  

7. Рекомендації з організації руху велосипедного транспорту. 
(Empfehlungen für Radverkehrsanlagen, ERA), переклад українською німецьким 
товариством міжнародного співробітництва GIZ / Маркус  Лернер, Данкмар 
Альтрутц, Райнголь Байєр, Петер Гвязда, Міхаель Гаазе та інш.. – Кельн, 
Німеччина: робоча группа з проектування вулиць, 2010. – 103 с. [Електронний 
ресурс] – Режим доступу до ресурс: 
https://city2030.org.ua/sites/default/files/documents/ERA2010-ua.pdf. 

8. Правила дорожнього руху 2020. [Електронний ресурс] – Режим доступу 
до ресурс: https://vodiy.ua/pdr/.  

9. ДСТУ 8752:2017 Безпека дорожнього руху. Проект організації 
дорожнього руху. Правила розроблення, побудови, оформлення. Вимоги до 
змісту. [Чинний від 2019-01-01]. – Київ, ДП «УкрНДНЦ» 2018. – 45 с.  

10. Oslostandarden for sykkeltilrettelegging. [Електронний ресурс] – Режим 
доступу до ресурс: 
https://bicycleinfrastructuremanuals.com/manuals4/Oslostandarden%20for%20sykke
ltilr 
ettelegging.pdf. 

11. Design manual for bicycle traffic. [Електронний ресурс] – Режим 
доступу до ресурс:https://crowplatform.com/product/design-manual-for-bicycle-
traffic/.  



Містобудування та територіальне планування220

12. Making Space for Cycling. [Електронний ресурс] – Режим доступу до 
ресурс: https://www.makingspaceforcycling.org/#principles  

13. Cycle Infrastructure Design. – Local Transport Note 1/20 July 2020. . 
[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурс:  
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachm
ent_data/file/951074/cycle-infrastructure-design-ltn-1-20.pdf.  

14. Straßenverkehrsordnung (StVO) – Das gilt auf deutschen Straßen. 
[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурс: 
https://www.bussgeldkatalog.org/stvo/  

 
к.т.н., доцент Жидкова Т.В.,  

       к.т.н., доцент Чепурна С.М.,  
Харьковский национальный университет  
городского хозяйства им. А.Н. Бекетова 

 
АНАЛИЗ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА 

ВЕЛОПОЛОС В ПРЕДЕЛАХ ГОРОДСКИХ УЛИЦ 
 

Сегодня глобальный интерес к езде на велосипеде быстро растет, потому 
что езда на велосипеде - это экологичный, удобный и здоровый вид транспорта, 
который имеет определенные преимущества перед другими видами транспорта. 
Однако инфраструктура должна быть развита очень хорошо. Велосипедный 
транспорт в Украине развивается медленно. В статье проанализированы 
существующие государственные нормы, которые определяют ширину 
велосипедных дорожек на городских улицах, а также проведено сравнение 
государственных и зарубежных норм безопасности для велосипедистов. 
Область применения действующих нормативных документов обеспечивается 
устройством велосипедных полос и дорожек при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте улиц и дорог. Появление нормативных документов по 
велосипедной инфраструктуре - позитивный фактор в Украине, но за основу 
для разработки государственных стандартов организации велодорожек были 
приняты европейские стандарты, разработанные 10 лет назад, которые 
учитывают не сегодняшние требования, а немецкие. Анализ нормативных 
документов по созданию велодорожек показал наименьший показатель по 
критериям безопасности. Велосипедные полосы с односторонним движением 
шириной 1,50 м обозначены разметкой, как это позволяют нормы Украины, но 
они не обеспечивают требований безопасности и не могут обеспечить 
привлечение потенциальных пользователей и, соответственно, развитие 
велосипедной инфраструктуры. При разработке действующих нормативных 
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документов учитывались стандартные параметры велосипедов и возможности 
опытных велосипедистов, при этом среди потенциальных пользователей есть 
разные возрастные группы, люди с инвалидностью и т.д., а также модификации 
велосипедов с разными габаритами. которые отличаются от стандартных 
параметров. Это велосипеды с дополнительной рамой для транспортировки и 
обучения поведению на улицах подростков, специальные, позволяющие 
использовать людям с инвалидностью, автомобили с прицепами, трехколесные 
велосипеды, тандемы, в том числе с коляской для людей с инвалидностью, 
велорикши и тому подобное. Разработке публичных нормативных документов 
должно предшествовать тщательное изучение современных нормативных 
документов стран мира. Поэтому необходимо внести изменения в нормативный 
документ в соответствии с требованиями безопасности.  

Ключевые слова: велосипедные полосы; существующие отечественные 
нормы; европейские стандарты; требования к безопасности; велосипедная 
инфраструктура.  
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ANALYSIS OF REGULATORY DOCUMENTS ON THE ARRANGEMENT  

OF CYCLE LANES WITHIN URBAN STREETS 
 

Today, the global interest in cycling is growing rapidly because cycling is an 
ecological, comfortable, healthy mode of transport that has certain advantages over 
other modes of transportation. However, the infrastructure should be developed very 
well. The development of cycling transport is slow in Ukraine. The article analyzed 
the existing public regulations on the width of bicycle lanes within urban streets, as 
well as a comparison of public and foreign safety requirements for cyclists. The 
realm of application of the existing regulatory documents is provided making cycle 
lanes and paths during the construction, reconstruction, and overhaul of streets and 
roads. The emergence of normative documents on bicycle infrastructure is a positive 
factor in Ukraine, but a basis for the development of public standards for the 
organization of bike paths was adopted European standards developed 10 years ago 
that doesn’t take into account today's requirements, but Germany adopted new 
guidelines on 28 June 2020. The analysis of the normative documents on the creation 
of cycle lanes snowed the smallest index in the criteria of safety. Cycle lanes with 
one-way traffic with a width of 1.50 are marked with markings, as Ukrainian norms 
are allowing, but they don’t assure requirements of safety and cannot ensure the 
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attraction of potential users, and, accordingly, the development of cycling 
infrastructure. When the existing regulatory documents have been developing the 
standard parameters of bicycles and the capabilities of experienced cyclists were 
taken into account, while among potential users there are different age groups, 
persons with disabilities, etc., as well as modifications of bicycles with dimensions 
different that differ from the standard parameters. These are bicycles with an 
additional frame for transportation and training on behavior on the streets of 
teenagers, special ones that allow the use of persons with disabilities, cars with 
trailers, tricycles, tandems, including those with a wheelchair, cycle rickshaws and 
the like. The development of the public normative documents should be preceded by 
a thorough study of contemporary normative documents of the countries of the world. 
Changes in the normative document are proposed in accordance with safety 
requirements. 

Key words: bicycle lanes; existing public norms; European standards; safety 
requirements; bicycle infrastructure.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВОЇ СТРУКТУРИ ГІРСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ 

РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ: 
УРБОЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Розглянуто вплив урбоекологічних факторів на формування планувальної 

структури гірських поселень рекреаційного профілю в Українських Карпатах, 
особливості розселення в гірських умовах з погляду його сумісності з 
природним середовищем, проаналізовано значення урбоекологічних взаємодій в 
умовах сталого розвитку населених пунктів Карпатського регіону. Доведено, 
що урбоекологічні фактори гірських населених пунктів суттєво впливають на 
стан ресурсного забезпечення, архітектурно-просторову структуру 
особливості використання рекреаційного потенціалу, розвиток туристичної 
інфраструктури,та структуру рекреаційного господарства гірського регіону, 
загалом. 

 
Ключові слова: гірські поселення; урбоекологічні фактори; урбоекологічні 

взаємодії; урбанізація; просторова оструктура; рекреація; туризм; Українські 
Карпати 

 
Постановка проблеми.  
Аналіз наукової літератури, щодо проблематики вивчення малих міст, 

зокрема, дослідження Стадника Г.В. та Радіонової Л.О. дає змогу виділити 
кількісний, якісний та інтегративний підходи [19]. Як вказують згадані вище 
автори, з позиції кількісного підходу малим містом традиційно вважається тип 
поселенської спільності з чисельністю до 50 тис. чоловік. Але ця типологія є, 
по-перше, досить формальною, оскільки, враховує винятково кількісні 
показники; по-друге, застарілою, оскільки розглядає малі міста переважно як 
індустріальні центри, що нині не завжди відповідає дійсності. Якісний підхід у 
визначенні малого міста акцентує увагу переважно на економічних, політичних 
і культурних відмінностях малих міст від іншого роду територіальних 
поселень. З позиції цього підходу мале місто розглядається крізь призму різних 
показників: економічних, демографічних, інфраструктурних, соціокультурних 
тощо. Якісний підхід у дослідженні малого міста є більш концептуальним, ніж 
кількісний, оскільки, дає змогу виявити загальні закономірності формування 
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малих міст і їхню специфіку: довготривалу значну концентрацію людей; 
статистичний і динамічний ріст поселення і його площі; наявність органів 
адміністративного управління; наявність соціальної та професійностатусної 
диференціації населення; формування міського способу життя і міської 
культури. Інтегративний підхід до вивчення малого міста дає змогу 
враховувати як кількісні, так і якісні показники, звертаючи увагу переважно на 
ті функції, які виконують малі міста відповідно до своєї специфіки [19].  

Ми поділяємо думку Стадника та Радіонової, що найважливішим фактором, 
що вплинув і продовжує впливати на стан і розвиток українських малих міст, є 
процес урбанізації.  

Під час дослідження формування, становлення та розвитку просторової та 
архітектурно-планувальної організації населених пунктів головна увага, 
здебільшого, приділяється процесам урбанізації [1]. 

Українські Карпати – територія із порівняно невисоким рівнем урбанізації. 
Тому, саме малі гірські поселення визначають характер і рівень соціального 
розвитку, розміщення продуктивних сил, інноваційні можливості для 
рекреаційного і туристичного розвитку регіону [3]. 

Урбоекологічні фактори є дуже важливим компонентом малих міст 
Карпатського регіону, адже саме вони визначають стан природних і 
антропогенно змінених екосистем та їх головних елементів, а також 
комфортність проживання у них місцевого населення.  

На нашу думку, найважливішими серед них можна назвати: забруднення 
твердими побутовими відходами, показники стану якості атмосферного 
повітря, поверхневих і підземних вод, якості питної води,стану зелених 
насаджень, санітарним станом території та її взаємзвязок із рівнем 
захворюваності . 

Аналіз досліджень та публікацій. 
Актуальні проблеми сталого розвитку гірських територій висвітлено у 

працях вітчизняних вчених: О. Адаменка, А. Балян, О. Боднар, В. 
Борщевського, Б. Буркинського, Ф. Гамора, О. Гулич, М. Долішнього, І. 
Дубовича, В. Євдокименка, П.Жука, С. Злупка, С. Іщук, М. Козловського, В. 
Комендара, В. Кравціва, М. Лендєла, О. Лукші, О. Марискевич, В. Мікловди, Н. 
Мікули, О. Павлова, В. Парпана, С. Писаренко, М. Пітюлича, М. Ромащенка, У. 
Садової, С. Сембера, Л. Семів, С. Стойка, В. Толкованова, Ю. Туниці, О. 
Фурдичка, М. Шершуна, С. Шульц, В. Яреми, С. Петрука [9, 10, 16, 17, 20]. 

Серйозний вклад у дослідження значення гірських територій в умовах 
глобальних кліматичних змін внесли праці М.А. Голубця, М.І. Долішнього, 
В.С. Кравціва, Л.Г. Руденко, С.А. Лісовського, Л.Т. Шевчук [6, 9, 12 17]. 
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Проблеми захисту природного середовища розвитку гірських територій 
стали об’єктом досліджень Ф.Д. Гамора, Г. Боднар, В.І. Комендара, В.І. 
Парпана, С.М. Стойка, М.І. Ромащенко, О.М. Адаменка, П.В. Жука, М.А. 
Лендєла, С.В. Сембера, О.І. Павлова, С.О. Іщук, С.Л. Шульц [9, 17]. 

Ландшафтно-містобудівну складову реґіону, його архітектурні та 
планувальні проблеми вивчали Габрель М.М., Криворучко Ю.І., Панченко Т.Ф., 
Петришин Г.П., Посацький Б.С., Шульга Г.М. [3, 4, 18].  

Рекреаційним районуванням та вивченням потенціалу Карпат займалися: 
Гудима М.Г., Крачило М.П., Мазур Ф.Ф., Павлов В.І., Попович С.І., Приходько 
М.М., Федоренко Н.В [9, 18].  

Архітектурну організацію рекреаційних об’єктів реґіону досліджували 
Божук Т.І., Дутчак С. В., Кащенко Т.О., Проскуряков В.І., Слєпцов О.С., Тарас 
Я.М. [9, 18].  

Концептуальні підходи до просторового розвитку гірських районів 
Львівщини знаходимо у працях М.М. Габреля, А.В. Гоблик, В.В. Демченка, 
М.А. Голубця, П.С. Гнатіва, М.П. Козловськго [3, 4, 5, 9]. 

Мета статті – з'ясувати особливості просторової структури гірських 
поселень рекреаційного профілю під впливом урбоекологічних факторів та їх 
роль у вирішенні нагальних екологічних, просторових та архітектурно-
містобудівних проблем населених пунктів рекреаційного профілю на шляху до 
сталого розвитку. 

Дослідження урбоекологічних взаємодій в гірських поселеннях 
рекреаційного профілю доволі складне завдання, враховуючи варіативність 
екологічних факторів, напружену екологічну ситуацію в регіоні, відсутність 
ефективних механізмів природокористування, недосконалість нормативно-
правової бази в сфері екологічного законодавства, відсутність стратегічного 
просторового планування та єдиних підходів до ідентифікації та типологізації 
екологічних явищ та процесів. 

Актуальність роботи зумовлена, насамперед, необхідністю пошуку 
ефективних способів вирішення екологічних проблем в гірських поселеннях 
Українських Карпат, підвищення рекреаційного і туристичного потенціалу 
регіону.  

Виклад основного матеріалу  
Будь-який населений пункт чи система розселення має кілька природних 

або екосистемних характеристик, які необхідно враховувати під час його 
дослідження, планування або управління ним [22]. 

Як складну систему, урбоекосистему можна уявити у вигляді динамічно 
взаємодіючого поєднання двох підсистем: природної і антропогенної. Своєю 
чергою, природна система поділяється на геосистему, гідросистему, 
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аеросистему і біосистему; антропогенна – на підсистеми виробничу, 
містобудівну і інфраструктурну [22]. 

Дуже важливе значення у формуванні планувальної схеми малих міст 
рекреаційного профілю Івано-Франківської області відіграють урбоекологічні 
фактори, передусім, рельєф, клімат, лісові, земельні, мінеральні ресурси, 
демографічна ситуація. Гірський рельєф та густа гідрологічна мережа стали 
визначальними і мали найсуттєвіший вплив на розташування поселень 
Карпатського регіону на підвищених, вододільних ділянках. Також, 
визначальним є вплив цих факторів на розміри населених пунктів, 
розгалуженість генеральних планів таких населених пунктів, особливості 
заселення. Найяскравіше це можна побачити на прикладі планувальної 
структури Микуличина, Татарова, Верховини, Делятина та інших.  

Природна система характеризується різноманітними геохімічними і 
біологічними процесами на території міста, наприклад, вивітрювання гірських 
порід, кругообіг води, фотосинтез [14].  

Антропогенну субсистему міста характеризують створення і подальший 
розвиток структур техногенного походження, перетворення природного 
ландшафту в культурний. Природна та антропогенна система в містах тісно 
пов’язані, проте, їх головна відмінність полягає в тому, що природна 
субсистема здатна до саморегуляції і не потребує активної дії на неї 
антропогенної системи. Антропогенна система, навпаки, цілком залежить від 
природної системи. При цьому людина як елемент, що одночасно належить 
обом системам, створює антропогенну систему, сильно змінюючи природну, 
часто позбавляє її здатності до саморегуляції [22]. 

Складність міської системи полягає в тому, що будь-яке урбаністичне 
утворення не функціонує в ізоляції; зовнішні зв'язки таких систем дуже складні 
і великі. Містобудівна підсистема, наприклад, складник більш великої системи 
– регіональної, відповідно до цього зовнішні і внутрішні зв'язки в місті як в 
системі надзвичайно складні [22]. 

Малі поселення надзвичайно динамічна система, оскільки, з часом вони 
можуть суттєво кількісно і якісно змінюватися, а рекреація, є один із 
визначальних факторів, які викликають ці зміни. Прикладом можна назвати 
Паляницю, де знаходиться гірськолижний курорт «Буковель».  

Будь-яке поселення можна назвати складною поліструктурною 
екосистемою, оскільки, його формують рослини, тварини, різні мікроорганізми 
з середовищем їхнього існування. При цьому головними системотвірними 
процесами є потоки речовини і енергії [2]. 

Головна відмінність поселень рекреаційного спрямування Українських 
Карпат від природних екосистем визначається домінуванням людини, яка 
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штучно створює і регулює потоки речовини й енергії, формує і розриває 
трофічні ланцюги, впливає на процеси теплового і газового обміну. Вона багато 
в чому і автор середовища свого існування, бо архітектура будь-якого 
населеного пункту – результат її діяльності як соціальної істоти [22]. 

Загалом, урбосистема поліморфна, вона не може повністю вписатись у 
природну або антропогенну субсистему, оскільки середовищем мешкання 
людини в місті є і природні (гідросфера, атмосфера), і антропогенні (будівлі, 
елементи інфраструктури) підсистеми. Ця властивість міських систем пояснює 
надзвичайну складність конструктивних втручань в урбоценози задля їх 
реконструкції і оптимізації тому, що місто має розширену системну структуру. 
Урбоекосистема – надзвичайно залежна екосистема. Всі екосистеми – відкриті 
утворення, але міста – надвідкриті. Вони повністю залежать від навколишнього 
середовища [22].  

Варто відзначити, що будь-яке місто чи урбоекосистема – нерівноважна 
система, оскільки його розвиток визначається не законами природи, а 
руйнівною і творчою діяльністю людини протягом багатьох років. За певних 
розмірів і господарської спеціалізації міст природні території, що їх оточували, 
підтримували екологічну рівновагу, сприяли знешкодженню відходів, 
очищенню вод, повітря, проте, сучасні гірські поселення рекреаційного 
профілю дуже чутливі до порушення рівноваги: збій у роботі водопостачання, 
постачання електроенергії, відмови в роботі очисних споруд можуть призвести 
до локальної екологічної кризи [22]. 

Неоднозначний вплив урбанізації на природне середовище, як і 
різноманіття прямих і зворотних зв'язків природи з населеними пунктами, 
ускладнює вибір найбільш «екологічних» форм і видів розселення. Саме тому, 
найбільш важливо розглянути особливості розселення, особливо, в гірських 
умовах з погляду його сумісності з природним середовищем стосовно різних 
форм – міської і сільської, розмірів населених місць і розміщення їх в 
макрозональному плані [20]. 

Досі виникає питання про те, яка форма розселення – міська або сільська – 
більшою мірою екологічна. Багато хто вважає, що сільська форма розселення 
більш гармонійно поєднується з природою, оскільки індустріальні 
навантаження на природу тут менші. Проте, сучасне сільське господарство 
пов'язане зі значними антропогенними навантаженнями на природне 
середовище. Міська і сільська форми розселення можуть бути досить 
екологічними й, навпаки, відрізнятися надто агресивним впливом на природне 
середовище. Вся справа в конкретних соціально-економічних, природних, 
кліматичних та інших умовах [20, 22]. 
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Набагато важливішим показником може бути величина або розміри 
населених місць, хоч тут також не все однозначно. Якщо підходити до питання 
з санітарно-гігієнічних позицій, то частіше за все екологічними вважають малі 
міста і міські селища [20]. Проте, такий підхід також неоднозначний, оскільки, 
конкретні умови можуть вносити корективи, наприклад, наявність робочих 
кар’єрів чи видобуток гравію з гірських річок у невеликих населених пунктах 
Українських Карпат.  

Гігієнічні дослідження показують, що великі і найбільші міста за інших 
рівних умов поступаються за санітарними характеристиками малим і середнім 
містам, але перевершують їх за якістю санітарної оснащеності та рівнем 
благоустрою [22]. 

Своєю чергою більші міста й агломерації, забезпечуючи високий рівень 
житлового будівництва, культурного, побутового, медичного обслуговування, 
характеризуються одночасно великою концентрацією промислових 
потужностей і великою щільністю населення, що призводить до значного 
забруднення довкілля, незбалансованості місць праці, забудови природного 
ландшафту. Збільшення розмірів населених пунктів або їх специфіка, що 
особливо характерно для поселень рекреаційного профілю, веде до зростання 
кількості транспортних засобів, що ще більше забруднює повітряний басейн і 
призводить до підвищення шумового фону середовища мешкання [22]. 

Збільшення щільності житлової забудови також значно знижує 
комфортність мешкання населення, веде до підвищення ризику виникнення 
захворювань [8]. 

Якщо ж підходити до розгляду цієї проблеми не тільки з гігієнічних, а й 
загальноекологічних позицій, то картина виходить ще більш складною. Не 
завжди мале місто або сільське поселення має високий рівень екологічності. 
Подекуди особливості його розміщення, «спосіб життя», форма розселення 
може стати справжнім «паразитом» навколишнього природного середовища [8].  

Антропогенне навантаження на природу збільшується разом з його 
розмірами. Це не лінійна залежність. Рівень антропогенного тиску збільшується 
повільнішими темпами, ніж населення міста, хоч в цьому уявному відставанні 
прихована можливість різних сюрпризів у вигляді локальних екологічних криз. 
Поступово накопичуючись, різні види руйнування можуть призвести до 
раптової екологічної катастрофи, в якій-небудь одній або кількох екологічних 
ланках [22]. 

Розміщення населених місць у макрозональному плані, зокрема, лінійна і 
просторова структури розселення, які мають характерні для населених пунктів 
гірської місцевості особливості, а також різні модифікації лінійних структур є 
предметом відповідних урбоекологічних дискусій. Лінійні структури не 
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можуть, бути однаково екологічними, їх пріоритетність визначається багатьма 
геоморфологічними і кліматичними чинниками [22]. 

Найкраще узагальнені уявлення про урбоекологічні особливості населених 
пунктів розкриває концепція «екополісу» – поселення, при плануванні, 
проектуванні і будівництві якого враховується комплекс екологічних потреб 
людей, включаючи сприятливі умови для існування багатьох видів рослин і 
тварин в його межах. Проте, однозначно судити про екологічність міст за 
якоюсь однією хоч і важливою ознакою складно [1, 2, 8, 14, 22].  

Висновки 
На основі теоретичного узагальнення опрацьованих літературних джерел 

можемо припустити, що планувальна структура гірських поселень Українських 
Карпат безпосередньо залежить від екологічної ситуації в регіоні та від 
урбоекологічних взаємодій між різними чинниками природного і антропогенно 
зміненого середовища. 

Щодо екологічних факторів, які мають або можуть мати вплив на розвиток 
гірських територій найсуттєвішими, на нашу думку, є або можуть бути: зсуви 
ґрунту, надмірні руйнівні повені, лісові пожежі, антропогенний тиск, 
забруднення довкілля, знищення біорізноманіття. Особливо небезпечним для не 
тільки гірського населення, але й навколишніх рівнин є деградація гірських 
територій в зонах формування водозаборів. 
Саме тому, на нашу думку, одним із першочергових і стратегічно важливих 
завдань є проведення ефективної місцевої та регіональної політики в сфері 
ефективного та раціонального природокористування, спрямованої передусім на 
вирішення урбоекологічних проблем регіону, що в перспективі може стати 
запорукою успішного розвитку гірських територій. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ГОРНЫХ 

ПОСЕЛЕНИЙ РЕКРЕАЦИОННОГО ПРОФИЛЯ УКРАИНСКИХ 
КАРПАТ: УРБОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. 

 
Рассмотрено влияние урбоэкологических факторов на формирование 

планировочной структуры горных поселений рекреационного профиля в 
Украинских Карпатах, особенности расселения в горных условиях с точки 
зрения его совместимости с природной средой, проанализировано значение 
урбоэкологических взаимодействий в условиях устойчивого развития 
населенных пунктов Карпатского региона. Доказано, что урбоэкологические 
факторы горных населенных пунктов оказывают существенное влияние на 
состояние ресурсного обеспечения, архитектурно-пространственную структуру, 
особенности использования рекреационного потенциала, развитие 
туристической инфраструктуры и структуру рекреационного хозяйства горного 
региона в целом.  

Ключевые слова: горные поселения; урбоэкологические факторы; 
урбоэкологические взаимодействия; урбанизация; пространственная 
оструктура; рекреация; туризм; Украинские Карпаты 
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THEORETICAL PREREQUISITES FOR THE STUDY OF 
URBOECOLOGICAL INTERACTIONS IN MOUNTAIN SETTLEMENTS  

OF RECREATIONAL DIRECTION 
 

The influence of urban ecological factors on the formation of the planning 
structure of recreational mountain settlements in the Ukrainian Carpathians, the 
peculiarities of settlement in mountain conditions in terms of its compatibility with 
the natural environment, the importance of urban ecological interactions in terms of 
sustainable development of Carpathian region. It is proved that urban ecological 
factors of mountain settlements significantly affect the state of resource provision, 
architectural and spatial structure, features of recreational potential, development of 
tourist infrastructure, and the structure of recreational economy of the mountain 
region in general.  
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The purpose of the article is to find out the features of the spatial structure of 
mountain settlements of recreational profile under the influence of urban 
environmental factors and their role in solving urgent ecological, spatial and 
architectural problems of settlements of recreational profile on the way to sustainable 
development. The study of urban-ecological interactions in mountain settlements of 
recreational profile is quite a difficult task, given the variability of environmental 
factors, tense ecological situation in the region, lack of effective environmental 
management mechanisms, imperfect legal framework in environmental legislation, 
lack of strategic spatial planning and unification of environmental approaches. 
phenomena and processes. The urgency of the work is primarily due to the need to 
find effective ways to solve environmental problems in the mountain settlements of 
the Ukrainian Carpathians, to increase the recreational and tourist potential of the 
region.  

Based on the theoretical generalization of the studied literature sources, we can 
assume that the planning structure of mountain settlements in the Ukrainian 
Carpathians directly depends on the ecological situation in the region and on urban-
ecological interactions between various factors of natural and man-made 
environment. Regarding environmental factors that have or may have an impact on 
the development of mountain areas, the most significant, in our opinion, are or may 
be: landslides, excessive devastating floods, forest fires, anthropogenic pressure, 
environmental pollution, biodiversity loss. Especially dangerous for not only the 
mountain population, but also the surrounding plains is the degradation of mountain 
areas in the areas of water intake. That is why, in our opinion, one of the priority and 
strategically important tasks is to conduct effective local and regional policy in the 
field of efficient and rational use of nature, aimed primarily at solving urban 
environmental problems in the region, which in the long run can be a key to 
successful mountain development. 

Key words: mountain settlements; urban-ecological factors; urban-ecological 
interactions; urbanization; spatial structure; recreation; tourism; Ukrainian 
Carpathians. 
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міського господарства імені О.М. Бекетова 
 

ФОРМУВАННЯ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ВЕЛИКОГО МІСТА 
 
Розглядаються питання присвячені розвитку сучасного міського 

простору. Досліджено існуючі підходи перетворення та використання міських 
територій. Обґрунтовано доцільність розглядання міста не лише в їх 
адміністративних межах, а й разом з прилеглими до них територіями 
визначаючи зону впливу від міста. Сформульовано пропозиції щодо 
просторового розвитку міського середовища та створення комфортного 
середовища для життєдіяльності людини. 

Ключові слова: міське середовище; міський простір; якість життя; 
генеральний план; зонінг; об’ємно-планувальне кодування. 

 
Постановка проблеми. На різних етапах історичного розвитку міста 

змінювались під впливом різних зовнішніх та внутрішніх факторів. Знання про 
міста, аспекти їх вивчення змінювались та розширювались відповідно до змін 
самих міст та суспільства. Уявлення про сучасне місто значно змінюються під 
впливом глобалізаційних процесів. В результаті, виникає ряд питань, які 
потребують вирішення, зокрема створення нових розробок на основі яких 
можливо підвищити якість міського середовища, як фактору підвищення якості 
життя людини, особливо в крупніших та найкрупніших містах та їх 
агломераціях. Таким чином, міський простір підлягає ретельному аналізу, 
вивченню та оцінювання з боку професійних урбаністів з метою удосконалення 
містобудівної документації, що спрямовано на задоволення потреб всіх груп 
населення і створення комфортного середовища для життєдіяльності людини.  

Науково-методичною базою для проведення дослідження є роботи 
присвячені проблемам якості міських території, аналізу міського простору та 
методам його оцінки, структурі та різним складовим міського середовища, 
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дослідженню проблем розвитку та формування міст, урбанізаційним процесам, 
розробкам сталого розвитку територій для більш ефективного соціально-
економічного міського планування, його структури, що представлена в ряді 
праць Ю. Білоконя [1], М. Бермана, М. Вебера, В. Вагіна [2], М. Габреля [3,4], 
В. Глазичева [5], В. Глеба [6], Д. Джейкобсa, М. Дьоміна [7], Е. Дюркгейма, Ю. 
Карпенка, Ле Корбюзье, Ф. Тьонніса, І. Огородника та Т. Огородник [8], Р. 
Парка, Е. Петровської [9, 10], В. Семенова [11], Дж. Форестера, О. Лобанової, 
Х. Хойта, Е. Ульмана, З. Яргиної [12] та інших. 

Оскільки під впливом різних факторів змінюється міське середовище, 
доцільно продовжувати роботи в області пошуку рішень щодо підвищення 
якості міського середовища та створення комфортного середовища для 
життєдіяльності людини. 

Виклад основного матеріалу. Під впливом сучасних глобалізаційних 
процесів змінюється існуюча картина розселення. Глобалізаційні процеси 
«осучаснюють» місто під тиском вітчизняних та зарубіжних інвесторів, нових 
бізнес-структур, недалекоглядних корисливих політиків та хаотичності 
ринкових відносин трансформаційного розвитку [6]. 

Високий рівень урбанізації, збільшення відсотка міського населення 
щодо загальної чисельності населення, збільшення зв’язків між окремими 
міськими поселеннями та, як наслідок, маятникові міграції призвело до 
«розповзання» міст. У містобудівній практиці такий процес урбанізації 
супроводжується територіальним об’єднанням населених пунктів у системи 
розселення й формуванням агломерацій. Так, сучасні міста, особливо крупні та 
найкрупніші необхідно розглядати разом з прилеглими територіями. Кожне 
місто має свою зону впливу на прилеглу до неї територію, що створює єдиний 
організм. 

Слід зауважити, що місто є історична категорія. Міста розвиваються не 
тільки у просторі, але і в часі. На кожному історичному етапі міста визначали 
складні процеси демографічного, соціально-економічного розвитку. Процеси 
просторового розміщення видів діяльності та продуктивних сил, які разом з 
природними факторами визначали причини виникнення міст та їх 
функціональну спеціалізацію.  

Також, на розвиток, особливо, великих міст значний вплив здійснюють 
глобальні соціально-економічні, екологічні та технологічні тренди. Результатом 
цього є зростання або зниження попиту на певні види територій, об’єкти 
нерухомості та інфраструктури. Виокремлюють чотири групи глобальних 
трендів [13]: 

1. Урбанізація та демографічний розвиток. 
2. Глобалізація. 
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3. Технологічний прогрес та розвиток економіки знань. 
4. Техногенне навантаження на навколишнє середовище і зростаючий 

дефіцит природних ресурсів. 
Слід погодитися з твердженням Петровської Е.І., що місто є результат 

колективного творчого процесу, пролонгованого в часі й обмеженого умовами 
місця та епохи, який поєднує в собі ідеї з можливостями технічними та 
економічними [10]. Відповідно до цього всі процеси, що відбуваються в 
містоплануванні, необхідно детально досліджувати через систематизовані 
критерії якості міського середовища.  

Автор визначає міське середовище як сукупність природних, 
архітектурно-планувальних, екологічних, соціально-культурних та інших 
факторів, що характеризують середовище проживання на певній території та 
визначають комфортність проживання на цій території [9]. 

Якість і організація міського середовища багато в чому визначають рівень 
розвитку основних сфер життя міста. Якість міського середовища визначається 
якістю його складових, а саме: антропогенного, природного та соціального 
середовищ. Під якістю міського середовища розуміють рівень задоволення 
фізіологічних, матеріальних та духовних потреб населення міста. Кількість і 
якість таких послуг сьогодні здебільшого визначається нормативними 
документами. Проте міське середовище, створене на основі нормативів, не 
повністю задовольняє потреби мешканців міста до тих чи інших елементів 
міського середовища [8, 13].  

В рамках пріоритетного проєкту «Формування комфортного міського 
середовища» розробленого у Російській Федерації використовується більш 
вузьке визначення, що містить такі показники, як вміст міста, благоустрій 
дворів, створення і благоустрій громадських територій. На підставі цього 
трактування виділені основні елементи міського середовища, представлені в 
трьох категоріях:  

1) елементи, пов'язані з територією і місцем проживання людей (житло і 
житлово-комунальне господарство) – будинок і двір;  

2) елементи, що визначають переміщення людей з одного пункту в інший, 
забезпечення і дотримання їхньої безпеки під час пересування (пішохідна 
інфраструктура і рівень безпеки) – транзитні простори;  

3) елементи, що характеризують ті об’єкти території, де люди проводять 
свій час поза домом (зовнішня привабливість і унікальність міста; 
впорядкованість суспільних просторів; дозвілля, спорт, розваги) – точки 
тяжіння [14]. 

Сьогодні просторова організація міста формується на основі 
адміністративних методів та базується на аналітичних дослідженнях соціально-
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економічних зв’язків (у межах історичного часу) і соціокультурних тенденціях. 
Для створення більш комфортного середовища для життєдіяльності людини 
необхідно враховувати нові підходи адміністративно-територіального 
зонування міського середовища, а також управлінські підходи до 
містобудування та його принципів. 

На сучасному етапі розвитку локальних цивілізацій адміністративна і 
дослідницька функції міського управління процесами розселення та забудови 
базуються на теоріях структурування міського простору [2, 6]. 

Однією з популярних тем у міській соціології є розподіл міста на 
відмежовані зони. Виділяють три основні теорії такого розподілу, а саме: 
теорію концентричних зон Е. Бьорджеса (1925), секторальну теорію X. Хойта та 
поліцентричну теорію К. Харріса та Е. Ульмана. Е. Бьорджес виявив тенденцію 
властиву більшості міст, щодо розподілу їх на певні «зони», що населені 
представниками одного соціального класу. Х. Хойт виявив, що міста більшою 
мірою розвиваються уздовж річок, залізниць і транспортних шляхів, ніж 
навколо центрального ділового району, і визначив, що найвища рентна вартість 
житла існувала не в якійсь зоні, а в одному із секторів міста. К. Харріс та Е. 
Ульман взагалі відкидають поняття єдиного центру міста і вказують на 
наявність множинних центрів у кожному місті. Так, на їхню думку, можуть 
існувати фінансові, урядові та університетські центри міста [2, 6]. 

Головною містобудівною документацією, що визначає принципові 
вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території 
населеного пункту є генеральний план.  

Розробка нового Генерального плану міста ще кілька десятиліть тому 
вважалася не тільки в нашій країні, а й у світовій містобудівній практиці подією 
винятковою, епохальною справою державного масштабу. Авторитет 
генеральних планів, традиційні уявлення їх надійності прийшли з ХIХ століття. 
У той час генплани дійсно служили багатьма десятиліттями. Сучасний 
генеральний план можливо схарактеризувати як звід правил поведінки в місті. 
Встановлені на основі консенсусу («суспільного договору») правила, загальні 
для всіх суб’єктів містобудівної діяльності, – населення, інвесторів, влади, 
визначають, чого не можна допускати на території міста ні за яких умов [7]. 

Генеральний план розробляється на певний період, але в сучасних 
умовах, зокрема при суттєвих відхиленнях реальних показників міського 
розвитку від затверджених, виникає необхідність його корегування. 

До причин корегування генеральних планів міст можливо віднести: 
- диспропорції в розміщенні місць розселення і територіальної 

концентрації робочих місць; 
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- скорочення публічних просторів, особливо в центральних районах 
міста;  

- відставання в розвитку інженерної інфраструктури; 
- значне скорочення площі території, що зайнято зеленими 

насадженнями;  
- збільшення попиту на земельні ділянки в місті та в приміських 

територіях; 
- проблеми міського транспорту (відсутність можливості збільшення 

пропускної спроможності планувальними засобами вулично-дорожньої мережі) 
тощо. 

Одним з підходів перетворення та покрашення використання 
просторового потенціалу міста визначають шляхом впорядкованого зонування. 

Зонування території міст встановлює дозволене використання земельних 
ділянок в містах та визначає найбільш доцільне функціональне призначення 
території, тобто взаємне розміщення місць просторової концентрації різних 
видів діяльності населення як у сфері соціального відтворення, так і сфері 
суспільного виробництва, яке використовується при здійсненні містобудівної 
діяльності. 

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» план 
зонування території (зонінг) є інструментом ефективного зонування територій 
[15]. Поряд з терміном зонінг у літературі використовують терміни: 
«містобудівне зонування», «правове зонування» та «територіальне зонування». 
План зонування території розробляється на основі генерального плану 
населеного пункту (у його складі або як окремий документ) та визначає умови 
та обмеження використання території населених пунктів. 

Семенов В.Ф та Пандас А.В. в своїй праці пропонують наступне 
визначення зонінгу: «Зонінг – це своєрідний законодавчий «механізм», за 
допомогою якого рішення генерального плану можуть застосовуватися до 
окремих ділянок і будівельних проєктів, щоб увідповіднювати їх 
цілеспрямованому розвитку міста» [11]. 

У світовій практиці зонінг використовують протягом останніх ста років. 
Це найбільш поширена форма контролю розвитку міської території метою 
якого є: створення сприятливих умов для життєдіяльності громадян міста; 
задоволення державних, громадських та приватних інтересів; раціональне 
використання території міста; створення сприятливих умов для залучення 
інвестицій у будівництво шляхом забезпечення прозорості вибору найбільш 
ефективного виду використання земельної ділянки для містобудівних потреб; 
забезпечення вільного доступу громадян до інформації стосовно розвитку 
території міста; забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з 
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навколишньою забудовою та землекористуванням; сприяння реалізації завдань 
довгострокового розвитку міста; розвитку інженерної та транспортної 
інфраструктури міста; вдосконалення мережі соціально-культурного та 
торговельно-побутового обслуговування населення; сприяння збереженню 
об’єктів культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду; 
забезпечення екологічної стабільності в місті [16]. 

Одним з ефективних методів формування міського простору, який 
дозволяє більш детальніше підійти до планування міської території є об’ємно-
планувальне кодування (Form-Based Codes). Цей метод демонструє новий 
підхід до планування міської території. Сутність даного метода полягає у 
розробці змішаного використання земель та має баланс між рівномірністю та 
гнучкістю видів використання цих земель. Використовуючи Form-Based Codes 
звертається увага на дизайн громадської сфери та характеристики окремих 
будівель, громадських просторів та вулиць. За допомогою діаграм і таблиць, які 
розроблені у системі кодування міста, пропонується більш детальне 
використання містобудівних процесів та заохочують мешканців до висловлення 
своїх бачень щодо розвитку міста або окремої території [17]. 

Вважаємо доцільним сформулювати наступні пропозиції щодо 
просторового розвитку міського середовища та створення комфортного 
середовища для життєдіяльності людини: 

1. Проведення передпроєктного дослідження території регіону. 
2. Визначення меж зони впливу великого міста на основі трудових, 

культурно-побутових, рекреаційних зв’язків між містом та прилеглою 
територією. 

3. Визначення наявності агломерації на території, що розглядається.  
4. Визначення впливу великого міста на прилеглі території. 
5. Диференціювання територій за ступенем їх значущості. 
6. Надання пропозицій щодо просторового розвитку міських 

територій, територій що потрапили в зону його впливу та визначення 
подальших напрямків її розвитку. 

7. Розробка містобудівної документації за якою можливо регулювати 
процеси, що протикають по цій території. 

Проаналізувавши, можна зробити низку висновків. Процес 
містобудівного проєктування й управління територіями досить складний. Для 
вирішення містобудівних завдань необхідно враховувати величезну кількість 
чинників різних галузей знань, і не просто враховувати, а розглядати їх у 
причинно-наслідковому взаємозв’язку. Серед найбільш актуальних проблем, 
пов’язаних із розселенням населення є хаотичне розростання міст, збільшення 
частки міського населення. Не менш важливими залишаються проблеми 
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погіршення екологічної ситуації, транспортні питання, посилення маятникових 
міграцій, незбалансований розвиток територій зон впливу міст, стирання меж 
міст, упровадження індивідуальної та малоповерхової житлової забудови в 
природні ландшафти й багато інших. В результаті, створення якісного міського 
середовища не можливо без урахування цих проблем. Виникає необхідність 
розглядати міста не лише в адміністративних межах, а й з урахуванням 
прилеглих до нього територіях, які створюють єдиний організм.  

Запропоновані пропозиції дають можливість комплексно вирішувати 
питання просторового розвитку територій та раціонально і ефективно їх 
використовувати. Це дозволить об’єктивно оцінити стан населених пунктів в 
рамках регіональної системи розселення та надати пропозиції щодо 
ефективного розвитку та управління. Особливого значення дане питання 
набуває сьогодні в рамках проведення адміністративно-територіальної 
реформи. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ КРУПНОГО ГОРОДА 
 
Статья посвящена развитию современного городского пространства. 

Определены процессы, влияющие на представление современного города. Так, 
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глобализационные процессы «осовременивают» город под давлением 
отечественных и зарубежных инвесторов, новых бизнес-структур, 
недальновидных корыстных политиков и хаотичности рыночных отношений 
трансформационного развития, а также меняется существующая картина 
расселения. Привлекательность крупнейших городов с позиций нарастающей 
урбанизации, концентрации инвестиционных ресурсов и аккумулирования в 
них промышленных, финансовых и деловых центров сегодня вызывает 
дискуссии и не однозначно отражается на благополучии и комфортности 
проживания человека. 

Большинство городов испытывают потребность в обновлении 
методологических подходов к их развитию с ориентиром на повышение 
качества городской среды и улучшение условий жизни населения. В статье 
исследованы дефиниции качества городской среды, а также рассматриваются 
существующие подходы к преобразованию и использованию городских 
территорий. 

Обоснована целесообразность рассмотрения города не только в их 
административных границах, но вместе с прилегающими к ним территориям 
определяя зону влияния от города.  

Сформулированы предложения по пространственному развитию 
городской среды и созданию комфортной среды для жизнедеятельности 
человека. Предложенные предложения позволяют комплексно решать вопросы 
пространственного развития территорий, что даст возможность рационально и 
эффективно их использовать. Это позволит объективно оценить состояние 
населенных пунктов в рамках региональной системы расселения и 
предоставить предложения по эффективному развитию и управлению. 

Ключевые слова: городская среда; городское пространство; качество 
жизни; генеральный план; зонинг; объемно-планировочная кодировка. 
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FORMATION OF THE URBAN ENVIRONMENT OF A LARGE CITY 
 
The article is devoted to the development of modern urban space. The 

processes influencing the representation of the modern city are determined. Thus, 
globalization processes "modernize" the city under pressure from domestic and 
foreign investors, new business structures, short-sighted selfish politicians and the 
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chaotic nature of market relations of transformational development, and the existing 
picture of settlement is changing. The attractiveness of the largest cities from the 
standpoint of increasing urbanization, the concentration of investment resources and 
the accumulation of industrial, financial and business centers in them today causes 
debate and is not unambiguously reflected in the well-being and comfort of human 
living. 

Most cities are in need of updating methodological approaches to their 
development with a focus on improving the quality of the urban environment and 
improving the living conditions of the population. The article examines the 
definitions of the quality of the urban environment, and also examines the existing 
approaches to the transformation and use of urban areas. 

The expediency of considering the city not only within their administrative 
boundaries, but together with the adjacent territories, defining the zone of influence 
from the city has been substantiated.  

Proposals are formulated for the spatial development of the urban environment 
and the creation of a comfortable environment for human life. The proposed 
proposals make it possible to comprehensively solve the issues of spatial 
development of territories, which will make it possible to rationally and effectively 
use them. This will make it possible to objectively assess the state of settlements 
within the framework of the regional settlement system and provide proposals for 
effective development and management. 

Key words: urban environment; urban space; quality of life; master plan; 
zoning; space-planning coding. 
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ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ІНТЕГРОВАНОГО РОЗВИТКУ 

МІСЬКОГО ПРОСТОРУ 
 

Опрацьовано значну теоретико-методологічну базу формування 
громадських просторів як умову успішного розвитку міст з урахуванням 
глобалізаційних процесів, окреслено існуючі протиріччя та перспективи. 
Актуальними є проблеми переосмислення загальних просторів історичних міст, 
оновлення архітектурного середовища, створення комунікаційних публічних 
просторів, формування нових інтегрованих функціональних зон, освоєння пост 
промислових територій. Розглянуто концепції розвитку сучасного міста з 
позицій урбанізму, тенденції оновлення міських територій в умовах 
економічних та соціальних змін, моделі безавтомобільного простору. 
Відзначено позитивну роль міжнародних проектів інтегрованого розвитку 
міст України щодо соціальної різноманітності архітектурного простору. 

Ключові слова: сталий розвиток; міський громадський простір; урбанізм; 
соціальна активність; пішохідний рух; інтегрований розвиток міст. 

 
Постановка проблеми. Протиріччя між зростанням темпів урбанізації та 

соціальними запитами мешканців міст потребують нових підходів до міського 
планування. Підґрунтям є значні теоретичні напрацювання архітектурної науки, 
інноваційна практика сучасних містобудівних рішень, інтегровані пошуково-
дослідницькі соціальні проекти, суспільна активність громад, молодіжні 
ініціативи тощо. Складено значну теоретико-методологічну базу формування 
громадських просторів як умову успішного розвитку міст з урахуванням 
глобалізаційних процесів, окреслено існуючі протиріччя та перспективи. 

Актуальними є проблеми переосмислення загальних просторів історичних 
міст, оновлення архітектурного середовища, створення комунікаційних 
публічних просторів, формування нових інтегрованих функціональних зон, 
реновації територій та об’єктів. Вивчення та опрацювання новітніх тенденцій 
розвитку громадського міського простору доцільно здійснювати на основі 
зроблених висновків і рекомендацій вітчизняних науковців, де узагальнено 



Містобудування та територіальне планування248

значний історичний досвід, визначено передумови виникнення новітніх 
урбаністичних теорій та їх практичної реалізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У дисертаціях українських 
дослідників містобудівної галузі (Н. Соснова, О. Олійник, А. Павлів, М. Гусєв) 
проведено аналіз існуючих теорій формування та розвитку міських територій. 
Визначено міждисциплінарне поняття «громадський простір» у містобудівному 
вимірі – це пішохідні вулиці, площі, бульвари, набережні, що сформувалися під 
впливом історичних, культурних, соціальних, економічних чинників, у 
соціальному вимірі – території загальнодоступного користування, будинки, що 
його обмежують, сам простір, люди, та способи використання простору [12]. 

Дослідження особливостей та перспектив формування громадських 
просторів міст України базується на позиціях закордонних урбаністів щодо 
оновлення життєвого простору, виникнення нових функціональних зв’язків 
(Т. Деккер, П. Халл), сталого розвитку (Т. Бітлі, А. Річлі, Р. Томас, Д. Фарр, 
П. Ньюман), зокрема, прийомах соціалізації міських просторів та їх нових 
функцій (Я. Гейл, Г. Рєвзін, С. Лоу), концепції «змішаного використання» за 
принципом функціонального розділення цільових зон (Ф. ван дер Ховен, 
П. Калторп) за ідеями збільшення можливостей для пішохода, мінімізації 
автомобільного транспорту. Розглянуто економічний аспект (Д. Джейкобс, 
П. Бурдьє, М. Сторпер) щодо забезпечення прибутковості простору; соціальний 
контекст (Л. Вірт, Р. Ґратіс, Н. Мініц, Д. Еплярд) щодо забезпечення 
комфортних умов життя міських мешканців, інформаційно-технологічний 
фактор (Ч. Лендрі, К. Роу, Ф. Кеттер). Значний потенціал має адаптивність 
архітектури (Л. Келлін, С. Грос, Д. Дуглас) як взаємодія технологій та 
архітектури. Концепція «нового урбанізму» (Д. Ґрант, А. Дуані, А. Пассел) 
детермінує синтетичний підхід до міського розвитку за принципами: пішохідна 
доступність, поєднуваність, багатофункціональність і різноманітність, змішана 
забудова, традиційна структура сусідства, висока щільність забудови, 
екологічний транспорт, сталий розвиток, енергоефективність.  

Пошуки шляхів оновлення просторової організації міського середовища 
здійснено у вітчизняній науці (М. Дьомін, В. Макухін, А. Рудницький, 
Ю. Шкодовський, Б. Посацький) через цілісне бачення урбаністики у охопленні 
комплексу функціональних потреб населеного пункту і моделюванні його 
подальшого майбутнього. Синтезоване бачення урбаністичного моделювання 
(М. Габрель, А. Осітнянко, В. Тімохін, А. Плешкановська, Ю. Білоконь, 
В. Абизов) окреслює потенціал розвитку територій. Діє проект «Інтегрований 
розвиток міст в Україні» у Чернівцях, Вінниці, Житомирі та Полтаві (2016), 
Києві та Львові (2018) [8] спрямований на децентралізацію та роль місцевого 
самоврядування шляхом відповідно до європейських принципів і цінностей. 
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Мета дослідження. Аналіз перспективних напрямків формування моделі 
громадського простору у наслідуванні існуючих наукових теорій та практики 
інтегрованого розвитку міських територій. 

Викладення основного матеріалу та результатів дослідження. 
Архітектурна наука та практика націлені на досягнення цілі сталого розвитку у 
забезпеченні відкритості, безпеки, соціальної активності та екологічної 
стійкості міст, досягненні гідного рівня життя мешканців, формуванні засад 
економічного процвітання та соціальної стабільності без завдання шкоди 
довкіллю, впровадженні цифрових технологій [3; 11-13]. 

Концепція нового урбанізму, соціально-орієнтованої течії у конструюванні 
міст, акцентує увагу на питаннях якості життя в міському середовищі, де 
простір є дружнім людині, незалежно від її соціально-економічного статусу та 
фізичного стану. Принципи нового урбанізму передбачають компактність та 
ущільненість міських форм, багатофункціональність і різноманітність 
планування та забудови, пішохідну доступність важливих об`єктів у межах 
міста, взаємопов`язані транспортну та пішохідну мережі, сучасні форми 
архітектури та планування, базовані на традиціях і культурі регіону, 
збалансований розвиток і енергоефективність. Положення Маніфесту нової 
урбаністики [1; 2] проголосили нові виклики у вирішенні проблем екології, 
демократії, культури і соціально-економічного розвитку з опорою на 
громадську активність і співпрацю мешканців, збереження і відродження 
самобутності і культурних традицій міст. 

За результатами досліджень Н.Соснової, громадський простір є переважно 
пішохідною територією поліфункціонального призначення, що дає можливість 
імплементації культурно-символічних особливостей суспільства у 
матеріальному просторі міста. Пропонована трикомпонентна модель 
функціонування громадського простору «архітектурно-просторове середовище 
+ користувачі + діяльність» розвиток якого проявляється як баланс поміж 
соціальними запитами на даний вид простору та економічною 
детермінованістю його функціонування [12].  

У моделі відкритого міського простору М. Гусєва визначено, що такі місця 
повинні втілювати демократичні цінності, враховувати потреби різних груп 
населення, бути відкритими, доступними, безпечними, комфортними та 
безкоштовними. «Основним призначенням такого місця є надання можливості 
громадянському суспільству взаємодіяти та комунікувати з абсолютно різних 
сфер суспільного життя» [5]. 

Для гуманізації відкритого громадського простору важливими визначено 
спеціальні принципи: 
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- взаємозв’язку фізичного і соціального просторів через створення 
адаптивного простору, освоєння підземного простору; 

- фізичної щільності, що забезпечує комфортне для людини розміщення 
багатьох різних функцій в одному обмеженому фізичному просторі; 

- принцип трансформативності передбачає введення принципово нових 
функцій, які сприяють його оновленню, зміну функцій залежно від соціальних  
потреб, зокрема через дизайн міського ландшафту; 

- принцип історичної спадкоємності у опануванні існуючого середовища; 
- функціональне різноманіття відкритого простору, що зацікавить і 

задовольнить соціальні потреби різних груп населення, незалежно від статусу, 
стану та віку, зокрема, через організацію транспортно-пішохідної системи з 
пріоритетом велосипедного та пішохідного руху. 

У сучасній урбаністиці важливим є поняття «якості міського простору», 
переважно трактоване через максимальну реалізацію потреб мешканців, 
надання можливостей спілкування [4;6;7]. Метою і, водночас, засобом розвитку 
громадського простору стає стимулювання соціальної активності містян – 
широкого спектру різноманітних видів діяльності, взаємодії та спілкування. 

Сформульовані принципи якісного публічного простору [8; 11]:  
- доступність – візуальний і фізичний зв’язок із прилеглими територіями; 
- різноманітність діяльності – поліфункціональний простір, затребуваний 

всіма соціальними та віковими групами протягом всього дня; 
- комфорт та безпека – вуличні меблі, дитячі ігрові елементи, зелені зони, 

охорона і освітлення, передбачено захист від несприятливих погодних умов і 
агресивного впливу середовища; 

- гостинність місця – якісний дизайн простору, активні фасади будівель; 
- точки притягання – використано унікальні особливості простору, 

створено власний бренд для залучення відвідувачів; 
- соціалізація кардинально змінює сутність громадського простору у 

відчутті  приналежності до міської спільноти. 
Якісним вважають громадський простір з вираженою індивідуальністю та 

функціональністю, які чітко виокремлюються з-поміж міського простору [12]. 
Зазвичай життя в місті визначають як складну сукупність різних видів 
діяльності, основними видами фізичної активності є пересування і перебування, 
визначені лише необхідністю (низькі якісні характеристики простору), або це є 
зацікавленість у довгому перебуванні, насиченість зустрічами та подіями 
(висока якість). При постійному рівні обов’язкової (щоденної) активності 
мешканців, зростання необов’язкової (ситуаційної) та соціальної активності 
відбувається за умови високої якості архітектурного середовища, яке 
об’єктивно стимулює до діяльності та спілкування (рис.1).  
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Рис.1 Взаємовплив активності мешканців та якості міського середовища. 
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Непередбачуваність спонтанних дій – важливий і дуже привабливий 
складник пересування й перебування в міському просторі. Людина рухається в 
пункт призначення і одночасно спостерігає за людьми й подіями, може 
зупинитися й поглянути на те, що відбувається, чи навіть приєднатися до 
дійства. Потенціал відкритого простору розвивається повністю, коли якомога 
більше людей пересувається і перебуває в міському середовищі [4]  

Сучасні підходи зорієнтовані на оптимізацію пішохідного руху, що є 
запорукою екологічно-витривалого і здорового життя у місті. Міська структура 
стає сприятливою для соціальних зв’язків, пропонує привабливі громадські 
простори, мережу пішохідних маршрутів, надає умови зручного і приємного 
пересування пішки, безбар’єрність пересування. Дотримання цих вимог 
спонукає до соціальної активності й посилює відчуття безпеки всередині і 
навколо міських просторів. Принцип «зеленої мобільності» у створенні умов 
для пересування мешканців пішки, на велосипедах, на громадському транспорті 
відчутно покращує екологічні характеристики міських просторів, зменшуючи 
споживання ресурсів, обсяги викидів і рівень шуму.  

Другим напрямком є оновлення ландшафтного дизайну громадського 
простору, що стає потужним інструментом стратегії розвитку міст. Європейські 
приклади якісного громадського простору показують, що це впливає на 
розвиток соціальних зв’язків, на економічне зростання і  якість життя загалом.  
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Умовою позитивної психологічної оцінки якості громадського простору 
відвідувачами є візуальний комфорт. Найпоширенішою універсальною 
активністю є спостереження за життям міста, за людьми, що відбувається весь 
час, коли людина йде пішки, сидить чи стоїть. Користування лавками й іншими 
місцями для сидіння стає інтенсивнішим, коли з них можна спостерігати за 
людьми. У створенні середовища комунікування важливим є масштаб та 
формування простору на рівні очей пішохода [4; 6]. Ретельне врахування 
якостей місцевості, напрямків спостереження на рівні зросту дорослих, дітей, 
сидячих людей, візуальних акцентів та орієнтирів має бути відображене у 
вдосконаленні міського простору. 

Відзначимо роль архітектурних будівель оточення, які задають межі і 
функцію громадського простору. У випадках інтеграції нової будівлі в 
історичний міський простір визначено чотири вихідних позиції (Г.Ушаков): 
співрозмірність габаритів; поліхромія середовищ; архітектурний масштаб; 
стильова взаємодія. 

Сучасною тенденцією нових об’єктів, які формують громадські простори, 
є адаптивна архітектура як багатопрофільний підхід адаптації будівель до умов 
та об’єктів навколишнього середовища, потреб мешканців. Використовуються 
інноваційні технологічні рішення, фізичні зміни будівель через 
переобладнання, розширення, поліпшення та реконструкцію, інтерактивна 
медіа-архітектура – медіафасадні системи (проекції, інтегровані екрани, 
голографічні системи). Стосовно відкритих просторів актуальними є 
кібернетизм, інтерактивність, коли віртуальне середовище додається до 
реального, smart-інфраструктура у створенні додаткових активностей містян та 
технологій комфорту життєдіяльності. Сталому розвитку міста сприяють smart-
технології: системи «розумного» міського транспорту, сортування відходів, 
безпеки, економії електроенергії та води, рівень якості повітря.  

Успішні проекти модернізації міст Європи, Америки, Азії моделюють 
розгортання публічного простору навколо нових «центрів активностей» – ділові 
центри, осередки нових технологій, креативних індустрій, хаби тощо. Такі 
поліфункціональні території сприяють новим бізнес-структурам, різного роду 
зайнятості, нової якості житла, організації альтернативних способів дозвілля, 
стають новими міськими вузлами притягання у моделюванні поліцентричної 
структури міського простору.  

За проектом «Інтегрований розвиток міст в Україні» укладено план 
довгострокового розвитку за принципами сталості, уваги до потреб громадян, 
їх активного залучення. Встановлено три компоненти проекту [8]: 

- Зміцнення потужностей для розробки, застосування і реалізації процесів 
інтегрованого сталого розвитку міст (рівень міських адміністрацій) – розуміння 



Містобудування та територіальне планування 253

і практика застосування концепцій, планування ієрархії, модель міжгалузевої 
функціональної співпраці. Результат – генеральний план міста. 

- Визначення та підготовка пріоритетних інфраструктурних проектів та 
реалізація невеликих проектів. Результат – техніко-економічні обґрунтування, 
реальні новації у межах генплану та оновлених галузевих планів. 

- Створення механізмів комунікації, координації та кооперації, обмін 
знаннями на міжміському, міжнародному рівнях, рекомендації міських рад 
щодо покращення національного законодавства («Біла книга»). 

Впровадження моделі інтегрованого сталого розвитку сприяє суспільній 
рівновазі та соціальній різноманітності архітектурного простору міста, 
забезпечує збереження культурно-історичної спадщини, високу якість нового 
будівництва, економічну ефективність прийнятих рішень.  

Висновки. Визначено, що архітектурна наука та практика націлені на 
досягнення цілі сталого розвитку міст за принципами відкритості, безпеки, 
соціальної активності та екологічної стійкості, гідного рівня життя мешканців, 
формуванні засад економічного процвітання та соціальної стабільності без 
завдання шкоди довкіллю, впровадженні цифрових технологій. Проаналізовано 
перспективні напрямки формування громадського простору відповідно до 
провідних концепцій урбаністичного розвитку: концепція нового урбанізму; 
трикомпонентна модель «архітектурно-просторове середовище + користувачі + 
діяльність»; модель гуманізації відкритого простору; принципи якісного 
публічного простору; тенденції активності пішохідного руху, оновлення 
ландшафтного дизайну громадських просторів, адаптивність архітектури, 
застосування smart-інфраструктури та технологій. Якість міського простору 
передбачає максимальну реалізацію потреб мешканців, надання можливостей 
спілкування та соціальної активності. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ІНТЕГРИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Рассмотрено значительную теоретико-методологическую базу 

формирования общественных пространств как условие успешного развития 
городов, с учетом процессов глобализации, определены противоречия и 
перспективы. Актуальны проблемы переосмысления пространств исторических 
городов, создания коммуникационных публичных пространств, формирования 
новых интегрированных функциональных зон. Архитектурная наука и практика 
нацелены на устойчивое развитие, обеспечение открытости, безопасности, 
социальной активности и экологической стойкости городов, формирования 
основ экономического процветания и социальной стабильности без ущерба 
окружающей среде, внедрении цифровых технологий. 

Проанализированы концепции развития современного города с позиций 
урбанизма, в условиях экономических и социальных изменений, модели 
пространства без автомобилей. Качество городской среды предполагает 
максимальную реализацию потребностей жителей, предоставление 
возможностей общения и социальной активности. Установлено, что 
общественные (открытые, публичные) пространства должны формироваться на 
гуманистической основе, руководствоваться социальными запросами, быть 
полифункциональными, доступными, комфортными и безопасными, 
способствовать различным видам деятельности всех социальных и возрастных 
групп на продолжении целого дня, предлагать качественные решения. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, общественное пространство, 
урбанизм, социальная активность, пешеходы, интегрированное развитие. 
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FORMATION OF A MODEL OF URBAN SPACE  
INTEGRATED DEVELOPMENT 

 
A significant theoretical and methodological basis for the formation of public 

spaces as a condition for successful urban development is processed with 
globalization processes considered, existing contradictions and prospects are 
outlined. The problems of rethinking the common spaces of historic cities, updating 
the architectural environment, creating public communication spaces, forming new 
integrated functional areas, development of post-industrial territories are relevant. 
Architectural science and practice are aimed at achieving the goal of sustainable 
development in ensuring openness, security, social activity and environmental 
sustainability of cities, the formation of principles of economic and social stability 
without harming the environment, the implementation of digital technologies.  

Concepts of modern city’s development from urbanism’s perspective, 
tendencies of urban territories’ renewal in terms of economic and social changes, 
models of non-automotive space are considered. The concept of the new urbanism 
emphasizes urban living quality backed by multi-functionality and saturation of urban 
environment, modern forms of architecture and planning. The quality of urban space 
implies the maximum realization of residents’ needs, providing opportunities for 
communication and social activity. It is found that public (open, community) spaces 
should be formed on humanistic principles, guided by social needs, be multi-
functional, accessible, comfortable and safe, promote various activities of all social 
and age groups throughout the day, offer quality architectural and design solutions. 

There has been noted the positive role of international projects of Ukrainian 
cities’ integrated development in strengthening the social diversity of urban 
architectural space, increasing the activity of citizens, significant economic results. 

Key words: sustainable development; urban public space; urbanism; social 
activity; pedestrian traffic; integrated urban development. 
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ФОРМУВАННЯ ІГРОВИХ ПРОСТОРІВ ДЛЯ ДІТЕЙ 

 
Окреслено актуальність оновлення дитячих просторів у міському 

середовищі, розглянуто теоретичні засади проблеми, визначено основні 
підходи до її вирішення на різних рівнях містобудівної структури (макрорівень, 
мезорівень, мікрорівень). Зазначено негативний досвід та недоліки сучасного 
стану влаштування дитячих майданчиків у житловому середовищі українських 
міст, що потребує інноваційних професійних архітектурних рішень. Проведено 
аналіз основних принципів проектування дитячих просторів з урахуванням 
вимог безпеки, комфорту, надання можливостей ігрової, пізнавальної 
діяльності дітей. Розглянуто значення та особливості організації ігрових 
занять дітей різного віку. Охарактеризовано напрямки розвитку дитячих 
ігрових просторів у містах: соціальний, інклюзивний, біопсихологічний, 
екологічний, художній та розважальний. Підкреслено переваги відкритих 
ігрових зон.  

Ключові слова: дитячий ігровий простір; діти; гра; міське середовище. 
 
Постановка проблеми. Організація дозвілля дітей на ігровому 

майданчику біля будинку вкрай важлива для виховання самостійності, 
формування характеру, гармонійного фізичного та психоемоційного розвитку 
особистості. Соціальні навички, які діти розвивають у процесі гри, часто 
перетворюються у патерни поведінки на все життя. Дослідники простежують, 
як культура дитячих спонтанних ігор у дворах відбивається на формуванні 
суспільства. Планування, естетика та облаштування майданчиків здатні 
впливати на фізичну активність дітей, мотивацію до ігрової діяльності, сприяти 
ефективному розвитку важливих комунікативних та поведінкових навичок. 
Важливим напрямком досліджень та практики архітектури є пошук 
оптимальних моделей ігрових просторів для дітей.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми психічного розвитку 
дошкільників розкрито у працях Л. Балацької, В. Котирло, С. Ладивір, 
С. Тищенко, О. Кононко, О. Проскури та ін. Психологію молодшого школяра 
розглянуто у роботах Б. Баєва, І. Беха, М. Дригус, С. Коробко, Т. Косми. 
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Науковцями досліджено ігрову діяльність дітей (М. Басов, Д. Ельконін, 
А. Запорожець, Д. Менджерицька, О. Тіхєєва, С. Новосьолова), фізичний 
розвиток (О. Дубогай, Т. Круцевич, Н. Пангелова), зокрема, важливість рухової 
активності для здоров’я дошкільників (Л. Максименко, Н. Москаленко, 
О. Конох, В. Пасічник). Розроблено рекомендації щодо проєктування 
відпочинкових зон для дітей (Н. Крижанівська, А. Григор’єв, І. Родічкін, 
В. Горохов), спортивних майданчиків (Р. Крушельницький, С. Решетило). 
Стандарти та вимоги до проєктування дитячих майданчиків у житловій 
забудові розроблені ще за радянських часів. Теорія і практика створення 
дитячих просторів більшою мірою розглядає проблеми архітектури закладів 
дошкільної освіти (Д. Антонюк, Н. Афанасьєв, С. Змеул, А. Кадуріна, 
Л. Назарова, Л. Ковальський, Г. Ковальська, О. Юрчишин та ін.), різноманітних 
спортивних закладів, зокрема, відкритих майданчиків для спортивних та 
ігрових занять підлітків (скейтпарк, роллердром тощо). Проаналізовано 
закордонний досвід альтернативних дитячих майданчиків (І. Мерилова) як 
мережі природних та спортивних парків, тематичних скверів, зоо- та 
ботанічних майданчиків як ресурс позашкільної діяльності. Доцільно приділити 
більшу увагу формуванню новітніх ігрових просторів для дітей у міському 
середовищі з урахуванням знань з психології, фізіології та виховання дітей. 

Мета дослідження. Визначити специфіку формування гнучких дитячих 
ігрових просторів у середовищі сучасного міста. 

Викладення основного матеріалу. Містобудівний аспект проблеми 
влаштування дитячих просторів визначено за трьома рівнями [13]. 

Макрорівень: загальноміський дитячий парк розваг як окремий елемент 
або частина загальноміського багатофункціонального парку; спеціалізовані 
дитячі парки по всьому місту; унікальні спеціалізовані дитячі парки за містом. 

Мезорівень: ігрові майданчики для дітей регіонального значення; 
спеціалізовані дитячі парки; дитячі містечка відпочинку в міській місцевості.  

Мікрорівень: маленькі дитячі ігрові майданчики у житлових дворах, біля 
громадських будівель, на вулицях, на території мікрорайонного парку. 

Основним видом діяльності дітей на відкритих просторах є всі види ігор, 
які сприяють соціалізації, фізичному та інтелектуальному розвитку. У 
дошкільному віці переважають сюжетно-рольові ігри, які мають самодіяльний 
характер у складанні системи реальних та рольових взаємовідносин дітей, 
уявної ситуації (сюжету і змісту), ігрової ролі та ігрових дій. У реалізації 
задуму гри беруть участь різноманітні елементи оточення, ігрові предмети 
(іграшки, атрибути, предмети-замінники). Гра розвиває навички комунікації – 
спілкування, взаємодії, співпраці, діти навчаються виступати один щодо одного 
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у різних позиціях, діяти «як дорослий» [15, 16], формуються творчі здібності, 
уява, важливі психічні функції та особистість [6, 11, 15, 16].  

Дитячий простір повинен мотивувати розмаїття ігор – творчі ігри 
(будівельні, ігри-драматизації та ін.), ігри з правилами (дидактичні, рухливі). 
Будівельні ігри мають ознаки продуктивної діяльності (оригінальний 
результат), сюжетно-рольової гри (уявна ситуація, роль) та формують у дітей 
позицію творця. Своєрідність ігор-драматизацій полягає у виконанні дітьми 
ролей відповідно до змісту казки, мультфільму. Дидактична гра поєднує ігрові 
та навчальні задачі за участю дорослих. Рухливі ігри формують моторні якості, 
позитивно впливають на розвиток психічної сфери дитини (організаторські та 
комунікативні вміння, пізнавальні процеси, соціальні емоції).  

Важливою є задача фізичного розвитку та оздоровлення дітей, зокрема на 
спеціалізованих майданчиках [5, 7, 9], які заохочують до самостійної та 
групової рухової активності. Засобами є правильне розпланування території, 
розміщення та кількість устаткування, наявність достатньої площі для ігор, 
інноваційність, різноманітність форм та матеріалів [10, 12, 13]. Рекомендують 
різновиди активного відпочинку: фізкультурні свята, спортивні вправи, рухливі 
і танцювальні ігри, атракціони, вікторини, лотереї, змагання, ігрові шоу тощо. 
Доцільно передбачати зони активних і тихих ігор, відпочинку [10]. 

В українських містах поступово відбувається оновлення дитячих 
просторів, однак, існують і старі майданчики радянських часів зі стандартним 
обладнанням – гойдалки, сфери, ракети, містки, гірки, пісочниці, громіздкі 
скульптури. Всі елементи виготовлено із заліза й цементу, розфарбовано. 
Наразі їх стан часто незадовільний, не відповідає оточенню.  

Сучасна архітектура дитячих ігрових просторів апелює до різних напрямів 
активності, альтернативних рішень – природних та спортивних парків, 
тематичних скверів, зоо- та ботанічних майданчиків, створення ігрових 
ландшафтів засобами геопластики [12], збагачення форм устаткування [1], 
поширені розважальні дитячі зони у громадських закладах [3]. У Львові зростає 
кількість якісних оригінальних дитячих майданчиків [8]. 

Визначимо основні тенденції організації сучасного дитячого простору: 
– структура і планування майданчику передбачають достатню площу для 

ігор, комунікації та розвитку дітей, мають цікаві елементи та обладнання; 
– на майданчику не повинно бути чітких правил дій, варто забезпечити 

повну свободу вибору сценаріїв для гри, надати умови помірного ризику; 
– майданчик повинен бути різноманітний та інклюзивний, включати 

можливість контактувати з природними елементами; 
– необхідно надавати кожній дитині можливості знайти для себе заняття 

незалежно від здібностей, темпераменту. 
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Спираючись на обґрунтовані О. Оленіною та Г. Осиченко кілька 
паралельних напрямків формування дитячих ігрових просторів [13], 
підкреслимо особливості їх архітектурного вирішення. Соціальний напрямок 
наслідує суспільну важливість громадських просторів, які характеризуються 
доступністю, демократичністю, комфортом, багатофункціональністю, 
гнучкістю, образністю та масштабами людини (рис. 1). 

 

  
Урбанпарк «Саржин яр» м.Харків Super Nilen м.Копенгаген, Данія 

Рис. 1. Соціальний напрямок формування дитячого простору 
 

Біопсихологічний напрямок наголошує на гармонійному розвитку 
фізичного тіла, психіки, соціальної адаптації та пізнавальних здібностей дітей з 
урахуванням потреб різних вікових груп. Дизайн базується на сучасних освітніх 
концепціях гри, у розробці обладнання беруть участь фізіологи, ергономіки, 
психологи та інженери. Є місця для відпочинку батьків (рис. 2). 

 

  
майданчик по вул, Св. Теодора, м.Львів  майданчик у сквері Св. Юра, м. Львів 

Рис. 2. Біопсихологічний напрямок формування дитячого простору 
 
Інклюзивний напрямок орієнтує на доступність ігрових просторів для дітей 

з різними потребами та можливостями, спільні ігри [2, 10]. Все обладнання 
відповідає вимогам інклюзивності, передбачено пружне м’яке покриття, яке 
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убезпечує від травм у разі падіння, таблички зі шрифтом Брайля. Екологічний 
напрямок використовує природний ландшафт, обладнання створено з 
природних матеріалів або екологічно чистих відходів, форми обладнання 
походять з природи [8]. Популярні мотузки, дерево (рис. 3). 

 

  
майданчик у парку ім. Виговського, м.Львів  майданчик у лісопарку Білогорща, м. Львів 

Рис. 3. Екологічний напрямок формування дитячого простору 
 

Художній напрямок об’єднує гру та мистецтво в унікальності кожного 
простору засобами синтезу мистецтв, активного використання кольору, 
створенні динамічних ігрових інсталяцій (рис. 4). Розважальний напрямок 
передбачає унікальні об’єкти для сумісного активного перебування дітей та 
дорослих, створення інтерактивного середовища. 

 

  
Майданчик за мотивами творів М. Приймаченко на вул. Банкова, м. Київ 

Рис. 4. Художній напрямок формування дитячого простору 
 

Сучасна концепція дитячих ігрових просторів у місті є сукупністю 
невеликих просторів для ігор, розваг, фізичних вправ, культурно-
просвітницької діяльності та художнього виховання дітей. Ігрові простори 
розглядаємо як важливу підсистему міської структури, що має відповідні 
ієрархічні рівні масштабування та розміри майданчиків, різноманітний склад 
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функціональних зон. Архітектурні рішення дитячих просторів постійно 
удосконалюються, враховують міжгалузеві наукові досягнення. 

Висновки. Дитячий ігровий майданчик має значний потенціал для 
розвитку дитини, формування самостійної творчої особистості. Різним щаблям 
містобудівної структури відповідають визначені рівні організації дитячих 
просторів. Принципи проектування дитячих просторів враховують вимоги 
безпеки, комфорту, надання можливостей ігрової, пізнавальної діяльності дітей.  

Основними напрямками розвитку дитячих ігрових просторів у містах є 
соціальний, інклюзивний, біопсихологічний, екологічний, художній та 
розважальний. Ігрові простори є важливою підсистемою міської структури, 
мають відповідні ієрархічні рівні масштабування та адаптовані розміри, 
різноманітний склад функціональних зон та індивідуальний дизайн. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИГРОВЫХ ПРОСТРАНСТВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 

В статье подчеркнута актуальность обновления детских пространств в 
городской среде, рассмотрены теоретические основы проблемы, определены 
основные подходы её решения на разных уровнях градостроительной 
структуры (макроуровень, мезоуровень, микроуровень). Указано на негативный 
опыт и недостатки современного состояния устройства детских площадок в 
жилой среде украинских городов, что обуславливает потребность в 
инновационных профессиональных архитектурных решениях. Проведен анализ 
основных принципов проектирования детских пространств с учетом 
требований безопасности, комфорта, обеспечения возможностей игровой, 
познавательной деятельности детей. Рассмотрено значение и особенности 
организации игр детей разного возраста. Охарактеризовано направления 
развития детских игровых пространств в городах: социальное, инклюзивное, 
биопсихологическое, экологическое, художественное и развлекательное. 
Подчеркнуты преимущества открытых игровых зон. 

Ключевые слова: детское игровое пространство; дети; городская среда. 
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FORMATION OF GAME SPACES FOR CHILDREN 

 
The article outlines the relevance of updating children's spaces in the urban 

environment, considers the theoretical foundations of the problem and identifies the 
main approaches to its solution at different levels of urban structure (macro, mezo, 
micro). Negative experience and shortcomings of the current state of arrangement of 
playgrounds in the living environment of Ukrainian cities, which requires innovative 
professional architectural solutions, are noted. An analysis of the basic principles of 
designing children's spaces, taking into account the requirements of safety, comfort, 
providing opportunities for play, cognitive activities of children. Children's 
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playground has significant potential for child development, the formation of an 
independent creative personality. The significance and features of the organization of 
play activities for children of different ages are considered. During the game the child 
learns about the world, so the playgrounds should be diverse, allow contact with 
nature, promote children's communication, and provide an individual choice of 
activities for each child, regardless of ability, temperament and physical capabilities. 

The directions of development of children's play spaces in cities are determined: 
social, inclusive, bio-psychological, ecological, artistic and entertaining. The 
advantages of open game zones are emphasized. The social direction of design 
defines children's play areas as an element of urban public spaces, which are 
characterized by general accessibility, democracy, comfort, multi functionality, 
flexibility, imagery and human scale. Bio-psychological direction emphasizes the 
harmonious development of the child, taking into account age, physiological and 
psychological characteristics. The modern concept of children's play spaces in the 
city is a set of small spaces for games, entertainment, exercise, cultural and 
educational activities and artistic education of children. 

Key words: children's play space; children; play activity; urban environment. 
 

REFERENCES 
1. EUROPARK: web-site. URL: https://euro-park.com.ua/dytiachi-maidanchyky/ 

(date of application 28.09.2021) {in Ukrainian} 
2. Inclusive playgrounds / 7 principles of Inclusive playground design: 

PLAYCORE. URL: https://www.playcore.com/programs/me2 (date of application 
28.09.2021) {in English} 

3. Bondarchuk Yu.S. Pryntsypy proektuvannia dytiachoho ihrovoho 
seredovyshcha v zakladakh hromadskoho pryznachennia: dys. … k. myst. : Kharkiv, 
2016. 310 s. {in Ukrainian} 

4. Hryhorev A. Proektyrovanye. Detskye yhrovye ploshchadky: Uch. posobye. 
Mahnytohorsk: MaHU, 2012. – 234 s. {in Russian} 

5. Doshkilne tilovykhovannia. Vplyv rukhovoi aktyvnosti na zdorovia dytyny 
doshkilnoho viku / Pid red. L.V.Kaluskoi, M.M.Humeniuk. Ternopil: Mandrivets, 
2010. 184 s. {in Ukrainian} 

6. Dutkevych T.V. Dytiacha psykholohiia. Navch. posib. K.: Tsentr uchb. 
literatury, 2012. 424 с. {in Ukrainian} 

7. Konokh O.Ie. Kompleksne vykorystannia zasobiv sportyvnykh ihor u 
pidvyshchenni fizychnoho stanu ditei 5-6 rokiv : avtoref. dys. … kand. nauk z 
fizychnoho vykhovannia i sportu: 24.00.00. Dnipropetrovsk. 2014. 24 s. {in 
Ukrainian} 



Містобудування та територіальне планування 265

8. Krutko D. U Lvovi stvoriuiut novi dytiachi maidanchyky. KhMAROChOS. 
URL: https://hmarochos.kiev.ua/2021/07/29 (date of application 28.09.2021) {in 
Ukrainian} 

9. Krushelnytskyi R.O. Arkhitekturno-planuvalna orhanizatsiia fizkulturno-
ozdorovchykh sporud u strukturi zhytlovoi zabudovy: avtoref. dys. … k. arkh.: 
18.00.02. Львів, 2014. 21 s. {in Ukrainian} 

10. Liubchenko M., Radchenko A. Suchasni tendentsii v orhanizatsii ihrovoho 
prostoru dytiachykh maidanchykiv miskykh terytorii. Suchasni problemy arkhitektury 
ta mistobuduvannia. K. : KNUBA, 2020. №58. S. 164–177. {in Ukrainian} 

11. Maslova A. Znachenye yhry v razvytyy rebenka. M: Prosveshchenye,1994. 
123 s. {in Russian} 

12. Merylova I.O. Kaliuzhnyi Ye.S. Alternatyvni prostory dlia ditei yak skladova 
merezhi zakladiv pozashkilnoho vykhovannia. Arkhitekturnyi visnyk KNUBA. K. : 
KNUBA, 2017. № 13. S. 374-379. {in Ukrainian} 

13. Olenina O.Iu., Osychenko H.O. Orhanizatsiia dytiachykh ihrovykh prostoriv u 
suchasnomu misti. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. K. : 
KNUBA, 2017. №47. S. 148-156. {in Ukrainian} 

14. Usacheva E.Iu. Sovershenstvovanye kompozytsyonnykh pryemov 
formyrovanyia rekreatsyonnoi sredy dlia detei v sovremennom horode (na prymere h. 
Kharkova): dys. … k. arkh: 18.00.01. Kharkov, 2009. 207 s. {in Russian} 

15. Elkonyn D. B. Psykholohyia yhry. M.: Pedahohyka,1978. 304 с. {in Russian} 
16. Elkonyn D.B. Psykhycheskoe razvytye v detskykh vozrastakh : yzbrannye 

psykhol. trudy. Moskva, 1997. 416 s. URL: 
http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=10979 {in Russian} 

17. Yurchyshyn O.M. Vysvitlennia poniattia dytiachoi subkultury v arkhitekturi. 
Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. K. : KNUBA, 2016. № 43(1). 
S. 342-347. {in Ukrainian} 

18. Yurchyshyn O.M., Hnes I.P., Luchko L.I. Proektuvannia dytiachykh 
doshkilnykh zakladiv: navch. posibnyk. Lviv, 2011. 152 s. {in Ukrainian} 



Містобудування та територіальне планування266

DOI: 10.32347/2076-815x.2021.78.266-275 
УДК. 711.168, 712.25                                                                          Кисельов В.М., 

maketlab@ukr.net, ORCID: 0000-0002-3900-5744, 
Кисельова Г.В., kiselisa@ukr.net, ORCID: 0000-0002-0398-6413, 

Одеська державна академія будівництва та архітектури 
 

ГРОМАДСЬКІ  ПРОСТОРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕКОНСТРУКЦІЇ 
МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 

 
Досліджено громадські відкриті простори, при реконструкції міських 

територій.  Проаналізовані наукові роботи присвяченні сталому розвитку 
міст, питанням екологічної реконструкції міського середовища та створенню 
громадських міських просторів. На основі проаналізованого світового досвіду, 
виявлено, що  провідну роль в організації громадського міського простору 
займають насамперед архітектурно-ландшафтні прийоми організації 
середовища. Їх компоненти є засобами композиційно-функціональної 
організації громадських просторів, реконструкції та гуманізації міського 
середовища. 

Ключові слова: громадський міський простір; реконструкція міських 
територій; сталий розвиток. 

 
Постановка проблеми. Будь-яке місто складається із забудови та вільних 

просторів, які функціонально поділяються на вулиці і дороги – артерії міста, 
площі, зелені зони, набережні та прибережні території, двори та прибудинкові 
території. При планування нових міст громадські простори закладаються в 
містобудівну документацію в узагальненому вигляді, але нові міста з’являються 
рідко, тому створення громадських просторів при реконструкції міських 
територій якісно покращує функцію таких територій.  Розгляд громадського 
простору, як інструменту реконструкції міста, є вагомим у питанні 
зрівноваженого розвитку міст та вимагає відповідного методологічного 
забезпечення з аналізування, оцінювання, моделювання та управління 
науковою і проектною діяльністю.  У зв’язку з цим виникає потреба у 
розробленні концептуальних засад з формування громадських просторів, які б 
відповідали умовам сталого розвитку міст. 

Аналіз досліджень і публікацій. Науково-методичною базою дослідження 
послужили роботи пов’язані з питаннями реконструкції міських територій та 
створення громадських просторів, таких вчених: Бевз М.В., Вадімов В.М., 
Габрель М.М., Йен Ґел, Глазирин В.Л., Глазичев В. Л., Дьомін Н.М., Петришин 
Г.П., Соснова Н.С., Устінова І.І., Черкес Б.С. Питанням теорії розвитку міста, 
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як єдиної системи, присвячені праці: Гоблик А.В., Гунтова А.Е., Тимощук М.Р., 
Яргіної З.Н.   

Виклад основного матеріалу. Увага до громадських просторів стає дедалі 
більше. У 2011 році, на 23-й сесії Керуючої ради ООН-Хабітат, держави-члени 
уповноважили ООН-Хабітат консолідувати роботу з суспільних просторів на 
рівні агентств, розвивати і просувати загальну політику з суспільних просторів, 
координувати, поширювати знання і безпосередньо надавати допомогу містам в 
громадських ініціативах. Відкрита робоча група ООН, відповідальна за 
складання Цілей сталого розвитку на 2016-2030 роки, запропонувала в якості 
11-й мети «побудова інклюзивних, безпечних, життєрадісних і стійких міст». 
Одна із запропонованих цілей сформульована таким чином: «до 2030 року 
забезпечити загальний доступ до безпечних, інклюзивних та доступних, 
зелених і громадських просторів, особливо для жінок і дітей, літніх людей та 
осіб з обмеженими можливостями» [1]. 

Громадські простори, що призначаються для реалізації різних колективних 
заходів, з давніх часів відомі людині. Історичний розвиток міст з їхніми 
громадськими центрами, з огляду на різні соціально-економічні аспекти, фіксує 
етапи, принципи та схеми взаємодії між формами і видами експлуатації 
громадських просторів. Поліфункціональна структура сучасних суспільних 
просторів є неминучою формою їх існування в сучасних економічних, 
політичних і містобудівних умовах і максимально відповідної безперервно 
зростаючому рівню соціальних запитів [2]. 

Змінюються пріоритети до формування відкритих просторів. Пошук 
територіальних резервів в процесі реконструкції змушує архітекторів більш 
уважно ставитися до наявних пустирях і неефективно використовуються 
просторів і далі пропонувати нові форми організації відкритих просторів, що 
поєднують в собі кілька функцій. 

Громадські простори - вільні від транспорту території загального 
користування, в тому числі пішохідні зони, площі, вулиці, сквери, бульвари, а 
також частини будівель і споруд (галереї, пасажі, атріуми і інші), спеціально 
призначені для використання необмеженим колом осіб з метою дозвілля, 
проведення масових заходів, організації пішохідних потоків на територіях 
об'єктів масового відвідування громадського, ділового призначення. 

Сучасна урбаністична концепція підвищила роль міського культурного 
оточення (міського контексту) в створенні образу міста з застосуванням 
природних ресурсів і поліпшенням екологічних, функціональних і естетичних 
характеристик відкритих архітектурних просторів. В основу цієї концепції 
покладено два критерії «Безперервність реконструкції» громадського простору 
і його «Осучаснення» і гуманізація [3]. 
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Критерій «безперервності реконструкції» означає, що будь-який 
суспільний простір: площа, сквер, вулиця, будь-який елемент міського 
середовища - не може бути одного разу остаточно вирішеним, а служить лише 
фактором для створення відповідного образу. Також на питання реконструкції 
територій може впливати і соціальні фактори. Яскравим прикладом може 
послугувати створення парку «Superkilen»  в  місті Копенгаген (Рис.1.). Цей 
парк розташований в самому багатонаціональному кварталі Копенгагена і 
привертає увагу всіх районів міста. При проектуванні парку була поставлена 
задача врахувати передовий досвід планування міських просторів. 

 

 
 

 
Рис.1. Парк «Superkilen». Копенгаген, Данія. «До» та «після» реконструкції. 

 
Навесні 2006 року перед офісом фірми-проектувальника в Копенгагені 

пройшли акції хуліганства і насильства. Фірма BIG до того моменту щойно 
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закінчила проектування мечеті в центрі Копенгагена і вирішила продовжити 
роботу в цьому напрямку і взялася за даний проект, покликаний сприяти 
мирному співіснуванню різних національностей, релігій, культур і 
лінгвістичних груп. Взявши в якості відправної точки то, що парк Superkilen 
розташований в центрі багатонаціонального міського кварталу Ньорребро, 
архітектори вирішили якомога активніше залучити громадськість до розробки 
проекту парку.  Замість того, щоб вибрати при проектуванні традиційний шлях 
найменшого опору, максимальної політичної коректності та уникнення будь-
яких рішень, які можуть викликати громадське протистояння, архітектори BIG 
запропонували, щоб громадськість зіграла провідну роль в розробці концепції 
парку. В ході ґрунтовного діалогу були відібрані пропозиції від представників 
60 країн, які проживають в Ньорребро [4]. Територія протяжністю 750 метрів 
складається з трьох основних зон: червона зона для спорту, зелена для парку і 
ігровий дитячого майданчика з зеленими насадженнями і чорна - для фуд-
кортів і пікніків. 

Місто являє собою динамічну інфраструктуру з безперервним розвитком. 
Це розвиток характеризується як позитивними, так і негативними процесами. 
До негативних процесів можна віднести екологічну дискомфортність багатьох 
громадських просторів. Поряд з екологічною дискомфортнністю в зв'язку з 
зміною функціонального призначення, переущільнення, наявність інтенсивного 
освоєння територій під нове будівництво, погіршуються і їх естетичні 
характеристики. В процесі реновації будь-якого суспільного простору 
виробляється нове трактування його архітектурного середовища зі зміною 
структуроформуючих елементів і їх компонування, перейнята відчуттям 
створення естетично виразної середовища, з включенням природних ресурсів, 
що дозволяє створити більш комфортні умови для життєдіяльності населення.  

Міське середовище знаходиться в процесі постійного розвитку в просторі і 
зміни в часі. Окремі забудови, фрагменти вулиць, цілі двори і площі іноді 
видозмінюються до невпізнання. У зв'язку з цим дуже важливо, щоб у 
городянина зберігалося почуття знайомого місця, закріплене в його пам'яті як 
образ. Які б зміни не відбувалися в міському середовищі, типи будівель, вулиць, 
площ підсумовується в сприйнятті городянина в цілісне уявлення про образ 
міста. Пішло в далеке минуле, коли архітектор проектував об'єкт ізольовано від 
середовища. Стало загальновизнаним, що стратегічна мета містобудування - 
рух від «Архітектури об'єкта» до «архітектурі середовища». Тому громадські 
простори розглядаються насамперед, як об'єкти середовища, а їх реновація - 
безперервний процес. 

Сучасні технології, завдяки своїй соціальній функції активно змінюють 
структуру суспільства і впливають на його духовно-культурний розвиток. З 
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одного боку, технології - це напрям складних інтелектуальних процесів, з 
іншого, - особливий вид середовища проживання людини.  

Нові технології дозволяють створити унікальні громадські простори з 
зонуванням по вертикалі. Дедалі більшого поширення набуває багаторівневе 
використання підземного простору для різноманітних функцій. Тут створюють 
громадські, торгові, видовищні об'єкти, розміщуються паркінги і навіть 
створюються рекреаційні об'єкти з оригінальним ландшафтним дизайном. 
Використання підземних просторів може поєднувати сучасну архітектуру з 
історичним середовищем, наприклад у 2014 році в м. Хельсінкі було вирішено 
побудувати новий музейний комплекс під площею Lasipalatsinaukio.  

 
 

 

Рис.2. Музейний комплекс Amos Rex. Фінляндія, Гельсінкі, площа Lasipalatsinaukio. 
Генеральний план 

 
Проект поєднав історичні будівлі Lasipalatsi (Стеклянного палацу) і 

кінотеатру Bio Rex, фасади яких виходять на площу Lasipalatsinaukio. У зв'язку 
з чим, була проведена реставрація цих споруд. Зв'язок між минулим і 
сьогоденням створює цікаву відправну точку для нового музею. Так як площа 
Lasipalatsinaukio входить в історичний ареал, будування на площі заборонено, 
будівлю музею спроектували під землею, при цьому архітектори зберегли 
годинну вежу, яка стала центром всієї архітектурної композиції. Одночасно з 
декоративною функцією, вежа також є частиною вентиляційної системи Amos 
Rex (Рис. 3,4).  Відкриті зали підземного музею виконані без колон, що 
дозволяє використовувати простір різними способами, відповідно до сучасних 
виставковими вимогами. Перекриваються зали куполами. Купола є 
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залізобетонні литі конструкції. Вони складаються з двох основних елементів: 
самі купола і кільцева балка, що оперізує їх. Ці балки оточують бетонні купола 
з усіх боків, щоб протистояти горизонтальному і вертикальному тиску [5]. 

 

 

Рис.3. Музейний комплекс Amos Rex. Фінляндія, Гельсінкі, площа Lasipalatsinaukio.  
 
В даний час весь комплекс Amos Rex включає в себе виставкові та 

комерційні простору (ресторани, магазини, офіси, кінотеатр). 
Великі виставкові зали, розташовані під площею, виконані з купольними 

стелями. Їх сферичні об'ємні форми виступають над поверхнею землі. 
Новий музейний комплекс Amos Rex став центром міської культури. Що 

стосується архітектури, м'яко зігнуті купола на площі стали місцем відпочинку 
і проведення заходів для жителів Гельсінкі. 

Нові технології дозволяють створити громадські простори на дахах 
висотних будівель або на колишніх транспортних розв’язках,  з унікальними 
видовими точками на місто і комфортним середовищем для відпочинку. 

Мабуть, найвідоміший в світі проект реконструкції транспортної розв’язки 
під громадський простір – це парк  Хай-Лайн, який знаходиться на покинутій 
естакаді залізничної гілки в Нижньому Манхеттені висотою близько 10 метрів 
(Рис.4).  

Район постійно змінюється, і квітучі алеї з усіх боків оточують нью-
йоркські висотки, серед яких, наприклад, скляний хмарочос за проектом Захи 
Хадід (Zaha Hadid). У наш час парк являє собою безперервний зелений маршрут 
довжиною більше 2 кілометрів: тут жителі можуть не тільки гуляти, а й 
відвідати лекції, дізнатися про сучасне мистецтво, поїсти і помилуватися 
міським ландшафтом. 
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Рис.4. Парк Хай-Лайн. Нью-Йорк. США. 
 

Висновок. Узагальнюючи все вище сказане, можна зробити висновок, що  
створення і гуманізація суспільних просторів, як об'єктів соціальної та 
комунікаційної активності населення з використанням нових технологій в 
архітектурі, ландшафтному і світло-кольоровому дизайні, необхідне для 
створення архітектурного середовища, комфортного по екологічним, 
функціональним та естетичним характеристикам. 

Громадські, відкриті простори є найважливішими компонентами міського 
середовища, виконуючи певну функціональну і композиційну роль. Відкриті 
простори можуть мати самостійну функцію або супроводжувати об'єкти 
житлової або суспільно-ділової забудови, при яких вони знаходяться. Однак, 
тільки ті відкриті простори, які є місцем активізації міської життя, де безліч 
соціальних процесів реалізується в міському середовищі, можна в повній мірі 
назвати громадськими. 

Створення громадських просторів при реконструкції міських територій 
сприяє економічному процесу оновлення предметно-просторового середовища 
з урахуванням нових соціально-містобудівних вимог і формування 
комфортного міського середовища.  
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Одесская государственная академия строительства и архитектуры 
 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 
Статья посвящена исследованию общественных городских пространств, 

как катализатора реконструкции городской среды. В статье проанализированы 
научные работы, посвящённые изучению устойчивого развития городской 
среды, реконструкции городских территорий и созданию общественных 
пространств.  Приведены и проанализированы примеры из мирового опыта 
создания общественных пространств при реконструкции городской среды. 
Создание и гуманизация общественных пространств, как объектов социальной 
и коммуникационной активности населения с использованием новых 
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технологий в архитектуре, ландшафтном и светло-цветном дизайне, 
необходимое для создания архитектурной среды, комфортной по 
экологическим, функциональным и эстетическим характеристикам. 

Создание общественных пространств при реконструкции городских 
территорий способствует экономическому процессу обновления предметно-
пространственной среды с учетом новых социально-градостроительных 
требований и формирование комфортной городской среды. 

Ключевые слова: общественное городское пространство; реконструкция 
городских территорий; устойчивое развитие. 
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PUBLIC SPACES AS A TOOL FOR URBAN ENVIRONMENT 
RECONSTRUCTION 

 
The article is devoted to the study of public urban spaces as a catalyst for the 

reconstruction of the urban environment. The article analyzes scientific works 
devoted to the study of sustainable development of the urban environment, the 
reconstruction of urban areas and the creation of public spaces. The examples from 
the world experience of creating public spaces during the reconstruction of the urban 
environment are given and analyzed. Creation and humanization of public spaces as 
objects of social and communication activity of the population using new 
technologies in architecture, landscape and light-color design, necessary to create an 
architectural environment that is comfortable in terms of ecological, functional and 
aesthetic characteristics. 

The creation of public spaces during the reconstruction of urban areas 
contributes to the economic process of updating the subject-spatial environment, 
taking into account new social and urban planning requirements and the formation of 
a comfortable urban environment. 

Keywords: public urban space; reconstruction of urban areas; sustainable 
development. 
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НЕМАТЕРІАЛЬНЕ В УРБАНІСТИЦІ ХХІ СТОЛІТТЯ 
 

У статті визначено основні способи впливу нематеріального на 
просторову структуру міста, а також способи реалізації нематеріального в 
урбаністиці ХХІ ст. Констатовано, що нематеріальне є виявом внутрішнього 
світу людини, яке практично не піддається прогнозуванню, але за своїм 
впливом на просторову структуру міст не поступається матеріальному. 
Спосіб і форма впливу нематеріального вивчається на підставі проведеного 
нами анкетування, яке показало, що жителі міст Карпатського регіону не 
зовсім чітко розуміють зміст нематеріального, а визначальним чинником 
вважають естетико-ландшафтний, який власне є поєднанням матеріального і 
нематеріального. 

Ключові слова: нематеріальне; матеріальне; урбаністика; просторова 
структура міста; ментальність; екологізація. 
 

Постановка проблеми. ХХІ ст. ставить перед архітектором нові виклики, 
вимоги і потреби. Характерно, що такі виклики обумовлюються не тільки 
технологічним прогресом, а й змістом свідомості споживача – людини. Потреби 
людини настільки динамічні й мінливі, що міський простір повинен 
змінюватися надзвичайно швидко, як наслідок просторова структура відчуває 
на собі постійний вплив. Характерно, що цей вплив має два основі вирази – 
матеріальний і нематеріальний. При цьому, матеріальна складова стала 
традиційною для сьогодення, її легко побачити, виміряти, навіть спрогнозувати. 
Натомість нематеріальне є виявом внутрішнього світу людини, яке практично 
не піддається прогнозуванню, але за своїм впливом на просторову структуру 
міст не поступається матеріальному. Більше того, саме воно формує образ 
міста, визначає його історію, відображає взаємозв’язки з суспільством, 
пам’яттю, наукою, мистецтвом тощо. Образ міста творить насамперед життя 
духовне, наукове, формуючи його культурно-мистецький й інтелектуальний 
стани, певний рівень якості соціального виміру – прагнень і потреб мешканців, 
культуру й мистецтво, свідомість і мову. Окремий аспект нематеріального 
становлять норми права та вимоги, які з одного боку – є закономірними 
регуляторами розвитку міста, з іншого – втілюють сформовані історично 
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звичаєві норми і принципи співвідношення людських спільнот. Важливість 
правової (як однієї із нематеріальних) складової пояснюється і тим, що 
впродовж останніх століть право перетворилося на обов’язковий атрибут 
розвитку та просторової організації міста. Тому зміст нормативно-правових 
актів має задовольняти не тільки потреби суспільства, а й практичні аспекти 
організації простору, з одночасним урахуванням ментальних, екологічних, 
моральних та духовних факторів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед сучасних наукових 
розвідок, що стосуються вивчення матеріальних форм організації міст, відсутні 
комплексні узагальнюючі дослідження в яких розкриваються наукові пошуки 
щодо сенсу буття міста, його нематеріальної складової. Це надзвичайно 
важливий аспект цілісної рецепції й осмислення урбаністичних процесів, 
оскільки з роками міста набули не лише матеріального, а й нематеріального 
образу. 

Характерно, що серед українських та іноземних вчених є відносно різні 
підходи до розуміння нематеріального. Якщо серед українських вчених 
переважає думка, що нематеріальне – це законодавчо-нормативні вимоги, 
відносини власності, політично-адміністративні, ментально-етичні, історико-
культурні, релігійно-духовні та естетичні чинники, то іноземні вчені додають 
до цього психічне здоров’я [21; 22]. Детальний аналіз практичного змісту 
публікацій І.Бремер, М.Гхаріба, Я.Голембевського, Т.Ендейла, А.Мостафа та 
інших, доводить що запропоноване ними питання психічного здоров’я в 
урбаністиці, дизайні міського простору близьке до традиційного для нас 
ментального чинника. Відповідно воно вужче, але дозволяє більш глибше 
розкрити взаємозв’язок нематеріального з просторовою структурою міста. 

Ми вважаємо нематеріальне ключовим у процесі перетворення міста в 
цілісну урбанізовану систему. Теоретичні підвалини до такого висновку 
закладені в працях таких вчених, як М. Дьоміна [7], М. Габреля[4-5], 
Т. Засланець [8], Є. Клюшніченка [10], К.Лінча [11], Г. Осиченко [11-14], 
Г.Шульги [20]. 

Постановка завдання. Мета нашого дослідження полягає у визначенні 
основних способів впливу нематеріального на просторову структуру міста, а 
також способи реалізації нематеріального в урбаністиці ХХІ ст. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Урбаністика зорієнтована на 
пізнання закономірностей виникнення, розвитку і формування просторової 
структури міст, систематизацію чинників розвитку міських поселень. Місто, як 
історично сформований тип поселення, є середовищем життя й діяльності 
спільноти, забезпечує реалізацію потреб людей, формує їх організаційну 
сукупність, чому сприяє просторова організація та цінності, що формувалися 
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історично й примножувалися кожним новим поколінням мешканців. Якщо 
матеріальні чинники відносно легко фіксуються за рахунок методів 
зовнішнього спостереження, то нематеріальне, своєрідний феномен, що формує 
неповторність архітектурно-урбаністичних рішень, надає місту «душу», 
вимагає суттєво інших способів об’єктивації і дослідження. 

Зважаючи на відсутність комплексного підходу до вивчення 
нематеріального, його на нашу думку, можна трактувати, як сукупність норм, 
принципів і правил організації простору, які формувалися історично у 
відповідності до потреб людини, суспільства, і орієнтуються на задоволення 
нематеріальних потреб. Їх вплив на просторову структуру реалізується у 
вигляді законодавчо-нормативних вимог, політико-адміністративних відносин і 
відносин власності, а також ментально-етичного, історико-культурного, 
релігійно-духовного та естетичного чинників. 

Стосовно поняття «урбаністика» то воно набуло популярності впродовж 
останні десятиліть і застосовується для вивчення, планування й творення міст 
[3]. Одночасно, слід наголосити, що урбаністика приділяє особливу увагу саме 
взаємодії міських жителів з просторовою структурою міста. Відповідно, 
вивчення способів і форм реалізації нематеріального в урбаністиці сучасного є 
надзвичайно цікавим. 

Хоча сама урбаністика, як поняття є новим, але самі урбаністичні системи 
впродовж історичного розвитку пройшли еволюцію в руслі трансформації міст 
не тільки як простору масового скупчення людей для їх захисту до розумної 
системи розвитку суспільства. В наші дні, ми спостерігаємо посилення 
взаємозв’язку матеріального і нематеріального, їх взаємовплив дозволяє 
сформувати гармонійний простір. 

Своєрідною тенденцією розвитку урбаністики у ХХІ ст. є дотримання 
різноманітних екологічних стандартів, що на нашу думку спровоковане не 
стільки практичною, естетичною потребою чи запитом споживача (людини), як 
політичною і суспільною кон’юнктурою, яка сформувалася у світі. Не 
позбавлена таких тенденцій і Україна. «Зелена архітектура», «зелене 
містобудування», не є новим стилем для українських архітекторів, але в умовах 
популяризації «екологізації» усіх процесів життєдіяльності людини, його роль 
актуалізується [6, с. 34]. Ландшафтний урбанізм, природньо еквівалентна, 
екоморфна та природньо інтегрована архітектура є тими течіями сучасної 
архітектури, які творять просторову структуру міст з розрахунку на майбутнє 
[15, с. 349]. При цьому, якщо природа є матеріальною, то її естетичне сприйняття 
– нематеріальне. Без естетизації ландшафту, не можна досягнути гармонії в 
процесі організації сучасної просторової структури міст та територій. 
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В цьому контексті є цікавим висновок до якого прийшли представники 
Українського культурного фонду, що «урбанізм розвивається на 
індивідуалістичних засадах, але при цьому лобіює колективні інтереси 
людства» [16]. Проведене фондом опитування показало, що для України 
екологізм в убранізмі розвивається й на локальному рівні і спровокований 
індивідуальною ініціативою людей, які в свою чергу керуються саме 
нематеріальною складовою, насамперед ментально-етичним та естетичним 
чинниками.  

Результати проведеного Українським культурним фондом у 2019 р. 
моніторингу показало, що українці не звертають уваги на чинники, що 
впливають на сучасну урбаністику. Це підтверджують також і результати 
проведеного нами анкетування мешканців міст Карпатського регіону України, 
зокрема Івано-Франківська, Коломиї, Калуша, Чернівців, Надвірної, Рахова, 
Стрия. Показово, що опитування робилося як у великих містах – обласних 
центрах, де кількість жителів більша 200 тис., так і в малих містах і містечках з 
населенням від 10 до 80 тис. осіб. Загалом нами опитано 326 респондентів, які 
анкетувалися завдяки мережі Інтернет та усному опитуванню. Метою 
анкетування було також визначення рівня важливості нематеріального в 
повсякденному житті людей і його наявності в просторовій структурі міста. 
Ключовим елементом вибірки респондентів був їх вік, адже нематеріальне є 
відповідником своєрідного «життєвого досвіду», адже ані рівень освіти, ні 
рівень матеріального блага не впливає на розуміння нематеріального. Зміст і 
вагу нематеріального можна усвідомити тільки проживши певну кількість 
років. При цьому, в різному віці, в людини різні уподобання, що і відображено 
в результатах статистичної вибірки (Див рис. 1-2). 

 

 
Рис. 1. Результати моніторингу рівня сприйняття конкретного нематеріального чинниками 

жителями міст Карпатського регіону України  
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Рис. 2. Результати моніторингу важливості конкретного нематеріального чинника у 

просторовій структурі міста 
 

У нашому дослідженні використовувався рейтинговий метод, який 
дозволив сформувати своєрідну ієрархію нематеріальних чинників. Єдиний 
ризик в цьому плані полягає в тому, що більшість респондентів не є фаховими 
архітекторами, а тому вони не розуміли глибини змісту окремих 
нематеріальних категорій. Для прикладу більшість людей важко розмежовували 
законодавчо-нормативні вимоги та політико-адміністративні чинники, 
вважаючи їх один і тим же. Це на нашу думку є свідченням низького рівня 
правової свідомості та правової культури населення і ще більше аргументує 
потребу посилення вивчення впливу нематеріального на просторову структуру. 

Опитування мешканців міст продемонструвало вплив віку респондента на 
вибір пріоритету складової нематеріального: для осіб віком 18–25 років 
домінують естетичний, історико-культурний та законодавчо-нормативний 
чинники; для осіб старше 60-ти років визначальним є наявність релігійно-
духовного чинника, а естетичний мало береться до уваги. Водночас для 
респондентів віком 26–40 і 40–59 рр. важливе існування комплексу 
нематеріальних чинників, за винятком політико-адміністративного й 
ментально-етичного. Людину все більше турбує задоволення її естетичних та 
релігійно-духовних потреб, які в містах Карпатського регіону часто 
поєднуються чи взаємодоповнюють один одного. 

Важливо, що в процесі моніторингу, в людей вивчалася думка стосовно 
естетико-ландшафтного чинника, адже поняття естетизму в архітектурі для 
пересічних громадян є надто широким. Відповідно, в такий спосіб відбувалася 
конкретизація естетики в просторі, прив’язки до ландшафту, а з іншого боку – 
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це дозволило показати, що саме поєднання матеріального (ландшафту) і 
нематеріального (естетики) є найважливішим для людини. 

Результати моніторингу довели необхідність класифікації нематеріальних 
чинників і відповідного визначення ступеня впливу кожного з них на 
просторову структуру міст. Класифікуючи нематеріальне за ступенем впливу на 
просторову структуру міста, доцільно поставити в основу сприйняття людиною 
простору, в якому вона проживає. Виходячи з того, що нематеріальне повинно 
забезпечити гармонію, створити «ідеальний» простір, що має як практичне так і 
смислове наповнення, виокремлені нами сім чинників нематеріального мають 
різний ступінь впливу на просторову структуру міста. Це проявляється в тому, 
що окремі нематеріальні складові в рівній мірі впливають на простір міста, але 
можна виокремити домінуючі фактори впливу – законодавчо-нормативний, 
естетичний чинники, а також відносини власності. Вони здійснюють вплив 
першого рівня, забезпечуючи загальну організацію і визначаючи статус 
просторових елементів. Ментально-етичні, історико-культурні та релігійно-
духовні чинники чинять не пряму дію, сила якої визначалася в різні історичні 
епохи по різному. 

Саме законодавчо-нормативні чинники повинні сформувати правила за 
якими має формуватися просторова структура, а тому здійснюють загальний 
вплив. Вибірковий характер відносин власності обумовлюється тим, що вони 
можуть змінюватися, а їх характер залежить не стільки від існуючої традиції, як 
особистих уподобань власника. Політико-адміністративні чинники однозначно 
мають опосередкований вплив оскільки політичні настрої суспільства не 
завжди вимагають трансформації існуючого чи створення нового простору, а з 
іншого боку, вони формують кон’юнктуру в умовах якої простір існує, або 
виникає. Ситуативність історико-культурних, релігійно-духовних та 
естетичного чинників обумовлюється тим, що вони мають різне відображення в 
просторі і часі, а також залежать від суспільних настроїв та уподобань 
конкретних людей. Хоча вони, на відміну від інших нематеріальних чинників є 
найбільш сталими (це підтверджено історично), їх застосування не дозволяє 
чітко визначити прерогативи розвитку конкретної урбанізованої системи у 
майбутньому, але дозволяє уникнути суперечностей і навіть соціальних 
протистоянь у наш час. 

Якщо класифікувати нематеріальне з точки зору їх впливу на форму 
урбанізованої системи, то можна спостерігати зворотній до запропонованої 
вище ступеневої класифікації, підхід, коли законодавчо-нормативні вимоги 
здійснюють ситуативний вплив, а історико-культурні, релігійно-духовні та 
естетичний чинники – загальний.  
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Така ситуація пояснюється тим, що розвиток міста детермінується 
конкретними закономірностями, зокрема – наявністю історичного центру. При 
цьому характер просторової структури залежить від того настільки центр міста 
відображає динаміку зміни простору в часі. Наявність значної кількості 
історико-культурних чи духовних пам’яток в історичній частині міста 
зумовлюють збільшення відстані до розміщення житлової забудови сучасного 
типу. 

Конкретизуючи спосіб реалізації історико-культурного чинника, слід 
звернути увагу й на топонімічний потенціал окремих територій міста, яка в 
будь-якому випадку орієнтується на історичну і навіть міфологічну складову, а 
його використання важливе для розвитку саме громадського простору, адже, як 
слушно зауважує Г.Арзілі, дозволяє забезпечити зв'язок «між архітектурно-
містобудівною практикою й генетичною пам’яттю етносу» [1, с. 8]. З іншого 
боку, іноземні вчені аргументовано доводять на необхідності збереження 
сталого дизайну історичного центру міста, навіть у тому випадку, якщо він 
перебудовувався і змінювався [23]. До певної міри це твердження має рацію, 
адже у випадку міст Карпатського регіону, історичний центр міст часто 
змінювався і повернення до конкретної історичної епохи, має своїм наслідком 
руйнацію існуючого дизайну. В цьому випадку, саме й необхідно реалізовувати 
нематеріальну складову.  

Важливою ознакою класифікації нематеріальних чинників є їх дія в часі. 
При цьому слід розмежовувати час у площині минулого, теперішнього та 
майбутнього. В цьому випадку слід пам’ятати, що об’єкт, який формується і 
створює просторову систему міста в конкретний час обумовлюється суспільно-
політичними, адміністративно-правовими та частково ментально-етичними 
чинниками, і тільки через певний час він набуває історико-культурної цінності. 

Класифікувавши нематеріальні чинники впливу на просторову структуру 
урбанізованих систем, крізь визначення їх відображення у формі, часі та 
ступені впливу, слід наголосити, що спостерігаються закономірні тенденції 
безпосереднього, опосередкованого, ситуативного та вибіркового рівнів 
впливу. Основоположним чинником такої класифікації є фактор часу, оскільки 
в конкретний момент просторовий об’єкт відчуває на собі вплив різних 
нематеріальних чинників.  

Спільною рисою, яка об’єднує нематеріальні чинники в процесі їх впливу 
на просторову структуру міста є ціннісний (аксіологічний) аспект. Цінність, 
виступає ключовою категорією, що об’єднує усі нематеріальні чинники у їх 
впливі на просторову структуру міста, а також їх взаємозв’язку з матеріальним. 
Більше того, цінність є відображенням критеріїв краси, добра, ефективності та 
ін. [2, с. 7]. Краса, добро та ефективність є ключовими складовими в процесі 
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організації простору. Кожна урбанізована система містить ціннісні 
характеристики та зорієнтована на задоволення естетичних, етичних потреб 
людини і формування зручного для функціонування середовище. У питанні 
значення категорії цінності для архітектури, інформативним є дослідження 
А.Бєломєсяцева, який аргументовано переконує, що будь-який об’єкт 
архітектури є «наслідком і носієм певного світогляду» [9, с. 7]. 

Однозначно, можна констатувати, що у ХХІ ст. формується нове 
середовище, а природа стає елементом окремих архітектурних форм. 
В.А.Павлова та В.С.Голобушін, справедливо визначили цей процес, як «принцип 
компенсації збитку» [15, с. 341]. В цих умовах, архітектура створює за 
принципом геоеквівалентності «другу природу» [15, с. 341]. 

Показово, що вивчення впливу нематерільного доцільно розширювати і на 
сільську територію, адже як слушно аргументують у своєму дослідженні 
Скрипин Т. та Скрипин Д.-Т. промислове-село – населені пункти Карпатського 
регіону, які були місцем нафтовидобування в попередню історичну епоху, зараз 
потрібно відбудовувати, перетворювати на осередки естетики, туризму [19]. 
Власне Т.Скрипин [17-18] грунтовно вивчає процес переосвоєння промислових 
об’єктів Івано-Франківська та Прикарпаття, що загалом відповідає загальній 
тенденції відходу від виключно розгляду просторової структури міста, як 
матеріальної. 

Висновки. Таким чином, вплив нематеріального на просторову структуру 
урбосистем здійснюється у часі, має різний ступінь і об’єкт впливу. Спільною 
ознакою нематеріального є ціннісна складова, що має матеріальне вираження і 
дозволяє їх систематизувати і облікувати. Традиційним є вплив морального 
чинника та відношення до традицій, релігійність населення і духовні потреби 
громадян . З огляду на те, що норми моралі є складовою норм звичаєвого права, 
взаємозв’язок права та моралі, як основного імперативу сучасного розвитку 
територіальних систем, є визначальним. Вплив нематеріальних чинників на 
просторову систему повинен не тільки усвідомлюватися в процес просторової 
організації, а й активно використовуватися і отримати чітке відображення на 
рівні з матеріальними чинниками. 
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д. арх., доцент Косьмий М.М., 

УВО «Университет Короля Данила», г. Ивано-Франковськ 
 

НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ В УРБАНИСТИКЕ ХХІ ВЕКА 
 

В статье определены основные способы влияния нематериального на 
пространственную структуру города, а также способы реализации 
нематериального в урбанистике XXI века. Констатировано, что нематериальное 
является проявлением внутреннего мира человека, практически не 
поддающегося прогнозированию, но по своему влиянию на пространственную 
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структуру городов не уступает материальному. Способ и форма влияния 
нематериального изучается на основании проведенного нами анкетирования, 
которое показало, что жители городов Карпатского региона не совсем четко 
понимают содержание нематериального, а определяющим фактором считают 
эстетико-ландшафтный, который является сочетанием материального и 
нематериального. 

Ключевые слова: нематериальное; материальное; урбанистика; 
пространственная структура города; ментальность; экологизация. 

 
Doctor of Architecture, Associate Professor Kosmii Mykhailo, 

King Danylo University 
 

INTANGIBLE IN URBANISM OF THE XXI CENTURY 
 

The article identifies the main ways of influencing the intangible on the spatial 
structure of the city, as well as ways to implement the intangible in urban planning of 
the XXI century. It is stated that the intangible is a manifestation of the inner world of 
man, which is practically unpredictable, but in its impact on the spatial structure of 
cities is not inferior to the material. It is established that the intangible is a 
manifestation of the inner world of man, which is practically unpredictable, but in its 
impact on the spatial structure of cities is not inferior to the material. Moreover, it 
shapes the image of the city, determines its history, reflects the relationship with 
society, memory, science, art and more. Based on the fact that a peculiar trend in the 
development of urban planning in the XXI century. is the observance of various 
environmental standards, which is provoked not so much by the practical, aesthetic 
need or demand of the consumer (person), as by the political and social situation that 
has formed in the world, the study of the intangible is important. 

The method and form of intangible impact is studied on the basis of our survey, 
which showed that residents of the Carpathian region do not clearly understand the 
content of intangible, and the determining factor is aesthetic and landscape, which is 
actually a combination of tangible and intangible. The monitoring results proved the 
need to classify intangible factors and to determine the degree of influence of each of 
them on the spatial structure of cities. The classification was carried out on the basis 
of the degree of influence on the spatial structure of the city, the method of 
influencing the form of the urban system, the effect of the intangible in time. It is 
argued that a common feature that unites intangible factors in the process of their 
impact on the spatial structure of the city is the value (axiological) aspect. Value is a 
key category that combines all intangible factors in their impact on the spatial 
structure of the city, as well as their relationship with the material. 
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Key words: intangible; material; urban planning; spatial structure of the city; 
mentality; greening. 
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ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ПРОЄКТУВАННЯ БІОКЛІМАТИЧНИХ 

ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ ПРИ ФОРМУВАННІ СТІЙКОГО  
МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 

 
Досліджено проектування  біокліматичних висотних будівель з 

урахуванням формування мезоклімату та стійкого міського середовища. 
Проаналізовано основні природні фактори (літосфера, гідросфера, біосфера, 
атмосфера), які впливають на біоклімат місцевості  та проєктування 
біокліматичних висотних  будівель. Визначено, що біокліматичні проєктні 
рішення можуть мати значну варіативність, що пов’язано з умовами 
будівництва, проєктними завданнями, розвитком технологій. Тому для їх 
узагальнення було виділено такі показники оцінювання розвитку 
біокліматичних проєктних рішень: протидія зміні клімату; політика стійкого 
розвитку міста; природа і біорізноманіття; відходи; енергетична 
ефективність. На основі аналізу реконструкції башт Marina City, що має 
біокліматичну направленість проєктних рішень  на мезорівні (для м. Чикаго, 
США), досліджено зв’язок мезоклімату та біокліматичного дизайну, що дає 
можливість винаходити дієві шляхи для підвищення якості життєвого 
середовища людини у місті, формувати ефективні об’ємно-просторові 
рішення дизайну висотних будівель. 

Ключові слова: біокліматичні висотні будівлі; мезоклімат; стійке міське 
середовище; біоклімат місцевості; оптимізація проєктних рішень.  

 
Постановка проблеми та аналіз досліджень. Висотні будівлі є основним 

типом забудови у великих містах, а місто впливає не тільки на формування 
власного погодно-кліматичного режиму, а й на формування режиму території, 
що його оточує. На сьогодні існує багато досліджень щодо кліматичних 
параметрів та їх впливу на забудову, які характеризуються глибиною та 
широтою вивчення [1 − 4]. При цьому слід зазначити, що сучасний темп 
забудови міст дає можливість говорити про формування нової міської 
екосистеми, яка значно відрізняється за своїми характеристиками від природної 
екосистеми на певній території [3; 5 − 8]. Згідно з [ 3] зона впливу міста може 
перевищувати у 50 разів площу самого міста. Тому завданням біокліматичного 
дизайну є не вирішення окремих проєктних завдань, наприклад, пов’язаних з 
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економією енергії, а створення цілісного екосередовища міської забудови з 
можливістю гармонійного співіснування людини з природним середовищем.  

Мета статті – проаналізувати та визначити напрями формування 
проєктних рішень біокліматичних висотних будівель у процесі взаємодії з 
мезокліматом для формування стійкого міського середовища.  

Основна частина.  На мезокліматичному рівні з урахуванням кліматичних 
параметрів (температура повітря, вітер, вологість повітря, опади, хмарність, 
рівень забруднення повітря, сонячна радіація) у процесі проєктування висотних 
будівель вирішуються завдання для різних рівнів проєктування:  

− містобудівний рівень – з урахуванням вимог до забудови міст у 
кліматичних підзонах України [9] та відповідно із мезо- та мікрокліматичним 
районуванням територій крупних міст [3];  

− архітектурно-планувальний – оптимізація форми будівлі для 
забезпечення вимог теплозахисту, освітленості, вибір та розрахунок зовнішніх 
огороджувальних та несучих конструкцій будівлі [10; 11];  

− інженерно-технічний – вибір та розрахунок систем енергозабезпечення, 
інженерних мереж вентиляції, опалення, кондиціювання, водопостачання, 
водовідведення, електропостачання [12; 13] .  

У [14] було проаналізовано основні природні фактори (літосфера, 
гідросфера, біосфера, атмосфера), які формують біоклімат місцевості, а також 
вплив на них штучних факторів, які виникають під час забудови територій на 
мезорівні. Оцінювання кліматичних особливостей на мезорівні слугує 
підґрунтям для біокліматичного проєктування території забудови висотними 
будівлями. Місцеві кліматичні характеристики є, як правило, наслідком змін 
фонових умов клімату територій підстильної поверхні місцевості (рельєфу, 
рослинності, водної акваторії, типу навколишньої забудови). До кліматичної 
системи разом із фізичними компонентами – атмосферою, океаном, активним 
шаром суші і кріосфери належать і екосистеми. При цьому екосистеми є 
складовою кожної із зазначених фізичних компонент клімату, впливаючи на 
кліматичні характеристики у великому спектрі просторових і часових 
масштабів. Принципово важливим для взаємодії клімату й екосистем є те, що 
вона є двонаправленою: як стан екосистем визначається станом клімату, так і 
кліматичні характеристики залежать від стану екосистем [6]. 

Варто зазначити, що біокліматичні рішення можуть мати значну 
варіативність, що пов’язано із умовами будівництва, проєктними завданнями, 
розвитком технологій. Тому для їх узагальнення виділимо основні показники 
розвитку засобів біокліматичних рішень, а саме:  

- протидія зміні клімату;  
- політика стійкого розвитку міста;  
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- природа і біорізноманіття;  
- утилізація відходів;  
- енергетична ефективність.  
Таким чином, важливим є визначення та систематизація таких підходів та 

засобів біокліматичного дизайну, що забезпечують формування комфортного та 
екологічного середовища проживання в урбанізованому середовищі мегаполісів.  

Наприклад, на рис.1 представлено проєкт реконструкції башт Marina City 
(США, м. Чикаго, 1964 р.), що має біокліматичну направленість проєктних 
рішень на мезорівні (для м. Чикаго). У проєктні рішення реконструкції 
закладено реалізацію «Плану кліматичних дій у м. Чикаго» щодо зниження у 
місті викидів в атмосферу парникових газів на 80 % до 2050 року [15].   

Основна мета реконструкції хмарочоса Marina City, побудованого у 1964 
році архітектором Бертраном Гольдбергом, є вихід за рамки класичного 
переліку комплексних роботі з модернізації у будівлі систем утеплення, 
опалення та кондиціювання, освітлення тощо. У табл. 1 систематизовані, 
закладені у реконструкцію башт, проєктні рішення щодо їх впливу на 
природно-кліматичні фактори та основних показників розвитку. Представлений 
у таблиці аналіз дає можливість оцінити проєктні рішення з реконструкції башт 
Marina City з огляду на біокліматичний розвиток висотної забудови. 

Рис. 1. Біокліматична реконструкція башт Marina City: 
а – башти Marina City, США, м. Чикаго, 1964 р., арх. Б. Голдберг: 

б – реконструкція будівель Marina City, Influx_studio, 2018 рік 

а б 
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Таблиця 1 
Аналіз біокліматичних показників та напрямів при  

реконструкції Marina City, м. Чикаго (розроблено автором на основі [15] 
 

 
Згідно з комплексним рішенням дизайну, використовуючи процеси 

біоінженерії, синергетичний замкнутий цикл, башти Marina City інтегрують три 
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різні рівні зниження вуглецю: пряме поглинання вуглецю з повітря 
(використовується для живлення біореактора водоростей), поглинання 
рослинним фотосинтезом (водорості, вертикальне землеробство та 
фіторемедіація) та економія енергії (впровадження сонячної та вітрової енергії). 
Впровадження зеленої технології водоростей, з демонстрацією потенціалу 
зелених технологій, дало можливість створити нову інтегровану систему 
очищення СО2, яка включає: очищення забрудненого повітря, створення енергії 
на місці, виробництво їжі та переробку усіх стічних вод для повторного 
використання. Комплексний дизайн реконструкції Marina City, включаючи 
нижню 18-типоверхову спіралеподібну автостоянку для паркування, забезпечує 
інструментарій для зменшення викидів CO2 та збір відновлювальної енергії. 
Таким чином, представлений аналіз формування проєктних рішень  
біокліматичних висотних будівель на основі врахування їх впливу на природно-
кліматичні фактори місцевості направлений на створення міського середовища 
із забезпеченням вимог сталого розвитку. 

  Висновки. Інтенсивна забудова мегаполісів виявила проблему 
формування умов, придатних для життя при забезпеченні економічного 
розвитку, зменшуючи викиди парникових газів, спричинені цим зростанням. 
Зазначена ситуація потребує впровадження нової стійкої стратегії, яка дозволяє 
мати замкнутий цикл з точки зору забезпечення чистої енергії, зменшення та 
поглинання викидів CO2 при забезпеченні стійкого економічного зростання. 
Актуальність дослідження пов’язана із потребою у створенні науково - 
обґрунтованих засобів біокліматичного проєктування висотних будівель для 
формування стійкого міського середовища. Для цього проаналізовано 
параметри природно-кліматичної системи, зв’язків між ними, зміна яких 
призводить до динамічних змін в екосистемі забудованої території. Визначено, 
що завданням біокліматичного дизайну є не вирішення окремих проєктних 
завдань, наприклад, пов’язаних з економією енергії, а створення цілісного 
екосередовища міської забудови з можливістю гармонійного співіснування 
людини з природним середовищем.  
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АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
БИОКЛИМАТИЧЕСКИХ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
 

В статье исследованы направления для проектирования биоклиматических 
высотных зданий с учетом формирования мезоклимата и устойчивой городской 
среды. Современный темп застройки городов дает возможность говорить о 
формировании городской экосистемы, значительно отличающейся по своим 
характеристикам от природной экосистемы. Поэтому, задачей 
биоклиматического дизайна является не решение отдельных проектных задач, 
например, связанных с экономией энергии, а создание целостной 
экологической среды городской застройки с возможностью гармонического 
сосуществования человека с природой.  

В ходе исследования выделены основные природные факторы (литосфера, 
гидросфера, биосфера, атмосфера), влияющие на биоклимат местности и 
проектирование биоклиматических высотных зданий. Определено, что 
биоклиматические проектные решения могут иметь значительную 
вариативность, что связано с условиями строительства, проектными задачами, 
развитием технологий. Поэтому для их обобщения были выделены следующие 
показатели оценки развития биоклиматических проектных решений: 
противодействие изменению климата; политика устойчивого развития города; 
природа и биоразнообразие; отходы; энергетическая эффективность. На основе 
анализа реконструкции башен Marina City, имеющей биоклиматическую 
направленность проектных решений на мезоуровне (для г. Чикаго, США), 
исследована связь мезоклимата и биоклиматического дизайна, что дает 
возможность находить оптимальные  решения для повышения качества 
жизненной среды человека в городе. 

Ключевые слова: биоклиматические высотные здания; мезоклимат; 
устойчивая городская среда; биоклимат местности; оптимизация проектных 
решений.  
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STRUCTURE OF METHODS FOR BIOCLIMATIC DESIGN OF HIGH-RISE 
BUILDINGS FOR FORMING A SUSTAINABLE URBAN ENVIRONMENT 

 
The article examines the design of bioclimatic high-rise buildings, taking into 

account the formation of the mesoclimate and sustainable urban environment. The 
current pace of urban development makes it possible to talk about the formation of an 
urban ecosystem, which is significantly different in its characteristics from a natural 
ecosystem. Therefore, the task of bioclimatic design is not to solve individual design 
problems, for example, those related to energy saving, but to create a holistic 
ecological environment for urban development with the possibility of harmonious 
coexistence between man and nature. 

In the course of the study, the main natural factors (lithosphere, hydrosphere, 
biosphere, atmosphere) that affect the bioclimate of the area and the design of 
bioclimatic high-rise buildings were identified. It has been determined that 
bioclimatic design solutions can have significant variability, which is associated with 
construction conditions, design tasks, and technology development. Therefore, to 
generalize them, the following indicators for assessing the development of 
bioclimatic design solutions were identified: counteraction to climate change; 
sustainable city development policy; nature and biodiversity; waste; energy 
efficiency. Based on the analysis of the reconstruction of Marina City towers, which 
has a bioclimatic orientation of design solutions at the meso-level (for Chicago, 
USA), the relationship between the mesoclimate and bioclimatic design has been 
investigated, which makes it possible to find optimal solutions to improve the quality 
of the human living environment in the city. 

Keywords: bioclimatic high-rise buildings; mesoclimate; sustainable urban 
environment; bioclimate of the area; optimization of design solutions. 
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АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ 
ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

 
 Досліджено досвід організації безпеки руху в США та країнах Європи, а 
також здійснено порівняльний аналіз ДТП в Україні, враховуючи будівельні 
норми в даній галузі, проаналізовано закордонний досвід та передумови 
формування і впровадження концепції безпеки дорожнього руху. 
 Ключові слова: безпека руху; концепція безпеки руху; допустима 
швидкість; рівень ДТП; пішохід; організація безпеки руху; пішохідний перехід; 
світлофор. 
 

Вступ. Актуальність даного дослідження полягає в тому, що в сучасних 
умовах євроінтеграційних процесів, які відбуваються в Україні, та всесвітньої 
глобалізації безпека руху транспорту та пішоходів має дуже велике значення та 
відіграє важливу роль з точки зору комунікативних, психологічних та 
містобудівних аспектів. Підвищення безпеки дорожнього руху, як одного з 
головних його складових, сприятиме подальшому розвитку вулично-дорожньої 
мережі та якості життя міського середовища, згідно Європейських норм.  

США. У Сполучених Штатах є приблизно 4 мільйони миль доріг і 8,3 
мільйонів провулків. Більшість (76%) доріг загального користування 
Сполучених Штатів - це автошляхи з двома смугами, а решта - міські та 
сільські дороги [1, 2].  У порівнянні з попереднім роком число жертв ДТП 
зросла на 7,2%. Приблизно третина аварій зі смертельним результатом сталася з 
вини п'яних водіїв, кожне десяте ДТП - через неуважність за кермом.  

В 2020 році, число загиблих на дорогах США було значно більше - 43 
тис. 510 осіб, проте з тих пір було прийнято цілу низку профілактичних заходів: 
введено вимога щодо обов'язкового використання ременів безпеки, посилені 
покарання за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння 
або під впливом наркотиків, широкого поширення набули подушки безпеки. 
Динаміку змін у кількості ДТП з смертельними наслідками за останні роки 
показує позитивний результат (Рис. 1). У США у 2014 році розпочалась 
програма Vision Zero. В період з 2019 року по 2021 рік кількість пішоходів, що 
постраждали в результаті ДТП, знизилася на 32 відсотка [3]. 
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Рис. 1. Статистика ДТП з смертельними наслідками в США 

 
Канада. Національна база даних зіткнень Канади (NCDB) містить дані 

про всі випадки зіткнень автомобільних транспортних засобів в Канаді, які 
щорічно трапляються у провінціях та на їх територіях. 

Федеральне, провінційне та територіальне управління Канади працюють 
над покращенням безпеки дорожнього руху, щоб скоротити кількість 
смертельних випадків та серйозних травм і мати найбезпечніші дороги у світі. 

У 2020 році кількість загиблих на автотранспортних засобах становила 
1898 осіб, для порівняння у 2010 – 2238. Зниження тенденції до серйозних 
травм також продовжувалося протягом останніх років, зменшившись до 10 322 
в 2020 році. 

Мексика. У світовому звіті про стан безпеки дорожнього руху 2020 р. в 
Мексиці щороку гине понад 16 000 людей. Більшість загиблих або поранених 
на дорогах Мексики – молоді працездатні люди віком від 15 до 29 років. 
Пішоходи, велосипедисти та мотоциклісти складають третину всіх смертельних 
випадків. Мексика є однією з країн, включених до Програми глобальної 
безпеки дорожнього руху "Блумберг", яка взяла свій початок і була створена у 
2010 році консорціумом міжнародних партнерів разом із національними 
урядами та місцевими організаціями. 

Загальна мета програми глобальної безпеки дорожнього руху Bloomberg 
Philanthropies в Мексиці полягає у підтримці Національної програми безпеки 
дорожнього руху в країні для впровадження належної практики безпеки 
дорожнього руху, щоб зменшити смертність та травми, спричинені дорожньо-
транспортними конфліктами. Основна увага проекту полягає у зниженні 
кермування у не тверезому виді та сприянні використання ременів безпеки 
[4,5]. 
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В рамках проекту в Мексиці ВООЗ оцінює законодавчу базу у сфері 
дорожнього руху та дає пропозиції щодо можливих покращень, розробляє 
кампанії соціального маркетингу та оцінює їх вплив, організовує семінари для 
журналістів, а також забезпечує обладнанням для забезпечення безпеки 
дорожнього руху місцевим виконавчим структурам. Порівняння динаміки 
смертності у США та Євросоюзі представлена на рис. 1. 

Німеччина. У 2020 році на дорогах Німеччини загинуло 3214 чоловік, що 
на 7,1 відсотка менше, ніж роком раніше. Такий низький показник не 
відзначався ще жодного разу за всі 64 роки існування в ФРН статистики 
дорожньо-транспортних пригод. Але і до ведення регулярної офіційної 
статистики число жертв ДТП було набагато вище, ніж в 2019. Так, в 1950 році 
воно склало 6428 чоловік, причому, враховувалися тільки жертви, які померли 
безпосередньо в день ДТП [7,15]. 

Самими небезпечними регіонами для учасників дорожнього руху є дві 
східні землі - Саксонія-Ангальт і Мекленбург - Передня Померанія. У них 
число жертв ДТП склало, відповідно, 59 і 55 загиблих на мільйон жителів. В 
середньому по Німеччині цей показник склав 39 осіб. А найбезпечнішою 
землею статистики назвали Північний Рейн - Вестфалія, де було лише 29 
загиблих від ДТП на мільйон. 

Всього поліцією в 2020 році було зафіксовано 2,6 мільйона аварій, що 
майже на 3 відсотки вище показника 2019 року. Їх число є найвищим з моменту 
возз'єднання Німеччини. Проте, в 2,3 мільйона випадків аварії обійшлися без 
жертв і постраждалих.  

Франція. В 2020 році у порівнянні з 2019 роком, кількість потерпілих 
збільшилася на 2,6% до 72 645 чоловік, з яких 27 187 були госпіталізовані 
(+ 2,2%) [6]. 

Кількість убитих пішоходів збільшилася на 19%, зросла до 559 у 
порівнянні з 2019 роком. Ті ж самі тенденції спостерігаються серед 
велосипедистів; в 2020 р. 162 чоловіки втратили життя, що на 9% ніж у 2019 
року. В обох випадках більшість смертельних випадків трапились переважно у 
містах. Проте дві третини всіх загиблих на дорогах відбулися за межами міст. 

У співвідношенні до населення територія із найгіршим рекордом - 
поселення Лозер, де протягом останніх чотирьох років показник смертності 
дорівнює 172 на мільйон населення. Хоча Лозер має найнижчу щільність 
населення у Франції з 15 жителями / км. 

Інші департаменти з низькою щільністю населення, такі як Creuse, Alpes 
de Haute-Provence, Cantal, Ariège, Gers і Haut-Marne, показують таку ж 
статистику про дорожньо-транспортні пригоди. 



Містобудування та територіальне планування302

 

Більш заселені департаменти навпаки, мали менше випадків аварій, 
зокрема, Верхній Сен, Сент-Сен-Дені, Валь-де-Марн, Рона і Норд. Основна 
причина аварій у сільських районах Франції обумовлена обгонами [6, 7]. 

Данія. Є визнаною країною у Європі по безпеці руху,  використання 
ременя безпеки зросло з 80% у 1990-х роках до 96% на сьогоднішній день. 
Показник смертності - 32 смерті на мільйон жителів. 

Кількість дорожньо-транспортних пригод та травм у Данії в 2020 році 
знизились порівняно з 2019 роком. У 2020 році на данських дорогах загинуло 
183 людини, тоді як 211 осіб у 2019 році. 

 Данія має широку та ефективну систему громадського транспорту. 
Поїзди, автобуси та порти поєднують Копенгаген з іншими великими містами 
Данії та Норвегією, Швецією, Польщею та Німеччиною [10]. 

Швейцарія. У 2020 році на дорогах Швейцарії постраждали 3785 людей. 
З них 216 - смертельні випадки.  

На такий низький показник смертності вказують покращені стандарти 
безпеки автомобілів та інфраструктури, а також більш жорсткі правила 
дорожнього руху. Ці показники роблять Швейцарію однією з найбезпечніших 
країн Європи у сфері дорожнього руху. 

Перевищення швидкості - головна причина дорожньо-транспортних 
пригод в Швейцарії. Найбільше число інцидентів спостерігається на дорогах 
забудованих територій та під дією алкоголю [11]. 

 

 
Рис.2. Статистика ДТП з смертельними наслідками в Швейцарії 

 
Швеція. Програма Vision Zero 
Vision Zero (Нульова смертність) - шведська програма з підвищення 

безпеки дорожнього руху та зниження смертності в ДТП. Програма була 
прийнята парламентом країни в жовтні 1997 року. 
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Базовим принципом програми є неприпустимість дорожньо-транспортних 
пригод з летальним наслідком. Основний підхід програми до цієї проблеми 
покликаний зняти з водіїв основну провину за смертельні випадки на дорогах, 
зробити так, щоб у вирішенні проблеми брали участь і ті, хто будує і 
обслуговує дороги, виробники автомобілів. Розробники програми розуміють, 
що водії — звичайні люди і будуть помилятися завжди. Однак необхідно 
організувати дорожній рух таким чином, щоб помилки людей не приводили до 
смертельних наслідків. 

Двадцять років тому в Швеції кожного дня на дорогах вмирало більше 
500 осіб, тобто було майже 60 жертв на 1 мільйон населення. В 2020 році  в 
результаті ДТП в Швеції загинуло лише 253 людини, або в середньому 25 
чоловік на 1 мільйон населення. Це найнижчі цифри в ЄС: ще меньше людей 
сьогодні гинуть на дорогах Норвегії, яка не входить до Євросоюзу. 

Для порівняння, в Україні в 2020 році число загинувших на дорогах в 
перерахунку на 1 млн. чоловік склало 270 людей, більш ніж в 5 разів більше ніж 
у Швеції [8, 15]. 

Таблиця 1. 
Показники смертності від ДТП у Швеції від початку програми Vision Zero 

Рік К-сть смертей Рік К-сть смертей 
1997 541 2007 471 
1998 531 2008 397 
1999 580 2009 358 
2000 591 2010 266 
2001 583 2011 319 
2002 532 2012 286 
2005 529 2013 260 
2010 480 2014 270 
2015 440 2015 259 
2020 445 2016 270 

 
Основні засоби програми: 
- Перехрестя з круговим рухом. Незважаючи на те, що світлофорне 

регулювання знижує число аварій і збільшує пропускну здатність перехрестя, 
як правило, аварії на них призводять до більш тяжких наслідків, ніж на 
перехрестях з круговим рухом [13,14]. 

- Дороги з розділовим бар'єром. Рішення ефективно запобігає аваріям, 
пов'язаним із зіткненнями зустрічного автотранспорту. Будівництво розділових 
бар'єрів активно ведеться в Швеції з 1998 року. 
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- Обмеження швидкості в населених пунктах до 30 км/год. За 
дослідженнями вчених, саме швидкість в 30 км/год є межею, при якій більшість 
пішоходів виживають в ДТП. Влада населених пунктів Швеції отримала 
повноваження самостійно визначати ділянки для введення даного обмеження. 

- Очищення прилеглих до доріг територій. Для мінімізації наслідків з'їзду 
транспорту з дороги з прилеглих територій були прибрані небезпечні предмети: 
камені і дерева, встановлені паркани. 

- Детальне розслідування аварій зі смертельним випадком. Всі дорожні 
аварії зі смертельними наслідками розслідуються спеціальною комісією. Після 
закінчення розслідування пропонуються рішення, які б дозволили уникнути 
повторення того, що сталося. 

- Нагадування про ремені безпеки. Автомобілі оснащуються системами 
нагадування про ремені безпеки, показник використання ременів в таких 
автомобілях досягає 100 %. 

- Алкозамки. Технологія призначена зменшити кількість випадків водіння 
в нетверезому вигляді. 

- Фоторадари. Засіб контролю над встановленими обмеженнями 
швидкості на дорогах [15,16]. 

- Велосипедні шоломи. Всі діти до 15 років зобов'язані використовувати 
шолом при їзді на велосипеді. 

 
Рис. 3. Кількість загиблих у Швеції за гендерною ознакою у 2005-2020 рр. 

 
Показники смертності від ДТП на 100 тис. населення країн Європи 

представлено на рис. 3. Показники смертності від ДТП на 100 тис. населення 
країн інших континентів представлено на рис. 4. 
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Рис. 4. Показники смертності від ДТП на 100 тис. населення країн Європи 

 
Україна. Аварійність в Україні у 5-8 разів вища за середньоєвропейські 

показники. Кількість ДТП, які трапились через несправність транспортних 
засобів становить менше ніж 1% від загальної кількості ДТП, проте збитки що 
заподіюють внаслідок їх допущення, у багатьох випадках значно перевищують 
збитки від ДТП скоєних з вини водіїв транспортних засобів. 

Щорічно приблизно 20% пригод трапляється внаслідок порушень правил 
дорожнього руху водіями які перебувають під впливом алкоголю та інших 
психоактивних речовин. 

Щорічно у світі жертвами ДТП стає понад мільйон людей, від 20 до 50 
млн. отримують травми. Загальний розподіл по видам ДТП в Україні на 2020 
рік представлено на рис. 5. 

Найгірший показник смертності на українських дорогах за останні 
десятиліття був 2007 року, коли у ДТП загинули 9574 людини. До 2013 року 
цей показник поступово впав до 4483 людей, а 2020 року кількість жертв була 
найнижчою - 3410 людей [17]. Відомості щодо травмованих і загиблих осіб в 
ДТП за 2015 та 2020 рр. за даними національної поліції надано на рис. 6. 

У Європі гірші за українські показники мають Боснія і Герцеговина, 
Албанія, Литва, Білорусь і Молдова. Трохи кращі показники у Чорногорії, 
Латвії, Хорватії та Польщі. Втім, більшість європейських країн мають суттєво 
нижчий показник смертності. 
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Рис. 5. Загальний розподіл по видам ДТП в Україні на 2020 рік 

 

 
Рис. 6. Діаграма порівняння кількості ДТП за 2015 та 2020 років 

 
На сьогоднішній день реалізація методів підвищення організації безпеки 

дорожнього руху в Україні [18-20] здійснюється за допомогою технічних 
засобів організації руху. До основних з них відносять: розмітку, напрямні 
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пристрої, дорожні знаки і покажчики, елементи інженерного обладнання доріг, 
світлофори. 

Розмітка автомобільних доріг - дуже ефективний засіб організації і 
підвищення безпеки дорожнього руху, який застосовують на дорогах з 
удосконаленими покриттями при інтенсивності руху від 1000 авт/добу. 
Розмітку виконують у відповідності з ДСТУ 2587-2010"Розмітка дорожня". 

Дорожні знаки і покажчики — прості і ефективні засоби організації і 
забезпечення безпеки руху на автомобільних дорогах всіх категорій. Форма, 
розміри і зображення (символи) знаків, що встановлюються на дорогах, повинні 
відповідати вимогам ДСТУ 4100-2002 "Знаки дорожні". 

Напрямні пристрої і огородження дорожні встановлюють згідно з 
вимогами ДСТУ 2735-94 "Огородження дорожні і напрямні пристрої". Вони 
поділяються на дві групи. 

Висновок. Було проведено аналіз сучасних заходів організації безпеки 
дорожнього руху провідних країн світу. Розглянуто програми і системи, які 
допомогли таким країнам, як США, Канада, Франція, Німеччина, Швеція 
покращити безпеку дорожнього руху таким чином, щоб помилки людей не 
приводили до смертельних наслідків. 
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АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕДНОГО ОПЫТА 

ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

 Исследован опыт организации безопасности движения в США и странах 
Европы, а также проведен сравнительный анализ ДТП в Украине, учитывая 
строительные нормы в данной отрасли, проанализирован зарубежный опыт и 
предпосылки формирования и внедрения концепции безопасности дорожного 
движения. 
 Ключевые слова: безопасность движения; концепция безопасности 
движения; допустимая скорость; уровень ДТП; пешеход; безопасность 
движения; пешеходный переход; светофор. 

 
PhD Kutsyna Iryna, Slyvka Vitaliy, 
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ANALYSIS OF DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE OF THE 
ORGANIZATION OF ROAD SAFETY 

 
 The experience of traffic safety in the USA and European countries is 
studied, as well as a comparative analysis of road accidents in Ukraine, taking into 
account building codes in this area, analyzed foreign experience and prerequisites for 
the formation and implementation of road safety. 
 Vision Zero (Zero Mortality) is a Swedish program to increase road safety 
and reduce road deaths. The basic principle of the program is the inadmissibility of 
fatal traffic accidents. The main tools of the program: 
 Crossroads with circular traffic. Despite the fact that traffic light regulation 
reduces the number of accidents and increases the capacity of the intersection; roads 
with a dividing barrier. The solution effectively prevents accidents related to 
collisions of oncoming vehicles. Construction of dividing barriers has been active in 
Sweden since 1998; speed limit in settlements up to 30 km / h. Cleaning of areas 
adjacent to roads. To minimize the consequences of the congress of transport from 
the road from the surrounding areas were removed dangerous objects: stones and 
trees, fences. Detailed investigation of fatal accidents. All fatal road accidents are 
investigated by a special commission. Seat belt reminder. Alcolocks. The technology 
is designed to reduce the number of cases of drunk driving. Photo radars. Means of 
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control over the established speed limits on roads. Bicycle helmets. All children 
under the age of 15 are required to wear a helmet when cycling. 
 Key words: traffic safety; traffic safety concept; permissible speed; accident 
level; pedestrian; traffic safety organization; pedestrian crossing; traffic light. 
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18). Kyiv, DERZhSPOZhYVSTANDART UKRAINY, 2006. {in Ukrainian} 

20. DSTU 8751:2017 Bezpeka dorozhnoho rukhu. Ohorodzhennia 
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ГЕОГРАФІЧНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ ЯК ОСНОВА  
ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ 

 
Досліджуються предмет, ідея, роль та значення географічних 

ідентифікаторів для забезпечення інтеграції геопросторових даних в цілісних 
базах топографічних даних та національній інфраструктурі геопросторових 
даних відповідно до національного стандарту  
ДСТУ ISO 19112:2017 (ISO 19112:2003, IDT) Географічна інформація. 
Просторова прив'язка за географічними ідентифікаторами.  

Головним напрямом розвитку топографо-геодезичної діяльності в 
Україні є розвиток національної інфраструктури геопросторових даних на 
принципах геоінформаційного підходу. Національна інфраструктура 
геопросторових даних розглядається як система інтеграції геопросторових 
даних різного походження з різних джерел, і що особливо важливо з різних 
сфер діяльності. Особливого значення система інтеграції різнорідних даних 
набуває  при з’єднанні набору базових даних з тематичними даними, які 
постачають масив атрибутивної інформації з різних видів діяльності. Саме 
завдяки географічним ідентифікаторам з’єднуються геопросторові 
координатні описи об’єктів з масивом атрибутивних даних, які не мають 
прямого позиціювання. Географічними ідентифікаторами можуть бути такі: 
кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій 
територіальних громад, кадастровий номер земельної ділянки, адреса, 
географічна назва тощо. 

Тому метою статті є дослідження вимог використання географічних 
ідентифікаторів для інтеграції наборів базових та тематичних 
геопросторових даних національної інфраструктури геопросторових даних 
відповідно до ДСТУ ISO 19112:2017 (ISO 19112:2003, IDT).  

 
Ключові слова: база топографічних даних; географічні ідентифікатори; 

географічна інформація; геопросторові дані; національна інфраструктура 
геопросторових даних. 

 
Постановка проблеми та актуальність. Сучасний етап розвитку сфери 

топографо-геодезичної і картографічної діяльності в Україні відбувається в 
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умовах переходу від картографічної парадигми до геоінформаційної, оскільки 
головним напрямом її розвитку  є створення і розвиток національної 
інфраструктури геопросторових даних (НІГД) як системи інтеграції різнорідних 
геопросторових даних.  

Ключовою властивістю компонентів НІГД є «інтероперабельність – 
здатність геопросторових даних, метаданих, технічних і програмних засобів 
до функціональної та інформаційної автоматизованої взаємодії для  
забезпечення інтеграції наборів геопросторових даних та взаємодії 
геоінформаційних сервісів різних держателів даних НІГД без повторюваних 
трудомістких ручних операцій» [2, 6]. 

Одним з нагальних ключових завдань створення і розвитку національної 
інфраструктури геопросторових даних в Україні є створення наборів базових 
геопросторових даних відповідно до вимог, які зазначено в Порядку 
функціонування НІГД [6]. Ці набори є основою для створення наборів 
тематичних геопросторових даних. Основу наборів базових геопросторових 
даних загальнодержавного рівня НІГД становлять бази топографічних даних 
(БТД). 

Нині в Україні вперше за 30 років в рамках українсько-норвезького 
проєкту «Карти для належного управління землями» (2018-2021 рр.) (далі – 
проєкт) фахівцями Державного підприємства «Науково-дослідний інститут 
геодезії і картографії» створюється цілісна (seamless) база топографічних даних 
Основної державної топографічної карти масштабу 1:50 000/1:10 000 як 
сукупності взаємопов’язаних структурованих геопросторових даних для 
розвитку національної інфраструктури геопросторових даних  в Україні [4].  

Національна інфраструктура геопросторових даних розглядається як 
система інтеграції геопросторових даних різного походження з різних джерел, і 
що особливо важливо з різних сфер діяльності.  

Особливого значення система інтеграції різнорідних даних набуває  при 
з’єднанні набору базових даних з тематичними даними, які постачають масив 
атрибутивної інформації з різних видів діяльності.  

Треба мати на увазі, що в принципі існує два види геопросторового 
позиціювання (просторової прив’язки): пряме геопросторове позиціювання, яке 
здійснюється в результаті топорафо-геодезичних робіт і опосередковане (не 
пряме), в якому ключову роль відіграють географічні ідентифікатори. Саме 
завдяки таким географічним ідентифікаторам з’єднуються геопросторові 
координатні описи об’єктів з масивом атрибутивних даних, які не мають 
прямого позиціювання. Такими географічними ідентифікаторами можуть бути 
такі: кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій 
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територіальних громад, кадастровий номер земельної ділянки, адреса, 
географічна назва тощо. 

Аналіз останніх публікацій. Системам ідентифікації об’єктів різного 
призначення присвячено чимало наукових досліджень і публікацій [3, 6, 13, 14, 
15, 16]. Особливої уваги для топографічних об’єктів заслуговують: 
топографічний ідентифікатор TOID (Topographic Identifier), який слугує для 
унікальної ідентифікації об’єктів в базі топографічних даних Великої Британії 
OS MasterMap [8], системи унікальної ідентифікації, які подібні TOID [9, 10, 11, 
12], та унікальний ідентифікатор inspireId для  класів об’єктів БТД для 
забезпечення зв’язку з наборами Інфраструктури геопросторових даних 
Європейського Союзу (Infrastructure for Spatial Information in the European 
Community – INSPIRE) та EuroRegionalMap (ERM). В статті [13] досліджується 
питання автоматичної генерації унікального ідентифікатора inspireId, правила 
його життєвого циклу, розроблено його структуру для ідентифікації об’єктів 
бази топографічних даних “Основна державна топографічна карта” для 
забезпечення зв’язку з INSPIRE та ERM.  

В публікації [5] проаналізовано всі відомі системи унікальної 
ідентифікації геопросторових об’єктів та класифіковано їх за ознаками базових 
технологій та наявності семантичного змісту в складі унікальних 
ідентифікаторів, зокрема згадуються методи непрямого геокодування з 
використанням географічних назв (електронних газетирів) та поштових адрес 
будинків.  

Важливу роль та значення мають географічні ідентифікатори для 
інтеграції геопросторових даних в базах топографічних даних, а також базових 
геопросторових даних з тематичними в НІГД.  

Методам не прямого геопросторового позиціювання присвячено 
національний стандарт України ДСТУ ISO 19112:2017 Географічна інформація. 
Просторова прив’язка за географічними ідентифікаторами  
(ISO 19112:2003, IDT) [1], метою якого є способи визначення та опис систем 
просторової прив’язки концептуального рівня з використанням географічних 
ідентифікаторів.  

Формулювання цілей статті ( постановка завдання). Метою статті є 
дослідження вимог використання географічних ідентифікаторів для інтеграції 
наборів базових та тематичних геопросторових даних національної 
інфраструктури геопросторових даних  відповідно до національного стандарту 
ДСТУ ISO 19112:2017 (ISO 19112:2003, IDT) Географічна інформація. 
Просторова прив'язка за географічними ідентифікаторами. 
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 Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів 

Географічна інформація містить просторову прив’язку (геопросторове 
позиціювання), яка встановлює зв’язок  геопросторових даних  або 
атрибутивних  до місцеположення у географічному просторі. 

Як було зазначено вище, просторова прив’язка поділяється на два типи: 
1) пряму, що використовує координати; 
2) опосередковану (не пряму), що використовує географічні 

ідентифікатори. 
Системи просторової прив’язки за географічними ідентифікаторами 

ґрунтуються, наприклад, використанні відповідних баз даних географічних назв 
(електронних газетирів) та офіційних реєстрів адрес тощо. Такі ідентифікатори 
в базах геопросторових даних належать до обов’язкових атрибутів типів 
об’єктів, які можуть мати географічну назву та/або адресу. 

Нижче розглянемо основні вимоги, що висуваються для просторової 
прив’язки за географічними ідентифікаторами. 

Вимоги до просторової прив’язки за географічними 
ідентифікаторами. Просторова прив’язка, що використовує географічні 
ідентифікатори, містить пов’язаний набір з одного або декількох класів 
місцеположення разом з відповідними географічними ідентифікаторами. Ці 
класи місцеположення можуть бути пов’язані між собою за допомогою 
агрегації або дезагрегації, утворюючи ієрархію. Наприклад, в класі гідрографія 
може бути визначено 3 класи місцеположення: басейн річки, річка, частина 
річки; та відповідні географічні ідентифікатори: назва басейну річки, назва 
річки, прив’язка частини річки. 

Загальна концептуальна схема просторової прив’язки (рис. 1) включає в 
себе класи просторової прив’язки за географічними ідентифікаторами, за 
газетирами та класи місцеположення, які в свою чергу входять до відповідного 
реєстру. 

Концептуальна схема просторової прив’язки (рис.2) з використанням 
географічних ідентифікаторів включає 2 класи: 

- SpatialReferenceSystemUsingGeographicIdentifiers (геопросторове 
позиціювання з використанням географічних ідентифікаторів); 

- LocationClass (Клас  місцеположення).  
Клас SpatialReferenceSystemUsingGeographicIdentifiers – це система 

ідентифікації місцеположення об’єктів реального світу за допомогою 
географічних ідентифікаторів. Цей клас визначає мінімальні вимоги до 
встановлення просторової прив’язки за географічними ідентифікаторами. 
LocationClass – це визначення місцеположення. 



Містобудування та територіальне планування316

 
Рис.1. Загальна концептуальна схема просторової прив’язки за географічними 

ідентифікаторами [1] 
 

 
Рис.2. Концептуальна схема просторової прив’язки за географічними ідентифікаторами [1] 
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Атрибути класів SpatialReferenceSystemUsingGeographicIdentifiers та 
LocationClass подано нижче в таблицях 1 та  2. 

Таблиця 1 
Атрибути класу SpatialReferenceSystemUsingGeographicIdentifiers 

Назва атрибута Значення 
domainOfValidity 
Визначення географічна область, в якій використовується опосередковане 

геопросторове позиціювання 
Кратність 1 
Тип значення EX_Extent (ISO 19115-1:2014, 6.6.1) 
Обмеження domainOfValidity має принаймні один опис та geographicElement 
identifier 
Визначення ідентифікатор геопросторового позиціювання з використанням 

географічних ідентифікаторів 
Кратність 1 
Тип значення MD_Identifier (ISO 19115-1:2014) 
owner  
Визначення орган державної влади, орган місцевого самоврядування, фізична 

або юридична особа, що здійснює виробництво та/або оновлення 
геопросторових даних та метаданих 
 

Кратність 1 
Тип значення CI_Responsibility (ISO 19115-1:2014, B.16.1) 
theme 
Визначення основа для геопросторового позиціювання з використанням 

географічних ідентифікаторів. Наприклад, адреси 
 

Кратність 1 
Тип значення CharacterString 
comprises 
Визначення класи місцеположення, що складають систему просторових 

посилань із використанням географічних ідентифікаторів 
 

Кратність 1..* 
Тип значення LocationClass 

 
Таблиця 2 

Атрибути класу LocationClass 
Назва атрибута Значення 

1 2 
identifier 
Визначення назва класу місцеположення, наприклад, місто  
Кратність 1..* 
Тип значення CharacterString 
description 
Визначення опис класу місцеположення, наприклад, центр міста 
Кратність 1..* 
Тип значення CharacterString 
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1 2 
owner 
Визначення орган державної влади, орган місцевого самоврядування, фізична або 

юридична особа, що здійснює виробництво та/або оновлення 
геопросторових даних та метаданих 

Кратність 1 
Тип значення CI_Responsibility (ISO 19115-1:2014, B.16.1) 
incorporatedIn 
Визначення просторова прив’язка за географічними ідентифікаторами 
Кратність 1..* 
Тип значення SpatialReferenceSystemUsingGeographicIdentifiers 
childOf 
Визначення Клас місцеположення, частиною якого є цей клас 
Кратність 0..* 
Тип значення LocationClass 
parentOf 
Визначення Клас місцеположення, частиною якого є цей клас 
Кратність 0..* 
Тип значення LocationClass 

 
Вимоги до газетирів. Газетир містить інформацію про місцеположення 

кожного екземпляра. Ця інформація може бути координатною прив’язкою, а 
може бути звичайним описом. Координатна прив’язка дозволить 
трансформуватись з просторової системи використовуючи географічні 
ідентифікатори в систему координат. Опис прив’язки буде просторовою 
прив’язкою, що застосовує іншу просторову систему прив’язки з 
використанням географічних ідентифікаторів, наприклад, поштовий індекс 
власності нерухомості.  
Для будь-якого класу місцеположення може бути декілька газетирів. 

На рисунку 3 подано концептуальну схему газетиру, який в принципі є 
реєстром, який містить інформацію про місцеположення геопросторових 
об’єктів. Тому клас «Gazetteer» (Газетир) визначається як підтип класу 
«Register» (Реєстр), а клас «Location» (Місцеположення) – як підтип класу 
«RegisterItem» (ЕлементРеєстру). «Location» (Місцеположення) – це визначене 
географічне місце. Атрибути типів об’єктів «Gazetteer»,  «Location» та 
«GeographicIdentifier» визначено нижче у відповідних таблицях 3, 4 та 5. 

 Таблиця 3 
Атрибути типу об’єктів Газетир 

Назва атрибута Значення 
1 2 

coordinateReferenceSystem 
Визначення назва референцної системи координат, що використовується для 

опису місцеположення 
Кратність 0..1 
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1 2 
Тип значення CRS (ISO 19111:2007) 
identifier 
Визначення назва газетиру 
Кратність 1 
Тип значення MD_Identifier (ISO 19115-1:2014) 
scope 
Визначення сфера застосування 
Кратність 1 
Тип значення CharacterString 
domainOfValidity 
Визначення домен газетиру 
Кратність 1 
Тип значення EX_Extent (ISO 19115-1:2014) 
Обмеження domainOfValidity має містити хоча б один опис і географічний 

елемент (geographicElement) 
Асоціація – aggregationOf 
Визначення Екземпляри місцеположень, які утворюють газетир 
Кратність 1..* 
Тип значення Location 

 
Таблиця 4. 

Атрибути типу об’єкт Location 
Назва атрибута Значення 

1 2 
extent 
Визначення просторовий і часовий екстент місцеположення 
Кратність 0..1 
Обмеження Екстент або місцеположення повинні обов’язково бути 
Тип значення EX_Extent (ISO 19115-1:2014) 
identifier 
Визначення ідентифікатор місцеположення 
Кратність 1..* 
Тип значення GeographicIdentifier 
owner 
Визначення орган державної влади, орган місцевого самоврядування, фізична 

або юридична особа, що відповідає за певний реєстр 
Кратність 1 
Тип значення CI_Responsibility (ISO 19115-1:2014) 
representativePosition 
Визначення точка в межах місцеположення 
Кратність 0..1 
Тип значення GM_Point (ISO 19107:2003) 
Обмеження повинен бути або екстент або точка в межах місцеположення 

(representativePosition) 
Асоціація – recordedIn 
Визначення Газетир містить місцеположення 
Кратність 1..* 
Тип значення Gazetteer 
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1 2 
Асоціація – childOf 
Визначення місцеположення, частиною якого є це місцеположення 
Кратність 0..* 
Тип значення Location 
Асоціація – parentOf 
Визначення місцезнаходження, яке є частиною цього місцеположення 
Кратність 0..* 
Тип значення Location 

 
Атрибути типу об’єктів GeographicIdentifier визначено в таблиці 5.  

Таблиця 5. 
Назва атрибута Значення 

1 2 
identifier 
Визначення назва географічного ідентифікатора 
Кратність 1 
Тип значення MD_Identifier (ISO 19115-1:2014) 
locale 
Визначення набір параметрів, що визначають культурне та мовне середовище. 

Наприклад, вказується мова ідентифікатора –  «українська». 
Кратність 0..1 
Тип значення RE_Locale (ISO 19135-1:2015) 
source 
Визначення походження ідентифікатора 
Кратність 0..1 
Тип значення CI_Citation (ISO 19115-1:2014) 
Обмеження повинен бути або екстент або точка в межах місцеположення 

(representativePosition) 
nativeness 
Визначення відношення ідентифікатора до місцевої мови 
Кратність 0..1 
Тип значення NativenessValue:  

еndonym –  топонім або етнонім, що вживається місцевим населенням або 
народом стосовно до себе і своєї території. Також відомий як самоназва. 
Назва географічного об'єкта мовою, якою спілкуються на території, де 
розташований цей географічний об'єкт. 
exonym – це топонім або етнонім, що не вживається відповідно місцевим 
населенням або народом, зокрема і на офіційному рівні. 

status 
Визначення ступінь достовірності ідентифікатора 
Кратність 0..* 
Тип значення StatusValue 

official – офіційний ідентифікатор, який встановлено 
законодавством і який використовується 
standardized – ідентифікатор, який використовується і прийнято або 
рекомендовано органом, який вповноважений 
приймати рішення у питаннях топоніміки 
preferred – рекомендований ідентифікатор, якщо відсутній 
офіційно прийнятий 
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Продовження таблиці 5 
historical – який вже не використовується 
alias – ідентифікатор не офіційний, а еквівалент 
short – ідентифікатор у вигляді абревіатури офіційного 
ідентифікатора 
other – ідентифікатор, який є поточним, але жоден з інших типів 

 

 
Рис. 3. Концептуальна модель Газетиру  [1] 
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Висновки та рекомендації подальшого дослідження. 
В статті визначено автором предмет, роль та значення географічних 

ідентифікаторів, що дозволило сформувати вимоги до просторової прив’язки за 
географічними ідентифікаторами та газетирів відповідно до національного 
стандарту ДСТУ ISO 19112:2017 (ISO 19112:2003, IDT) Географічна 
інформація. Просторова прив'язка за географічними ідентифікаторами.  

Ці вимоги необхідно враховувати під час створення базових і тематичних 
наборів геопросторових даних для їх подальшої інтеграції в національній 
інфраструктурі геопросторових даних. Визначення географічних 
ідентифікаторів для всіх компонентів цих наборів геопросторових даних 
повинне бути одним з першочергових завдань для вирішення питання 
інтероперабельності та інтеграції даних в НІГД.  
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИДЕНТИФИКАТОРЫ КАК ОСНОВА  

ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ 
 

В статье исследуются предмет, идея, роль и значение географических 
идентификаторов для обеспечения интеграции геопространственных данных в 
целостных топографических базах и национальной инфраструктуре 
геопространственных данных в соответствии с национальным стандартом 
ДСТУ ISO 19112:2017 (ISO 19112:2003, IDT) Географическая информация. 
Пространственная привязка по географическим идентификаторам. 

Главным направлением развития топографо-геодезической деятельности 
в Украине является развитие национальной инфраструктуры 
геопространственных данных на принципах геоинформационного подхода. 
Национальная инфраструктура геопространственных данных рассматривается 
как система интеграции геопространственных данных разного происхождения 
из разных источников, и что особенно важно из разных сфер деятельности. 
Особое значение система интеграции разнородных данных приобретает при 
соединении набора базовых данных с тематическими данными, которые 
поставляют массив атрибутивной информации по разным видам деятельности. 
Именно благодаря географическим идентификаторам соединяются 
геопространственные координатные описания объектов с массивом 
атрибутивных данных, не имеющих прямого позиционирования. 
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Географическими идентификаторами могут быть: кодификатор 
административно-территориальных единиц и территорий территориальных 
общин, кадастровый номер земельного участка, адресс, географическое 
название и т.д. 

Поэтому целью статьи является исследование требований использования 
географических идентификаторов для интеграции наборов базовых и 
тематических геопространственных данных национальной инфраструктуры 
геопространственных данных в соответствии с  
ДСТУ ISO 19112:2017 (ISO 19112:2003, IDT). 

Ключевые слова: база топографических данных; географические 
идентификаторы; географическая информация; геопространственные данные; 
национальная инфраструктура геопространственных данных. 
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GEOGRAPHIC IDENTIFIERS AS A BASIS FOR INTEGRATION  
OF GEOSPATIAL DATA 

 
The article examines the subject, idea, role and meaning of geographic 

identifiers to ensure the integration of geospatial data in seamless topographic 
databases and national spatial data infrastructure in accordance with the national 
standard DSTU ISO 19112: 2017 (ISO 19112: 2003, IDT) Geographic information. 
Spatial referencing by geographic identifiers. 

The main direction of development of topographic and geodetic activity in 
Ukraine is the development of the national spatial data infrastructure based on the 
principles of geoinformation approach. The national spatial data infrastructure is seen 
as a system of integration of geospatial data of different origins from different 
sources, and most importantly from different areas of activity. The system of 
integration of heterogeneous data acquires special value at connection of a set of 
basic data with the thematic data which provide an array of attributive information 
from various kinds of activity. It is through geographic identifiers that geospatial 
coordinate descriptions of features are linked to an array of attribute data that does 
not have a direct positioning. Geographic identifiers can be the following: codifier of 
administrative-territorial units and territories of territorial communities, cadastral 
number of the land plot, address, geographic name, etc. 

Therefore, the aim of the article is to study the requirements for the use of 
geographic identifiers for the integration of sets of basic and thematic geospatial data 
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of the national geospatial data infrastructure in accordance with  
DSTU ISO 19112:2017 (ISO 19112:2003, IDT). 

Keywords: topographic database; geographical identifiers; geographical 
information; geospatial data; national spatial data infrastructure. 
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АНАЛІЗ МІСТОБУДІВНОЇ МЕРЕЖІ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ  
ЛІКАРЕНЬ НІМЕЧЧИНИ 

 
Розглянуто стан містобудівної мережі закладів охорони здоров’я 

Німеччини, зокрема університетських лікарень. Проаналізовано розташування 
медичних закладів в контексті міських поселень на прикладі конкретних 
лікарень країни. Отримані дані будуть служити як основа для пропозиції щодо 
розвитку подібної мережі лікарень в Україні. Стаття слугує початком 
дослідження закордонного досвіду проєктування лікувальних закладів 
зазначеного типу. 

Ключові слова: університетські лікарні; містобудівна мережа; заклади 
охорони здоров'я; уніклініка; клініка. 

 
Актуальність теми і постановка проблеми. Німеччина є однією з 

провідних країн у медичній галузі. Лікування у її лікарнях має значні переваги, 
як з боку надання якісних медичних послуг, так і наявності новітнього 
обладнання і наукового підходу у вирішенні різних задач. В країні, окрім 
приватних, широко поширені державні університетські лікарні (зазвичай 
називають клініки), які не поступаються приватним, а часто навіть 
випереджають усі порівняльні якісні показники. Метою статті є дослідження 
особливостей розташування таких лікарень у німецьких містах, аналіз та спроба 
виявлення переваг та недоліків їх містобудівної системи розміщення. 

Аналіз досліджень та публікацій. Проблеми містобудівного розвитку 
досліджено у чисельних наукових роботах видатних українських вчених, серед 
яких особливо необхідно відмітити праці М.М. Габреля [1], М.М. Дьоміна [2], 
В.О.  Тімохіна  [3], Н.М. Шебек [4]. Питання містобудівного розвитку закладів 
медичного призначення були проаналізовані та висвітлені у дослідженнях 
Т.А. Буличевої [5] та І.В. Булах [6-11]. 

Мета статті полягає у аналізі і дослідженні особливостей розташування 
університетських лікарень у німецьких містах. 



Містобудування та територіальне планування328

Виклад основного матеріалу. На початку дослідження виникає питання 
- що відрізняє університетські лікарні Німеччини від звичайних медичних 
центрів? Насамперед головною перевагою є надання медичних послуг вищої 
якості. Усі університетські медичні заклади є багатопрофільними, мають 
новітнє обладнання, завдяки чому лікарі мають більше шансів поставити 
точний діагноз пацієнтові якнайшвидше. А наукові дослідження, які 
проводяться на базі таких лікарень, уможливлюють та прискорюють перехід 
теорії у практику, завдяки чому рівень успішності терапії є вищим, порівняно із 
загальними показниками по країні. Варто зазначити, що усе вище перелічене 
було б неможливим без безпосередньої співпраці німецьких профільних 
спеціалістів у межах одного лікувального комплексу (університетської лікарні), 
котрі мають великий практичний досвід у лікуванні різних патологій. Крім 
того, коли діло доходить до найскладніших випадків, терапією таких пацієнтів 
може займатися лише університетська клініка, адже решта лікувальних закладів 
не зможуть дати абсолютні гарантії позитивного результату лікування на тому 
ж рівні, як це зроблять фахівці уніклініки. Слід відмітити, що Німеччина 
активно розвиває мережу подібних лікувальних закладів на своїх теренах (рис. 
1). Це відбувається як результат усвідомлення вагомості та потенціалу 
університетських лікарень, який ґрунтується на багаторічних дослідженнях 
ефективності роботи цих закладів. 

 

 
Рис.1. Університетські лікарні на карті Німеччини 
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Серед найбільш всесвітньовідомих та потужних університетських 
лікарень Німеччини є Університетська лікарня Рейнсько-Вестфальського 
технічного університету Аахена (рис. 2) та Університетська клініка Шаріте 
(рис. 3). 

 

головний корпус університетської лікарні 
 

фрагмент фасаду 

генеральний план університетського комплексу 

 
Рис.2. Університетська лікарня Рейнсько-Вестфальського технічного університету Аахена 
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головний корпус університетської 
лікарні  

генеральний план університетського комплексу  

 
Рис.3. Університетська клініка Шаріте, Берлін 

 
Слід відмітити що до складу комплексу університетської лікарні 

Рейнсько-Вестфальського технічного університету Аахена входить 33 клініки, 
25 дослідних інститутів, міждисциплінарних центрів та діагностичних 
лабораторій [12-14]. Основою Університетської клініки Шаріте, розташованої у 
Берліні, слугують чотири профільні великі корпуси та десятки невеликих 
корпусів, що стали домом для низки спеціалізованих відділень та інститутів 
клініки, розміщених по центру німецької столиці [15, 16]. 

Окрім зазначених університетських лікарень Німеччини, велике значення 
також мають: Клініка Рейнського університету ім. Фрідріха Вільгельма у 
м. Бонн, Рурська університетська клініка в м. Бохум, Клініка Баварського 
університету ім. Ю. Максиміліануса у м. Вюрцбург,  Університетська клініка 
ім. Р. Карлса у Гейдельберзі, Лікарня університету ім. Е.М. Арндта у 
Грайфсвальді, лікарня університету ім. М. Лютера, Гамбурзька університетська 
клініка, Лікарня університету ім. Г. Аугуста у Гьоттінгені, Клініка університету 
ім. Ю. Лібіха у Гіссені, Лікарня університету ім. К.Г. Каруса у Дрездені, 
Лікарня університету ім. Г. Гейне у Дюссельдорфі, Клініка університету ім. Ф. 
Шиллера у Єні, Кельнська університетська клініка, Лейпцизька університетська 
клініка, Любецька університетська клініка, Магдебурзька університетська 
клініка Отто фон Геріке, Клініка університету Йоганнеса Гуттенберга у Майнці, 
Маннгеймська університетська клініка, Клініка  університету ім. Філіппса у 
Марбурзі, Клініка університету ім. Людвіга Максиміліануса в Мюнхені та ін. 
(рис. 4, рис. 5). 
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Клініка Рейнського університету 
ім. Фрідріха Вільгельма, Бонн 

 

Рурська університетська клініка, Бохум 

  
Клініка Баварського університету ім. Юстуса 

Максиміліануса, Вюрцбург 
 

Університетська клініка ім. Рупрехта 
Карлса, Гейдельберг 

  
Гамбурзька університетська клініка 

 
Ганноверзька університетська клініка 

  
Лікарня університету імені Карла Густава 

Каруса, Дрезден 
Клініка університету імені Юстуса Лібіха, 

Гіссен 
 

Рис. 4. Різноманіття університетських лікарень Німеччини 
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Клініка університету імені Фрідріха 
Шиллера, Єна 

 

Лікарня університету імені Генріха Гейне, 
Дюссельдорф 

 

Любецька університетська клініка  
 

Кельнська університетська клініка Лейпцизька університетська клініка 

  
Магдебурзька університетська клініка Отто 

фон Геріке 
 Клініка університету Иоганнеса 

Гуттенберга, Майнц 
 

Рис. 5. Німецькі університетські лікарні 
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Всі розглянуті університетські лікарні дуже відрізняються одна від одної. 
Їх функціональний склад різниця, архітектура побудована за індивідуальним 
проєктом, кількість та призначення відділень не має чітких стандартних вимог. 
Зокрема до складу уніклініки імені Карла Густава Каруса входить 26 відділень, 
чотири дослідні інститути та 14 міждисциплінарних центрів. Університетська 
клініка Лейпцига є найбільшою багатопрофільною клінікою міста, що має у 
складі 43 відділення та 33 операційні зали. Університетська клініка Шлезвіг-
Гольштейн - це один з найбільших академічних медичних комплексів в 
Німеччині, відділення та інститути якого знаходяться в містах Любек і Кіль, на 
території федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн. Відділення нейрохірургії 
університетської клініки Магдебург є єдиною установою в Саксонії-Ангальт, 
яке має свій власний блок нейрохірургічної інтенсивної терапії. Таким чином, 
лікар, який виконав операцію, відповідальний безпосередньо за подальший 
контроль стану пацієнта. Цей факт в надзвичайних ситуаціях часто має 
вирішальне значення. 

Висновок. 
Німецька університетська медицина є гарантом вдало організованої 

міждисциплінарної діагностики і лікування з використанням найновіших 
медичних знань. Поєднання навчання, науки і медицини - яскравий приклад 
того, що здоров’я людини знаходиться у центрі професійної уваги німецьких 
університетських лікарень. Незважаючи на несхожість всіх розглянутих 
лікувальних закладів, можна виділити одну характерну спільну рису - 
університетські лікарні співпрацюють з різними факультетами медичних 
університетів, а також з зовнішніми дослідницькими інститутами - численними 
регіональними, національними та міжнародними партнерами. Таким чином, 
університетська медицина є важливим двигуном зростання і інновацій як на 
регіональному, так і на міжнародному рівні. 
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АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТИ УНИВЕРСИТЕТСКИХ 

БОЛЬНИЦ ГЕРМАНИИ 
 

В статье рассмотрено состояние градостроительной сети учреждений 
здравоохранения Германии, в частности университетских больниц. 
Проанализировано расположение медицинских учреждений в контексте 
городских поселений на примере конкретных больниц страны. Полученные 
данные будут служить как основа для предложения по развитию подобной сети 
больниц в Украине. Статья служит началом исследования зарубежного опыта 
проектирования лечебных учреждений указанного типа. 

Ключевые слова: университетские больницы; градостроительный сеть; 
учреждения здравоохранения; униклиника; клиника. 
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ANALYSIS OF THE CITY CONSTRUCTION NETWORK OF 

UNIVERSITY HOSPITALS IN GERMANY 
 

The article examines the state of the urban planning network of health care 
institutions in Germany, in particular, university hospitals. The location of medical 
institutions in the context of urban settlements is analyzed using the example of 
specific hospitals in the country. The data obtained will serve as the basis for a 
proposal for the development of such a network of hospitals in Ukraine. Germany is 
one of the leading countries in the medical industry. Treatment in her hospitals has 
significant advantages, both in terms of providing quality medical services, as well as 
the availability of the latest equipment and a scientific approach to solving various 
problems. In the country, in addition to private, public university hospitals are 
widespread, which are not inferior to private ones, and often even ahead of all 
comparative qualitative indicators. German university medicine is the guarantor of a 
well-organized interdisciplinary diagnosis and treatment using the latest medical 
knowledge. The combination of education, science and medicine is a prime example 
of the fact that human health is at the center of the professional focus of German 
university hospitals. Despite the dissimilarity of all the considered hospitals, one can 
distinguish one characteristic common feature, which is that university hospitals 
collaborate with various faculties of medical universities, as well as with external 
research institutes - numerous regional, national and international partners. Thus, 
university medicine is an important engine of growth and innovation both regionally 
and internationally. 

Key words: university hospitals; urban planning network; healthcare 
institutions; uniklinic; clinic. 
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ЧИСЕЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ БРАКУВАЛЬНИХ ТА ЕТАЛОННИХ 
ПОКАЗНИКІВ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕРГОНОМІКИ ПРОСТОРУ 

ПІДСОБНИХ ПРИМІЩЕНЬ КВАРТИР 
 

На підставі аналізу нормативної документації, документальних даних 
та експертної оцінки, визначено чисельні значення і обґрунтування 
характеристик бракувальних, еталонних та базових показників простих 
властивостей ергономіки простору підсобних приміщень квартир. 

 
Ключові слова: еталонні; бракувальні; базові значення; відсотковий; 

документальний; експертний методи визначення показників. 
 
Постановка проблеми: відповідно до загального алгоритму першого 

теоретичного етапу, представленого на рис. 1 [1], розробленні основні 
принципи формулювання еталонних, базових і бракувальних значень 
показників властивостей містобудівної якості життя та їх категорій відповідно 
до вимог нормативної документації в галузі будівництва і результатів 
експертних оцінок [2], які в свою чергу надають можливість визначення 
чисельних значень і обґрунтування характеристик бракувальних, еталонних та 
базових показників простих властивостей житлового будинку, зокрема 
властивостей ергономіки простору підсобних приміщень квартир. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій: нормативною документацією  
[4] передбачені наступні терміни та визначення стосовно показників якості 
продукції в будівництві: 

- базовий показник якості продукції - значення показника якості продукції, 
яке прийняте за основу при порівняльній оцінці її якості; 

- відносне значення показника якості продукції - відношення значення 
показника якості продукції, що оцінюється, до відповідного базового 
показника; 

- регламентоване значення показника якості продукції – значення 
показника якості продукції, що встановлене нормативною документацією; 

- номінальне значення показника якості продукції - значення показника 
якості продукції, яке відповідає певним середнім або фіксованим умовам і 
приймається за початок відліку допусків; 
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- граничне значення показників якості продукції - максимально або 
мінімально допустиме значення показника якості продукції; 

- оптимальне значення показника якості продукції - значення показника 
якості продукції, при якому досягається найбільше відношення ефекту 
до втрат; 

- рівень якості продукції - відносна характеристика якості продукції, 
побудована на порівнянні значень показників якості оцінюваної продукції з 
базовими значеннями; 

- технічний рівень продукції - відносна характеристика якості продукції, 
побудована на порівнянні значень показників, які характеризують технічну 
досконалість оцінюваної продукції, з базовими значеннями 
відповідних показників; 

- оцінка технічного рівня продукції - сукупність операцій, в яку входить 
вибір номенклатури показників, які характеризують технічну досконалість 
оцінюваної продукції, визначення значень цих показників і зіставлення їх з 
базовими; 

- брак - продукція, передача якої споживачу неприпустима через наявність 
дефектів. 

Мета статті: визначення чисельних значень і обґрунтування 
характеристик бракувальних, еталонних та базових показників простих 
властивостей ергономіки простору підсобних приміщень квартир відповідно до 
вимог нормативної документації в галузі будівництва і результатів експертних 
оцінок. 

Методи дослідження базуються на використанні системного аналізу та 
математичних моделей теорії кваліметрії. 

Основний зміст дослідження: категорії та методи визначення 
бракувальних, базових та еталонних показників житлового будинку згідно 
змісту відповідних властивостей діляться на [2]:  

- без фізичних одиниць виміру та регламентації нормативною 
документацією;  

- без фізичних одиниць виміру (або з комплексними одиницями виміру) з 
регламентацією нормативною документацією;  

- з фізичними одиницями виміру без регламентації нормативною 
документацією;  

- з фізичними одиницями виміру та регламентацією нормативною 
документацією. 

Відповідно до вище наведених категорій і методів, а також на підставі 
аналізу нормативної документації, документальних даних та експертної оцінки, 
визначено наступні чисельні значення і обґрунтування характеристик 
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бракувальних, еталонних та базових показників простих властивостей 
ергономіки простору підсобних приміщень квартир, згідно розробленого кола 
властивостей містобудівної якості життя [3]: 

- висота - характеризується висотою від підлоги до стелі підсобних 
приміщень квартир (кухня, санвузол, коридори, літні приміщення). 
Документальний метод визначення показника відповідно до п. 5.6 [5]: 
qбаз>2,04м, qбр<2,05м, qет>2,44м; 

- площа кухні. Документальний (базові та бракувальні показники 
відповідно до п. 5.16 [5]) та експертний (еталонні показники) метод визначення: 
в однокімнатних квартирах qбаз>4,4кв.м., qбр<4,5кв.м., qет>9,4 кв.м.; в інших 
квартирах qбаз>7,4кв.м., qбр<7,5кв.м., qет>9,4 кв.м. Відповідно до експертного 
дослідження оптимальна площа кухні становить від 10 кв.м.; 

- площа санвузла. Документальний (базові та бракувальні показники 
відповідно до п. 5.20 [5]) та експертний (еталонні показники) метод визначення: 
суміщений санвузол - qбаз>3,7кв.м., qбр<3,8кв.м., qет>4,9 кв.м.; туалет - 
qбаз>1,4кв.м., qбр<1,5кв.м., qет>2,1 кв.м. Відповідно до експертного дослідження 
оптимальна площа становить від 5 кв.м. для суміщених санвузлів та від 2,2 
кв.м. для туалетів;  

- площа літніх приміщень квартири. Документальний відсотковий 
(бракувальні показники відповідно до п. 5.19, 5.24 [5]) та експертний (еталонні 
показники) метод визначення: відсутність балконів, лоджій, терас qбр=0%; 
площа літніх приміщень без коефіцієнту приведення більше 14% від загальної 
площі приміщень квартири qет>14%. Відповідно до експертного дослідження 
оптимальна площа літніх приміщень без коефіцієнту приведення становить від 
15% від загальної площі приміщень квартири; 

- площа спеціалізованих підсобних приміщень (комори, гардеробні 
тощо). Експертний метод визначення показника: qбр<2,3кв.м., qет>3,9кв.м. 
Відповідно до експертного дослідження оптимальна площа спеціалізованих 
приміщень з точки зору ергономіки простору становить від 4 кв.м.; 

- довжина/ширина кухні, характеризується співвідношенням ширини 
до довжини приміщення. Експертний метод визначення показника qбр<0,45, 
qет>0,54. Відповідно до експертного дослідження оптимальне співвідношення 
довжини до ширини кухні становить від 0,6 до 1; 

- довжина/ширина санвузла, характеризується співвідношенням 
ширини до довжини приміщення. Експертний метод визначення показника: 
суміщені санвузли qбр<0,45, qет>0,54; туалети qбр<0,83, qет>0,94. Відповідно до 
експертного дослідження оптимальне співвідношення довжини до ширини 
становить: для суміщених санвузлів - від 0,6, туалетів - близько 1; 



Містобудування та територіальне планування340

- довжина/ширина літніх приміщень, характеризується їх 
внутрішніми розмірами. Документальний (бракувальні, базові показники 
відповідно до п. 7.3.6 [6]) та експертний (еталонні показники) метод 
визначення: ширина (довжина) балконів, лоджій, терас qбр<0,7м, qбаз>0,64м, 
qет>1,44м. Відповідно до експертного дослідження оптимальна ширина 
(довжина) літніх приміщень становить від 1,5 м; 

- довжина/ширина спеціалізованих приміщень, характеризується 
внутрішніми розмірами комор, гардеробних тощо. Документальний 
(бракувальні, базові показники відповідно до п. 7.3.6 [6]) та експертний 
(еталонні показники) метод визначення: ширина (довжина) qбр<1,0м, 
qбаз>0,94м, qет>1,44м. Відповідно до експертного дослідження оптимальна 
ширина (довжина) спеціалізованих приміщень становить від 1,5 м;  

- ширина - характеризується шириною внутрішньоквартирних 
коридорів. Документальний (бракувальні, базові показники відповідно до 5.22 
[5]) та експертний (еталонні показники) метод визначення: qбр<1,1м, qбаз>1,04м, 
qет>1,44м. Відповідно до експертного дослідження оптимальна ширина 
внутрішньоквартирних коридорів становить від 1,5 м.  

Подальші дослідження будуть зосереджені на визначені чисельних 
значень і обґрунтуванні характеристик бракувальних, еталонних та базових 
показників властивостей зовнішнього середовища будинку, відповідно до 
розробленого кола властивостей містобудівної якості життя [3]. 

Висновок. На підставі аналізу нормативної документації, 
документальних даних та експертної оцінки визначено конкретні чисельні 
значення, обґрунтування характеристик і методи визначення бракувальних, 
еталонних та базових показників простих властивостей ергономіки простору 
підсобних приміщень квартир. 
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ЧИСЛОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ БРАКОВОЧНЫХ И ЭТАЛОННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВОЙСТВ ЭРГОНОМИКИ ПРОСТРАНСТВА 
ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ КВАРТИР 

 
В статье на основании анализа нормативной документации, 

документальных данных и экспертной оценки, определены числовые значения 
и обоснованы характеристики браковочных, эталонных и базовых показателей 
простых свойств эргономики пространства подсобных помещений квартир.     

Ключевые слова: эталонные; браковочные; базовые значения; 
процентный; документальный; экспертный методы определения показателей. 
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NUMERICAL VALUES OF REJECTIVE AND REFERENCE 
INDICATORS OF ERGONOMIC PROPERTIES OF SPACE OF  

SUITABLE APARTMENTS 
 

According to the general algorithm of the first theoretical stage the basic 
principles of formulation of reference, basic and defective values of indicators of 
properties of town-planning quality of life and their categories according to 
requirements of regulatory documentation in the field of construction and results of 
expert estimations which in turn give possibility of definition of numerical values and 
substantiation of characteristics defective, reference and basic indicators of simple 
properties of a residential building, in particular the properties of ergonomics of the 
space of ancillary premises of apartments. 

Categories and methods for determining the defective, basic and reference 
indicators of a residential building according to the content of the relevant properties 
are divided into: 
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- without physical units of measurement and regulation by normative 
documentation; 

- without physical units of measurement (or with complex units of 
measurement) with regulation by normative documentation; 

- with physical units of measurement without regulation by normative 
documentation; 

- with physical units of measurement and regulation by normative 
documentation. 

Based on the analysis of regulatory documentation, documentary data and 
expert assessment, the numerical values and justification of the characteristics of 
defective, reference and basic indicators of simple properties of ergonomics of the 
space of ancillary premises of apartments are determined. 

Further research will focus on the definition of numerical values and 
substantiation of the characteristics of defective, reference and basic indicators of the 
external environment of the house, in accordance with the developed range of 
properties of urban quality of life. 

Key words: reference; defective; basic values; percentage; documentary; expert 
methods of determining the indicators. 
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ІНФРАСТРУКТУРА ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ ТА 
ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
 

Актуальність проблематики щодо формування геоінформаціних ресурсів 
та їх використання для сталого розвитку країни і територіальних громад 
пов’язана із реалізацією завдань, визначених у нормативно-правових актах 
України щодо розвитку національної інфраструктури геопросторових даних 
(НІГД), розроблення комплексних планів просторового розвитку територій 
територіальних громад та створення системи містобудівного кадастру. 

В статті на основі аналізу досвіду створення НІГД в розвинених країнах 
обґрунтовано доцільність законодавчого визначення в організаційній структурі 
НІГД України ієрархію рівнів у відповідності до адміністративно-
територіального устрою країни. Це дозволить чіткіше визначити 
повноваження та відповідальність центральних органів влади і органів 
місцевого самоврядування за створення наборів базових і тематичних 
геопросторових даних за принципами генералізації, інтеграції та 
скоординованого їх моніторингу на основі єдиної методології, загальних 
технічних регламентів та узгодженої технічної політики. 

В умовах децентралізації базовий рівень НІГД України доцільно 
розвивати на основі систем містобудівного кадастру територіальних громад, 
геоінформаційні ресурси яких містять інтегровані відомості про сучасний 
стан та перспективи розвитку території.  

Обґрунтовано першочерговість для розбудови НІГД та розроблення 
сучасної містобудівної документації вирішення завдань зі створення 
інформаційних ресурсів цифрової топографічної на територію країни і 
територіальних громад для забезпечення координатно-просторової 
узгодженості усіх наборів геопросторових даних на усіх рівнях НІГД. 

Ключові слова: інфраструктура геопросторових даних; НІГД; 
містобудівний кадастр; геопросторові дані; просторове планування; 
територіальні громади. 
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Вступ. Актуальність проблеми формування геоінформаціних ресурсів та 
їх використання для сталого розвитку країни і територіальних громад пов’язана 
з реалізацією завдань, визначених зокрема в Законах України “Про національну 
інфраструктуру геопросторових даних“ [1], “Про регулювання містобудівної 
діяльності“ [2] та у відповідних постановах Кабінету Міністрів України щодо 
порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних 
(НІГД), порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження 
містобудівної документації, створення містобудівного кадастру та Єдиної 
державної електронної системи в сфері будівництва (ЄДЕССБ). Імплементація 
новітніх нормативно-правових засад, визначених в цих документах, потребує 
узагальнення методологічних підходів до формування геоінформаційних 
ресурсів територіальних громад в процесах розроблення коплексних планів 
розвитку територій територіальних громад та створення системи 
містобудівного кадастру (МБК) як складової НІГД. 

Аналіз останніх публікацій та постановка задачі. Тематика 
інфраструктури геопросторових даних (ІГД) та геоінформаційного 
забезпечення сталого розвитку територіальних громад розглядається в досить 
великому числі публікацій. Наведений в списку літератури перелік праць є 
далеко невичерпним, але дозволяє виявити загальні тенденції та напрями 
вирішення завдань формування ІГД субнаціонального рівня й ефективного 
використання геопросторових даних та геоінформаційних систем (ГІС) в 
просторовому плануванні та управлінні розвитком територій. В [9, 14] 
досліджується еволюція ІГД з періодизацією трьох поколінь ІГД в розвинених 
країнах; особливості створення та функції ІГД на національному і 
субнаціональному рівнях аналізуються в [13]; концепції використання ГІС в 
управлінні сталим розвитком територіальних громад досліджуються в [8, 10, 
11]; інтегрування систем просторового планування країн Європейського Союзу 
в інфраструктуру ЄС INSPIRE розглядається в [12]; стан та розвиток НІГД 
України у світовому вимірі аналізується в [5], створення сучасної системи 
містобудівного кадастру (МБК) на засадах інфраструктурного підходу 
пропонується в [6, 7]. 

Узагальнюючи огляд публікацій можна констатувати, що: 
децентралізація в управлінні територіями та ресурсами в контексті 

досягнення цілей сталого розвитку є глобальною тенденцією як в розвинених 
країнах, так і в країнах що розвиваються та в країнах з перехідною економікою; 

сучасні ІГД перетворюються в платформи інтегрування усіх ланок 
виробництва, постачання та використання геоінформаційних ресурсів для 
прийняття управлінських рішень в різних сферах, зокрема в системах 
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просторового планування та управління сталим розвитком територіальних 
громад; 

створення актуальних геоінформаційних ресурсів стає критичним 
чинником в реалізації ефективних систем комплексного оцінювання, 
просторового планування, моніторингу та управління сталим розвитком 
територій. 

Прийняття Закону України «Про національну інфраструктуру 
геопросторових даних» дає надію на прискорений розвиток НІГД України як 
складової сучасної державної стратегії розбудови цифрової країни. Але варто 
зауважити, що профільний Закон це лише правова основа для практичного 
втілення складного міжгалузевого інфраструктурного проєкту з виробництва та 
використання геопросторових даних на державному, регіональному та 
місцевому рівнях.  

Зважаючи на великі обсяги геопросторових даних, що підлягають 
реєстрації в системах містобудівного кадастру, використовуються та 
продукуються в процесі просторового планування розвитку територій 
територіальних громад, нагальними є завдання визначення ролі та функцій 
містобудівного кадастру в інфраструктурі геопросторових даних, методології 
формування й використання його інформаційних  ресурсів в середовищі НІГД. 

Виклад основного матеріалу. При спільності концепцій і технологічних 
рішень компонентів НІГД кожна країна реалізує та використовує їх по-різному, 
залежно від конкретних інституційних, економічних, соціальних і 
технологічних передумов. Разом з цим, варто зважати на понад тридцятирічний 
досвід імплементації концепцій НІГД в країнах світу, на їх трансформацію під 
впливом технологічних новацій у виробництві, зберігання та використанні 
геопросторових даних на різних рівнях державного управління, бізнесом, 
науковою спільнотою та пересічними громадянами.  

Аналіз ініціатив та проєктів з НІГД в Україні, проведений в [5], 
підтверджує застереження багатьох експертів із розвинених країн про те, що 
при усій важливості технологічних компонентів інфраструктури успішність 
створення ІГД залежить від політичних рішень, належного законодавчого та 
інституційного забезпечення. Проблеми НІГД не були пріоритетними в нашій 
країні в роки складних трансформацій на шляху до ринкової економіки. 
Аналізуючи періодизацію трьох поколінь ІГД в еволюції НІГД [9, 14] в 
контексті стану розвитку національної інфраструктури геопросторових даних 
України (УкрНІГД на рис. 1), можна констатувати так званий «інституційний та 
просторовий розрив» у створенні УкрНІГД в порівнянні з розвиненими 
країнами. 
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На рис.1 як інституційну компоненту позначено прийняття Закону 
України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних» (2020 р). 

 
Рис. 1. Узагальнення характеристик трьох поколінь ІГД з контекстом  

стану розвитку НІГД України. 
 

В розвитку УкрНІГД за принципами ІГД третього покоління (рис. 1) 
доцільно зважати на еволюційність нарощування інституційного та ресурсного 
потенціалу в ІГД усіх поколінь, які узагальнено в таблиці нижче.. 

Передусім це стосується інституційних і технологічних аспектів 
створення та постійного оновлення великих обсягів інтероперабельних 
геопросторових даних на усіх ієрархічних рівнях ІГД. Зауважимо, що 
парадигма ієрархічних рівнів ІГД, яка характерна для ІГД першого та особливо 
другого покоління (рис. 2), найповніше відповідає структурі адміністративно-
територіального устрою країни та ієрархії системи планування і управління 
сталим розвитком країни, регіонів, територіальних громад, населених пунктів, 
заповідних територій тощо. 

Ієрархічна структура ІГД дозволяє чітко розподілити повноваження, 
відповідальність та функції центральних органів влади і органів місцевого 
самоврядування щодо створення геопросторових даних різної деталізації та 
просторового розрізнення (на рис. 2 це позначено типовими масштабами 
геопросторових даних від 1:500 для локального рівня до 1:500 000 для 
глобального рівня).  

Докладність геопросторових даних та їх загальний обсяг найвищі на 
нижчому рівні ІГД, а кількість користувачів в умовах децентралізації 
управління територіями обернено пропорційна рівню – чим нижче рівень ІГД, 
тим більше користувачів [11]. 
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Ключові характеристики та досягнення НІГД різних поколінь 
 

Покоління 
НІГД 

Ключові характеристики поколінь НІГД 
Особливості Виробники 

даних 
Результати Користувачі 

І  
(1990-1999) 

Зосередження на 
даних, що 

продукуються та 
використовуються 

центральними 
органами влади 

(ЦОВ) 

Національні 
картографічні 
служби, ЦОВ 

Набори даних 
національного 

рівня, 
законодавче 

забезпечення, 
стандарти на 

дані та метадані, 
ГІС-сервіси та 

геопортали ЦОВ 

ЦОВ, ОМС, 
науковці та 

інші 
зацікавлені 

суб’єкти  

ІІ  
(2000 -2006) 

Зосередження на 
процесах 

підтримання 
даних в 

актуальному стані 
та їх використанні 
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субнаціональному 

рівнях.  

Органи 
місцевого 

врядування 
(ОМС), 

партнерські 
групи в різних 

секторах 
економіки, 

підприємства 

Інституційне 
забезпечення 

багаторівневої 
структури ІГД, 

досягнення 
інтероперабель-

ності даних  

ЦОВ, ОМС, 
приватний 

сектор, 
використання 

даних в 
системах 

прийняття 
рішень на усіх 

рівнях та 
бізнесі  

ІІІ  
(2007- ….) 

Орієнтованість на 
користувача, 
розгалужена 

мережа 
геопорталів з 
відкритими 

даними 

ЦОВ, ОМС, 
приватний 

сектор, 
зацікавлені 

активні 
громадяни 

Залучення 
користувачів до 

створення й 
оновлення даних 

на основі 
GeoWeb 2.0 
технології  

ЦОВ, ОМС, 
приватний 

сектор, 
зацікавлені 
громадяни, 

ГІС-сервіси в 
е-урядуванні 

 

 
Рис. 2. Ієрархічні рівні в інфраструктурах геопросторових даних першого та другого 

покоління (за джерелом [14] з модифікацією ЛА) 
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В Статті 15 профільного Закону України [1] визначено повноваження 
держателів геопросторових даних, що відповідає концепції ІГД третього 
покоління на основі інтегрування та взаємодії інформаційних островків 
держателів даних з використанням геоінформаційних веб-сервісів в мережі 
геопорталів, поміж яких в Порядку функціонування НІГД [3] визначено 
національний геопортал, геопортали органів виконавчої влади, геопортали 
органів місцевого самоврядування та геопортали інших держателів даних. 
Зважаючи на досвід створення НІГД в розвинених країнах, в законодавстві 
України доцільно визначити інституційні рівнів НІГД (від місцевого до 
загальнодержавного) з чітким розподілом повноважень органів управління 
щодо створення і адміністрування наборів базових і тематичних 
геопросторових даних за принципами генералізації, інтеграції та 
скоординованого їх моніторингу на основі єдиної методології, загальних 
технічних регламентів та узгодженої технічної політики (рис. 3). 

 

Рис. 3. Схема взаємодія держателів і адміністраторів геопросторових даних  
на різних рівнях НІГД 

 
Дотримання принципів інтеграції та генералізації при формуванні наборів 

базових геопросторових даних для різних рівнів НІГД дозволяє мінімізувати 
дублювання високотехнологічних та вартісних робіт зі збирання, зберігання та 
адміністрування даних, а також забезпечити оперативне їх оновлення на усіх 
рівнях ІГД.  

Загальновідомо, що децентралізація - це передача повноважень та 
відповідальності за планування, управління та використання ресурсів від 
центрального уряду та його відомств до територіальних громад та до органів 
місцевого самоврядування. Разом з цим зростає роль та відповідальність ОМС 
територіальних громад за формування та оновлення геопросторових даних, 
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необхідних для прийняття управлінських рішень, тобто за формування та 
функціонування базового рівня НІГД. 

Належне управління ресурсами територіальних громад (природними, 
інфраструктурними, людськими, фінансовими) потребує інвентаризації та 
обліку ресурсів, оцінювання їх потенціалу, перспективного планування 
використання та відтворення ресурсів в інтересах сталого розвитку громад і 
держави. Важлива роль в цих процесах належить комплексним планам 
просторового розвитку територій територіальних громад – законодавчо 
визначеного нового виду містобудівної документації [2, 3].  

У складі сучасної містобудівної документації створюються набори 
тематичних геопросторових даних, що містять інтегровані відомості про 
сучасний стан і перспективи розвитку території територіальної громади в 
комплекті з оновленою цифровою топографічною основою території. Набори 
геопросторових даних містобудівної документації підлягають обов’язковій 
реєстрації в системах містобудівного кадастру для їх подальшого використання 
в управлінні сталим розвитком територіальних громад і країни.  

Комплексність та повнота геоінформаційних ресурсів системи МБК, 
законодавчо передбачене їх оперативне оновлення в процесі топографічного та 
містобудівного моніторингу дають підстави визначити містобудівний кадастр 
за основу створення базового рівня НІГД України. 

В профільному Законі України [1] поставлено завдання за два роки 
забезпечити створення та надання на геопорталах НІГД доступу до наборів 
базових і тематичних даних за переліком 34 тем інфраструктури INSPIRE. 
Країнам ЄС для оновлення геопросторових даних, приведення їх до 
уніфікованої структури та створення мережі геопорталів за значно кращих 
економічних умов знадобилося понад 10 років. Як зазначено в [5], це свідчить, 
як про природну націленість органів державної влади України на прискорене 
отримання результатів у розбудові НІГД, так і про недооцінку реальної 
складності завдань та обсягів ресурсів, необхідних для створення 
геопросторових даних НІГД. За експертними оцінками набори геопросторових 
даних, що визначені у Законі, можна створити за 4 – 5 років за таких умов: 

першочергове створення інформаційних ресурсів цифрової топографічної 
основи з просторовим розрізненням масштабу 1:10 000 на територію країни та 
1:2 000 на території населених пунктів як наборів базових геопросторових 
даних для забезпечення координатно-просторової узгодженості усіх наборів 
тематичних даних на усіх рівнях НІГД;  

розроблення цільової програми розвитку НІГД з належним фінансовим та 
інституційним забезпеченням на основі імплементації методології управління 
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геопросторовою інформацією та рекомендацій, розроблених Комітет експертів 
ООН з управління глобальною геопросторовою інформацією (UN-GGIM) [15];  

гармонізація національних стандартів в сфері географічної інформації з 
міжнародними стандартами та специфікаціями ІГД INSPIRE, виконання вимог 
стандартів виробниками геопросторових даних та програмних засобів як 
основи досягнення інтероперабельності компонентів НІГД; 

підвищення кваліфікації управлінців усіх рівнів для розвитку у них 
спроможності використання геопросторових даних та ГІС у своїй професійній 
діяльності щодо обґрунтування та прийняття управлінських рішень; 

стимулювання впровадження сучасних технологій вітчизняними 
виробниками геопросторових даних та підтримка вітчизняних розробників 
програмних засобів для компонентів НІГД.  

Висновки. На основі аналізу ключових особливостей трьох поколінь ІГД 
в розвинених країнах обґрунтовано необхідність законодавчого визначення в 
організаційній структурі НІГД України ієрархію рівнів, які відповідають 
структурі сучасного адміністративно-територіального устрою країни з чітким 
розподілом повноважень та відповідальності центральних органів влади та 
органів місцевого самоврядування щодо створення і адміністрування наборів 
базових і тематичних геопросторових даних за принципами генералізації, 
інтеграції та скоординованого їх моніторингу на основі єдиної методології, 
загальних технічних регламентів та узгодженої технічної політики. 

В умовах децентралізації базовий рівень НІГД України доцільно 
створювати на основі систем містобудівного кадастру територіальних громад, 
геоінформаційні ресурси яких формуються на підставі актуальної містобудівної 
документації з наборами геопросторових даних, що містять інтегровані 
відомості про сучасний стан і перспективи розвитку території територіальної 
громади в комплекті з оновленою цифровою топографічною основою території.    

Нагальним для розбудови НІГД та розроблення сучасної містобудівної 
документації з наборами геопросторових даних є першочергове вирішення 
завдань зі створення інформаційних ресурсів цифрової топографічної основи з 
просторовим розрізненням масштабу 1:10 000 на територію країни та 1:2 000 на 
території населених пунктів як набору базових геопросторових даних для 
забезпечення координатно-просторової узгодженості усіх наборів тематичних 
даних на усіх рівнях НІГД. 
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ИНФРАСТРУКТУРА ГЕОПРОСТРАННЫХ ДАННЫХ И 
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩИН 
 
Актуальность проблематики по формированию геоинформационных 

ресурсов и их использованию для устойчивого развития страны и 
территориальных общин связана с реализацией задач, определенных в 
нормативно-правовых актах Украины по развитию национальной 
инфраструктуры геопространственных данных (НИГД), разработке 
комплексных планов пространственного развития территорий и созданию 
системы градостроительного кадастра 

В статье на основе анализа опыта создания НИГД в развитых странах 
обоснована целесообразность законодательного определения в 
организационной структуре НИГД Украины иерархии уровней в соответствии с 
административно-территориальным устройством страны. Это позволит четче 
определить полномочия и ответственность центральных органов власти и 
органов местного самоуправления за создание наборов базовых и тематических 
геопространственных данных по принципам генерализации, интеграции и 
скоординированного их мониторинга на основе единой методологии, общих 
технических регламентов и согласованной технической политики.  

В условиях децентрализации базовый уровень НИГД Украины 
целесообразно развивать на основе систем градостроительного кадастра 
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территориальных общин, геоинформационные ресурсы которых содержат 
интегрированные сведения о современном состоянии и перспективах развития 
территории. Обоснована первоочередность для развития НИГД и разработка 
современной градостроительной документации решения задач по созданию 
информационных ресурсов цифровой топографической основы на территорию 
страны и территориальных общин для обеспечения координатно-
пространственной согласованности всех наборов на всех уровнях НИГД. 

Ключевые слова: инфраструктура геопространственных данных; НИГД; 
градостроительный кадастр; геопространственные данные; пространственное 
планирование; территориальные общины. 
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SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE AND GEOINFORMATIONAL 
SUPPORT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TERITORIAL 

COMMUNITIES 
 
The relevance of the problem of the formation of geoinformation resources and 

their use for the sustainable development of the country and territorial communities is 
associated with the implementation of the tasks defined in the regulatory legal acts of 
Ukraine for the development of the national geospatial data infrastructure (NSDI), the 
development of comprehensive plans for the spatial development of territories and 
the creation of a system of urban planning cadastre. 

In the article, based on the analysis of the experience of creating NIGD in 
developed countries, the expediency of legislative definition of the hierarchy of levels 
in the organizational structure of NSDI of Ukraine in accordance with the 
administrative-territorial structure of the country is substantiated. This will allow for 
a clearer definition of the powers and responsibilities of central authorities and local 
self-government bodies for the creation of basic and thematic geospatial datasets on 
the principles of generalization, integration and their coordinated monitoring based 
on a general methodology, general technical regulations and an agreed technical 
policy. 

In the context of decentralization, it is advisable to develop the basic level of 
the NSDI of Ukraine on the basis of the systems of the urban planning cadastre of 
territorial communities, the geoinformation resources of which contain integrated 
information about the current state and prospects of the development of the territory. 
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The priority for the development of NSDI and the development of modern urban 
planning documentation for solving the problems of creating information resources of 
a digital topographic basemap for the territory of the country and territorial 
communities to ensure the coordinate-spatial consistency of all sets at all levels of the 
NSDI are substantiated. 

Key words: geospatial data infrastructure; NSDI; urban planning cadastre; 
geospatial data; spatial planning; territorial communities. 
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ПЕРЕДУМОВИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ФОРМУВАННЯ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ 

 
Актуальність статті визначається загальносвітовим напрямом у бік 

екологізації довкілля, що знаходить свої прояви як у наукових дослідженнях 
різних галузей знань, так і у загальному векторі політики передових держав. 
Сьогодні проблеми клімату, екологічності середовища та біорізноманіття 
виступають на передній план. Поточний підхід до землекористування 
призводить до фрагментації природних середовищ, стагнації природних 
ареалів, деградації екологічних систем, що впливає на пов'язану з природою 
антропогенну культуру. У статті розглядаються політичні заходи, що 
вибудовують методологічний апарат екологічного регулювання на світовому 
рівні, а також їх відображення в українській законодавчо-правовій базі та 
конкретні результати. 

Ключові слова: екологічна мережа; зелена інфраструктура; 
біорізноманіття 
 
 Постановка проблеми. 95% населення планети проживає на 10% суші, 
але лише 10% суші у світі класифікуються як «віддалені» (більше 48 годин 
транспортної доступності) від великого міста, тобто не відчувають 
антропогенного «сліду» процесу урбанізації [1]. За період розвитку цивілізації 
людська діяльність посприяла вимиранню близько 83% від усіх представників 
дикого тваринного світу та половини рослин на планеті [2; 3]. Загроза 
біорізноманіттю – факт, що склався. 

 Мета дослідження криється в аналізі напрямків європейської екологічної 
політики та відповідності їм української законодавчої бази, у визначенні 
сутності європейських екологічних програм та концептуальних положень 
формування екологічної мережі України. 
 Викладення основного матеріалу. Для підтримки біосфери на 
міжнародному політичному рівні була створена Конвенція про біорізноманіття 
(1993 р.), за якою мінімум 17% континентальних земель та внутрішніх вод 
мають бути збережені у своєму біологічному різноманітті [4].  
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Європейський процес екологізації навколишнього середовища почався в 
1970-х роках на прикладі поєднання в територіальну схему окремих 
природоохоронних об’єктів (проекти екомереж Литви та Естонії). Надалі 
створенням «територіальної системи екологічної стабільності» та її інтеграції в 
національну природоохоронну політику перейнялись Чехія, Словаччина, 
Угорщина та Нідерланди, допоки на конференції «Охорона природної 
спадщини Європи через створення Загальноєвропейської екологічної мережі» 
(Маастріхт, 1993 р.) не було прийнято рішення щодо включення 
Загальноєвропейської екомережі до головних пріоритетів європейської 
природоохоронної політики [5, 6]. 

Для вирішення екологічних питань на загальноєвропейському рівні було 
створено Європейський центр охорони природи (ECNC), який оголосив 
створення Пан’європейської екологічної мережі (PEEN), яка нині в 
європейських доктринах фігурує як «Зелена інфраструктура» (GI) та 
направлена на боротьбу з загрозами біорізноманіттю, що виникають внаслідок 
фрагментації природного середовища мешкання, втрат місцепроживань та змін 
у землекористуванні [7, 8]. 

Стратегічні положення сучасної європейської екологічної політики 
знайшли своє відображення в численних програмах (Таблиця 1). 

Таблиця 1 
Основні європейські програми з екологічної ініціативи 

№ Назва екологічної ініціативи Регіон Європи Концепція 

1 

 
European Green Belt 

Фенноскандія, 
Балтика, 

Центральна 
Європа, Балкани. 

Захист древніх лісів, дикої 
природи та місць 

проживання тварин та 
перелітних птахів. 

2 

 
CEEweb for Biodiversity 

Карпатський 
регіон, Балкани, 

Центральна 
Європа. 

Розробка конкретних 
екологічно чистих та 
безпечних рішень для 

автомобільного та 
залізничного транспорту з 

урахуванням елементів 
зеленої інфраструктури. 
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Продовження таблиці 1 
№ Назва екологічної ініціативи Регіон Європи Концепція 

3 

 
Natura 2000 

Північна, Західна 
та Центральна 

Європа. 

Є найбільшою 
скоординованою мережею 

територій, що 
охороняються, у світі. Це 
притулок для найбільш 
цінних видів тварин, що 

перебувають під загрозою 
зникнення. 

4 

 
Emerald Network 

Європа, Північна 
Африка, 

Архіпелаги 
Шпіцберген та 
Земля Франца-

Йосифа. 

Мережа зон особливого 
природоохоронного 

інтересу для збереження 
дикої флори та фауни та 
їх природного довкілля в 

Європі. 

5 

 
Pan-European Land Cover Monitoring project 

Північна, 
Центральна та 

Західна Європа, 
пів острів Мала 

Азія. 

Програма моніторингу 
лісового покрову. 
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Інтеграція України у процес загальноєвропейської екологічної політики 
стала підґрунтям для визначення концептуальних положень щодо організації 
екологічної мережі України, що знайшло своє відображення у законодавчій 
базі: у Законах України «Про природно-заповідний фонд», «Про 
Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі на 
2000-2015 роки», «Про екологічну мережу України», «Про охорону 
навколишнього природного середовища», «Про державний контроль за 
використанням та охороною земель», «Про стратегічну екологічну оцінку», 
«Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на 
період до 2030 року», «Про ратифікацію Паризької угоди»; у постанові КМУ 
«Про Концепцію збереження біологічного різноманіття України»; у «Програмі 
перспективного розвитку заповідної справи в Україні».  

Перелічені нормативні документи спрямовані на формування правових 
відносин у сфері екології та охорони навколишнього середовища, а також 
встановлюють спеціалізований глосарій, згідно якому, як зазначено в Законі 
України «Про екологічну мережу України», остання визначається в якості 
«єдиної територіальної системи, яка утворюється з метою поліпшення умов для 
формування та відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного 
потенціалу території України, збереження ландшафтного та біорізноманіття, 
місць оселення та зростання цінних видів тваринного і рослинного світу, 
генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, які мають 
особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища і 
відповідно до законів та міжнародних зобов’язань України підлягають 
особливій охороні» [9]. 

Хоча прикладом організації «екологічної мережі України» може 
слугувати схема «Територіальної організації національної екологічної мережі» 
(рис. 1), що розроблялась у складі «Генеральної схеми планування території 
України» (2002 р.) [10], однак, «…при розробленні проектних рішень 
Генеральної схеми ще не було прийнято Закон України «Про екологічну 
мережу України» і тому закладені Законом базові принципи і поняття 
формування екологічної мережі не могли бути враховані. Зокрема, в рішеннях 
Генеральної схеми подана відмінна від затвердженої Законом структура 
складових елементів екологічної мережі. Також Законом передбачено, що у 
складі Генеральної схеми планування території України має розроблятися 
Зведена схема формування екологічної мережі України на основі регіональних 
схем екологічних мереж. Запропонована в Генеральній схемі планування 
території України Схема територіальної організації національної екологічної 
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мережі має загальний концептуальний характер і потребує перегляду з 
урахуванням новітніх підходів» [11, 12]. 

 

 

Рис. 1. Схема 
територіальної організації 
національної екологічної 
мережі 

 

Рис. 2. Регіональна схема 
формування екологічної 
мережі Кіровоградської 
області 

За відсутності Зведеної схеми екологічної мережі та за умов 
«Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі 
України на 2000-2015 роки» обов’язки з розробки проектів створення, 
відведення земель для організації території об’єктів природно-заповідного 
фонду, ведення державного кадастру природно-заповідного фонду, збереження 
популяцій видів рослин і тварин, здійснення заходів, що випливають з 
виконання зобов’язань України за міжнародними угодами та наукові розробки 
для забезпечення реалізації Програми здійснювались обласними та районними 
радами (рис. 2) згідно зі схемою «Територіальної організації національної 
екологічної мережі» та з урахуванням відмінностей, поданих у Законі України 
«Про екологічну мережу України» [13]. 

Висновки. Аналіз законодавчих та літературних джерел дав змогу 
встановити, що формування екологічної мережі України має глибокий рівень 
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інтеграції до загальноєвропейських екологічних програм та є часткою 
екологічної мережі більш високого порядку.  

В дослідженні виявлено, що формування екологічної мережі України 
відбувається одразу на загальнодержавному, регіональному та місцевому 
рівнях. Загальнодержавний рівень забезпечує встановлення державних 
стратегій та напрямків організації екологічної мережі, налагодження 
міждержавних комунікацій з питань формування транскордонних екологічних 
об’єктів, а також позиціонування державної екологічної мережі як частини 
«Зеленої інфраструктури» (GI). На цьому рівні відбувається комунікація зі 
світовими екологічними організаціями, встановлення цілей, директив та 
відповідностей до екологічних програм. Регіональний та місцевий рівні 
визначають діяльність обласних та районних рад щодо конкретних 
природоохоронних заходів, спрямованих на охорону та відтворення природного 
біологічного та ландшафтного різноманіття, його захист, регламентування 
землекористування охоронними ділянками.  

У статті висвітлено ієрархічну модель формування екологічних мереж 
(Схема регіональної екологічної мережі – Зведена схема екологічної мережі 
України – Європейська схема екологічної мережі «Зелена інфраструктура»), яка 
розкриває взаємозв’язок між початковою всесвітньою екологічною ініціативою 
та схемою формування екологічної мережі України на рівні регіону. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ УКРАИНЫ 

 
Актуальность статьи определяется общемировым направлением в 

сторону экологизации окружающей среды, что находит свои проявления как в 
научных исследованиях разных областей знаний, так и в общем векторе 
политики передовых государств. Сегодня проблемы климата, экологичности 
среды и биоразнообразия выступают на передний план. Текущий подход к 
землепользованию приводит к фрагментации природных сред, стагнации 
природных ареалов, деградации экологических систем, что влияет на 
связанную с природой антропогенную культуру.  

В статье рассматриваются политические мероприятия, выстраивающие 
методологический аппарат экологического регулирования на мировом уровне, а 
также их отражение в законодательно-правовой базе Украины и конкретные 
результаты.  

Ключевые слова: экологическая сеть; зеленая инфраструктура; 
биоразнообразие 
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PREREQUISITES FOR THE CREATION OF  
ECOLOGICAL NETWORK IN UKRAINE 

 
The relevance of the article is determined by the global direction towards the 

greening of the environment which finds its manifestations both in scientific research 
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in various fields of knowledge and in the general policy of developed countries. 
Nowadays, the problems of climate, environmental friendliness and biodiversity are 
of vital importance. The current approach to land use leads to fragmentation of 
natural environment, stagnation of natural habitat, degradation of ecological systems, 
which affects nature-related anthropogenic culture. 

The article considers political measures that are the basis for the methodology 
of environmental regulation at global level. This research shows how they are 
reflected in the Ukrainian legal framework and provides specific results. 

The analysis of legislative and literary sources allowed finding out that the 
creation of the ecological network of Ukraine has a deep level of integration into the 
European ecological programs and is a part of the ecological network of a higher 
order. The study found that the organization of the ecological network of Ukraine 
takes place immediately at the national, regional and local levels. The national level 
ensures the establishment of state strategies and directions of the ecological network, 
the establishment of interstate communications on the organization of transboundary 
ecological objects as well as the positioning of the state ecological network as a part 
of the "Green Infrastructure" (GI). At this level there is communication with world 
environmental organizations, setting goals, directives and compliance with 
environmental programs.  

The regional and local levels determine the activities of regional and district 
councils in relation to specific environmental measures aimed at the protection and 
reproduction of natural biological and landscape diversity, its protection, regulation 
of land use in protected areas. The article highlights the hierarchical model of 
ecological networks organization (Regional Ecological Network Scheme - 
Consolidated Scheme of Ecological Network of Ukraine - European Ecological 
Network Scheme "Green Infrastructure"), which reveals the relationship between the 
initial global environmental initiative and the scheme of ecological network 
formation in Ukraine. 

Key words: ecological network; green infrastructure; biodiversity. 
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МІСТОБУДІВНІ ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ПОВЕРНЕННЯ МІСТЯНАМ 

ГРОМАДСЬКОГО ПРОСТОРУ ПРИБЕРЕЖНИХ ТЕРИТОРІЙ 
 

Наголошено на надзвичайно актуальному питанні сьогодення - повернення 
мешканцям міст громадського простору прибережних територій, що є 
умовою покращення якості міського життя. Розглянуто особливості 
урбаністичного, ландшафтного та інтегрованого напрямків організації 
прибережних територій з визначенням їхніх переваг та недоліків. Наведено 
яскраві приклади всіх трьох принципів освоєння прибережних територій. 
Визначено основні містобудівні методи організації прибережних територій. 
Зосереджено увагу на актуальності відродження природних екосистем в 
містах шляхом ревіталізації міських річок з поверненням річкам їх природних 
якостей - природного русла, флори, фауни, екотонів, що сприятиме 
покращенню атмосфери міського середовища, мікроклімату, створить зони 
рекреації для містян. Наведено найяскравіший приклад вдалої реалізації 
проекту з ревіталізації  - відродження річки Чхонгечхон в Сеулі (Південна 
Корея). Презентовано створення парку «Почайна» в Оболонському районі 
Києва з відродженням малої річки Почайна київських проектувальників і 
архітекторів в партнерстві з корейськими колегами. Наведено реалізований 
проект з відродження малої річки Ягорлик на Одещині.  

Ключові слова: громадський простір; людський вимір; прибережна 
територія; ревіталізація; урбаністичний, ландшафтний, інтегрований 
принципи; містобудівні методи освоєння.  

 
Створення людиноцентричного міського простору, де мешканці 

задовольнятимуть свої потреби в піших прогулянках, зустрічі та спілкуванні за 
горнятком кави, зручному пересуванні вулицями, комфортному променаді по 
прибережних територіях, спокійному спостереженні за життям міста є чи не 
найважливішою задачею містобудівельників та архітекторів. Міський простір 
має бути комфортним для людей, безпечним, зручним, жвавим, екологічним. 
На жаль, сучасні міста все далі й далі відсуваються від цих людиноцентричних 
категорій. Бурхливий розвиток автотранспорту витісняє в містах людський 
простір, «вичавлюючи» та стісняючи людину. Надмірне панування авто 
очевидне і повсюдне. Автомагістралі прокладаються безпосередньо по 
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прибережних територіях, що сприяє деградації річкових екосистем та погіршує 
умови життя в містах. Відвоювати прибережні території у авто і створити тут 
громадський  простір є однією з важливих задач на сьогодні проектантів, 
містобудівельників, архітекторів. Створення комфортних умов для пішоходів і 
відпочиваючих біля річок і водойм є однією з ланок для жвавого, безпечного, 
екологічно витривалого і здорового життя в містах. Розглянуті принципи і 
методи містобудівної організації прибережних територій направлені на 
вирішення задач з покращення умов життя мешканців біля міських річок і 
водойм, повернення громадського простору на прибережні території, 
збереження екологічної рівноваги річковим екосистемам.   

Містобудівна організація прибережних територій відбувається в трьох 
напрямках – це є урбаністичний, ландшафтний та інтегрований принципи [1]. 
Аналіз світової практики показує, що на загал переважає урбаністичний тип 
дизайну прибережних територій з домінуванням інженерно-технічних споруд, 
конструкцій берегоукріплення, елементів благоустрою. Але задля збереження 
екологічного балансу та унікальності річкової екосистеми більш активним має 
бути розвиток ландшафтного напрямку, що направлений на максимальне 
збереження природних ландшафтів, створення унікальних архітектурно-
ландшафтних об'єктів. Це сприятиме сталому розвитку міського середовища. 

Набережні, що організовані в урбаністичному напрямку, мають чіткі 
геометричні лінії, ритмічну композицію. Задіяні природні компоненти є лише 
незначною частиною архітектурного рішення - вони є лаконічними, але можуть 
бути і яскравими домінантами, створювати ритм, вносити в архітектурну 
композицію пейзажне забарвлення. Характер урбаністичного дизайну 
прослідковується в рисунку берегової лінії, матеріалах і прийомах, 
вертикальному плануванні, малих архітектурних формах, системі освітлення. 
Яскравими прикладами урбаністичного принципу організації берега є наступні 
[2-5]: 

٠  Коп Ван Зюйд в Роттердамі. Занедбана територія півострова на правому 
березі річки Маас, що розташована напроти центральної частини Роттердаму, 
перетворена в багатофункціональний простір з річковим таксі, розширеною 
мережею трамваїв, новою станцією метро і побудованим мостом Еразма, який 
на сьогодні є одним із символів міста (Рис.1). 

 ٠Chicago River walk. Набережна, протяжністю 24 км, являє собою різні 
типи просторів, з широким спектром запропонованого дозвілля. Дизайн 
матеріалів, деталей і повторюваних форм забезпечують візуальну єдність 
всього проекту. «Родзинкою» набережної є багатоступінчасті тераси (Чикаго, 
США, архітектурні бюро Ross Barney Architects 2009 - 2015). 
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Рис.1. Організація прибережної території. Роттердам. Нідерланди 

 
٠Прибережна зона Кальвебод. Проект мав на меті реконструкцію двох 

площ в гавані і створення двох різнорівневих пішохідних променадів над 
водою. Новостворена зона відпочинку складає дві великі площі, які видаються 
в море і орієнтовані відповідно до сонця і рози вітрів. У південній частині 
побудовано пірс, який перелаштовується на майданчик для публічних 
мистецьких заходів. Передбачено можливості для занять водними видами 
спорту (Копенгаген, Данія, архітектурні бюро JDS Architects і KLAR Architects, 
2008-2013). 

٠Набережні району Хафенсіті, що розташовані в новому районі Гамбургу 
на території колишньої портової зони. Загальна протяжність набережних біля 
10 км (Німеччина). 

٠Міська набережна в Осло в районі Акер-Брюгге є відкритим громадським 
простором з магазинами, кафе і місцями для відпочинку (Норвегія, проект 
Stranden, архітектори LINK Landskap, 2014).  

٠Набережна Вайтань (The Bund) до 2008 року була багато смуговою 
трасою (1.5 км ділянка у річки Хуанпу)  з підземними пішохідними переходами 
та інтенсивним транспортним потоком. На набережну виходила швидкісна 
автотраса (хай-вей) з естакадами. В результаті реконструкції були ліквідовані 
хай-вей, частина автомобільних смуг, надземні і підземні пішохідні переходи. 
Пішохідна зона була перетворена і розширена. Був прокладений тунель під 
річкою, як альтернативний маршрут для автомобілів (Вайтань, Шанхай, Китай, 
реконструкція, 2009) [6]. 

Іншими прикладами урбаністичного спрямування в організації 
прибережних територій є: DaniaPark (Мальме, Швеція, Thorbjörn Andersson); 
Wharf of Austerlitz Marina (Париж, Франція, 2012); Pearl River Beer Factory 
Landscape (Гуанчжоу, Китай, AteliercnS). 

Для сталого розвитку міст надзвичайно важливим є збереження природних 
ресурсів, оскільки це є запорукою покращення екологічної ситуації, ресурсом 
природного середовища, умовою забезпечення психологічного розвантаження, 
що є вкрай необхідним для мегаполісів. Прибережні території, що зберегли 
пейзажні зони в їх природному стані, формують «зелені коридори»  зв’язків в 
екологічному каркасі міста. 
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Метою проектів з ландшафтного принципу організації прибережної 
території є створення простору, який максимально наближений до природного. 
Цьому сприяє наслідування закономірностям природного формотворення з 
використанням природних матеріалів (дерево, камінь). Найчастіше при цьому 
зберігається природний контур берегової лінії. Особливістю цього напрямку є 
створення як природної, так і рукотворної «картинки» прибережного 
ландшафту. В разі штучного створення природного середовища, прибережний 
ландшафт максимально наближають до природних форм. Включення 
урбаністичних елементів не повинно домінувати над природною складовою; 
вони мають гармонійно доповнювати природне середовище, ставати 
органічною частиною прибережного ландшафту. Подібне ландшафтне 
середовище формується в паркових зонах, на територіях загального 
користування, в громадських просторах і зонах рекреації, де бажаними є 
елементи спортивної інфраструктури [7]. Наглядними прикладами ландшафтної 
організації прибережної території є наступні: 

٠ Riverside Lunen. Проект зеленого простору створив прибережний парк, 
що починається від центру міста вздовж річки Ліппе. Гідропарк має два рівні, 
які з'єднані стежками, що дозволяють захоплюватися красою краєвидів річки і 
прибережної території (Люнен, Німеччина).  

٠Perreux river banks. Проект спрямований на поєднання людей, рослин і 
тварин з екосистемою річки Марна. В місті Перре-сюр-Марн річка виступає 
важливим чинником екологічних, соціальних, міських, політичний питань. Для 
гармонійного сприйняття прибережного дизайну бетонні огорожі перетворені в 
озеленені інженерні конструкції (Ле Перё-Сюр-Марн, Франція).  

Актуальними стають проекти відродження природних екосистем в містах. 
Розпочався цей екологічний вектор в містобудівній царині з ревіталізації 
міських річок – «кровеносних судин» в тілі міста. Повернення річкам їх 
природних якостей - природного русла, флори, фауни, екотонів – сприятиме 
покращенню атмосфери міського середовища, мікроклімату, створить зони 
рекреації для містян.  

Яскравим прикладом вдалої реалізації проекту з ревіталізації є 
відродження річки Чхонгечхон в Сеулі (Південна Корея). Ця річка була 
основною артерією, навколо якої був сформований Сеул. В середині XX 
століття, після звільнення від японської колонізації, річка Чхонгечхон мала 
вигляд стічної канави; її заховали під бетонну автомагістраль. В кінці  XX 
століття почався економічний підйом Сеулу і виник запит на щасливе 
урбаністичне майбутнє міста. Мегаполіс мав потребу в сучасному проекті 
міжнародного рівня, який мав сприяти підвищенню статусності Сеула. 
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Відродження річки Чхонгечхон, захованої «кровеносної судини» міста, 
реалізувало цей поступ [16].  

Попри звичайну критику та скептицизм, в 2003 році проект 
архитектурного бюро Seo-Ahn Total Landscape було затверджено. Протягом 2 
років, що тривала ревіталізація, були виконані гідротехнічні роботи, 
побудовано повітряні мости, підземні зв’язки між берегами, прибережна 
територія була перетворена в цінну зону громадського простору. Пішохідна 
набережна, що протягнулася на 6 км, була поділена на декілька прогулянкових 
маршрутів: це є Cад каміння,  зона з репродукціями робіт художників 18 
століття, зона сучасних художників, історична ділянка з презентацією побуту 
містян старого Сеулу, «Стіна бажань», на якій мешканці Сеулу викарбовують 
свої мрії. На набережній відбуваються міські свята, паради, влаштовуються 
ярмарки (Рис.2).  

Ревіталізація річки та прибережної території потягнула і транспортну 
реформу з обмеженням трафіку через центр Сеулу; озеленення набережної 
разом з акваторією покращило мікроклімат міста. Проблему недостатнього 
наповнення водою річки вирішили, качаючи воду (біля 10 разів на рік) 

 

 
Рис.2. Відроджена річка Чхонгечхон. Сеул. Південна Корея 

 
з іншої міської річки Ханган. Таким чином, вдала ревіталізація річки 
Чхонгенхон  - це повернення до життя  акваторії вздовж 6 км, завширшки 13-19 
м, покрашення умов життя мешканцям урбанізованого Сеулу. В економічному 
плані відродження річки спровокувало ділову активність на її прибережній 
території – збільшилась кількість об’єктів малого бізнесу, вартість землі 
підвищилася майже вдвічі [17].     

Цей вдалий проект надихає і українських архітекторів.  Мером Києва вже 
підписано розпорядження про створення парку «Почайна» в Оболонському 
районі Києва з відродженням малої річки Почайна. На сьогодні  річка 
перетворена на систему з 6 озер Опечень, що пов’язані між собою бетонними 
колекторами, зберіглася лише невеличка ділянка річки з природною течією 
(Рис.3).  
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Рис.3. Річка Почайна. Проект організації Парку Почайна в Києві 

 
Иорданський струмок - найвідоміший приток Почайни - тече у підніжжя 

гори Юрковиця [18]. Переможцем всеукраїнського конкурсу став проект  
створення парку з ревіталізацією окремих ділянок річки Почайна: підняття 
частини річки на поверхню на ділянці біля озера Йорданське, звільнення річки з 
бетонного лотка на іншій ділянці, ділянку природного русла Почайни мають 
розчистити, відтворити природний стан берегів, флору і фауну, екотонну 
складову. Для реалізації проекту необхідно узгодити землевпорядкування, 
заключити договір з авторами проекту і, що найголовніше, виділити достатньо 
коштів.  Для прикладу - на ревіталізацію річки Чхонгечхон було витрачено 
$380.000.000 [19].  

На сьогодні має місце співробітництво київських архітекторів з 
корейськими фахівцями, що реалізували проект відродження Чхонгечхона 
в Сеулі. Помітних результатів з ревіталізації Почайни кияни ще не бачать, але 
робота триває і ми, звичайно, сподіваємося на успішне завершення проекту з 
відродження нашої хрещельної купелі Русі. Киян тішить та надихає заданий 
екологічний вектор розвитку нашого міста, початки відродження водних 
екосистем, бо водна мережа міста Києва, нараховує біля 426 об’єктів. 
Важливим є розуміння басейнового принципу ревіталізації - відродження річки 
разом з її прибережною територією.   

Крім очевидних переваг покращення мікроклімату міського середовища, 
повернення історико-культурної вагомості, появи рекреаційних та пішохідних 
зон,  громадського простору  (city friendly for people) ревіталізації річок матиме 
довгостроковий економічний зиск – прибережні території відроджених 
акваторій ставатимуть перспективними об’єктами для інвестицій. Досвід Сеула 
є яскравим прикладом взаємо порозуміння та співпраці міської влади, 
громадськості та бізнесу. 

Найбільш гнучким і перспективним підходом до створення, ревіталізації та 
розвитку прибережних територій є поєднання урбаністичного і природного 
напрямків. Такими прикладами є: 

٠  Hornsbergs strandpark в Стокгольме. Проект став лауреатом шведської 
премії «Sienapriset» в 2012 році. Парк довжиною більш ніж 700 м складається з 



Містобудування та територіальне планування 371

4 частин. М’які лінії берега нівелюють границю з водою, що укріплена 
бетонними плитами, які переходять в природне каміння. 3 плавучих пірса 
набережної дозволяють відвідувачам максимально наближатися до води. 
Майданчики для купання, причали для сонячних ван, душові кабіни, 
велодоріжки, місця для грилю, вільні простори і об’єкти для проведення  різних 
заходів  - все в цьому парку пристосовано для відпочинку містян та гостей 
Стокгольму. Озеленення парку представлена з рослин, що є типовими 
представниками цього регіону, з вкрапленням поодиноких екзотів (Рис.4).  

 

 
Рис.4. Організація прибережної зони, Стокгольм 

 
٠ Проект Madrid Rio, що здійснений в рамках програми реконструкції 

дорожньої мережі, розпочатої в 2000 році, являє собою реконструкцію траси 
М30. Цей відрізок кільцевої автостради, прокладеної в 1960-70 роки, не 
поліпшив дорожню ситуацію в столиці, а згодом перетворився на бар'єр, який 
огороджує південні і західні райони Мадрида від його центру, що послужило 
причиною їх економічного занепаду. При реконструкції даної ділянки дорога 
була прибраний в тунель під землю, а вивільнені прибережні території 
перетворені в лінійний парк, що включає в себе безліч озеленених територій, 
спортивних і дитячих майданчиків, пішохідних маршрутів і велодоріжок. 
Площа проекту склала близько 700 га (з них близько 50 га набережних). 
Завдяки його здійсненню вдалося не тільки поліпшити екологічну ситуацію в 
місті, відновити його цілісність, але і надати новий образ столиці - привабливий 
як для жителів міста, так і для туристів (Мадрид, Іспанія, компанія West 8 
(Нідерланди), команда архітектурних бюро Іспанії - MRIO Arquitectos, 2007-
2009) [8].  

٠ Набережна Помпіду. Згідно з концепцією проекту, ділянка траси від 
музею Орсе до моста Альма стала пішохідною. Тут було сформовано новий 
громадський простір з плавучими ботанічними садами, кафе, спортивними 
майданчиками, ігровими зонами для дітей, зонами відпочинку (Рис.5. Париж, 
Франція, 2013).  
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Рис.5. Організація набережної Сени, Париж. Проект «Паризький пляж» 

 
٠ Найулюбленішим місцем вуличного дозвілля мешканців та гостей 

данського міста Орхус є громадський простір прибережної зони однойменної  
річки. Прибережна територія річки Орхус стала популярною зоною прогулянок 
в середині 1990-х років після того, як демонтували міську магістраль, що 
накривала річку з 1930 р, а береги переобладнали для відпочинку містян. 
Реконструкція виявилася надзвичайно вдалою, бо з’явився новий громадський 
простір й економічно успішною, бо вартість нерухомості обабіч річки 
подвоїлася (Рис.6) [15].  

 

 
Рис.6. Ревіталізація річки Орхус, Данія 

 
Цікавими масштабними проектами інтеграційного напрямку в формуванні 

прибережних зон також є [8-14]:   
- набережна Westharlem Piers Park (Гарлем, Нью-Йорк, США, W-

Architecture);  
- The Edge Park (Брунклін, Нью-Йорк, США, W-Architecture);  
- район Хаммарбрю Шёстад (Стокгольм, Швеція);  
- Glebe Foreshore Walk (Сідней, Австралія, JMD design);  
- Cabecera Park (Валенсія, Іспанія). 
Взаємодію напрямків перетворення прибережних зон необхідно 

використовувати як інструмент гармонійного включення прибережних 
територій в сучасну структуру міста для сталого розвитку міського середовища. 

Ревіталізація малої степової річки Ягорлик (Рис.7,8) започаткувала 
кампанію з відродження українських річок. Навесні 2020 року в Україні 
стартував пілотний проект «Екологічне відновлення ділянки річки Ягорлик від 
села Довжанка до села Розівка». Він є частиною проекту Глобального 
екологічного фонду «Сприяння розвитку транскордонного співробітництва та 
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комплексного управління водними ресурсами в басейні Дністра», що 
реалізується ОБСЄ та ПРООН у партнерстві з Європейською економічною 
комісією ООН. Для відродження річки команда проекту впровадила сучасні 
екосистемні підходи з екологічної реконструкції русла шляхом відновлення 
гідроморфологічних характеристик річки від села Довжанка до села Розівка та 
усунення штучних перешкод. Це допомогло зупинити процес деградації малої 
річки Ягорлик та покращило її екологічний стан.  

 

     

Рис.7,8. Відродження малої річки Ягорлик, що на Одещині 
 

Вже після проведення першого етапу робіт на цій частині русла довжиною 
понад 8 км відновилася природна течія і тепер на місці болота знову тече річка і 
шелестить луг, покращився візуальний та санітарно-епідеміологічний стан 
прибережної території, організовано місце відпочинку мешканців для купання 
та любительського рибальства.  

Повноцінне відновлення річкової екосистеми Ягорлику потребує 
подальших робіт, а саме: якісного очищення стічних вод; зменшення 
використання добрив та засобів захисту рослин у водоохоронних зонах; 
удосконалення сільськогосподарської практики для зменшення ерозії; контроль 
пасовищного навантаження; усунення перешкод та бар’єрів у річці тощо. 
Фахівці проекту спільно з Міністерством довкілля та Держводагентством 
продовжують працювати, аби повністю відновити річку Ягорлик та розпочати 
такі проекти на інших українських річках [20]. Такі поступові кроки з 
ревіталізації малих річок сприятимуть збереженню та відродженню середніх та 
великих річок, що є запорукою збереження екологічного природного балансу.  

Ревіталізація має 3 основні напрями, що спрямовані на зміну якостей 
прибережних територій відповідно до наступних методів: 

- Еколого-ландшафтний, який полягає в перетворенні деградуючих 
урбанізованих комплексів на екологічний міський каркас за допомогою 
наступних заходів: 
        а) відновлення порушених урбанізованих територій; 
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б) збереження, відновлення та розвиток «зеленої» архітектури 
прибережних зон: формування цілісної безперервної ландшафтної 
інфраструктури, що об'єднує природні ландшафти, парки, набережні-бульвари, 
сквери, пішохідні зони; поєднання засобів ландшафтної архітектури з 
природними компонентами; організація природних заповідників; 

- рекреаційної логістики, який виявляється у формування на прибережних 
територіях цілісної багатофункціональної системи рекреації у поєднанні з 
пішохідною, «зеленою» та «водною» зонами за допомогою безперервних 
зв’язків, а саме: 

а) освоєння і перетворення берегової смуги разом з акваторією в систему 
пішохідних маршрутів за допомогою інженерних конструкцій; 

б) організація велосипедної інфраструктури; 
в) благоустрій прибережної території з використанням архітектурно-

планувальних рішень та методів регулювання транспортного руху;  
г) розвиток «водної» інфраструктури: створення прогулянкових та 

екскурсійних маршрутів, міського водного транспорту, причалів, пірсів, 
яхтингу, стоянкок водно-моторного транспорту, а також створення експозицій 
історичних судів, доступних для відвідувачів; 

- рекреаційного благоустрою, що полягає в створенні просторів, які 
задовольняють рекреаційні потреби населення шляхом: 

а) зонування прибережних територій з організацією зон активного і тихого 
відпочинку, дитячих ігрових та спортивно-фізкультурних комплексів; 

б) розвиток інфраструктури обслуговування на основі сучасних 
технологічних рішень, принципів збереження і розвитку архітектурного та 
ландшафтного середовища; 

в) організація і обладнання оглядових майданчиків в місцях, що 
забезпечують найкращі умови для сприйняття водних панорам; 

г) розвиток прибережних територій, як комплексних об'єктів культури і 
туризму; використання пришвартованих суден, як доступних для відвідування 
багатофункціональних об'єктів; організація туристичних і  прогулянкових 
маршрутів. 

Таким чином, ревіталізація річкових екосистем у відповідності до 
сформульованих принципів, прийомів та методів сприятиме збереженню та 
покращенню природного стану екосистеми річки та поліпшенню містобудівних 
якостей прибережних територій. 

На тлі стрімких процесів урбанізації особливої актуальності набуває 
тенденція повернення водним просторам їх надзвичайну значущість в житті 
міста. Для кожного міста, що володіє унікальною природною основою, зв'язок з 
водним простором визначає історичний процес і закономірності розвитку, 
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структуру і архітектурний вигляд, культурні традиції і уклад життя, типологію і 
статус міських просторів. Серед існуючих на сьогодні трьох напрямків 
організації прибережних територій - урбаністичного, ландшафтного та 
інтегрованого, найбільш перспективним підходом до перетворення і розвитку 
прибережних зон є інтегрований напрямок. Поєднуючи в собі якості 
урбанізованої і ландшафтного середовища, він дозволяє відновлювати 
природну складову і створювати нові урбаністичні громадські, пішохідні та 
рекреаційні простори мешканцям міст.  

Ревіталізація річкових екосистем відновлює історико-культурне значення 
річок, що безпосередньо вплетено в історію міст. Відродження річок в містах зі 
створенням громадських просторів та благоустроєних місць відпочинку на 
прибережних територіях покращить якість міського простору, умов життя 
людей, надасть почуття гармонії та щастя мешканцям. Основним стрижнем 
наведених проектів з організації прибережних територій є повага до людей, до 
їхніх потреб, турбота про людський вимір. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ВОЗВРАЩЕНИЯ 

ГОРОЖАНАМ ОБЩЕДОСТУПНОГО ПРОСТРАНСТВА ПРИБРЕЖНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ 

 
Поднят чрезвычайно актуальный вопрос на сегодняшний день – 

возвращение жителям городов общественного пространства прибрежных 
территорий. Рассмотрены особенности урбанистического, ландшафтного и 
интегрированного направлений организации прибрежных территорий с 
определением их преимуществ и недостатков. Приведены яркие примеры трех 
принципов освоения прибрежных территорий. Определены основные 
градостроительные методы организации прибрежных территорий. 
Сосредоточено внимание на актуальности возрождения естественных 
экосистем в городах путем ревитализации городских рек с возвращением рекам 
их естественных качеств – естественного русла, флоры, фауны, экотонов, что 
будет способствовать улучшению атмосферы городской среды, микроклимата, 
создаст зоны рекреации для горожан. Приведен яркий пример удачной 
реализации проекта по ревитализации – возрождении реки Чхонгечхон в Сеуле 
(Южная Корея). Презентовано создание парка «Почайна» в Оболонском районе 
Киева с возрождением малой реки Почайна киевскими проектантами и 
архитекторами в партнерстве с корейскими коллегами. Создание на 
прибережных территориях общественных пространств является условием 
улучшения качества жизни для жителей городов. Приведен пример реализации 
проекта возрождения малой реки Ягорлык в Одесской области.  

Ключевые слова: общественное пространство; человеческое измерение; 
прибрежная территория; ревитализация; урбанистический, ландшафтный, 
интегрированый принципы; градостроительные методы освоения.  
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URBAN PLANNING PRINCIPLES AND METHODS OF RETURNING 

COASTAL AREAS TO CITIZENS 
  
The extremely important issue of today is the return of coastal areas to city 

dwellers. The peculiarities of urban, landscape and integrated directions of 
organization of coastal territories are considered with the definition of their 
advantages and disadvantages. Bright examples of all three principles of coastal 
development are given. The basic town-planning methods of the organization of 
coastal territories are defined. The focus is on the urgency of reviving natural 
ecosystems in cities by revitalizing urban rivers with the return of rivers to their 
natural qualities - natural bed, flora, fauna, ecotones, which will improve the 
atmosphere of the urban environment, microclimate, create recreation areas for 
citizens. The most striking example of successful revitalization project is the revival 
of the Chongecheong River in Seoul (South Korea). The creation of Pochayna Park in 
the Obolonskyi district of Kyiv with the revival of the small Pochayna River by Kyiv 
designers and architects in partnership with Korean colleagues was presented. The 
creation of public spaces in coastal areas is a condition for improving the quality of 
life of urban residents. Concern for the human dimension in cities is at the heart of 
these projects. The realized project on revival of the small river Yahorlyk in Odesa 
region is given. Revitalization of the small river Yahorlyk launched a campaign to 
revive Ukrainian rivers. 

Keywords: public space; human dimension; coastal territory; revitalization; 
urban, landscape, integrated principles; urban development methods. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ГНСС-СТАНЦІЙ 
 

Приймальні антени ГНСС-станцій розташовують на спорудах, будівлях, 
спеціальних постаментах, фундаменти яких часто перебувають у зоні значних 
деформацій ґрунту під дією варіації гідротермічних чинників. Це може 
спотворювати отримані результати моніторингу земної поверхні і ставити 
під сумнів достовірність їх інтерпретації. Залежно від характерних умов 
влаштування базової станції глобальної навігаційної супутникової системи, від 
конструктивних рішень та функціонального призначення будівель, які є базами 
розташування, приймаються відповідні рішення щодо розміщення ГНСС-
станції.  

Досліджена система роботи елементів обладнання базової станції 
глобальної навігаційної супутникової системи, конструктивні особливості 
приймальних антен, їх кріплення до будівельних конструкцій. Зазначено 
переважні умови вибору місця для встановлення і експлуатації приймальної 
антени ГНСС-станції, виділено групи місць установлення приймальних антен 
на опорних частинах дахів будівель. Розглянута ефективність використання 
ГНСС-станцій як сукупність методологічних, технічних і організаційних 
принципів діяльності в системі глобального позиціонування.  

Виділено компоненти системи обстеження зовнішніх конструкцій 
будівель і споруд: підсистема конструктивних рішень об’єктів будівництва, 
організація обстеження зовнішніх конструкцій, зовнішні чинники 
гідротермічного походження, підсистема проектних рішень роботи ГНСС-
станції, підсистема організації встановлення і підключення.  

Виконана оцінка основних характеристик проектних рішень роботи 
ГНСС-станції, зокрема, вибір конструктивних елементів будівель і споруд для  
встановлення антени станції, визначення і обробка координат точок. 

 
Ключові слова: перманентна ГНСС-станція; встановлення приймальних 

антен; стійкість ГНСС-станції; будівлі і споруди; конструктивні рішення. 
 
Постановка проблеми. Одне із завдань геодезії – створення на земній 

поверхні мережі опорних пунктів, положення яких було б визначене в одній 
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системі координат і які служили б плановим обґрунтуванням будь-яких 
топографо-геодезичних робіт, у тому числі тих, які виконуються для 
будівництва і землеустрою. В Україні такою офіційно затвердженою мережею є 
Державна геодезична мережа, яка налічує 31 599 пунктів 1-4 класів [1]. В травні 
2020 року було оприлюднено проект постанови Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до Порядку побудови Державної геодезичної мережі», 
згідно якого складовими Державної геодезичної мережі, крім звичної нам 
геодезичної (планової) і нівелірної (висотної) мереж, є українська 
постійнодіюча (перманентна) мережа спостережень глобальних навігаційних 
супутникових систем (ГНСС). Точність визначення координат за допомогою 
ГНСС-станцій становить менше 1 см при умові користування послугою RTK 
(Real Time Kinematic), що дозволяє отримувати поправки до вимірювань в 
режимі реального часу.  

Проте є зовнішні чинники, які можуть впливати на стійкість станцій 
перманентної мережі, а отже, і на точність визначення їх місцерозташування. 

Приймальні антени GPS-апаратури розташовують на спорудах, будівлях, 
спеціальних постаментах, фундаменти яких часто перебувають у зоні значних 
деформацій ґрунту під дією варіації гідротермічних чинників. Це може 
спотворити отримані результати моніторингу земної поверхні і поставити під 
сумнів достовірність їх інтерпретації [2, 3]. 

Мета – дослідити забезпечення стійкості встановлення ГНСС-станцій 
різних мереж світу. 

Виклад основного матеріалу. На сьогодні Українська мережа 
перманентних ГНСС-станцій створена з метою підвищення точності 
геодезичних вимірювань на території України та прив’язки координатної 
системи до Міжнародної земної системи відліку ITRF [2]. Українська 
постійнодіюча ГНСС-мережа складається з 417 активних станцій (демонтовано 
108 станцій), які належать різним операторам: Головній астрономічній 
обсерваторії Національної академії наук України, Науково-дослідному 
інституту геодезії і картографії, Центру прийому і обробки спеціальної 
інформації та контролю навігаційного поля (мережа «Системи координатно-
часового і навігаційного забезпечення України»), компанії ТНТ ТПІ (мережа 
«TNT TPI GNSS Network»), приватному акціонерному товариству «System 
Solutions» (мережа System.NET), Національному університету «Львівська 
політехніка» – «Geoterrace», консорціуму UNAVCO, Inc. (CША). Станції 
обладнані апаратурою фірм Leica, GPS COM, Trimble, TOPCON [4]. Антени 
дозволяють приймати сигнали GPS-супутників NAVSTAR (США), GLONASS 
(Росія), Galileo (ЄС), BeiDou (Китай) [5]. 
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На даний час близько 200 організацій, що займаються збором GNSS-
даних з базових станцій по всьому світу, об’єднані в IGS (International GNSS 
Service), яка, в свою чергу, входить до Міжнародної асоціації геодезії. Центри 
обробки даних та аналізу IGS: Природні ресурси Канади EMR (Канада), 
Уханьський університет WHU (Китай), Геодезична обсерваторія Печни GOP-
RIGTC (Чехія), Космічне агентство CNES GRG (Франція), Європейське 
космічне агентство ESA/ESOC (Німеччина), GeoForschungsZentrum GFZ 
(Німеччина), Європейський центр визначення орбіт CODE (Швейцарія), 
Лабораторія реактивного руху JPL (США), Массачусетський технологічний 
інститут MIT (США), Національна геодезична служба NGS (США), Інститут 
океанографії імені Скріппса SIO (США), Американська морська обсерваторія 
USNO (США). Основою IGS є глобальна мережа з понад 400 перманентних 
станцій, що відстежують GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS та SBAS. 

Європейська мережа перманентних станцій EPN (European Permanent 
Network) є добровільним об’єднанням більше 100 комерційних установ, 
університетів та науково-дослідних інститутів у більш ніж 30 європейських 
країнах. Частиною Європейської мережі перманентних станцій є більше 300 
постійнодіючих GNSS-станцій, центри обробки даних, що забезпечують доступ 
до даних станції, аналітичні центри, які аналізують дані ГНСС, продуктові 
центри або координатори, що генерують продукцію EPN, і Центральне бюро, 
яке відповідає за щоденний моніторинг та управління EPN. Мережа функціонує 
під егідою підкомісії IAG (Міжнародної асоціації геодезії) Регіональної 
довідкової комісії для Європи EUREF [6]. 

В Європі існують кілька сотень інших перманентних (референцних) 
GNSS-станцій спостереження власних мереж згущення EPN: GRF (Німеччина), 
IBE (Іспанія), SGN (Франція), AMO (Австрія), MON (Моніторинг Близького 
Сходу), CEG (перманентна мережа CEGRN), GRE (Греція), SGO (Угорщина), 
GNSS Szolgáltató Központ (Угорщина), UPA (Італія), AGR (Нідерланди), ARA 
(Іспанія та Португалія), ASG-EUPOS (Польща), BGF (Англія ), BUL (Болгарія), 
CAT (Каталонія), CZEPOS (Чехія), EST (Естонія), LatPos (Латвія), LitPos 
(Литва), SKPOS (Словаччина), NGI (Бельгія). 

Для проведення досліджень розглянемо деякі з цих мереж.  
До складу Чеської GNSS-мережі CZEPOS входить 28 постійних станцій, 

рівномірно розташованих по території на відстані приблизно 60 км. На 
території Чеської Республіки знаходяться 23 станції CZEPOS, які розташовані 
на будівлях кадастрових відділень Управління землевпорядного бюро, і 5 
зовнішніх станцій, що беруть участь у дослідницькій мережі VESOG. Це 
станції Брно (TUBO), Печні (GOPE), Плзень (PLZE), Острава (VSBO) та Полом 
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(POL1)), якими керують наукові установи [7, 8]. Станції обладнані апаратурою 
фірми Leica.  

Приймальні антени кріпляться до нерухомих частин будівель. Вони 
розташовані так, щоб забезпечити постійний якісний прийом сигналу 
супутника GPS (максимальне охоплення горизонту 5°) і в той же час 
дозволяють легко й горизонтально орієнтуватися. Конструкція антен – Dorne & 
Margolin: дросельне кільце антени пригнічує багатопроменевий ефект і 
забезпечує стабільність фазового центру антени. Антени обладнані захисним 
кожухом (обтічником). Структура антени з’єднана з громовідведенням будівлі, 
провід антени між антеною і приймачем закріплений громозахисником, 
з’єднаним з еквіпотенціальною системою будівлі. 

У 2017 році стартувала нова версія програми CZEPOS з назвою CZEPOS 
Computing Service. В порівнянні з попередньою версією до нової версії сервісу 
було додано наступну функціональність: координати зазначених точок тепер 
можна обчислювати не тільки з сусідніх станцій CZEPOS, але і з віртуальної 
опорної станції (для цього спочатку створюється необхідний віртуальний 
RINEX); протокол обчислення тепер включає в себе, крім середніх помилок 
обчислених координат, також параметри точності DOP (а саме: параметр GDOP 
геометричної точності, параметр точності HDOP горизонталі, параметр 
точності позиціонування PDOP і вертикальний параметр VDOP) [7]. 

Словацька служба позиціонування в реальному часі SKPOS включає 
мережу безперервно працюючих довідкових станцій GNSS, підключених 
віртуальною приватною мережею до Національного сервісного центру, 
створеного при Геодезико-картографічному інституті в Братиславі.  

Опорні станції, розташовані на території Словаччини, встановлюються 
здебільшого на опорних частинах дахів будівель переважно кадастрових 
відділів районних рад, або, залежно від обставин, вони монументовані 
залізобетонним стовпом або спеціальним глибоко просвердлений брекет-
пам’ятник. Позиції координат опорних станцій обчислюються за допомогою 
наукового програмного забезпечення Бернського GNSS. Довідкові станції, 
розташовані на території Словаччини, також підключені точним нівелюванням 
до мережі національного рівня, що дозволило визначити їх висоти за даними 
Bpv. Всі довідкові станції, розташовані на території Словаччини, оснащені 
приладами марки Trimble. 16 антен мають точні параметри положення та зміни 
фазового центру, що визначаються індивідуальним абсолютним калібруванням 
роботів. На інших антенах під час обчислення використовуються значення з так 
званого абсолютного калібрування типу. 

LatPos - глобальна навігаційна супутникова система, яка постійно працює 
в Латвії. Система LatPos включає 25 базових станцій GNSS, які постійно 
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експлуатуються і рівномірно розподілені на території Латвії. Середня відстань 
між станціями - 70 км. Кожна довідкова станція містить приймач, здатний 
приймати сигнал, переданий NAVSTAR. Очікується, що в майбутньому 
сигнали будуть надходити також від ГЛОНАСС та Galileo. Довідкова станція 
GNSS дозволяє користувачеві приймачу GNSS встановлювати координати з 
точністю до двох сантиметрів у реальному часі та з точністю до п’яти 
міліметрів, якщо використовуються збережені дані. Дані за більш тривалий 
період також доступні для наукових цілей. Станції оснащені геодезичними 
кільцевими антенами з дроселем з куполом над ними, які зменшують 
багатопроменевий ефект відбитого сигналу, що може заважати точності 
вимірювань. Усі антени розташовані таким чином, щоб мати максимальну 
експозицію до неба, що дозволяє їм приймати сигнали з усіх можливих 
супутників. 

Для порівняння із закордонним досвідом охарактеризуємо процес 
встановлення ГНСС-станції в Україні. Перманентна (постійна) станція системи 
позиціонування GPS «Прилуки» PRYL розміщена у місті Прилуки 
Чернігівської області, встановлена в 2007 року спільно Головною 
астрономічною обсерваторією Національної академії наук України та 
Чернігівським державним інститутом економіки і управління. Дозволяє 
працювати одразу з двома системами позиціонування - GPS [9] та ГЛОНАСС 
[10]. Розташування станції дало змогу утворити майже рівносторонній 
трикутник (довжини сторін 120–140 км) між пунктами Київ (GLSV) – Чернігів 
(CNIV), що вже існують у Європейській мережі супутникової системи 
глобальної навігації. Така конфігурація забезпечує оптимальні умови для 
інтерполяції систематичних похибок спостережень в зоні дії мережі (коло, що 
покриває трикутник, утворений станціями) згідно з теорією реалізації 
технології VRS [11]. В зоні покриття мережі користувачі одержують 
можливість досягнення сантиметрового рівня точності при використанні 
мінімального комплекту (одного приймача) супутникового геодезичного GPS-
обладнання. 

З метою визначення місця встановлення станції було досліджено різні 
висотні споруди у Прилуках – Прилуцький агротехнічний коледж, Прилуцький 
професійний ліцей, Прилуцьке районне управління земельних ресурсів. Обрано 
споруду Прилуцької районної державної адміністрації. В процесі виконання 
рекогностувальних робіт 4-х поверхової споруди було досліджено конструкцію 
даху, бетонних плит перекриття та технічного поверху, технічну можливість 
встановлення опори антени GPS/GNSS-приймача над приміщенням, де буде 
розташований програмно-апаратний комплекс, визначена видимість горизонту 
±5°. З урахуванням таких вимог була запроектована опора антени з примусовим 



Містобудування та територіальне планування384

центруванням. Стабільність планово-висотного положення антени 
забезпечується невеликими розмірами опори (1 м) та надійним її кріпленням 
(4 анкерні болти) крізь бетонну плиту перекриття даху. У верхній частині опора 
захищена гофрованою трубою та скріплена хомутами для запобігання 
проникнення вологи усередину опори. Для забезпечення антикорозійних 
процесів спеціально виготовлений становий гвинт з латуні. Знайдено рішення 
під’єднання автономного кабелю мережі Інтернет, забезпечено автономне 
живлення 220 В. 

Аналізуючи GNSS світу, можна відмітити, що комплекс обладнання будь-
якої станції постійнодіючої мережі ГНСС включає в себе такі основні 
компоненти: прийомна антена сигналів ГНСС, приймач сигналів ГНСС, 
монтажна конструкція антени, засоби комунікації, засоби живлення. 

Приймальні антени ГНСС-станцій влаштовують на відкритій ділянці 
місцевості (даху) з максимально відкритим горизонтом, щоб отримувати 
безперешкодний радіонавігаційний сигнал із супутників. За допомогою засобів 
комунікації (Інтернет) приймач передає отриману інформацію в Центр 
опрацювання для подальшої обробки та розповсюдження серед користувачів. 
Збір, передача та накопичення даних відбувається безперервно, цілодобово і в 
режимі реального часу, оскільки значні затримки (більше п’яти секунд) в 
передачі вимірювальної інформації від кожної із станцій до Центру 
опрацювання та далі до користувача, роблять неможливим отримання 
фіксованого рішення на стороні користувача [12]. 

Одним з важливих етапів встановлення станції є вибір місця розміщення 
приймальної антени. В результаті дії зовнішніх чинників гідротермічного 
походження постаменти GPS-станції можуть здійснювати локальні сезонні та 
повільні рухи [13, 14], тому приймальні антени встановлюють таким чином, 
щоб конструкція була стійка, максимально нерухомою в процесі експлуатації.  

Досліджуючи постійно діючі перманентні мережі, можна виділити 
переважні умови вибору місця для встановлення і експлуатації приймальної 
антени ГНСС-станції: 1 – забезпечення відкритості небесної сфери для 
отримання якісного прийому сигналу при кутах елевації супутників 5о–90о; 2 –
 повна відсутність (за окремими виключеннями) поряд зі станцією кабелів і 
дротів, а також металевих конструкцій; 3 – бажана наявність блискавковідводу 
на цьому ж даху; 4 –можливість кріплення до нерухомих частин будівель і 
споруд для уникнення горизонтальних і вертикальних рухів станції (металева 
зварна конструкція складається з вертикальної труби і елементів закріплення, 
попередньо фарбується і закріпляється анкерними гвинтами, на кінець труби 
встановлюється накінечник з різьбою 5/8 дюйма або трегер); 5 – віддаленість 
від станцій мобільних операторів не менше 400 м, так як антени стільникового 
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зв’язку і антени GPS-станцій працюють в одному діапазоні частот (близько 
1800 MHz); 6 – забезпечення безперебійного електроживлення базової станції 
(встановлення джерела безперебійного живлення), віддаленість від потужних 
електричних приладів (котлів, насосів, водонагрівачів, кондиціонерів тощо); 7 –
 забезпечення надійного підключення до мережі Інтернет для безперебійної 
роботи в режимі RTK (бажано дротовий зв’язок); 8 – можливість установлення 
приймача на відстані до 30 м від антени; 9 – можливість укладання договору 
оренди місця на будівлі чи споруді або договору про встановлення особистого 
строкового сервітуту або іншого документа, що посвідчує законне 
використання земельної ділянки; 10 –дотримання чинних нормативів з питань 
санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони 
праці, енергозбереження, пожежної безпеки, міцності, надійності та необхідної 
довговічності будинків і споруд, а також архітектурних вимог. Після 
встановлення обов’язково потрібно обмежити доступ співробітників. Досвід 
показує, що чим менше співробітників будуть допущені до обладнання, тим 
надійніше воно працює.  

Згідно вищенаведених умов можна виділити групи місць спеціального 
установлення приймальних антен (рис. 1): а – безпосередньо на даху будівель 
(на плоскій покрівлі, на бічній скатній поверхні, в коньковій частині скатної 
поверхні, на карнизній планці); б – на парапетних стінках (зверху і збоку); в – 
до вентиляційних шахт споруд (монтаж ззовні і у середині); г – до зовнішніх 
стін будівель і споруд; д – на спеціальних постаментах (на металевій вежі або 
трубі, на бетонній основі або на бетонному стовпчику, на добудованій 
внутрішній несучій стіні); е – на відкритих ділянках місцевості (на спеціально 
оснащеному майданчику, на металічній щоглі, на кам’яній або бетонній 
основі). 

Ефективність використання ГНСС-станцій спирається на 
багатофакторність і розглядається як сукупність методологічних, технічних і 
організаційних принципів діяльності в системі глобального позиціонування. 

Під діяльністю в системі глобального позиціонування в широкому 
розумінні потрібно враховувати всю суму дій, необхідних для безперебійної 
роботи мереж позиціонування у реальному часі. 
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Рис. 1. Місця установлення приймальних антен ГНСС-станцій (фото з Internet) 
 

В методологічному аспекті – це комплекс наукових методів досліджень в 
області космічної геодезії для розробки системи методик, математичних 
моделей, алгоритмів розрахунку, програмних комплексів, які забезпечують 
оптимальний пошук принципів організації фіксації координат в різних 
системах. В технічному аспекті систему можна визначити як комплекс 
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інформаційного, математичного і технічного забезпечення системи глобального 
позиціонування. Технічне забезпечення впливає на ефективність роботи 
системи, тому йому надається особливе значення. Організаційний аспект 
полягає безпосередньо у створенні перманентних мереж спостережень 
глобальних навігаційних супутникових систем, зокрема у вибору місць 
розташування та встановленні пунктів ГНСС-систем, координуванні їх 
безперебійної роботи і взаємозв’язку у системі. 

На основі такого підходу сформована граф-модель (рис. 2). Представлена 
модель має ребра (зв’язки) и вершини (відповідні підсистеми), які об’єднані в 
єдину систему (S).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Граф–модель системи обстеження конструкцій   
будівель і споруд для розміщенням ГНСС-станції 

 
Кожній компоненті системи відповідає визначена вершина граф-моделі. 

Організації обстеження зовнішніх конструкцій – Sr,  підсистемі конструктивних 
рішень об’єктів будівництва – So, зовнішнім чинникам гідротермічного 
походження – Sb, підсистемі проектних рішень роботи ГНСС-станції – Sk, 
територіям – місцям розташування пунктів – Sc, технічному забезпечення – Sq, 
підсистема організації встановлення і підключення – Sd, координуванню і 
опрацюванню отриманих сигналів – Sk, забезпеченню чинними нормативними 
документами – Sn. Взаємоз’язки між підсистемами характеризуються ребрами 
графа-моделі (Sb – Sr), (Sb – So), (Sc – Sb), (Sc – So), (Sq – So), (Sq – Sk), (Sd – So), (Sr – 
So), (So – Sk), (Sk – Sr), (So – Sb), (Sd – Sk). 

В результате досліджень взаємозв’язків моделі були виділені одиничні 
зв’язки. На їх основі було здійснено укрупнення і об’єднання складових 
підсистем. Це організація обстеження зовнішніх конструкцій – Sr, підсистема 
конструктивних рішень об’єктів будівництва – So, зовнішні чинники 
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гідротермічного походження – Sb, підсистема проектних рішень роботи ГНСС-
станції – Sk, підсистема організації встановлення і підключення – Sd (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Рис. 3. Граф-модель системи обстеження конструкцій  будівель і споруд 

для розміщення ГНСС-станції після укрупнення 
 

 В результаті моделювання спостерігається стійкий зв’язок укрупнених 
елементів з підсистемою «організація встановлення і підключення». Зміст 
даного компоненту включає дослідження ймовірних місць розташування 
базової станції, встановлення і експлуатація приймальної антени ГНСС-станції 
і приймача результатів вимірювань, підключення до загальної мережі, 
визначення координат точки. 

Висновки та пропозиції. При розміщенні ГНСС-станції необхідно 
враховувати вплив навколишнього середовища, особливості конструктивних 
рішень будівель і споруд, характеристики ГНСС-станції. Кожна будівля чи 
споруда відрізняються за функціональними характеристиками, 
конструктивними рішеннями, місцем розташування тощо. Ці ознаки впливають 
на вибір місця встановлення  та конструктивне рішення ГНСС-станції. 

У зв’язку з цим потрібне інноваційне рішення, яке враховує 
багатофакторне формування системи обстеження зовнішніх конструкцій 
будівель і споруд. Таким рішенням є використання моделювання. Для цього 
були визначені компоненти системи обстеження. Це організація обстеження 
зовнішніх конструкцій, підсистема конструктивних рішень об’єктів 
будівництва, зовнішні чинники гідротермічного походження, підсистема 
проектних рішень роботи ГНСС-станції, підсистема організації встановлення і 
підключення.  

Використання моделювання дозволило сформувати систему обстеження 
зовнішніх конструкцій будівель і споруд для розміщенням ГНСС-станції, яка 
враховує багатофакторний вплив чинників зовнішнього гідротермічного 
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походження, організацію обстеження стану зовнішніх конструкцій, проектні 
рішення роботи ГНСС-станції та організацію встановлення і підключення 
елементів станції. Подальші дослідження повинні бути спрямовані на 
організацію оцінки якості проектних рішень із розміщення ГНСС-станції. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ УСТАНОВКИ ГНСС-СТАНЦИЙ 

 
Приемные антенны ГНСС-станций размещают на сооружениях, зданиях, 

специальных постаментах, фундаменты которых часто находятся в зоне 
значительных деформаций почвы под действием вариации гидротермических 
факторов. Это может искажать полученные результаты мониторинга земной 
поверхности и подвергать сомнению достоверность их интерпретации. В 
зависимости от характерных условий устройства базовой станции глобальной 
навигационной спутниковой системы, от конструктивных решений и 
функционального назначения зданий, являющихся базами расположения, 
принимаются соответствующие решения по размещению ГНСС-станции.  

Исследована система работы элементов оборудования базовой станции 
глобальной навигационной спутниковой системы, конструктивные особенности 
приемных антенн, их крепление к строительным конструкциям. Указаны 
преимущественные условия выбора места для установки и эксплуатации 
приемной антенны ГНСС-станции, выделены группы мест установки приемных 
антенн на опорных частях крыш зданий. Рассмотрена эффективность 
использования ГНСС-станций в качестве совокупности методологических, 
технических и организационных принципов деятельности в системе 
глобального позиционирования.  

Выделены компоненты системы обследования внешних конструкций 
зданий и сооружений: подсистема конструктивных решений строительных 
объектов, организация обследования внешних конструкций, внешние факторы 
гидротермического происхождения, подсистема проектных решений работы 
ГНСС-станции, подсистема организации установки и подключения. Выполнена 
оценка основных характеристик проектных решений работы ГНСС-станции, в 
частности, выбор конструктивных элементов зданий и сооружений для 
установки антенн станции, определение и обработка координат точек.  
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ENSURING THE STABILITY OF A GNSS–STATION 
 

Receiving antennas of GNSS–stations are placed on buildings, special 
pedestals, the foundations of which are often located in the zone of significant soil 
deformations under the influence of variations in hydrothermal factors. This can 
distort the obtained results of monitoring the earth's surface and call into question the 
reliability of their interpretation. Depending on the characteristic conditions of the 
device of the base station of the global navigation satellite system, on the design 
solutions and the functional purpose of the buildings that are the bases for the 
location, appropriate decisions are made on the location of the GNSS station. 

The system of operation of the elements of the equipment of the base station of 
the global navigation satellite system, the design features of the receiving antennas, 
their attachment to building structures have been investigated. The preferential 
conditions for choosing a place for the installation and operation of the receiving 
antenna of a GNSS–station are indicated, groups of places for installing receiving 
antennas on the supporting parts of the roofs of buildings are highlighted. The 
efficiency of using GNSS–stations as a set of methodological, technical and 
organizational principles of activity in the global positioning system is considered. 

The components of the system for examining the external structures of 
buildings and structures are highlighted: a subsystem of structural solutions for 
building objects, the organization of examination of external structures, external 
factors of hydrothermal origin, a subsystem of design solutions for the operation of a 
GNSS–station, a subsystem for organizing installation and connection. An 
assessment of the main characteristics of the design solutions for the operation of a 
GNSS–station was carried out, in particular, the selection of structural elements of 
buildings and structures for installing the station antennas, the determination and 
processing of the coordinates of points. 

Key words: permanent GNSS–station; installation of receiving antennas; 
stability of a GNSS–station; buildings and structures; design solutions. 
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ІСНУЮЧИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
РЕКРЕАЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ В С. СТАРА ГУТА  

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

Проаналізовано сучасний стан рекреаційних об’єктів у гірській місцевості 
в с. Стара Гута Івано-Франківської області. В даному регіоні виявлено цікаві 
місця, які можуть приваблювати туристів, розроблено SWOT-аналіз 
місцевості та перспективні напрямки розвитку рекреаційного туризму. 

Актуальність теми пов’язана із розвитком туризму в гірських 
місцевостях України. Все частіше громадяни міста «тікають» від міської 
метушні та шукають затишного місця для відпочинку в горах. Село Стара 
Гута – одне із таких красивих куточків, де можна зупинитись на деякий час з 
сім’єю та друзями. Місцевість характеризується значним природно-
рекреаційним потенціалом та вимагає комплексного дослідження. 

Ключові слова: архітектура; рекреація; рекреаційний простір; природні 
ресурси. 

 
Постановка проблеми. Створення нових рекреаційних осередків є 

актуальним у будь-який час. Однак під час епідеміологічних обмежень, в 
період, коли поїздки закордон значно знизились, збільшився попит на 
вітчизняний відпочинок. Село Стара Гута Богородчанського району – це 
унікальне місце відпочинку, старовинне гірське село останнє на трасі, оточене з 
трьох боків горами. Саме з цього села починаються сходження на г. Сивуля, 
тому це відоме місце серед туристів і може стати осередком нових видів 
відпочинку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження присвячні 
питанням формування рекреаційних мереж та місце в них сільських поселень 
закладено Т.Ф. Панченко [1] та В.В. Шуликом [2, 3], курортно-ресурсному 
потенціалу сільських територій Західного регіону України присвячені роботи 
Данилко Н.Я. [4], Жирака Р.М. [5], Липчей І. І., Соснової Н.С. [6], Савчука А.І. 
[7], дослідженню передумов та факторів трансформації малих сільських 
поселень в рекреаційні присвячені роботи Дмитренка А.Ю. [8,11]. Дослідження 
оцінки ефективності діяльності санаторно-курортних закладів та розвитку 
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курортної сфери, присвячені праці таких провідних учених як Ведмідь Н.І., 
Гопкало Л.М., Карсекін В.І., Лебедєв К.А., Хоменко Н.В. 

 
Метою публікації є оцінка туристично-рекреаційної структури в с. Гута 

Івано-Франківської області та обґрунтування структурно-планувальної моделі 
нової рекреаційної мережі, що розглядається на перспективу для формування 
нового виду рекреації. 

Основна частина. Рекреаційна індустрія є однією з найперспективніших 
галузей для розвитку української економіки та найкреативніших ідей сучасної 
архітектури. 

Поняття «рекреація» постійно змінюється. Наука вимушена адекватно 
реагувати на зміни життя. У минулому рекреацію розглядали як відпочинок, 
відновлення сил людини, які вона затратила в процесі праці. Нині рекреацію 
розуміють як відпочинок, розваги, лікування і реабілітацію в умовах певних 
розрахованих на це господарських структур, туризм і спорт, як організований, 
так і самодіяльний [9].  

Наприклад, в радянській літературі, поняття рекреації і відпочинку 
розрізнялися, і основна їх відмінність полягала в тому, що рекреація - це 
частина вільного часу, пов'язана з відновленням сил людини на спеціалізованих 
територіях, в основному, за межами основного місця її мешкання. Щоб 
відпочинок став рекреацією, потрібно покинути межі свого безпосереднього 
місця мешкання і переміститися в якесь спеціалізоване місце, орієнтоване саме 
на відновлення сил [10].  

Головною метою і завданням створення системи сільської рекреації та 
туризму, на нинішньому етапі соціально-економічного розвитку України, є 
досягнення рівності умов для відпочинку різних категорій населення; 
орієнтація на окреме сільське домогосподарство та місцеву громаду; здійснення 
спеціальних проектів архітектурно-планувальної організації рекреаційних 
територій сільської місцевості; покращення сільської інфраструктури та 
забезпечення трудової діяльності селян [1, с.19].  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в статті розширено 
уявлення про культурно-дозвіллєвий і рекреаційний потенціал в сучасній 
Україні, зокрема на прикладі села Стара Гута Івано-Франківської області. 

Село відоме тим, що саме тут знаходиться резиденція президента України 
«Синьогора», яка в 2009 році була реорганізована в Національний природний 
парк. Звідси починаються сходження на гору Сивуля, тут знаходиться і 
заповідне урочище «Бистрий», а також щорічно відбуваються мотоперегони.  
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Відома Державна організація «Резиденція «Синьогора» займає загальну 
площу території 10 886 гектарів. Її заснували в 2001 році з ініціативи Леоніда 
Кучми, розташована поблизу масиву Горгани на базі старого санаторію.  

На території організації розташовано готель «Синьогора» (рис.1) на 
84 ліжко-місця, в якому облаштовано номери класу «люкс», «апартаменти», 
«напівлюкс» - це двомісні та чотиримісні номери, 6 комфортних котеджів на 
22 особи. У готелі розташований  банкетний зал – бар на 120 місць, їдальня – 
100 місць, два конференц-зали: на 20 та 60 чол., зал прийомів – 20 місць; 
оздоровчо-лікувальний комплекс із сауною, басейном, тренажерним залом, 
більярдом, тенісом, ваннами підводного масажу, ванною з трав. 

 

 
Рис. 1. Готель «Синьогора» (фото автора). 

 
Це триповерховий будинок в гуцульському стилі, прямокутний в плані, 

на кам’яному фундаменті, вищий в центральному об’ємі, у якому міститься 
хол. Дах високий, спадистий, з численними фронтончиками. Головний фасад 
симетричний відносно центральної осі, акцентом виступає вхід у будівлю під 
двоскатним дашком. 

Поблизу готелю знаходиться колиба, побудована в 1992 р. Це 
одноповерхова будівля, що складається з шестикутного основного об’єму, 
зрубної конструкції з плениць. Колиба включає зал та кухню з додатковими 
приміщеннями. Вікна будівлі трикутної форми, розташовані в конструкції даху. 
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У селі часто зупиняються туристи, оскільки тут розташовано більше 15-и 
приватних садиб, які приймають туристів. Це одно-, двоповерхові споруди, які 
включають необхідний для тривалого відпочинку перелік приміщень: хол, 
вітальню, кухню, спальні двомісні кімнати, санвузол, відкриту та закриту 
тераси. На території деяких садиб є джерело мінеральної води типу «Нафтуся», 
розташована зона барбекю, а також практикуються походи в гори, збирання 
грибів та ягід, катання на конях, у бричці чи в санях.  

Одним із цікавих рекреаційних об’єктів є санаторій «Гута» (рис.2), який 
місцеві називають «Тюменька база», що займає територію площею 5,8809 га. 
Це була найбільша база відпочинку, побудована нафтодобувним підприємством 
«Юганськнафтогаз» в 1991 році, з 1995 року належала фірмі «Юкос». Основна 
споруда прямокутна в плані і займає 3-и та 4-и поверхи. У 2003 році санаторій 
перестав функціонувати. 

База складалась з основного корпусу, кількох котеджів та величезного 
спортивного корпусу з ігровими майданчиками, тренажерами та басейном. На 
території також було футбольне поле, озеро та власна пожежна частина, яка 
функціонує і досі.  
 

 
Рис. 2. Санаторій «Гута» (фото з домашнього архіву автора) 

 



Містобудування та територіальне планування 397

Село Стара Гута має вигідне туристичне розташування, а також має 
значний перелік рекреаційних магнітів. До найбільш близьких за 
розташуванням можна віднести Лісовий заказник «Манявський Скит», 
заповідне урочище Люблінець, заповідне урочище Сигольський, заповідне 
урочище Міжгір'я, пластовий табір-музей «Сокіл», полонина «Малиновище», 
парк історії Землі в с. Підгір’я; Манявський водоспад, Мар’янчині водоспади, 
водоспад Дзвінка, Бухтівецький водоспад, Крапельковий водоспад, водоспад 
Під Комином, водоспад Малий Кузьминець; полонина «Двійка», полонина 
«Плаєк», полонина «Лисиця», кемпінг «Будинок Мисливця»; гора Середня, 
гора Скалки Задні, гора Скалки Передні, гора Ріпна, гора Сивуля. 

У результаті дослідження було розроблено SWOT-аналіз рекреаційно-
туристичного потенціалу та визначені основні аспекти можливого розвитку 
території (таблиця 1). 

Таблиця 1.  
SWOT-аналіз 

СИЛЬНІ СТОРОНИ (S) СЛАБКІ СТОРОНИ (W) 
Природньо-кліматичні умови 
Наявність річки 
Етнографічна складова 
Перетин туристичних шляхів 

Транспортна доступність 
Мережеве покриття 
Відсутність комунікацій 
Непристосованість для пересування людей з 
обмеженими можливостями 

МОЖЛИВОСТІ (O) ЗАГРОЗИ (T) 
Створення рекреаційного комплексу 
Благоустрій навколишньої території 
Організація пішохідних та велосипеднх 
маршрутів 
Розвиток туризму 

Лісові пожежі 
Дикі звірі 
Снігові замети 
Вирубка лісів 
Зсув грунту 

 
Як бачимо з дослідження, с. Стара Гута в Івано-Франківської області має 

великий туристиний потенціал, тому створення сприятливих умов для нових 
видів рекреації є досить перспекивним.  

Прикладами проєктних пропозицій таких рекреаціних комплексів можуть 
слугувати студентські проєкти, виконані під керівництвом автора (рис.3, рис.4). 

Вдосконалення функціонально-планувальної структури сільських 
поселень з метою формування рекреаційної функції та розвиток «зеленого 
туризму», які безумовно є новим містоформуючим фактором частини сільських 
поселень, що мають сприятливі чинники для розвитку рекреації [11, с.173]. 

Село Стара Гута Богородчанського району – початковий пункт багатьох 
туристичних маршрутів. Крім того, це місце для дуже тихого і спокійного 
відпочинку [12, с.41].  
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Рис. 3. Проєкт гірського рекреаційного комплексу в с. Стара Гута Івано-Франківської обл.  
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Рис. 4. Проєкт рекреаційно-оздоровчого комплексу в с. Стара Гута Івано-Франківської обл.  
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Враховуючи вивчений рекреаційний потенціал даного села, можна з 
впевненістю сказати, що тут закладений міцний фундамент для впродження 
нових та розвитку існуючих видів рекреацій.  

Висновки. Протягом останніх років спостерігаються позитивні тенденції 
щодо розвитку активних видів туризму: відкриваються нові об’єкти активного 
відпочинку, розширюється спеціалізована база, з'являються пункти прокату та 
сервісу туристичного спорядження. 

Село Стара Гута Івано-Франківської області має всі передумови для 
розвитку туризму та рекреації. Сьогодні тут функціонує готель, резиденція 
президента та велика кількість приватних рекреаційних об’єктів. Кожного року 
в гірській місцевості проводяться мотоперегони. В селі є закинутий санаторій, 
на території якого, враховуюючи різні джерела, може в скорому часі 
зафункціонувати реабілітаційних центр для воїнів АТО. 

Зі створенням нових рекреаційних об’єктів та нових видів рекреацій 
посилиться конкурентноспроможність та з’являться нові робочі місця у 
місцевого населення. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ 

ОБЪЕКТОВ В С. СТАРАЯ ГУТА ИВАНО-ФРАНКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В статье проанализировано современное состояние рекреационных 
объектов в горной местности в с. Старая Гута Ивано-Франковской области. В 
регионе обнаружены интересные места, которые могут привлекать туристов, 
разработан SWOT-анализ местности и перспективные направления развития 
рекреационного туризма. 

Актуальность этой темы связана с развитием туризма в горных местностях 
Украины. Все чаще граждане города «убегают» от городской суеты и ищут 
уютное место для отдыха в горах. Село Старая Гута – один из таких красивых 
уголков, где можно остановиться на время с семьей и друзьями. Оно имеет все 
предпосылки для развития туризма и рекреации. С созданием новых 
рекреационных объектов усилится конкурентоспособность и появятся новые 
рабочие места у местного населения.  

 
Ключевые слова: архитектура; рекреация; рекреационное пространство; 

природные ресурсы. 
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CURRENT STATUS AND PROSPECTS OF RECREATIONAL 

FACILITIES DEVELOPMENT IN STARA HUTA VILLAGE, IVANO-
FRANKIVSK REGION  

 
The article analyses the current state of recreational facilities in the mountainous 

area of Stara Huta in Ivano-Frankivsk region. In this region, the sights to attract 
tourists were identified, the area SWOT-analysis was developed and perspective 
directions of recreational tourism development were worked out. 

Urgency of the research is based on development of tourism in mountainous 
areas of Ukraine. More and more often, city dwellers are "escaping" from the hustle 
and bustle of the city and looking for a comfortable place to relax in the mountains. 
The village of Stara Huta is one of these beautiful spots, where you can stay for a 
while with your family and friends. Today there is a hotel, a presidential residence 
and many private recreational facilities. Motorbike races are held every year in the 
mountainous area. There is an abandoned sanatorium in the village, which, given 
various sources, may soon house a rehabilitation centre for ATO soldiers. The area is 
characterised by considerable natural recreational potential and has all the 
prerequisites for tourism and recreation development, so it requires a comprehensive 
study. 

The project proposals for new recreational complexes can be represented by 
student projects performed under the author's supervision.  New recreational facilities 
and new types of recreation will increase competitiveness and provide new jobs for 
the local population.  

Keywords: architecture; recreation; recreational space; natural resources. 
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ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕВІТАЛІЗАЦІЇ ЗАНЕДБАНИХ 

ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ НА ПРИКЛАДІ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ 
ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОГО КИЄВА 

 
Розглянуто поняття «екоревіталізація територій деградованих 

промислових підприємств» як нова парадигма оновлення міського простору та 
запропоновані можливі шляхи стабілізації екологічної ситуації міського 
середовища на прикладі постсоціалістичного міста Києва. 

Ключові слова: екологія; деградовані промислові підприємства; 
ревіталізація; цілі сталого розвитку; екоревіталізація; екологізація території; 
енергозбереження. 

 
У ХХІ столітті місто поступово втрачає свою привабливість для людей: 

нагромадження елементів штучного матеріального світу у вигляді будівель і 
споруд, збільшення кількості занедбаних промислових територій, різке 
погіршення екологічної ситуації сприяє розвитку антиміських тенденцій та 
міської депресії.  Наразі постає нагальна проблема гармонізації життєдіяльності 
людини та суспільства у відношенні до оточуючого природного середовища. 
Видатний український містобудівельник І.О. Фомін зазначав, що в сучасних 
умовах екологія стає одним з головних критеріїв оцінки усіх видів 
містобудівної діяльності [15]. Саме тому почали виникати архітектурні 
напрями і течії, головна концепція яких - єдність з природою. Але для реалізації 
таких проєктів, спрямованих на стабілізацію екологічної ситуації міського 
середовища, необхідні нові території. 

Спільною рисою багатьох українських міст є потреба в територіальних 
ресурсах для їх розробки, раціонального використання, подальшого розвитку 
міста. У цих умовах зрозумілою є зацікавленість депресивними промисловими 
міськими підприємствами, які можна повноцінно включити до архітектурного 
середовища міста та адаптувати до потреб сучасного суспільства. На відміну 
від концепцій містобудування минулого століття у 2015 році на Саміті ООН зі 
сталого розвитку в підсумковому документі «Перетворення нашого світу: 
порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» в 11 Цілі сталого 
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розвитку «Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної 
стійкості міст, інших населених пунктів» [16], зважаючи на трансформаційний 
негативний вплив урбанізації, визначено ряд завдань, спрямованих на 
екологічно збалансований розвиток міст. Важливою складовою нової 
парадигми оновлення міського простору є ревіталізація.  

Питання ревіталізації промислових об’єктів опинилося у центрі уваги 
науковців ще в 50-х роках ХХ століття. Серед  закордонних дослідників слід 
відзначити Бреда Раяна, Дональда Картера, Кріса Атчісона, Рікарда Мендеса, 
Маріуса Отто та інших. Зараз його активно розглядають у своїх роботах багато 
українських авторів: О.І. Драпіковський, І.Б. Іванова, Л.А. Апостолова-Сосса, 
А.М. Панкєєва, А.М. Челноков та інші.  Проте вітчизняні науковці не 
приділяють необхідної уваги екологічному аспекту ревіталізації. Тому одне з 
найактуальніших питань сьогодення – сформулювати основні шляхи 
стабілізації екологічної ситуації міського середовища шляхом екоревіталізації 
занедбаних промислових об’єктів міських територій. 

У сучасних містах майже не залишилося вільних територій, які могли б  
використовуватися для збільшення площі громадських просторів, озеленення та 
формування ландшафтно-рекреаційних зон, тому з’явилась необхідність у 
переосмисленні вже забудованих і використаних просторах, тому увагу почали 
привертати деградовані промислові території. Колишні промислові 
підприємства – це території міста, які під впливом соціальних, економічних, 
політичних факторів втратили своє призначення, не використовуються за 
первинним призначенням і є покинутими та занедбаними. Розташування таких 
об'єктів на цінних центральних територіях міста ускладнює його 
функціонування: надмірна концентрація промислових підприємств у 
центральному планувальному районі міста; розміщення промислових 
підприємств на берегах річок і морів, що ізолює місто від водойм; низька 
архітектурна цінність і якість промислової забудови, чергування промислових, 
транспортних і житлових територій; погіршення санітарно-гігієнічних умов у 
житлових районах [1] створює екологічний, архітектурнокомпозиційний та 
естетичний дисбаланс. Як приклад, аналіз сучасної забудови м. Полтави 
свідчить, що на головних композиційних осях міста розташовані промислові 
об’єкти, які сьогодні фактично виведені з експлуатації. Ці забудови займають 
значні площі, мають неприглядний вигляд і негативно впливають на баланс і 
гармонію архітектурного ансамблю Полтави [12]. Колишні промислові 
території мають великий містобудівельний потенціал. А вторинне 
використання деградованих промислових будівель з наступною 
екоревіталізацією навколишнього простору допомагає одночасно вирішити 
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проблемні питання економіки, екології та естетики в процесі життєдіяльності 
міста. 

Запропоноване нами поняття «екоревіталізація» - це один з елементів 
політики сталого розвитку міст, який спрямований на запобігання процесам 
деградації урбанізованих територій, а також сприяє розвитку суспільної й 
економічної активності, екологічному покращенню середовища проживання та 
усвідомленню необхідності збереження довкілля для наступних поколінь за 
допомогою переосмислення цільового призначення таких територій. 

Промислові деградовані території відзначаються значними 
територіальними масштабами. За статистичними даними, у середньому 
відсоткова частка промислових зон у структурі сучасних міст складає від 10 до 
50 % [14]. Зрозуміло, що після припинення діяльності більшості підприємств в 
1990 роках міська екологічна ситуація покращилася, але проблема територій 
промислових об’єктів залишилася. Вона пов’язана з неефективним 
використанням промислових територій, їхнім простоюванням, негативним 
впливом на середовище. Шляхами екоревіталізації недіючих промислових 
підприємств є зміна функціонального призначення  та екологізація території та 
будівель.  

Коли говоримо про  зміну функціонального призначення, то розуміємо 
такі структурні зміни територій промислових підприємств, як формування  на  
основі збереження цих об’єктів багатофункціональних комплексів офісно-
адміністративного, освітньо-наукового, торгівельно-розважального чи 
спортивно-розважального характеру. В Україні набуває поширення поняття 
кластера. Створюють науково-дослідні кластери, житлові, кластери 
інноваційних технологій. Промислові території, які сьогодні не 
використовуються за своїм виробничим призначенням, є саме тим плацдармом 
на якому можливі саме такі масштабні проєкти. Наприклад, у компресорній 
Київського склотарного заводу , який перестав працювати на початку 2000 
років, створено арт-кластер − G13 project studio,  функціональне призначення 
якого – відпочинок, робота та творчість. Цікавим фактом є те, що власники 
заводу зацікавлені у формуванні арт-кластера, оскільки спектр та якість 
орендарів розширюються: архітектурні бюро, дизайнери шукають приміщення 
для студій та шоу-румів [18].  

Ще одним прикладом часткового збереження функціонального 
призначення території промислового об’єкта є територія колишньої Київської 
стрічкоткацької фабрики. Тут створений мультифункціональний простір – 
Closer, відбуваються лекції, перформенси, кінопокази, виставки сучасного 
мистецтва тощо. Приміщення всієї фабрики заповнені. У будівлі простежується 
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поєднання залишків промислових підприємств та нових відновлених 
приміщень: фотостудія, художні майстерні, репетиційні бази та лофти [19]. 

На території колишнього Експериментально-механічного заводу на 
Видубичах був створений арт-завод. Завдяки арт-проектам, наприклад 
Гогольfest’у, очевидне мистецьке спрямування території заводу [20]. 

Аналізуючи реалізовані приклади ревіталізації, можна зробити висновок, 
що найбільшу увагу приділяють мистецьким експериментам для підвищення 
інтересу і звернення уваги суспільства до промислових територій та креативних 
просторів, при цьому забуваючи про необхідність відновлення екологічного 
балансу. 

Екологізація території – це впровадження та збереження екологічної 
цілісності навколишнього природнього середовища, в якому відбувається 
життєдіяльність людини, пошук шляхів інтеграції живої природи з штучно 
створеним середовищем життєдіяльності людини. На промислових територіях 
деградованих об’єктів необхідно здійснити такі заходи, як очищення ґрунтів, 
поверхневих водойм (за наявності), підземних вод, повітря, антропогенних 
об’єктів споруд, а також зменшити негативний вплив на довкілля; зменшити 
використання природних ресурсів, збільшити відсоток і ефективність 
використання ландшафтних територій, застосування енергозберігаючих 
технологій.  

Важливим принципом екологізації споруд і архітектурного середовища є 
заходи, які сприяють енергозбереженню.  Навіть з’явилися такі нові 
неологізми: 

- екологічні будівлі – будівлі, які гармонійно об’єднують весь спектр 
інтересів природного середовища життєдіяльності людей за рахунок 
раціонального використання ресурсів та мінімального впливу на оточуюче 
середовище; 

 - енергоефективні будівлі – будівлі, що об’єднують заходи (архітектурно-
планувальні, об’ємно-просторові, інженерно-технічні, та ін.), направлені на 
зменшення рівня власного енергоспоживання; 

- енергоактивні будівлі – будівлі, що орієнтовані на ефективне 
використання нетрадиційних енергетичних джерел зовнішнього середовища за 
допомогою комплексу інженерно-технічних, об’ємно-планувальних, 
ландшафтно-містобудівних, конструктивних та інших засобів; 

- енергопасивні будівлі – будівлі, що забезпечують зниження рівня 
власного енергоспоживання, за рахунок вдосконалення їхніх систем 
інженерного забезпечення та оптимізації архітектурних рішень [5]. 

Ще одним важливим засобом екологізації деградованих промислових 
територій є озеленення. Відомо, що рослини не тільки позитивно впливають на 
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психоемоційний стан людей, пом’якшуючи агресивну дію урбанізованого 
оточення, а й продукують кисень, захищають будівлі від шуму і вітру, тобто 
покращують якісний склад екологічних параметрів навколишнього середовища. 
Під час адаптації деградованих промислових підприємств слід врахувати й той 
факт, що територія промислового підприємства – це ще й велика за площею 
санітарно-захисна зона. Саме ці зони можна використати для покращення 
екологічної ситуації міста. Наприклад, у частині санітарно-захисної зони, що 
межує з територіями громадської чи житлової забудови, необхідно озеленювати 
усі вільні ділянки території і надземні території підземної урбаністики, 
прокладати прогулянкові доріжки, створювати зони короткочасного 
відпочинку. 

Наразі у світі активно розвивається тенденція до озеленення усіх 
поверхонь будівлі. Під час екоревіталізації будівель деградованих промислових 
об'єктів можна здійснювати такі заходи біопозитивного характеру: озеленення 
цокольних поверхів; вертикальне озеленення стін (веранди, тераси, навісні 
системи); обладнання зимових садів в середині будівель; організація садів на 
даху; створення спеціальних «зелених поверхів» у багатоповерхових будівлях; 
мобільне озеленення  (рис 1.1., 1.2.). Цікавими є ідеї створення на різних рівнях 
будівель таких зон: сад-дитячий майданчик, сад-спортивний майданчик з 
тренажерами, сад-кафе, зимовий сад. На жаль, такий досвід екоревіталізації в 
Україні є не багатий. Тому це питання потребує подальшого дослідження з 
метою його популяризації. 

 

 
Рис. 1.1, 1.2. Тенденції до озеленення усіх поверхонь будівлі [4]. 

 
Отже, процеси екоревіталізації територій деградованих промислових 

об’єктів спрямовані на стабілізацію екологічної ситуації міського середовища, 
на встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства та 
захистом інтересів майбутніх поколінь по забезпеченню безпечного екологічно 
чистого довкілля.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕВИТАЛИЗАЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

КИЕВА 
 

В работе рассмотрено понятие «экоревитализация территорий 
деградированных промышленных предприятий» как новая парадигма 
обновления городского пространства и предложены возможные пути 
стабилизации экологической ситуации городской среды. 

Ключевые слова: экология; деградированные промышленные 
предприятия; ревитализация; цели устойчивого развития; экоревитализация; 
экологизация территории; энергосбережение. 
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ECOLOGICAL REVITALIZATION ASPECTS OF ABANDONED 
INDUSTRIAL TERRITORIES AS A WAY OF STABILIZING THE 
ECOLOGICAL SITUATION ON POST-SOCIALIST KIEV SPACE 

 
In the XXI century, the city began to lose its appeal to people: the 

accumulation of elements of the artificial material world in the form of buildings and 
structures, increasing the number of abandoned industrial areas, the sharp 
deterioration of the environmental situation contributes to anti-urban trends and urban 
depression. Today there is an urgent problem of harmonization of human life and 
society in relation to the natural environment, so began to emerge architectural trends 
and currents, the main concept of which - unity with nature. But for the 
implementation of such projects aimed at stabilizing the ecological situation of the 
urban environment, the need for development of new territories has increased. In 
these conditions, the interest of depressed industrial urban enterprises is 
understandable, which can be fully included in the architectural environment of the 
city and adapted to the needs of modern society. Revitalization has become an 
important component of the new paradigm of renewal of the territorial space of Kyiv 
as a post-socialist city. 

It is established that in modern cities there are almost no free territories that 
could be used to increase the area of public spaces, landscaping and the formation of 
landscape and recreational areas. Attention began to attract degraded industrial areas 
- areas of the city, which under the influence of social, economic, political factors 
have lost their purpose, are not used for their original purpose and are abandoned. 
Former industrial areas have great urban potential. And the secondary use of 
degraded industrial buildings with the subsequent eco-revitalization of the 
surrounding space helps to simultaneously solve the problematic issues of economy, 
ecology and aesthetics in the process of city life. 

The article considers the concept of "ecorevitalization" as one of the elements 
of sustainable urban development policy aimed at preventing the development of 
urban areas, development of social and economic activities, ecological improvement 
of the environment and analyzes the ways of ecorevitation. It is established that 
landscaping is a search for ways to integrate wildlife with the artificial environment 
of human life. 

Key words: ecology; degraded industrial enterprises; revitalization; goals of 
sustainable development; ecorevitalization; greening of the territory; energy saving. 
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МЕТОДЫ ВОЗВЕДЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ 

НА СЛОЖНОМ РЕЛЬЕФЕ 
  

Рассматриваются предпосылки и изложены результаты обоснования и 
разработки рациональных методов возведения фундаментов на сложном 
рельефе в условиях реконструкции городской застройки методом ее 
уплотнения и рационализации. Разработанные методы применимы и для 
условий реставрации памятников архитектуры и их комплексов, а также в 
целом позволяют обеспечить комплексную защиту прилегающих территорий 
городской застройки от неблагоприятных факторов строительного 
производства. Комплексное решение задач повышения эффективности 
строительных процессов и обеспечения устойчивости склонов при 
строительстве на них высотных зданий с развитой подземной частью, а 
также задачи уменьшения влияния опасных оползневых процессов на 
прилегающие территории и застройку, уменьшения влияния шума и вибрации 
на объекты культурного наследия и природные комплексы приняты в статье в 
качестве основных предпосылок обоснования и разработки новых технологий. 
Обоснование и разработка методов возведения фундаментов на сложном 
рельефе выполнена на основе полученных авторами результатов 
статистической обработки фактических данных по уровню 
производительности устройства буронабивных свай на элементах склонов – 
отвершек, средняя часть и подножие склона. 

Ключевые слова: метод; возведение; фундаменты; слон; отсыпка; 
искусственная осыпь; многоярусное подпорное сооружение. 

 
Постановка проблеми. В последнее время в результате развития 

инфраструктуры крупных городов и расширение их жилищно-коммунального 
фонда, все чаще под застройку попадают территории, которые еще недавно 



Містобудування та територіальне планування 415

считались непригодными для строительства из-за сложности инженерно-
геологических условий.  

В частности, такими территориями являются оползнеопасные участки, 
склоны долин рек и склоны, которые образовались в результате эрозионного 
размыва и расчленение равнинных территорий. Указанные территории, наряду 
с другими подобными, относятся к территориям со сложным рельефом (рис. 1).  

Рис. 1. Пример строительства зданий повышенной этажности на сложном рельефе – 
природном склоне долины р. Лыбидь, г. Киев 

 
Анализ последних исследований и публикаций. Одними из первых работ, 

положенных в основу формирования исходного эмпирического базиса 
технологии возведения зданий и сооружений на сложном рельефе, явились 
работы Н.М. Герсеванова [1-2], П.Н. Скородумова [3] и ряда других авторов. 

Большой вклад в развитие теоретических и прикладных основ технологии 
возведения фундаментов в сложных условиях, в том числе на сложном рельефе, 
внесли работы Б.И. Далматова, С.Н. Сотникова, В.Г. Симагина, Г.П. Полякова, 
Н.П. Шепелева, М.С. Шумилова, Р.А. Мангушева, А.В. Ершова, А.И. Осокина, 
Й. Энгеля [4-9] и работы других исследователей.  

Отдельные вопросы технологии возведения фундаментов на сложном 
рельефе и в условиях реконструкции городской застройки рассматривались 
авторами и ранее [10-14].  

В целом можно констатировать, что несмотря на выполненные ранее 
исследования, касающиеся преимущественно теоретических аспектам 
рассматриваемой проблемы, прикладные вопросы обоснования и разработки 
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рациональных методов возведения фундаментов на сложном рельефе в 
условиях реконструкции городской застройки требуют дальнейшего 
рассмотрения. 

Актуальность и цель исследования. Процесс строительства объектов 
повышенной этажности на сложном рельефе с заглубленной и развитой в плане 
подземной частью, особенно в условиях плотной городской застройки, 
отличается значительными объемами и трудоемкостью основных видов 
строительно-монтажных работ, особенно земляных и свайных работ, он опасен 
и существенно влияет на санитарно-технические условия и параметры рядом 
расположенной застройки, изменяет экологическую ситуацию. 

Актуальным аспектом рассматриваемой проблемы является также и вопрос 
обеспечения сохранности рядом расположенных зданий и сооружений, 
отнесенных к памятникам архитектуры и истории. 

Таким образом, данные исследования направлены на решение актуальной 
отраслевой проблемы – повышение эффективности процесса возведения 
фундаментов на сложном рельефе на основе обоснования и разработки новых 
методов выполнения основных ведущих процессов его слагающих. 

Цель статьи – обоснование рациональных параметров технологии 
возведения фундаментов на сложном рельефе при строительстве зданий 
повышенной этажности в плотной городской застройке или вблизи охраняемых 
зон – памятников архитектуры и природных комплексов. 

 Методы исследования. В основу обоснования оптимальных параметров 
технологии возведения фундаментов на сложном рельефе положен 
общетехнический метод – расчетно-аналитические обоснования величины 
параметров, установленные статистической обработкой фактических выборок. 

Характеристики и параметры предлагаемых методов устанавливались 
средствами организационно-технологического и проектно-технологического 
моделирования 

Техническая и технологическая реализуемость новых методов и технологий 
подтверждена проектно-конструкторскими проработками в составе 
выполненных под руководством авторов магистерских аттестационных работ 
[15-17]. 

Основной материал и их результаты. Проблемы строительства на 
сложном рельефе могут быть решены не только за счет создания 
многоуровневых объектов с максимальным развитием по вертикали, но и за 
счет обоснования рациональных методов их возведения и, в первую очередь, 
методов возведения фундаментов. 

Метод возведения фундаментов, как производственный процесс, включает в 
себя определенный порядок и режимы выполнения установленного комплекса 
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процессов различной сложности, основными из которых для фундаментов на 
склонах являются процессы устройства буронабивных свай больших диаметров 
и глубины. Как правило это сваи диаметром 820 мм и более, проектной длиной 
более 25 м (рис.2). 

Рис. 2. Посадки здания на геологический разрез крутого склона 
(левый склон поймы реки Лыбидь, г. Киев) 

 
Влияние условий производства работ на параметры технологии возведения 

фундаментов на сложном рельефе устанавливалась по динамике величины 
выработки при устройства буронабивных свай.    

Исследование величин выработки при устройстве буронабивных свай на 
сложном рельефе выполнено с использованием фактических данных (рис. 3), 
собранных на объектах-представителях (г. Киев); объем выборки более 1200 
свай. 

Исследованиями установлено, что весь статистический массив можно 
разделить на три группы, в зависимости от вида элемента склона, это выработка 
на отвершках склона (первая группа), на средней его части (вторая группа) и 
на подножии склонов (третья группа).  

Данные статистического исследования можно представить кривой, 
описывающей зависимость величины среднемесячной выработки при 
устройстве буронабивных свай от вида элемента склона – отвершек, уступ 
(средняя часть склона) или его подножие (рис. 4).   
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ü период и объем: 
июнь, 72 сваи; 
ü элемент склона: 
отвершек 

 

 

ü период и объем: 
июль, 72 сваи; 
ü элемент склона: 
отвершек 

 

 

ü период и объем: 
август, 70 сваи; 
ü элемент склона: 
уступ 

 

 
Рис. 3. Сменные выработки при устройстве буронабивных свай на элементах склона, 

количество свай в смену 
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Рис. 4. Величины среднемесячной выработки при устройстве буронабивных свай в 
зависимости от вида элемента склона (диаметр свай 820 мм, длина 27-35 м) 

 
Среднесменная выработка в июне–июле составляла порядка 65 м3, а в 

августе–сентябре – 58–59 м3; общее снижение – 10 %; июнь-июль – работа на 
отвершке склона, а август-сентябрь – на уступе склона (см. совместно рис. 3 и 
4). Отмеченной закономерности подчиняется весь массив фактических данных, 
собранный авторами на объектах-представителях. 

Строительно-технологический анализ закономерностей и соответствующих 
условий строительства позволил установить, что общее снижение выработки 
при устройстве буронабивных свай наблюдалось вследствие существенного 
уменьшения геометрических размеров необходимой рабочей зоны с 
одновременным ее ограничением в плане откосом склона либо устроенными 
конструкциями подпорной стены – работа на уступе склона (рис. 5). 

 
 

► 
Рис. 5. Устройство буронабивных свай на уступе 
склона в условиях стесненности рабочей зоны по 
размерам в плане откосом склона и устроенной 
подпорной стеной 
(фотография авторов, г. Киев, 2016 г.) 

 

← уступ  

Δ = – 10 % 
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Для повышения выработки предложен метод устройства буронабивных 
свай на склонах с уширением площадки уступа отсыпкой искусственной осыпи 
(рис. 6), позволяющий увеличить выработку на уступах склона на величину 
сопоставимой с выработкой на его отвершке.  

 
Рис. 6. Схема уширения площадок уступов (+ di) отсыпкой искусственной осыпи (действие 1 

и 2) с образования уширенных рабочих зон при возведении фундаментов на склонах 
 

Отсыпка искусственной осыпи позволяет не только увеличить размеры 
рабочей зоны (+bi, см. рис. 7) на уступах склона, приблизив ее размеры 
практически до нормативных, сопоставимых с размерами рабочей зоны на 
отвершке склона, но и повысить в целом устойчивость склона за счет 
дополнительного пригружения средней части и его подножия, искусственно 
устраиваемой осыпью.  

 
 
 
► 
Рис. 7. Схема 
организации 
рабочей зоны на 
уширенной 
площадке уступа (+ 
d2) отсыпкой 
искусственной 
осыпи при 
устройства 
буронабивных свай 
на склоне 

 

+ d3

+ d2

Осыпь 2

Осыпь 1

Образованные 
уступы – 1, 2 и 3

Отвершек 
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Выводы и рекомендации 
Предлагаемый метод устройства буронабивных свай на склонах с 

уширением площадки уступа отсыпкой искусственной осыпи, позволяет 
повысить технико-экономические показатели комплексного процесса, 
производительность бурового и бетоноукладочного оборудования, упростить 
систему внутриплощадочных временных дорог, снизить длительность 
организационных перерывов на ожидание открытия фронта работ и другие 
издержки, обусловленные сложностью и стесненностью рабочих зон на узких 
уступах при строительстве зданий на крутых склонах. 

Метод устройства свай на склонах с уширением площадки уступа отсыпкой 
искусственной осыпи позволяет существенно снизить опасность развития 
оползневых процессов в процессе производства строительно-монтажных работ 
на склонах за счет дополнительного пригружения их откосов и подножия 
искусственной осыпью. 

Расширяет область применения предлагаемого метода возможность 
обеспечения комплексной защиты прилегающих территорий городской 
застройки, ландшафтов, экосистем от влияния неблагоприятных факторов 
строительного производства, возможность возведения фундаментов на склонах 
в сложных погодных условиях, в том числе в условиях отрицательных 
температур, а также в условиях реставрации памятников архитектуры.  
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МЕТОДИ ЗВЕДЕННЯ ФУНДАМЕНТІВ 

НА СКЛАДНОМУ РЕЛЬЄФІ 
  

У статті розглядаються передумови та викладено результати обґрунтування 
та розробки раціональних методів зведення фундаментів на складному рельєфі 
в умовах реконструкції міської забудови методом її ущільнення та 
раціоналізації. Розроблені методи застосовуються і для умов реставрації 
пам'яток архітектури та їх комплексів, а також загалом дозволяють забезпечити 
комплексний захист прилеглих територій міської забудови від несприятливих 
факторів будівельного виробництва. Комплексне вирішення завдань 
підвищення ефективності будівельних процесів та забезпечення стійкості 
схилів при будівництві на них висотних будівель з розвиненою підземною 
частиною, а також завдання зменшення впливу небезпечних зсувних процесів 
на прилеглі території та забудову, зменшення впливу шуму та вібрації на 
об'єкти культурної спадщини та природні комплекси, що прийняті у статті як 
основні передумови обґрунтування та розробки нових технологій. 
Обґрунтування та розробка методів зведення фундаментів на складному 
рельєфі виконано на основі одержаних авторами результатів статистичної 
обробки фактичних даних за рівнем продуктивності бурового обладнання на 
елементах схилів – відвершок, середня частина та підніжжя схилу. 

Ключові слова: метод; зведення; фундаменти; склон; відсипання; штучний 
осип; багатоярусна підпірна споруда. 
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METHODS OF CONSTRUCTION OF FOUNDATIONS 

ON COMPLEX RELIEF 
  

The article considers the preconditions and presents the results of substantiation 
and development of rational methods of construction of foundations on a complex 
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relief in the conditions of reconstruction of urban development by the method of its 
compaction and rationalization. The developed methods are used for the conditions of 
restoration of architectural monuments and their complexes, as well as in general 
allow to provide comprehensive protection of adjacent urban areas from adverse 
factors of construction production. Comprehensive solution of problems of increasing 
the efficiency of construction processes and ensuring the stability of slopes in the 
construction of high-rise buildings with a developed underground part, as well as 
reducing the impact of dangerous landslides on adjacent areas and buildings, 
reducing noise and vibration on cultural heritage sites and natural complexes , 
accepted in the article as the main prerequisites for the justification and development 
of new technologies. Substantiation and development of methods of construction of 
foundations on difficult relief is performed on the basis of the results of statistical 
processing of actual data on the level of productivity of drilling equipment on the 
elements of slopes - top, middle part and foot of the slope. 

Keywords: method; construction; foundations; slope; dumping; artificial talus; 
multi-storey supporting structure. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИМКОЇ ЗДАТНОСТІ БАЛОК З ОДНОРЯДНОЮ ТА 
ДВОРЯДНОЮ ПЕРФОРАЦІЄЮ РІЗНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ 

 
Розроблено методику та досліджено методом скінчених елементів  

напружено-деформівний стан та граничні навантаження балок з круглою, 
різновидами еліпсоподібної та овальної перфорації при їх однорядному та 
дворядному розташуванні в стінці. Здійснено порівняння результатів для 
обґрунтованого компонування раціональних конструктивних форм 
перфорованих балок з однорядною та дворядною перфорацією стінок.  

Ключові слова: перфоровані балки; однорядна перфорація; дворядна 
перфорація; метод скінчених елементів; напружено-деформівний стан; 
граничні навантаження. 

  
Постановка проблеми. Застосування перфорованих балок перекриття і 

покриття знижує вагу конструкцій та забезпечує ефективне використання 
міжбалкового простору внаслідок проведення комунікацій в отворах балок. 
Крім технічних переваг перфорація створює ще й кращий естетичний вигляд, а 
використання різноманітних форм перфорованих елементів є цікавим 
архітектурно будівельним рішенням інтер’єру [1]. 

Ефективність двотавра з перфорованою стінкою у порівнянні з 
формоутворюючим двотавром пояснюється тим, що висота першого 
збільшується зазвичай в 1,3÷1,5 рази, у зв’язку з цим в 1,5÷2 рази збільшується 
момент інерції його перерізу і, як наслідок, в 1,3÷1,5 рази збільшується несуча 
здатність у порівнянні з формоутворюючим двотавром [2]. Завдяки створеним 
вирізам у стінці двотавра з неї ніби вилучається до 35% – 40% матеріалу. 
Двотаври з перфорованою стінкою забезпечують 20-30% економії металу у 
порівнянні з формоутворюючими прокатними двотаврами і дешевші за останні 
на 10-18% [1-3].  
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Аналіз останніх досліджень. У будівельних спорудах широко 
застосовуються перфоровані балки з шести- чи восьмикутними [4], круглими 
[3], овальними [5], синусоїдальними [6] та ін. вирізами. За останні роки почали 
застосовувати балки з дворядною перфорацією шестикутними отворами [7]. 
Таке різноманіття конструктивних рішень засвідчує,  що пошук раціональних 
форм балок з перфорованими стінками продовжується і є далеким від 
завершення. Вибір оптимальних варіантів можливий лише після аналізу впливу 
геометричних особливостей вирізів [3, 5] на напружено-деформівний стан та 
стійкість балок. Зокрема, досліджується вплив відносної висоти форми, 
варіювання відстані між вирізами та інші особливості [2, 3, 5]. 

Застосування дворядної перфорації шестикутними отворами, як показали 
дослідження, дозволяє підвищити міцність, жорсткість і стійкість балок завдяки 
більш рівномірному розподілу матеріалу в їх стінці [7]. 

Постановка завдання. У зв’язку з цим перспективною задачею є 
необхідність подальших досліджень напружено-деформівного стану балок з 
дворядною перфорацією з метою надійної оцінки їх міцності, жорсткості та 
стійкості та можливого підвищення їх несучої здатності та зниження 
металомісткості. 

Викладення основного матеріалу. У даній роботі проведено порівняльні 
дослідження балок з однорядною та дворядною перфорацією стінки круглими 
отворами. Технологія виготовлення балок з однорядною перфорацією 
представлена на рис.1, а з дворядною  – на рис. 2. Зазначимо, що технологія 
виготовлення балок з дворядною перфорацією відрізняється більшою кількістю 
ліній різання та необхідністю в додатковому зварюванні частин по краях балки 
(рис.2).  

 
Рис. 1. Технологія виготовлення балок з однорядною перфорацією стінки круглими вирізами 
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Рис. 2. Технологія виготовлення балок з дворядною перфорацією стінки круглими вирізами. 

 
Розглянуто шарнірно закріплені балки прольотом 12м з рівномірно 

розподіленим навантаженням q=50кН/м. Балки виготовлені з низьколегованої 
сталі 09Г2С з механічними характеристиками σy = 380 МПа та σu = 530 МПа. 
Формоутворюючим профілем для балок з однорядною перфорацією є 
прокатний двотавр № 60Б2, а для балок з дворядною перфорацією – прокатний 
двотавр №70Б1. 

Балки моделювались у програмному комплексі SolidWorks. Оцінка 
напружено-деформівного стану здійснювалась за допомогою як програмного 
пакету прикладних програм SolidWorks, так і ANSYS [8, 9]. При оцінці НДС в 
зонах вирізів присутня концентрація напружень, тому в цій області важливо 
правильно вибрати розмір скінченого елемента. Він повинен бути суттєво 
меншим розміру перетинки між вирізами. Особливо це стосується дворядної 
перфорації з шахматним розташуванням вирізів. У зв’язку з цим створювалась 
модель з глобальною сіткою елементів розміром 40,8 мм з її згущенням біля 
вирізів з величиною скінченого елемента 2,6 мм.  Для балок з однорядною 
перфорацією стінки розмір скінченого елемента глобальної сітки становив 86 
мм, а біля вирізів – 2,4мм. Фрагменти сітки скінчено-елементної моделі для 
перфорованої балки з однорядною перфорацією представлено на рис. 3 а,  з 
дворядною – на рис. 3 б. 
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а)  

б)  
Рис. 3. Фрагменти сітки скінчено-елементних моделей балок: 

а) з однорядною перфорацією стінки; б) з дворядною перфорацією стінки. 
 

На першому  етапі розрахунків виконано порівняльний аналіз двох 
перфорованих балок з круглою перфорацією, що мають майже однакову вагу. 
Формоутворюючим профілем для першої є прокатний двотавр 60Б2 (балка має 
однорядну перфорацію); для другої – прокатний двотавр 70Б1 (балка має 
дворядну перфорацію). Порівняльний розрахунок балок представлено у табл. 1. 

Таблиця 1. 
Порівняльний аналіз розрахунку балок з круглою перфорацією. 

Тип 
перфорації 

Критерії порівняння 
діаметр 
вирізів, 

мм 

кількість 
вирізів 

вага 
перфорованої 

балки, кг 

висота 
перфорованої 

балки, мм 

максимальний 
прогин, мм 

критична 
сила, 
кН/м 

однорядна 
з круглими 
вирізами 

590 14 937,8 847 44,6 14,6 

дворядна з 
круглими 
вирізами 

590 27 861,0 1191 27,1 19,0995 

 
Порівняльний аналіз майже однакових за вагою перфорованих балок  

показує (табл. 1), що максимальний прогин у балках з дворядною перфорацією 
при оцінці жорсткості є в 1,65 раз меншим, а критична сила при оцінці 
загальної стійкості є в 1,31 рази вищою, ніж у балках з однорядною 
перфорацією стінки. Зазначимо, що максимальні напруження виникають в 
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перемичці між отворами. Характер розподілу напружень біля вирізів 
представлено на рис. 4. 

 
а)       б)  
Рис. 4. Фрагмент розподілу напружень в перетинах  між круглими вирізами при: 

а) однорядній перфорації стінки; б) дворядній перфорації стінки. 
 

Таким чином, якщо порівнювати з однорядною перфорацією, то у 
дворядній утворена балка буде мати більшу висоту і відповідно вищу міцність і 
жорсткість, що свідчить про перспективність застосування конструкцій з 
дворядною перфорацією. 

У роботах [  ] зазначено, що при конструюванні перфорованих балок 
суттєвий вплив на напружено-деформівний стан та стійкість мають вид 
перфорації (шестикутна, кругла, овальна та ін.) та розмір перемичок між 
вирізами. У зв’язку з цим розглянуто 5 варіантів дворядної перфорації: з 
отворами у вигляді: круга, овалу горизонтального, овалу вертикального, еліпса 
вертикального та еліпса нахиленого на 45° (рис.5). 

 
Рис. 5. Розміри отворів для розглянутих видів перфорації. 

 
Результати досліджень балок з дворядною перфорацією у вигляді круга, 

овалу горизонтального, овалу вертикального, еліпса та еліпса, повернутого на 
45° зведено у таблицю 2. 
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Таблиця 2.  
Результати досліджень напружено-деформівного стану та критичної сили 

при різних видах дворядної перфорації. 
 Вид дворядної перфорації 
Критерії 
порівняння 

Кругла Овальна 
(горизонтальна) 

Овальна 
(вертикальна) 

Еліпсоподібна 
(вертикальна) 

Еліпсоподібна 
(повернута на 
45°) 

Площа 
отворів,  
см2 

73779,8 76573,1 76986 76767,2 76678,8 

Кількість 
отворів 27 31 39 39 37 
Прогин 
δmax, мм 27,1 27,1 30,3 28,7 28 

, МПа 400,4 322,4 464,4 386,9 392,4 
Критична 
сила, кН/м 19,0995 19,0695 19,0855 19,166 19,043 

 
Отримані результати свідчать, що найменші загальні деформації 

спостерігаються в балках з круглою та овальною горизонтальною перфорацією 
і складають 27,1 мм. Зазначимо, що максимальний прогин спостерігається для 
овальної вертикальної перфорації – 30,3 мм, тобто розбіжність екстремальних 
значень прогинів не перевищує 11,8 %. Підводячи підсумок виконаних 
розрахунків з оцінки стійкості, слід відмітити, що найбільшу критичну силу 
матиме балка з еліпсоподібною вертикальною перфорацією (19,166кН/м). 
Максимальні відхилення критичної сили для досліджуваних видів дворядної 
перфорації  не перевищують 0,65 %. 

При аналізі напружень в зонах перемичок між отворами варто зазначити 
наступне. По-перше, задача з визначення напружень розв’язується в пружній 
постановці. По-друге зазначимо, що величина перемичок для досліджуваних 
форм вирізів коливається в діапазоні 52 – 58 мм, тільки для перфорації у 
вигляді вертикального овалу вона складає 40 мм. Це пов’язано з висотою 
отвору і, відповідно, технологією виготовлення. Тому для цього випадку 
спостерігаються максимальні напруження. На основі порівняльного аналізу 
перфорованих балок з дворядною перфорацією стінки встановлено, що розмір 
перемички буде чи не основним важелем під час їх компонування. 

Висновки. 
1. Розроблено методику та проведено моделювання балок з 

перфорованою стінкою круглими вирізами при однорядному та дворядному їх 
розташуванні. Встановлено, що за практично однакової ваги балок, при 
дворядній перфорації максимальний прогин є в 1,65 раз меншим, а граничне 

maxs
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зусилля при оцінці загальної стійкості є в 1,31 рази більшим, ніж у балках з 
однорядною перфорацією. 

2. Здійснено моделювання та аналіз напружено-деформівного стану 
балок з різними видами перфорації (круглою, овальною, еліпсоподібною) при їх 
дворядному розташуванні в стінці. Встановлено, що найсуттєвіший вплив (за 
однакових інших умов) має розмір перетинки між отворами. Встановлення 
коректних розмірів вирізів та відстаней між ними є вирішальним при 
конструюванні балок з дворядною перфорацією стінки. 
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Тернопольский национальный технический университет им. И. Пулюя 
  

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ БАЛОК С 
ОДНОРЯДНОЙ И ДВУХРЯДНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ РАЗЛИЧНОЙ 

КОНФИГУРАЦИИ 
 

В статье рассмотрены вопросы расчета и технологии изготовления балок 
с одно- и двухрядной перфорацией стенки круглыми отверстиями. В частности, 
проанализирован опыт современного строительства объектов с 
перфорированными балками. Рассмотрены вопросы потенциальных резервов 
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уменьшения массы таких балок. Продемонстрировано разнообразие 
перфорированных балок с различной конфигурацией вырезов. С целью 
определения влияния разных параметров конструктивного оформления вырезов 
в стенке балки на напряженное состояние, несущую способность и 
устойчивость балок проведено моделирование и расчет перфорированных 
балок с однорядной и двухрядной перфорацией стенки. Для таких балок при 
незначительных размерах перемычек между отверстиями сгенерированы 
модели с сеткой конечных элементов, имеющих существенное сгущение 
элементов возле кромок отверстий. Методом конечных элементов проведен 
расчет перфорированных балок. Показано, что влияние формы отверстий, 
расстояние между ними и количество рядов в стенке имеет существенное 
значение для обеспечения их прочности, жесткости и устойчивости. 
Установлено, что более равномерное распределение материала в стенке балки 
за счет увеличения численности рядов вырезов увеличивает их прочностные и 
жесткостные характеристики и способствует эффективному 
функционированию таких балок. В результате проведенных исследований 
предложены рациональные конструктивные решения для перфорированных 
балок с однорядной и двухрядной перфорацией стенки. 

Ключевые слова: перфорированные балки; однорядная перфорация; 
двухрядная перфорация; метод конечных элементов; напряженно-
деформированное состояние; предельные нагрузки. 
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RESEARCH OF BEARING CAPACITY OF SINGLE-ROW AND 
DOUBLE-ROW CASTELLATED BEAMS OF DIFFERENT 

CONFIGURATIONS 
 
The article considers the issue of estimation and technology of beams 

manufacturing with single- and double-rows perforation of the web with round holes. 
In particular, the national and foreign experience of constructing facilities with 
castellated beams is analyzed. The issue of potential reserves for weight decrease of 
the beams is considered. It is shown that the types of castellated beams are quite 
diverse and are associated with different configurations and numbers of cutting lines, 
and as a result with different shapes and sizes of holes. In order to determine the 
influence of various parameters of structural design, in particular single-row and 
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double-rows perforation of the web on the stress state, bearing capacity and stability 
of beams modeling of perforated beams with single-row and double-rows web 
perforation is carried out. For the beams with the insignificant section sizes between 
round openings, the mesh of finite elements with their essential concentration in 
zones of holes is carried out. The castellated beams were estimated using the finite 
element method. It is shown that the influence of circular holes is essential for 
ensuring the strength, rigidity and efficient operation of cellular beams. A 
comparative analysis of beams with single-row and double-rows perforation of the 
web with holes having equal diameters is conducted. It is determined that a more 
uniform distribution of material in the web of the beam with double-rows perforation 
increases their rigidity and stability in comparison with single-row perforation with 
the same weight of structural elements. Based on the research, rational design 
solutions for castellated beams with single-row and double-rows perforation are 
proposed based on the criteria of ultimate strength, rigidity and stability. 

Keywords: castellated beams; single-row perforation; double-row perforation; 
finite element method; stress-strain state; ultimate loads. 

REFERENCES 
1. Louson M. Bilyk A. Stalnye konstrukcii v arhitekture: 2-e izd., isprav. i dop. 

– Kiev: Ukrainskij Centr Stalnogo Stroitelstva (UCSS), 2015. – 140 p. {in Russian}. 
2. Sameer S. Fares, P.E., S.E., P. Eng, John Coulson, P.E., David W. Dinehart, 

Ph.D., Castellated and cellular beam design / Aisc design guide 31– 2016 –110 p. {in 
English}. 

3. Pritykin, A.I., Lavrova A.S. (2017). Prediction of the stress level and stress 
concentration in cellular beams with circular openings. – Mechanics Of Solid Bodies 
–Vol. 23 No. 4 (2017) pp. 488-494. {in English}. 

4. Kaveh, A. & Shokohi, Farnoud. (2014). Cost optimization of castellated 
beams using charged system search algorithm. Iranian Journal of Science and 
Technology: Transactions of Civil Engineering. 38. pp. 235-249. {in English}. 

5. Pidhurskyi, M. I.; Slobodian, V. V. Doslidzhennia napruzheno–
deformivnoho stanu ta hranychnykh navantazhen perforovanykh balok metodom 
skinchenykh elementiv. Resursoekonomni materialy, konstruktsii, budivli ta sporudy, 
2015, 30: p. 218-224. {in Ukrainian}. 

6. Rohit Kurlapkar , Amruta Patil, 2021, Optimization of Various Parameters 
of Castellated Beam Containing Sinusoidal Openings, International Journal Of 
Engineering Research & Technology (IJERT) Volume 10, Issue 06 (June 2021). – pp. 
120-123. {in English}. 

7. Pritykin А.Г. Beams deformations with a single or double rows perforated 
wall/ A.I.Pritykin// Proceedings of the International conference "Mechanika-2007". 
Kaunas.: "Technologija" Lithuania-. 2007. pp. 229-234. {in English}. 

8. H.H. Lee. Finite Element Simulations with ANSYS Workbench 19, SDC 
Pub., 2019. {in English}. 

9. Tayseer Almattar Learn SOLIDWORKS 2020: A hands-on guide to 
becoming an accomplished SOLIDWORKS Associate and Professional – Packt 
Publishing – 2019 – 586 pages. {in English}. 



Містобудування та територіальне планування 435

DOI: 10.32347/2076-815x.2021.78.435-444 
УДК 72                                                                                                  Полубок А.П., 

andreu-konctantinov@rambler.ru, ORCID: 0000-0001-6759-4470, 
к.т.н. Пилипчук О.Д., 

pylypchuk.od@knuba.edu.ua, ORCID: 0000-0002-1306-6071, 
Київський національний університет будівництва та архітектури 

 
ЗАКОНОМІРНОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ 

МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЇ СКУЛЬПТУРИ ТА 
ВІДКРИТОГО ГРОМАДСЬКОГО ПРОСТОРУ 

 
Враховуючи особливі аспекти співвідношення відкритого громадського 

простору архітектурного середовища і монументально-декоративної 
скульптури, у статті розглянуті основні закономірності взаємозв’язку 
скульптури та простору. Виявлено та проаналізовано основні фактори, які 
впливають на сприйняття скульптурної композиції у будь-якому просторі: 
масштабне співвідношення, способи розміщення, формування середовища, 
узагальнення силуету, деталізація та сприйняття виразності силуету скульптури 
у конкретних просторових ситуаціях. В процесі дослідження виявлено загальні 
закономірності сприйняття скульптури – її масштабного співвідношення із 
простором, способи розміщення скульптури, формування середовища, та окремі 
закономірності – узагальнення силуету, деталізації та пластичної якості, 
виразності силуету в залежності від напрямків сприйняття скульптури при її 
застосуванні в архітектурному середовищі. 

Ключові слова: монументально-декоративна скульптура; відкритий 
громадський простір; архітектурне середовище; закономірності 
взаємозв’язку; масштабне співвідношення; узагальнення силуету; деталізація. 
 

Постановка проблеми: у сучасному проектуванні скульптурні об’єкти 
реалізовуються без достатнього урахування основних взаємозв’язків 
монументально-декоративної скульптури (у рамках взаємодії та синтезу мистецтв 
[11; 12]), характеру і типу відкритого громадського простору архітектурного 
середовища. Такий підхід, безумовно, призводить до руйнування цілісної об’ємно-
просторової структури середовища та відсутності органічного взаємозв’язку 
пластичного об’єкту і простору, елементів архітектури, монументальної та 
монументально-декоративної скульптури. Гармонізація простору засобами 
скульптурної пластики повинна відповідати якісному процесу сприйняття ідейно-
художнього змісту скульптурної композиції та загальній виразності архітектурно-
пластичного комплексу [13]. 
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Мета та завдання статті: Метою статті є виявлення та дослідження 
закономірностей взаємозв’язку архітектурного простору і скульптурної пластики, 
яка утворює різноманітні архітектурно-пластичні комплекси у відкритому 
громадському просторі. Сформулювати важливі аспекти впровадження 
скульптури у просторі із врахуванням основних закономірностей їх взаємозв’язку 
(загальних та окремих). Обґрунтувати основні фактори, які в впливають на 
сприйняття скульптурної композиції у відкритому громадському просторі.  

Основна частина. Для визначення основних закономірностей 
взаємозв’язку між монументально-декоративною скульптурою і відкритим 
громадським простором, на основі вивчення теоретичного матеріалу, 
вимірювання, натурних спостережень та узагальнення, проаналізовано та 
виявлено основні фактори, які в основному впливають на сприйняття 
скульптурної пластики у будь-якому типі міського простору [5]: масштабне 
співвідношення скульптури і простору; способи розміщення скульптури у 
просторі; формування середовища за допомогою скульптури; узагальнення 
силуету, деталізація скульптури; виразність силуету скульптури в залежності 
від напрямку сприйняття. 

В результаті аналізу існуючих загальновідомих і реалізованих прикладів 
застосування монументально-декоративної скульптури у просторі та на основі 
узагальнення, для систематизації закономірностей масштабного 
співвідношення скульптури і простору, виявлена загальна відповідність певних 
видів скульптури основним типам простору в залежності від масштабних ознак 
[4]. Таким чином, виявлено чотири категорії закономірності масштабного 
співвідношення основних видів скульптури та типів простору за масштабними 
ознаками [6]:  

1. Мікропростір – камерна скульптура, розрахована на сприйняття з близької 
відстані у просторі діаметром від 1 до 10 м, розмір скульптури від 1 до 3 м. 

2. Мезопростір – монументально-декоративна скульптура, розрахована на 
сприйняття у просторі від 10 до 100 м. Розмір скульптури від 2 до 16 м.  

3. Макропростір – монументальна скульптура, розрахована на сприйняття у 
просторі від 100 до 1000 м. Розмір скульптури від 16 до 30 м.  

4. Гіперпростір – монументальна скульптура, розрахована на сприйняття у 
просторі від 1000 м. і більше. Розмір від 30 м і більше [2; 14]. 

У результаті аналізу існуючих загальновідомих і реалізованих прикладів 
розміщення монументально-декоративної скульптури у просторі, виявлено 
закономірності її розташування, які характеризуються такими прийомами – 
домінування, інтеграція, симбіоз і деструкція [3]: домінування – скульптурна 
композиція виконує організуючу, домінуючу роль у просторі; інтеграція – 
характеризується об’єднанням та злиттям, підкоренням скульптури простору; 
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симбіоз – рівнозначний взаємовплив, «співдружність» скульптури та 
архітектурних споруд у просторі; деструкція – протиставлення скульптури 
простору, «руйнування» та порушення звичних способів розміщення. 

У результаті аналізу певного характеру розміщення монументально-
декоративної скульптури у просторі, виявлено закономірності формування 
простору за допомогою скульптури, які характеризуються такими прийомами – 
орієнтир, об’єднання простору, розділення простору, видові кадри [10]: 
орієнтир – скульптурна композиція виконує роль певного пластичного 
орієнтиру у просторі міста; об’єднання простору – скульптурна композиція 
виконує об’єднуючу роль у розділеному просторі; розділення простору – 
скульптурна композиція своїм розташуванням розділяє простір на окремі зони. 
видові кадри – скульптурна композиція (через закріплення візуальних зв’язків із 
фіксованими точками зору [1]) створює найбільш сприятливі художньо-образні 
зони на фоні одноманітних забудов. 

Отже, виявлені загальні закономірності взаємозв’язку скульптурної 
пластики та простору складають таку структуру (рис. 1): 

Рис. 1. Структурна схема загальних закономірностей взаємозв’язку скульптури і простору 
 

Аналіз окремих закономірностей взаємозв'язку скульптури та простору. 
Скульптурна пластика особливо великих розмірів, розрахована на 

сприйняття з далекої відстані, для більшої виразності композиції застосовує 
контур із високим рівнем узагальнення [9]. Збільшення та об’єднання дрібних 
ділянок силуету та потовщення тонких ажурних деталей, у кінцевому випадку 
призводить до цілісного сприйняття скульптурної композиції у просторі на 
більш емоційному художньо-образному рівні [7]. 

В результаті аналізу та на основі встановлених типів (зон) простору за 
масштабом, методом узагальнення засобів вираження різних видів скульптури, 
визначено чотири категорії закономірного взаємозв’язку основних видів 
скульптурної пластики, які в залежності від умовного рівня узагальнення 
силуету відповідають основним зонам простору: 



Містобудування та територіальне планування438

1) Мікропростір – камерна скульптура із низьким рівнем узагальнення 
силуету, розрахована на сприйняття з близької відстані у просторі діаметром 
від 1 до 10 м. Засоби вираження наближаються до станкової скульптури – дуже 
детально пророблені дрібні деталі контуру. 

2) Мезопростір – монументально-декоративна – із середнім рівнем 
узагальнення силуету, сприйняття у просторі від 10 до 100 м. Засоби 
вираження: деяка міра узагальнення силуету для споглядання з більшої 
відстані, застосування деталей силуету середнього розміру для споглядання у 
межах даного виду простору. 

3) Макропростір – монументальна – високий рівень узагальнення силуету, 
сприйняття у просторі від 100 до 1000 м. Засоби вираження: значна міра 
узагальнення силуету для споглядання з великої відстані, застосування деталей 
силуету великого розміру у межах макропростору. 

4) Гіперпростір – монументальна – із максимальним рівнем узагальнення 
силуету, сприйняття у просторі від 1000 м і більше. Засоби вираження: 
надзвичайно висока міра узагальнення контуру для споглядання з дуже великої 
відстані чіткого та виразного силуету, застосування деталей контуру тільки 
великого розміру для силуетного сприйняття. 

Важливим засобом вираження монументально-декоративної скульптури, 
яка застосовується у просторі являється також певна ступінь «деталізації» –
співвідношення розміру деталей до розміру цілої скульптурної композиції, 
величина якої у свою чергу залежить від дистанції сприйняття та 
підпорядковується габаритам простору, в якому вона проектується.  

Отже, проаналізовано та виявлено закономірності взаємозв’язку базових 
типів простору та основних видів скульптури із певною «пластичною якістю», 
визначено чотири категорії деталізації, які відповідають основним зонам 
простору [8]: 

1. Мікропростір – камерна скульптура із високим рівнем деталізації, 
розрахована на сприйняття з близької відстані у просторі діаметром від 1 до 10 
м, детальне споглядання форми, пластики та фактури. Засоби вираження 
наближаються до станкової скульптури – дуже детально пророблена поверхня 
об’єму, дрібні деталі, складна пластичність форми, активне застосування 
текстури та кольору. 

2. Мезопростір – монументально-декоративна із середнім рівнем 
деталізації, сприйняття у просторі від 10 до 100 м. Засоби вираження: 
застосування деталей середнього розміру, спрощення пластичності форми, 
достатнє застосування текстури та кольору для споглядання у межах даного 
виду простору. 
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3. Макропростір – монументальна із низьким рівнем деталізації, 
сприйняття у просторі від 100 до 1000 м. Засоби вираження: значне спрощення 
пластичності форми, застосування деталей великого розміру, глибока пластика 
та членування форми, пасивне застосування текстури та кольору. 

4. Гіперпростір – монументальна із мінімальним рівнем деталізації, 
сприйняття у просторі від 1000 м і більше. Засоби вираження: для споглядання 
з дуже великої відстані – максимальне спрощення пластичності форми, 
застосування деталей тільки великого розміру, глибока пластика та членування 
форми, силуетне сприйняття, майже відсутнє застосування текстури та кольору. 

Для аналізу закономірностей сприйняття виразності силуету скульптури 
важливе значення має дослідження та виявлення напрямків, зон та точок 
сприйняття скульптурної композиції в залежності від конкретної просторової 
ситуації, яка базується на системі класифікацій відкритого громадського 
простору архітектурного середовища. Серед різноманітних категорій системи 
класифікації відкритого громадського простору аналізуються та виділяються 
важливі для дослідження типи простору за просторовими ознаками [15]: 
1) «закритий»; 2) «відкритий»; 3) «напівзакритий»; 4) «напіввідкритий»; 
5) «кутовий»; 6) «транзитний». 

На основі типології простору за просторовими ознаками виявлені 
закономірності сприйняття найбільш виразного силуету скульптурної 
композиції, враховуючи ймовірні напрямки сприйняття у типових (основних) 
просторових ситуаціях:  

1. «Закритий» простір – ймовірні напрямки сприйняття передбачають 
розвинення виразності силуету скульптури майже з усіх ракурсів. 

2. «Відкритий» простір – ймовірні напрямки сприйняття передбачають 
розвинення виразності силуету скульптури майже з усіх ракурсів. 

3. «Напівзакритий» простір – ймовірні напрямки сприйняття 
передбачають розвинення виразності силуету скульптури в основному з одного 
фронтального ракурсу, та двох допоміжних. 

4. «Напіввідкритий» простір – ймовірні напрямки сприйняття 
передбачають розвинення виразності силуету скульптури в основному з одного 
фронтального ракурсу, та декількох допоміжних. 

5. «Кутовий» простір – ймовірні напрямки сприйняття передбачають 
розвинення виразності силуету скульптури в основному з одного фронтального 
ракурсу, та двох допоміжних. 

6. «Транзитний» простір – ймовірні напрямки сприйняття передбачають 
розвинення виразності силуету скульптури в основному з двох фронтальних 
ракурсів, та двох допоміжних. 
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Висновки. У відкритому громадському просторі архітектурного 
середовища монументально-декоративна пластика застосовується у 
відповідності із основними типами простору, які мають свої масштабні та 
просторові ознаки із певною специфікою образу та ідейно-художнього змісту. 
Таким чином, твори монументально-декоративної пластики як частина 
предметного наповнення у загальному просторі архітектурного середовища, 
впроваджуються із врахуванням усього спектру закономірностей взаємозв’язку 
скульптури та простору, а також факторів сприйняття об’ємної форми. 

Перспективи подальших досліджень. Перспективи наукового 
дослідження полягають у подальшій розробці та застосуванні практичних 
рекомендацій для проектування скульптурної пластики у відкритому 
громадському просторі архітектурного середовища із врахуванням основних 
(загальних та окремих) закономірностей взаємозв’язку скульптурної пластики та 
простору, а також факторів сприйняття усіх видів скульптурних композицій 
(фігуративна, абстрактна, багатофігурна та інші) статичного характеру 
розміщення в основних типах міського простору. Також у подальшому 
застосуванні та удосконаленні в навчальному процесі за темою «Синтез 
мистецтв» у навчальній програмі курсу «Синтез мистецтв в інтер’єрі» та програмі 
підготовки фахівців за спеціальністю 022 «Дизайн» та 191 «Архітектура». 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ МОНУМЕНТАЛЬНО-

ДЕКОРАТИВНОЙ СКУЛЬПТУРЫ И ОТКРЫТОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРОСТРАНСТВА 

 
Учитывая особенности соотношения открытого общественного пространства 

архитектурной среды и монументально-декоративной скульптуры, в статье 
рассмотрены основные закономерности взаимосвязи скульптуры и городского 
пространства. Также выявлена и проанализована важность учета основных 
факторов, которые влияют на восприятие скульптурной композиции в любом типе 
городского пространства: масштабное соотношение, способы размещения, 
формирования среды, обобщение силуета, детализация и восприятие 
выразительности силуета скульптуры в конкретных пространственных ситуациях. 
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Систематизация информационных источников касательно обозначенной темы 
выявила важность учета основных факторов восприятия скульптурной пластики в 
пространстве. В процессе исследования основных существующих теорий, 
методики, научных подходов, приёмов, исторического и практического опыта 
взаимосвязи скульптурной пластики с открытым общественным пространством 
архитектурной среды, выявлено общие закономерности восприятия скульптуры – 
её масштабного соотношения с пространством, способы размещения скульптуры, 
формирования среды, а также отдельные закономерности – обобщения силуета, 
детализации и пластического качества, выразительности силуета в зависимости от 
направлений восприятия скульптуры при её внедрении в архитектурную среду. 

В результате исследования и анализа сделан общий вывод: монументально-
декоративная скульптура, которая внедряется в городскую среду, неразрывно 
связана с общественным пространством и потому обладает особыми качествами и 
средствами выражения, которые позволяют создать общий синтетический 
архитектурно-художественный образ пространства на новом качественном уровне 
для создания общей композиционной целостности и формирования единого 
пространственно-пластического ансамбля в архитектурной среде. 

Ключевые слова: монументально-декоративная скульптура; открытое 
общественное пространство; архитектурная среда; закономерности 
взаимосвязи; масштабное соотношение; обобщение силуета; детализация. 
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REGULARITIES OF RELATIONSHIP OF MONUMENTAL-DECORATIVE 

SCULPTURE AND OPEN PUBLIC SPACE 
 

Taking into account the peculiarities of the relationship between the open public 
space of the architectural environment and the monumental and decorative sculpture, the 
article examines the main patterns of the relationship between sculpture and urban space. 
It also identified and analyzed the importance of taking into account the main factors that 
affect the perception of a sculptural composition in any type of urban space: scale ratio, 
methods of placement, formation of the environment, generalization of the silhouette, 
detailing and perception of the expressiveness of the silhouette of a sculpture in specific 
spatial situations. The analysis and systematization of information sources of a theoretical 
and practical nature regarding the designated topic highlighted the current state of the 
problem of the relationship between sculpture and the open public space of the 
architectural environment, revealed the importance of taking into account the main factors 
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in the perception of sculptural plastic in space. In the process of studying the main existing 
theories, methods, scientific approaches, techniques, historical and practical experience of 
the relationship between sculptural sculpture and the open public space of the architectural 
environment, general patterns of perception of sculpture – its scale relationship with space, 
ways of placing sculptures, shaping the environment, as well as individual regularities – 
generalizations of the silhouette, detail and plastic quality, expressiveness of the silhouette, 
depending on the directions of perception of the sculpture when it is introduced into the 
architectural environment. 

As a result of research and analysis, a general conclusion was made: monumental 
and decorative sculpture, which is introduced into the urban environment, is inextricably 
linked with public space and therefore has special qualities and means of expression that 
allow you to create a general synthetic architectural and artistic image of space at a new 
qualitative level to create general compositional integrity and the formation of a single 
spatial-plastic ensemble in the architectural environment. 

Key words: monumental and decorative sculpture; open public space; architectural 
environment; patterns of interconnection; scale ratio; generalization of the silhouette; 
detailing. 
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АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ЩО СПРИЯЛИ ВИНИКНЕННЮ  

ПІДЗЕМНИХ КОМПЛЕКСІВ 
 

Розглянуто історичні особливості освоєння підземного простору. 
Проаналізовано причини, що зумовили виникнення підземних споруд. Визначені 
основні чинники, що вплинули на зародження та формування підземного 
простору. Отримані дані слугуватимуть частиною дисертаційного 
дослідження закордонного досвіду освоєння підземного простору. 

Ключові слова: підземні споруди; підземна урбаністика; підземне житло; 
підземний простір; печери; культові споруди; фортифікаційні споруди. 

 
Актуальність теми. Людська діяльність в підземному просторі була 

різноманітною з давніх часів та у більшості випадків походила виключно з  
практичних міркувань. Освоєння підземного простору було зумовлене двома 
моментами: необхідністю забезпечення надійних, захищених від зовнішніх 
впливів конструкцій, придатних для існування, та необхідністю добування 
корисних копалин для створення знарядь праці. Протягом тривалого часу люди 
були задоволені облаштуванням житла у природно утворених печерах, проте з 
часом через стрімке зростання населення, а, отже, і зростаючою потребою у 
комфорті, люди були вимушені шукати нові форми придатні для існування, 
зокрема штучні підземні житла.  

Аналіз наукових праць за темою. Серед науковців, що займалися 
питанням особливостей історичного розвитку підземного простору варто 
виділити роботи Конюхова Д.С. [1], Слукіна В.М.[2], Куриленко А.Г.[3], Гайко 
Г.І.[4,5], Картозії Б.А.[6], Праслова В.О.[7], Аношкін В.С. [8], Бобровський 
Т.А.[9], Пономарьов А.Б.[10], Винников Ю.Л. [10], Раппопорт П.А. 
[11],Голубєв Г.Є.[12], Хана Адміраала та Антонії Корнаро [13], Воута Броера 
[14]. 

Мета статті полягає у визначенні основних чинників, що вплинули на 
історичне зародження та розвиток штучно створеного підземного простору. 

Виклад основного матеріалу. Середовище існування, обране людиною 
для життя або штучно створене, або установлене природнім шляхом, покликане 
задовольнити її потреби: фізико-біологічні, психологічні та духовні. У разі 
деформації середовища існування під зовнішнім чи внутрішнім впливом, 
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людина вимушена обирати: загинути внаслідок фізичного дискомфорту, не в 
змозі задовольнити базові потреби у воді та їжі, опинитися під загрозою 
винищення ворогом чи змінити умови власного життя шляхом змін середовища 
існування за допомогою технологічних прогресивних рішень. Освоєння 
підземного простору та будівництво підземних споруд дало можливість 
відновити фізичний комфорт у новому середовищі існування[2].   

Печери слугували захистом від дискомфортних кліматичних умов, 
надійним сховищем від хижаків та войовничих сусідів. До їх стрімкого 
освоєння спонукали циклічні зміни клімату та стихійні лиха, що були 
притаманні територіям В’єтнаму у епоху неоліту. Як наслідок, заболочення 
рівнинної території стало причиною освоєння гірських районів. Заселенню 
природньо створених печер сприяло поєднання в об’ємі певних умов: 
морфологічних, гігієнічних, гідрологічних та мікрокліматичних. Серед 
морфологічних умов особливо варто виділити форму входу (горизонтальна, з 
нахилом, вертикальна), форму основних об’ємів (прямокутник, коло), 
розгалуженість та протяжність. Зі збільшенням кількості населення починає 
виникати нестача природніх печер, що здатні задовольнити базовий рівень 
комфорту. Відбувається перехід до спорудження штучного підземного житла, 
що пов’язаний зі зміною способів виробництва – переходу від збирання та 
полювання до пастухування та землеробства. Пошук нових форм та об’ємів був 
зумовлений ростом первісних общин та досвідом використання природніх 
печер у якості середовища існування[2,11].  

Серед перших штучно створених підземних споруд придатних для 
проживання особливу увагу варто приділити містам-дублікатам на території 
сучасного Ізраїлю: Тель Беєр-Шева (рис.1.1), що знаходиться у 70 км від 
Єрусалиму, та Бір-Абу-Матар (рис.2.1, 2.2). Обидва міста мають розгалужену 
структуру в плані, що за допомогою тунелів поєднує між собою шахти, печери, 
сходи, внутрішні приміщення та колодязі (рис. 1.2). Штучно створені житлові 
печери сферичної форми були забезпечені ходами, так званими коридорами, що 
були з’єднані з галереями розташованими на глибині близько 10 м. Підземні 
будівлі мали у плані одну центральну кімнату, що сполучалася з іншими 10 
кімнатами, розташованими навколо неї. Житлові споруди у поселенні Абу-
Матар складалися з однієї прямокутної кімнати, вхід до якої забезпечувався 
через горизонтальний тунель. Незабаром стеля цих житлових одиниць 
обвалилася, що спонукало до зведення будинків іншого типу з круглими або 
овальними у плані кімнатами, розміри котрих не перевищували 3,5х4,0 метри. 
Була збільшена глибина залягання цих будівель, за рахунок чого потовщився 
шар ґрунту між стелею та поверхнею. Кімнати були сполучені тунелями, один з 
яких сполучався з центральної вертикальною шахтою та вів на поверхню. 
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Підземне середовище існування було забезпечене складськими приміщеннями 
для зберігання продовольства, води, знарядь праці та побуту. Організація 
житлового середовища у містах-дублікатах забезпечувалася чітким 
функціональним зонуванням та плануванням простору[15,16,17]. 

 

  
Рис. 2.1. Генеральний план підземного 
поселення Бір-Абу-Матар 

Рис. 2.2. Один з горизонтальних входів у 
поселення Бір-Абу-Матар 

 

 

Рис. 1.1. План поселення Тель-Беєр-Шева Рис. 1.2. Розріз підземного водного резервуару 
у поселенні Тель-Беєр-Шева 
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 Розвиток культури великих спільнот сприяв появі релігійно-культових та 
громадських споруд. У підземних містах влаштовувалися храми, зали для 
зборів. Підземний простір почав використовуватися з погребально-
меморіальною метою, а поховальні споруди виконували згідно з 
представленнями про структуру підземного світу. Найбільш відомі погребальні 
структури, гробниці Стародавнього Єгипту, відтворювали уявлення єгиптян 
про множинність підземних об’єктів, відбиваючи релігійні канони та приписи 
віри. Прагнення відтворити модель аналогічного середовища існування 
померлого в земному житті втілилося у будівництві погребальних камер, які 
імітували наземний житловий простір. Деякі погребальні камери 
використовувалися одноразово, інші були здатні забезпечити династичні 
поховання, але існували й такі, доступ до яких міг бути постійним, а місце 
поховання згодом ставало місцем поклоніння. Визначними погребальними 
комплексами є структури великої складності: підземний простір пірамід 
Джосера (рис.3.1, 3.2), Хеопса (рис.4.1, 4.2), скальні гробниці Долини царів, 
некрополь Ком-ель-Шугаф у Александрії [2,18,19]. 

 

  
Рис. 3.1. Перспективний розріз піраміди 
Джосера 

Рис. 3.2. Поздовжній розріз піраміди 
Джосера 

  

  
Рис. 4.1. Перспективний розріз піраміди 
Хеопса 

Рис. 4.2. Поперечний розріз піраміди Хеопса 
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 Одна з найперших та основних функцій будь-якого середовища 
існування – захисна. Підземні сховища, комунікаційні шляхи, арсенали та 
склади зброї влаштовувалися на території фортець, замків та під оборонними 
стінами міст. За допомогою цих споруд вирішувався ряд завдань: приховане 
водопостачання, забезпечення непомітного відходу військ, доставки 
боєприпасів, зброї та підкріплення, забезпечення продовольством та водою. 
Зазвичай вежі, арсенали, казарми та інші приміщення були поєднані між собою 
підземними ходами – коридорами та галереями. У випадку небезпеки функцію 
сховища могли виконати будь-які підземні споруди, проте у містах 
створювалися спеціальні підземелля, що розвивалися у двох напрямках: 
збереження життів та майна місцевих жителів в умовах лих, а також 
збереження культів і способу життя переслідуваних груп населення[2].  

 
Рис. 5.1. Генеральний план підземної частини м. Наур 

 
 

 
Рис. 5.2. Зображення однієї з вулиць 
підземного міста 

Рис. 5.3. Площа на перетині кількох вулиць 
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Підземне місто Наур (рис. 5.1) у Франції слугує прикладом міста-
дубліката, що було зведене під земною поверхнею з ціллю збереження життів 
та майна міського населення. Місто налічувало близько 28 галерей шириною 
1,5-2м і 300 гротів з висотою склепінь біля 2 метрів. Підземне поселення 
розраховане на 3 тисячі жителів наземного м. Наур разом з домашньою 
худобою, запасами води та їжі, котрих мало вистачити щонайменше на три 
місяці. У катакомбах були обладнані окремі житлові одиниці для кожної сім’ї. 
На перехресті галерей-вулиць (рис. 5.2) були створені міські площі (рис. 5.3), 
що становили близько 60 метрів у діаметрі та до 25 метрів у висоту. 
Розміщувалися також церква, розрахована на одночасне перебування у ній 400 
чоловік, зала суду та в’язниця, загони для домашнього скоту та амбари[20].  
 Важливим питанням в освоєнні підземного простору стало питання 
інженерних комунікацій. Системи водовідведення та водопостачання були 
відомі ще з часів неоліту та з розвитком технологій почали обладнуватися 
дренажні канали. Опалювальні канали, влаштовані під землею, були частиною 
складної опалювальної системи у спорудах Стародавнього Риму. Підземний 
тунель Клоака Максима виконував функцію як дренажного каналу, так і 
збірника каналізаційних стоків. Похилі і вертикальні канали невеликого 
перерізу прокладалися у підземних галереях, глибоких підвалах та у 
погребальних комплексах для забезпечення ефективної вентиляції. Такі 
вентиляційні системи використовувалися у єгипетських гробницях та 
погребальних галереях. У раніше згаданому місті Наур функціонувала складна 
вентиляційна система, вертикальні канали якої виходили з підземної поверхні 
на земну з жаровень та кухень у димоходи діаметром близько 1 м, що були 
замасковані на поверхні. Продумане розташування вентиляційних каналів та 
різні розміри їх перетинів, що виходили з підземелля Гваліорської цитаделі 
(Індія), забезпечували кондиціонування повітря. Протягом тисячоліть 
вдосконалювалася підземна каналізаційна система, що здійснювалася за 
допомогою колодязів, труб і каналів, викладених камінням та цеглою[2].     

Висновок.  Аналіз історичних досліджень розвитку підземного 
будівництва показав, що активне освоєння підземного простору зумовлене 
рядом причин: причини кліматичного характеру (жаркий та сухий клімат); 
формування крупних спільнот, що пов’язані спільною господарсько-побутовою 
діяльністю; релігійно-культові; військові; інженерно-технологічні. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПОДЗЕМНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 
В статье рассмотрены исторические особенности освоения подземного 

пространства. Проанализированы причины, обусловившие возникновение 
подземных сооружений. Определены основные факторы, повлиявшие на 
зарождение и формирование подземного пространства. Полученные данные 
будут служить частью диссертационного исследования зарубежного опыта 
освоения подземного пространства. 

Ключевые слова: подземные постройки; подземная урбанистика; 
подземное жилье; подземное пространство; пещеры; культовые постройки; 
фортификационные сооружения. 
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ANALYSIS OF FACTORS THAT CONTRIBUTED TO  
THE OCCURRENCE OF UNDERGROUND COMPLEXES 

 
The article considers the historical features of the development of underground 
space. The reasons that led to the emergence of underground structures are analyzed. 
The main factors that influenced the origin and formation of underground space are 
identified. The obtained data will serve as a part of the dissertation research. Human 
activity in the underground space has been diverse since ancient times and in most 
cases came solely for practical reasons. The development of underground space was 
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due to two factors: the need to provide reliable, protected from external influences of 
structures suitable for existence, and the need to extract minerals to create tools. For 
a long time, people were satisfied with housing in naturally formed caves, but over 
time, due to rapid population growth and, consequently, the growing need for 
comfort, people were forced to look for new forms of living, including artificial 
underground housing. The habitat chosen by man for life is either artificially created 
or established naturally, designed to meet its needs: physical and biological, 
psychological and spiritual. In case of deformation of the habitat under external or 
internal influence, a person is forced to choose: to die due to physical discomfort, 
unable to meet basic needs for water and food, threatened with extinction by the 
enemy or change their living conditions by changing habitats with technological 
progressive solutions. Development of underground space and construction of 
underground structures made it possible to restore physical comfort in a new 
environment.  

Key words: underground constructions; underground urban planning; 
underground dwelling; underground space; caves; cult constructions; fortifications. 
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АНАЛІЗ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МАЛОДАНИЛІВСЬКОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ДЛЯ 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАЛЬШИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРОЕКТУВАННЯ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОСЕЛЕНЬ 

 
Нещодавно вступили в силу нові законодавчі зміни, які наголошують, що 

територіальні громади мають однакові повноваження та можливості [1]. 
Нові політичні реформи  передбачають вихід на новий рівень та якісні зміни 
для територіальних громад. Тому надважливо, саме зараз визначити основні  
стратегічні завдання для розвитку соціальних, економічних, екологічних, 
енергоефективних та містобудівних умов. Тому, в статті проаналізовано 
Стратегію розвитку Малоданилівської селищної територіальної громади на 
період до 2025 року, виявлено характерні показники (сильні та слабкі сторони, 
можливості та загрози), досліджено планувальну структуру, та виявлено 
потенційні можливості для подальшого проектування енергоефективних 
екологічних поселень на території Малоданилівської територіальної громади, 
Харківського (колишнього Дергачівського) району, Харківської області. 

Ключові слова: територіальна громада; стратегія розвитку; 
енергоефективне екологічне поселення. 

 
Вступ. Спостерігається різкий приріст питомої ваги міського населення в 

усьому світі, і Україна нажаль, не є винятком. Аналізуючи дослідження ООН-
Хабітат близько половини світового населення житиме в міських районах, і, за 
прогнозами, до 2050 року ця частка збільшиться на 66% [2]. Відомо, що 
високий рівень урбанізації негативно впливає на навколишнє природне 
середовище, створюючи передумови виникнення техногенних катастроф, 
руйнування біосфери, виснаження природних ресурсів, що в свою чергу 
призводить до серйозних незворотних екологічних катастроф. Також, сучасні 
містобудівні утворення спричиняють соціальну ізоляцію, та спонукають до 
автомобільної залежності, тим самим, завдаючи неякісні житлові умови для 
населення. Тому, на сьогоднішній день, головною метою для планувальників та 
урбаністів, є забезпечення населення якісними та необхідними умовами для 
комфортного життя, відтворення основних елементів природного середовища 
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та збереження екологічного балансу. Одним із яскравих прикладів того, як 
можна вирішити гострі екологічні проблеми пов’язані з високим рівнем 
урбанізації та не загрожувати майбутньому планети, є створення 
енергоефективних екологічних поселень, які будуть забезпечувати сприятливі 
та комфортні житлові умови для населення.  

Так, як, територіальні громади переходять на новий етап свого існування, й 
крім того, отримали повноваження [3; 4; 5], відповідно до яких несуть 
відповідальність перед своїми мешканцями [6], доцільно було б почати 
розвивати рух енергоефективних екологічних поселень саме на цих територіях.  

Аналіз останніх публікацій та постановка задачі.  
Якщо розглянути думки видатних вчених, стосовно руху та розвитку 

енергоефективних екологічних поселень, то виявляється, що реалізація даних 
містобудівних утворень являється спірним питанням. Наприклад 
американський планувальник Вільям Фултон поставив під сумнів рух Нового 
урбанізму та «екологічної» сільської забудови, яка стрімко почала розвивалася 
в США на початку 1980-х років та замислився щодо питання екологічні 
спільноти, які можуть успішно конкурувати на фінансовому та соціально-
економічному ринку 1990-х років, і при цьому вирішувати проблеми 
автоматичного орієнтування [7].  

Річард Реєстр - один з визначних світових вчених у галузі екологічного 
проектування та планування, наголошує на тому що «правильно спроектовані 
екологічні містобудівні утворення насправді можуть відтворювати ґрунти, 
сприяти розвитку біорізноманіття, відновлювати землі та води та отримувати 
чистий прибуток для екологічного здоров'я Землі» [8].  

Підтримуючи думку Річарда Реєстра, Ян Мартін Банг розробив 
практичний посібник для урбаністів, щодо проектування екопоселень [9], в якій 
детально описав передумови формування та історію руху «екопоселень», 
розкрив планувальні рішення щодо просторового розвитку територій та 
конструктивні рішення будинків, використання природних будівельних 
матеріалів, водопостачання та водовідведення, впровадження альтернативних 
джерел енергії, а також ведення сільського господарства і виробництва 
продуктів харчування. Крім того, він надає покрокову інструкцію щодо 
реалізації усіх заходів.  

Отже, інтерес вчених щодо розробки теоретичних та практичних методів 
щодо подальшої реалізації енергоефективних екологічних поселень, які будуть 
спроектовані з урахуванням усіх планувальних заходів, будівельних норм та 
стандартів, включаючи такі сфери: екологію, зелене будівництво, ландшафтне 
планування, урбаністику, екологічний дизайн з кожним роком все більше 
підсилюється, і це означає, що цей напрямок необхідно удосконалювати, 
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розвивати та впроваджувати в Стратегічні цілі громад, а надалі реалізувати ці 
задуми. 

Метою публікації є виявлення потенційних можливостей щодо 
подальшого проектування енергоефективних екологічних поселень з 
урахуванням характерних показників, які представлені в Стратегії розвитку 
Малоданилівської територіальної громади на період до 2025 року [10]. 

Для досягнення поставленої мети, необхідно вирішити наступні завдання: 
1. Проаналізувати Стратегію розвитку Малоданилівської 

територіальної громади на період до 2025 року; 
2. Дослідити планувальну структуру громади; 
3. Виявити потенційні можливості для проектування 

енергоефективних екологічних поселень на території Малоданилівської 
територіальної громади в Харківській області. 

Виклад основного матеріалу. Стратегія розвитку територіальних громад 
повною мірою спрямована на позитивні зміни у соціальній та економічній 
сферах, покращення якості життя кожного мешканця громади, розвиток 
інфраструктури території громади та зміцнення бізнес середовища, освітнє та 
культурне зростання, залучення інвесторів, туристів.  

Під час дослідження стратегії розвитку територіальної громади значну 
увагу слід приділити визначенню сильних та слабких сторін, а також 
визначенню можливостей та загроз, які слугуватимуть поштовхом для 
досягнення нових стратегічних цілей та реалізації проектів. 

Враховуючи вищесказане, в табл. 1 зібрані показники, які  показують 
сильні сторони Малоданилівської територіальної громади. 

Основні сильні й слабкі сторони щодо розвитку Малоданилівської 
селищної територіальної громади формують можливості розвитку громади як 
енергоефективні екологічні поселення , головними з яких є: 

- розвиток промислової індустрії, щодо виготовлення та продажу 
екологічної продукції (сири, молоко, мед, м’ясо, равлики); 

- впровадження екотуризму та збільшення попиту на об’єкти готельного 
господарства; 

- залучення зовнішніх туристичних потоків до занять кінним спортом та 
участі в змаганнях;  

- розробка інвестиційних проектів та участь у конкурсах з надання 
державної підтримки чи грантів;  

- розвиток інфраструктури кільцевої дороги що межує з громадою;  
- впровадження національних програм для розвитку підприємництва; 
- розробка системи поводження та переробки з твердих побутових 

відходів; 
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- популяризація екологічних та енергоефективних аспектів в розвитку 
громади;  

- налагодження зв’язків з іншими громадами та використання їхнього 
досвіду; 

- покращення послуг соціального захисту вразливих верств населення; 
- відновлення території Харківської державної зооветеринарної академії на 

сучасний кампус західного типу, де студенти та викладачі зможуть повністю 
зосередитися на навчальному процесі; 

- створення сучасних іподромних комплексів, які містять наступні 
структурні елементи: об’ємні споруди (кінноспортивні, видовищні, господарчі, 
ветеринарні), головне спортивне ядро (іподромне поле), відкриті 
кінноспортивні майданчики, спортивні поля, комплекс для розваг та 
відпочинку; 

- створення енергоефективних екологічних поселень (містобудівні 
утворення, з екологічною котеджною забудовою, лікувально-оздоровчими, 
освітніми закладами та підприємствами, які не завдають шкоди (вирощування 
органічної продукції, розведення та ловля риби, виробництво шовку)) на 
берегах існуючих водойм; 

- облаштування та благоустрій водних об’єктів громади; 
- розвиток інфраструктури для зимових видів спорту. 

 
Таблиця 1. 

Сильні сторони щодо утворення Малоданилівської селищної 
територіальної громади 

№ п.п Найменування показника Результат 
1 2 3 

1 Відстань до міста Харків 5 км 

2 Налагоджені транспортні зв’язки автобуси, залізничний транспорт 

3 Екопарк Фельдмана розвиток екологічного туризму 

4 Великий водний потенціал Лопань, Лозовенька; водосховище: 
Лозовеньківське; 2 ставки в с. 
Караван; озеро; 2 ставки в с. Лісне 

5 Система обслуговування мережа підприємств та торгових 
центрів на території громади, 
готельна інфраструктура 

6 Розважальна система декілька кінно-спортивних шкіл, які 
надають розважальні та оздоровчі 
послуги 

7 Заклади освіти вищій навчальний заклад на 
території - Харківська державна 
зооветеринарна академія 

8 Рекреаційні зони з листяними та хвойними породами 
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1 2 3 
9 Органи місцевого самоврядування відкритість та активність органів 

місцевого самоврядування громади 
до співпраці з мешканцями, 
підприємцями та підприємствами 

 
Крім сильних сторін є декілька слабких, що наведені в табл. 2.  

Таблиця 2.  
Слабкі сторони, які негативно впливають на розвиток Малоданилівської 

селищної територіальної громади 
№ 
п.п 

Найменування показника Результат 

1 2 3 
1 Транзит сміттєвозів через територію 

громади 
руйнування дорожнього покриття, 
підвищення аварійних ситуацій, 
спричинення шуму та неприємного 
запаху 

2 Зношеність водопроводу та каналізації, 
аварійний стан очисних споруд 

низька та незадовільна якість питної 
води, забруднення стічних вод, 
некерована екологічна та санітарно-
епідеміологічна ситуація 

3 Нерівномірна подача води, незабезпечення 
питною водою 

застоювання, виникнення бактерій та 
поширення інфекційних захворювань 
серед населення 

4 Низька активність основної частини 
населення 

необ’єктивність при прийнятті 
рішень 

5 Недостатнє транспортне сполучення між 
населеними пунктами громади 

витрати часу та коштів мешканців 

6 Відсутність повної інформації про громаду перешкоди для залучення інвесторів 
7 Неефективна система поводження з 

твердими побутовими відходами 
високий рівень забруднення 
навколишнього природного 
середовища, несанкціоновані 
сміттєзвалища 

 
Але можливості формують і загрози для створення енергоефективних 

екологічних поселень на території Малоданилівської селищної територіальної 
громади і представлені: 

- працевлаштування за межами громади; 
- гостра екологічна ситуація, спричинена поганою якістю води та 

незадовільним станом очисних споруд; 
- нестабільна економічна та політична ситуація в Україні; 
- наближеність Харківської області до зони АТО; 
- демографічна криза в країні (висока смертність); 
- зростання тарифів на комунальні послуги (газо-, електро- та 

теплопостачання).  
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Дослідження зазначеної вище Стратегії є актуальними для виявлення 
закономірностей побудови архітектурно-містобудівних принципів 
енергоефективних екологічних поселень, які обумовлені насамперед 
загальними законами природи, такими як: 

- принцип функціональної комфортності, до якого належить зручність 
перебування людей, що дає можливість вибору різноманітних видів 
життєдіяльності та формують необхідні умови проживання на території 
поселення; 

- принцип природної єдності, що формується відповідно до просторових 
рішень енергоефективних екологічних поселень, які формують зв’язок з 
природним середовищем; 

- принцип біопозитивних інтеграцій полягає в об'єднанні природного 
середовища з містобудівними рішеннями за допомогою біотичних передумов 
[11]; 

- принцип ландшафтних цінностей, який базується на особливостях 
природних властивостей земельної ділянки; 

- принцип кліматичних умов, передбачає вибір зон, які є захищеними від 
сильних вітрів, але в той же час є добре провітрюваними та інсоляційними 
протягом всього року; 

- принцип стійкості природних систем та біорізноманіття, є невід'ємним 
компонентом, який включає високий рівень озеленення  та природних 
елементів ландшафту; 

- принцип гідросфери, полягає в забезпеченні територій поверхневими та 
підземними водами. 

Наступним етапом дослідження є виявлення характерних показників 
Малоданилівської територіальної громади, які відображають історично та 
природно сформовану структуру та перспективні шляхи (можливості) щодо 
вдосконалення, та застосування вищезазначених принципів енергоефективних 
екологічних поселень. 

Формування транспортного каркасу території Малоданилівської селищної 
територіальної громади, як основи структурно-планувальної  організації 
території, необхідно здійснювати на основі існуючої вулично-дорожньої мережі 
(рис.1). Існуюча планувальна структура території громади – лінійна, 
сформована вздовж річки Лозовенька. Головні вулиці, поєднують населені 
пункти громади, а також прилеглі до вулиць структурні утворення з 
автомагістраллю державного значення, окружною дорогою м. Харкова, 
районним та обласним центром. Через Малу Данилівку проходять дві 
залізничні станції — Підміська та Лозовенька.  
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Архітектурно-планувальна структура території громади і її планувальна 
організація підпорядкована особливостям природного оточення. Існуюча 
забудова в населених пунктах територіальної громади представлена переважно 
приватними спорудами (котеджі, дуплекси, садові будинки), але, в смт. Мала 
Данилівка та с. Черкаська Лозова розташовані  двоповерхові та п’ятиповерхові 
житлові будинки.  

 

 

Великий водний потенціал представлений річками Лопань та Лозовенька; 
водосховище Лозовеньківське; 2 ставки в с. Караван; 2 ставки в с. Лісне; озеро 
на території Харківської державної зооветеринарної академії, що дозволяє 
створити рекреаційні зони і покращити комфорт мешканців. 

  
Умовні позначення: 

- вулиці та дороги 
- сільськогосподарські землі 
- рекреаційні землі 

 

Умовні позначення: 
- існуюча забудова 
- сільськогосподарські землі 
- рекреаційні землі 

 

  
Умовні позначення: 

- річки, озера, ставки, 
водосховище 
- сільськогосподарські землі 
- рекреаційні землі 

 

Умовні позначення: 
- залізничні сполучення 
- сільськогосподарські землі 
- рекреаційні землі 

Рис. 1. Планувальна структура Малоданилівської територіальної громади 
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Важливим кроком у формуванні позитивного інвестиційного іміджу 
громади є стало приєднання до європейської ініціативи «Угода мерів» [12] 
наприкінці 2018 року. Метою європейської ініціативи є скорочення викиди СО2 
щонайменше на 40% до 2030 року шляхом  підвищення енергоефективності та 
використання відновлюваних джерел енергії, підвищення стійкості міст 
шляхом адаптації до зміни клімату, розширити співпрацю між місцевим та 
регіональними органами влади для забезпечення громадян безпечними, 
стійкими та фінансово доступними джерелами енергії.  

Виходячи з цього, доцільно було б організувати енергоефективне 
екологічне поселення на території громади. Тому необхідно виявити потенційні 
можливості для проектування енергоефективних екологічних поселень на 
території Малоданилівської територіальної громади в Харківській області 
(рисунок 2).  

На території Малоданилівської територіальної громади розташовується 
незареєстровані (вільні від забудови та не приватизовані) ділянки як потенційні 
можливості для проектування енергоефективних екологічних поселень (рис.3). 

Тому, основними передумовами для організації даних містобудівних 
утворень є: наявність рекреаційних та водних зон, віддаленість від центру 
населеного пункту, та промислових підприємств. 

 
Умовні позначення: 

- межі Малоданилівської територіальної громади 
 

Рис. 2. Межі Малоданилівської територіальної громади [13]: селище міського типу 
Мала Данилівка; село Черкаська Лозова; селище Лісне;  село Лужок; село Караван; село 

Чайківка; село Зайченки. 
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Умовні позначення: 

- незареєстровані ділянки в 
Малоданилівській територіальній громаді (можливі території для проектування) 

 

Рис. 3. Незареєстровані ділянки в Малоданилівській територіальній громаді [13] 
 

Висновки. 1. Проаналізувавши Стратегію розвитку Малоданилівської 
територіальної громади на період до 2025 року, було виявлено, характерні 
показники, які мають значний потенціал. Отже, завдяки соціальним 
платформам та взаємозв’язку (бізнес + влада + громада) можна певною мірою 
спрогнозувати розвиток територіальної громади на майбутнє, і відтак, 
реалізувати стратегічні цілі та завдання, які сприятимуть подальшому розвитку. 

Однією з цілей, на шляху щодо екологічного відновлення та захисту 
навколишнього природного середовища громади є розвиток енергоефективних 
екологічних поселень, які будуть спроектовані з урахуванням усіх 
планувальних заходів, будівельних норм та стандартів. 

2. Дослідивши планувальну структуру громади, було виявлено, що 
територія має величезний природних потенціал, так як в громаді протікає річка 
Лопань, в яку впадає ліва притока ріки Лозовенька та Лозовеньківське 
водосховище, та рекреаційні зони включаючи хвойні та листяні породи дерева, 
тому доцільно популяризувати екологічний розвиток громади, 
сконцентрувавши увагу на екотуризмі, та створенні енергоефективних 
екологічних поселень. Територія громади також має вигідне географічне 
розташування, так, як поруч розташована окружна дорога, та дві залізничні 
станції пасажирського сполучення.  
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3. Виявлено потенційні можливості для проектування 
енергоефективних екологічних поселень на території Малоданилівської 
територіальної громади в Харківській області, які розмішуються в південній 
частині  вздовж Лозовеньківського водосховища, захищені зеленими 
насадженнями, найбільше підходять для проектування та подальшої організації 
енергоефективних екологічних поселень, так, як вони повинні бути 
спроектовані з урахуванням особливостей рельєфу та місцевих кліматичних 
умов для раціонального застосування альтернативних джерел енергії. Також 
при проектуванні житлових будинків необхідно використовувати інноваційні 
технології та інженерні рішення з метою економії енергії та скорочення 
негативних викидів в оточуюче середовище.  
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АНАЛИЗ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МАЛОДАНИЛОВСКОЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ГРОМАДЫ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ 
 

Недавно вступили в силу новые законодательные изменения, которые 
отмечают, что территориальные общины имеют одинаковые полномочия и 
возможности. Новые политические реформы предусматривают выход на новый 
уровень и качественные изменения для территориальных громад. Поэтому 
крайне важно, именно сейчас определить основные стратегические задачи для 
развития социальных, экономических, экологических, энергоэффективных и 
градостроительных условий. Поэтому, в статье проанализировано Стратегию 
развития Малоданиловской территориальной громады на период до 2025 года, 
выявлены характерные показатели (сильные и слабые стороны, возможности и 
угрозы), исследованы планировочную структуру, и выявлены потенциальные 
возможности для дальнейшего проектирования энергоэффективных 
экологических поселений на территории Малоданиловской территориальной 
громады, Харьковского (бывшем Дергачевского) района, Харьковской области. 

Ключевые слова: территориальная громада; стратегия развития; 
энергоэффективное экологическое поселение. 
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ANALYSIS OF THE STRATEGY OF DEVELOPMENT OF 

MALODANILIVSKA TERRITORIAL COMMUNITY IN THE KHARKIV 
REGION TO DETERMINE FURTHER POSSIBILITIES TO DESIGN OF 

ENERGY EFFICIENT ECOLOGICAL SETTLEMENTS 
 

There is a sharp increase in the share of urban population around the world, 
and Ukraine, unfortunately, is no exception. Analyzing the UN-Habitat study [1], 
about half of the world's population will live in urban areas, and by 2050 this share is 
projected to increase by 66%. It is known that a high level of urbanization has a 
negative impact on the environment, creating the preconditions for man-made 
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disasters, destruction of the biosphere, depletion of natural resources, which in turn 
leads to serious irreversible environmental disasters. Also, modern urban planning 
formations cause social isolation and encourage car dependence, thus creating poor 
living conditions for the population. Therefore, today, the main goal for planners and 
urban planners is to provide the population with quality and necessary conditions for 
a comfortable life, reproduction of basic elements of the natural environment and 
preservation of ecological balance. 

One of the clearest examples of how to solve acute environmental problems 
associated with a high level of urbanization and not threaten the future of the planet is 
the creation of energy-efficient ecological settlements that will provide favorable and 
comfortable living conditions for the population. 
New legislative changes have recently entered into force, emphasizing that local 
communities have the same powers and opportunities. New political reforms 
envisage reaching a new level and qualitative changes for territorial communities. 
Therefore, it is crucial to identify the main strategic objectives for the development of 
social, economic, environmental, energy efficient and urban conditions. For a 
detailed study, in the course of the article used such methods as: 
- method of strategic analysis (use of published materials of the development strategy 
of the Malodanilivka territorial community to determine measures for the period up 
to 2025); 
-method of urban planning and spatial analysis (determination of the features of the 
territories regarding the location of energy-efficient ecological settlements on the 
territory of the Malodanilivka territorial community, which are the most attractive, 
rational and ecological); 
- method of cartographic analysis (analysis of the public cadastral map of Ukraine 
(Public cadastral map of Ukraine) of Ukraine and town-planning substantiations). 

The Strategy of development of Malodanilivka settlement territorial 
community for the period up to 2025 is analyzed, characteristic indicators (strengths 
and weaknesses, opportunities and threats) are revealed, the planning structure is 
investigated, and potential opportunities for further design of energy efficient 
ecological settlements on the territory of Malodanilivka territorial community are 
revealed. former Dergachiv district), Kharkiv region. 

Keywords: territorial community; development of strategy; energy efficient 
ecological settlement. 
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ЗНАЧЕННЯ ДИЗАЙНУ В АРХІТЕКТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ  
ТА СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА 

 
Розглянуті питання дизайну, де розкривається його значення та функція 

інструментів в архітектурному середовищі, називаються задачі 
проектування, визначається місце дизайну в соціальному прогресі. 
Дослідження розкриває основні аспекти професії дизайнера в контексті 
сучасного середовища і культурної необхідності. Розглядається проблема 
інтеграції методів дизайну в соціум за допомогою принципів співучасті. 
Встановлена необхідна суспільству роль комунікатора, провідника нових 
технологій в обличчі дизайнера, що обумовлює специфіку методів 
проектування в цій професії. Пропонується рішення проблеми забезпечення 
архітектурного середовища и його предметного наповнення, ґрунтуючись на 
новітніх досягненнях техніки та гуманітарних наук. 

 
Ключові слова: співучасть; інструменти дизайну; стимулювання 

соціального прогресу; комунікації; персоналізація; архітектурне середовище.  
 
Постановка проблеми. Архітектурне середовище сьогодення – динамічний 

простір, що постійно реорганізується за рахунок дизайн-проектування, та його 
засобів. Його роль  займає першочергове місце в формуванні цілісного 
архітектурно обліку. Будь-які соціокультурні зміни у житті суспільства 
першочергово відображаються у дії дизайн-технологій і сприйнятті їх 
результатів соціумом. Тому постає проблема більш досконалого та 
поглибленого вивчення ролі дизайн-проектування задля прогнозованого 
керування його процесами у поліпшенні життєдіяльності людини в 
архітектурно-просторовому середовищі. 

Актуальність даного дослідження визначається наступним: перспективи 
реалізації концепції сталого розвитку сучасних міст, особливо у мегаполісах, 
прямо чи опосередковано пов'язані з використанням архітектурного дизайну та 
дизайн-технологій, і передбачають якісне цілеспрямоване поліпшення стану 
міської системи, та вимагають більш професійних підходів у архітектурно-
дизайнерському проектуванні. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати численних 
досліджень вказують на відсутність необхідної кількості теоретичних доробок у 
ролі дизайну з боку спеціалізованого впливу на унікальні локації архітектурно-
просторового середовища. Проте треба відокремити низку фундаментальних 
розробок в напрямах становлення поняття “дизайн”, яку  здійснили В. Волкова, 
Н. Ковешнікова, А. Лаврентьєв, В. Рунге, В. Сеньковський, С. Шумега. 
Культурологічні та психологічні аспекти дизайнерської діяльності, розглядають 
О. Барташевич, Л. Борисова, Н. Збаровська, І. Ілюшина, В. Кардаш, О. 
Кочережко, Н. Крижановська, С. Лемешев, К. Мілютіна, О. Павловська, Є. 
Полях, М. Сорокіна, О. Яцюк та інші. Естетичні аспекти дизайну досліджують 
В. Аронова, Ю. Борева, О. Колєснікова, Л. Левчук, В. Лозовий, М. Овсяннікова, 
О. Оніщенко, В. Панченко та інші. Філософсько-історичні аспекти становлення 
дизайн-освіти висвітлені в працях В. Волкової, В. Даниленка, Н. Певзнероми, 
А. Пригорницької, Р. Рінальді, В. Сеньковського, У. Тігоми.  

Отже, метою даної статті є виявлення особливостей інтеграції дизайн-
технологій в соціум та архітектурно-просторове середовище, задля цілісного 
взаємозв’язку і покращення стану соціокультурного життя. 

Результати та їх обґрунтування. Сучасну людину як особистість багато в 
чому формує середовище та культура споживання. Величезну роль у 
становленні культури споживання, в свою чергу, грають засоби дизайну. 
Дизайн, як продукт науково-технічного прогресу, є невід'ємною частиною 
системи, що склалася, яка має місце бути в культурному коді і частково 
створює його. У сучасному світі дизайнерська діяльність найчастіше має 
механічний характер: дизайнер виступає у ролі виробника, а не творця, цим 
продукуючи предмети «неживі», позбавлені культурної цінності, у ситуації 
перенасичення дійсності різного роду предметами та продуктами. Таке 
становище справ змушує суб'єкта бути не адресантом дизайну, а його 
споживачем. Адже творець звертається до людини за допомогою вираження 
себе та демонстрації власного бачення прекрасного, залишаючи можливість 
адресанту також «прожити» свій витвір, перенести власні статки та відчуття на 
основі отриманого повідомлення. Виходячи з цього, сучасний дизайн є 
прикладом так званого «зникнення реальності», заміни її нереальними 
шаблонними предметами, що призводить до циклічності, повторення та 
повернення старого. 

Цей процес можна описати як стирання кордонів між реальним і 
нереальним, реальним і несправжнім [1;19;21]. Фрейд називає подібні 
культурні процеси проявом загального несвідомого, тваринного інстинкту, 
стадного почуття, результатом яких стає переривання зв'язку речі, як 
відображення культури, зі своєю справжньою сутністю і сакральним змістом, а 



Містобудування та територіальне планування470

також нескінченне самовідтворення предметів, позбавлених, по суті, змісту. 
Проблема олюднення речей прийшла з появою промислового виробництва, 
конвеєра, речі перестали нести культурну цінність. Не в приклад культур 
минулого, де навіть найпростіші орнаменти палеоліту, або символічне 
зображення жінки, або колір – все є своєрідним символом з певним смисловим 
навантаженням. Дизайн та мистецтво нашого часу далекі від реальності, від 
реальної людини як носія духу (суб'єкта), навіть безпосередньо сам автор 
виступає як якийсь віртуальний простір, «щось», через яке транслюється 
«багатство» культури. У розриві із суспільством предмети втрачають свій 
еклектичний та спонтанний характер – знеособлюються. Людина – не 
особистість, предмет – безликий.  

Ф.Т. Мартинов говорить про змістовність речі як про необхідний 
компонент, що дозволяє олюднити предмет дизайну, така річ вбирає в себе 
численні культурні аспекти, складові особи її творця [10]. 

О.В.Князев визначає можливості впливу простору на людину як «фактор 
величезної емоційної сили, що втягує людину в кругообіг образів, переживань, 
відчуттів, що визначає матеріальне і духовне середовище людини» [7], з чого 
можна робити висновки про значення оточення та предметного середовища для 
людини. Продукти сучасного світу відрізняються переважанням утилітарного 
змісту, усіченістю, подібна локалізація та обмеженість не дозволяють у свою 
чергу особистості повноцінно виявляти свою сутність за допомогою даних 
продуктів. 

Цілісне, позбавлене деструктивних тенденцій проявлення навколишнього 
світу розвиває самосвідомість людини, сприяє визначенню меж свого «Я». 
Отже, спотворене прагматичною вузькістю та надмірністю навколишнє 
середовище аналогічно впливає на суб'єктів, що у ній [8]. С.А. Малахов 
зазначає, що на сьогодні спостерігається порушення балансу гуманітарно-
орієнтованих підходів та прагматичного відношення на користь прагматичного 
[8]. Сучасна середньостатистична річ наділена одноразовим характером, що 
впливає на людину, психіці якої властивий антропоморфізм, тобто уособлення 
предметів чи явищ, що виявляються навіть на рівні мовних номінацій. С.Г. 
Малишева у статті [9] говорить про втрату цінності предметів за ціною: 
«Дешеві предмети не мають історії, оскільки підлягають заміні при поломці. У 
такому антуражі саме життя починає здаватися злегка ненатуральним, наче 
зробленим з нафти, як пластмаса». В основі проблеми олюднення предметів 
можна побачити втрату, за словами Є.А. Рєпіної, такого ініціюючого фактора 
еволюції, як «випадковість», термін якої включає репресовані прогресистської 
наукою значення культури [12]. Наслідком заперечення даних чинників є 
спрощення предметної сфери, збіднення культури та втрата сенсу. Так, С.А. 
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Малахов говорить навіть про навмисне вилучення з процесу проектування 
конструктивних факторів: «Форма, «відвернена від функції», дозволяла 
розкрити чуттєву, інтуїтивну природу автора, зосередитися на таких 
властивостях форми, які проявляються на рівні підсвідомо, або раціонально 
вибудовуваної ритмічної, асоціативної, символічної теми («мелодії»)». 
Проектована форма має бути «анімована», тобто. надавати можливість впливу 
на себе та подальшу трансформацію, що зумовить її пожвавлення та олюднення 
[8].  

Професія дизайнера пов'язана із соціальною відповідальністю у будь-якому 
випадку, незалежно від методів та ступеня охоплення нею тих чи інших сторін 
життя людини. Відповідальність починається з суспільної та моральної позиції, 
що символізує подальшу діяльність дизайнера, а також розуміння користі 
створюваного дизайну для суспільного блага [9]. Тобто дизайн та його плоди 
мають всеосяжний характер, що визначає колосальну роль дизайну в 
соціальному прогресі за допомогою освітнього та виховного аспектів. Сьогодні 
особливо гостро стоїть питання про можливості вирішення проблем екології, 
збереження біорізноманіття та раціоналізації використання природних ресурсів. 
Вирішення проблеми збереження дендрологічних парків та ботанічних садів 
Т.Я. Вавілова та А.В. Кузіна бачать у дизайн-перетворенні. Ресурс екологічного 
туризму потребує залучення професіоналів, в тому числі і дизайнерів, для 
збільшення відвідуваності, що у свою чергу забезпечить резерв для подальших 
реконструкцій та модернізації [2]. Як про об'єкт градорегулювання та ресурс 
розвитку соціально-культурного простору Т.В. Каракова говорить про дизайн 
та його методи: «Перетворене середовище за допомогою методів 
середовищного дизайну стає ресурсом розвитку соціокультурного простору, а 
стан матеріально-просторового середовища міста, збереження та примноження 
його ціннісно-орієнтаційного середовища, архітектурної та ландшафтної 
композиції, колористичне та світлове оформлення та інші характеристики, що 
формують її споживчі якості, стають об'єктом місторегулювання» [6см]. 

Креативне мислення, що лежить в основі професії, дозволяє дизайнеру бути 
різнобічно розвиненим і визначає його вміння взаємодіяти, вивчати і проникати 
у сутність як суміжних, і альтернативних наук, і навіть вміння використовувати 
сукупність мистецтв [12;17;18;19]. Це дозволяє дизайнеру виступати сполучним 
елементом між вузькоспеціалізованими фахівцями при вирішенні певних 
проблем чи проектуванні та реалізації наукомістких проектів, забезпечувати 
дизайн самого процесу роботи, а також бути провідником у соціум нововведень 
у галузі технологій. 

О.О. Смоленська у своїй статті розкриває специфіку дизайнерського 
мислення, в основі якого лежить ігровий метод [13], який не має аналогів у 
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суміжних областях, що характеризує дизайнерську діяльність та її винятковість. 
Р.Флорида запроваджує поняття креативного класу, здатного надавати суттєвий 
вплив на суспільство та його майбутнє, і визначає даних фахівців як 
вільнодумних творчих людей, необхідних у всіх галузях наук та сферах 
професійної діяльності: «…від них вимагається вміння завжди мислити 
самостійно. Залежно від ситуації вони оригінальним чином застосовують (або 
комбінують) стандартні підходи, дають незалежну оцінку, а часом пропонують 
щось зовсім нове ... »[14]. 

Інтеграція творчих методів дизайну в соціум за допомогою створення 
креативних інструментів та просторів стимулюватиме підвищення культурних 
показників та надаватиме виховний ефект. Становленню дизайну майбутнього 
допоможе також принцип співучасті та залучення споживача у процес 
створення предметів чи товарів. Подібний підхід здатний суттєво вплинути на 
форми поведінкових реакцій, трансформацію побутових ритуалів та 
виникнення нових, відродження та переосмислення традицій, що зрештою 
призведе до формування принципово нової ментальності та суспільної 
самосвідомості. Відомо з прикладів історії, що відмова від індивідуальних 
виливів особистості призводить до деградації як самобутнього властивого цій 
культурі стилю, так і частково самої культури. Тому потрібно залучати 
користувача в процес проектування, давати висловитися споживачеві на тему 
необхідних і прийнятних якостей кінцевого продукту, застосовувати принцип 
емпатії у роботі з клієнтом. Річ лише тоді несе аксіологічну чи соціально-
естетичну цінність, коли є інформаційне вмістилище, що характеризує ту чи 
іншу особистість. Річ набуває знакового характеру, персоніфікація її полягає у 
зав'язці на побуті, кредо, поведінці в соціумі, особистісних орієнтирах та 
специфіці діяльності кожної конкретної людини. Для посилення символічності, 
уникнення іконічності, річ повинна орієнтуватися на особистість, а не на 
натовп, повинна уникнути масового виробництва як першопричини і надати 
реальний неілюзорний вибір. Смислове і ціннісне навантаження предмета 
здатне впливати на поведінку людини, і навіть може багато розповісти 
особистості. Все це представляє своєрідну систему знаків, котру інші люди з 
легкістю здатні зчитувати та інтерпретувати. Тому дуже важливо, щоб кожна 
конкретна особистість мала можливість найповніше висловити своє «Я» у 
супутніх їй речах, від цього залежить задоволення власним життям та стан 
щастя. Це входить у завдання дизайну, адже все пригнічене особисте у 
глибинних процесах несвідомого здатне набувати гіпертрофованих і часом 
потворних формах, що призводить до соціальної регресії. Дані принципи 
вирішують проблему рентабельності товарів, оскільки персоналізація їх 
виключає ситуацію незатребуваності на ринку. 
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Висновки і перспективи подальшого розвитку.  
Таким чином, в даний час стає очевидною потреба в осмисленні місця 

дизайнера в світовому соціокультурному та бізнес-середовищі, потреба в 
переосмисленні істинного призначення дизайну як найважливішого 
інструменту при проектуванні способу життя людей. Характерні особливості 
творчих можливостей сучасної професійної діяльності дизайнера, що 
змінюються, можуть бути розглянуті в контексті актуальних світових тенденцій 
розвитку соціального середовища. Світова індустрія дизайну зазнає сьогодні 
докорінних змін, суть яких у тому, що відтепер дизайн стає найважливішим 
стратегічним ресурсом суспільства в цілому. Ці зміни дають розуміння та 
усвідомлення потенційних можливостей дизайну для відродження вітчизняного 
виробництва та динамічного соціокультурного розвитку нашої країни. В цілому 
можна сказати, що завдання дизайнера – уникнути шаблонності. Вирішенням 
цієї проблеми може стати створення загальнодоступних інструментів дизайну 
(а не предметів дизайну), цим реалізується роль дизайнера як комунікатора, 
провідника нових технологій у суспільство, і навіть дозволить дизайну 
стимулювати соціальний прогрес і нести виховну і освітню функції. 
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ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА В АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЕ  

И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
 

Статья посвящена значению дизайна в архитектурной среде и 
социокультурной жизни общества. Поднимаются вопросы качества дизайн 
продукта с точки зрения его материальности и одушевленности, а также 
утилитарной необходимости в архитектурно-пространственной среде. 
Описываются проблемы, связанные с потерей основной функциональной роли 
дизайн-продукта в коммуникативном пространстве города. Утрате уникальных 
качеств создаваемых объектов в угоду промышленному заполнению городских 
локаций визуальным шумом и дезориентирующей информацией. В ходе чего 
возникает проблема разрешения данной задачи и построения новых подходов к 
преобразованию целостности системы «человек-дизайн-архитектура». В статье 
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приведен ряд ученых, которые также поднимали данный вопрос в своих трудах. 
Выдвигаются положения о духовной и семантической роли архитектурно-
пространственных территорий в которых находится человек. А также о 
духовной и материальной оправданности в оснащении данных локаций новыми 
объектами дизайна. Поднимаются вопросы профессиональной компетентности 
и важности действий дизайнера в современной жизни, а также правильности 
использования синтеза различных видов искусств для создания уникальных и 
целостных локаций в лоне города. Обозначается важность индивидуального 
подхода к созданию дизайн продукта, с точки зрения его ситуативной 
востребованности и необходимости в конкретном социокультурном 
пространстве. Выдвигаются положения о спецификации и индивидуализации 
дизайн-продукта в угоду-потребителя и уникальных архитектурно-
пространственный территорий. А также отхода от канонического 
промышленного тиражирования, и массового повсеместного распространения, 
что может привести к информационной нагрузке и созданию визуального 
шума. 

Ключевые слова: соучастие; инструменты дизайна; стимулирование 
социального прогресса; коммуникация; персонализация; архитектурная среда. 
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THE IMPORTANCE OF DESIGN IN THE ARCHITECTURAL 
ENVIRONMENT AND SOCIO-CULTURAL LIFE OF SOCIETY 

 
The article is devoted to the importance of design in the architectural environment 

and socio-cultural life of society. Questions of the quality of design of a product from 
the point of view of its materiality and animation, and a utilitarian necessity in the 
architectural and spatial environment are raising. Problems related to the loss of the 
main functional role of the design product in the communicative space of the city are 
describing. Loss of unique qualities of the created objects in favor of industrial filling 
of city locations with visual noise and disorienting information. In the course of 
which there is a problem of solving this problem and building new approaches to 
transforming the integrity of the system "man-design-architecture". The article lists 
some scientists who have also raised this issue in their works. Provisions are putting 
forward on the spiritual and semantic role of the architectural and spatial territories in 
which man is located. About the spiritual and material justification in equipping these 
locations with new design objects. There are questions of professional competence 
and the importance of the designer's actions in modern life, as well as the correct use 
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of the synthesis of various arts to create unique and holistic locations in the bosom of 
the city. The importance of an individual approach to creating a product design, in 
terms of its situational demand and the need for a specific socio-cultural space. 
Provisions are putting forward on the specification and individualization of the design 
product to please the consumer and unique architectural and spatial areas. As well as 
a departure from the canonical industrial reproduction, and mass ubiquity, which can 
lead to information load and the creation of visual noise. 

Keywords: participation; design tools; stimulation of social progress; 
communication; personalization; architectural environment. 
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МОДЕЛЬ ЗАБРУДНЕННЯ ОКСИДАМИ АЗОТУ 

ПРИМАГІСТРАЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ МІСТА 
 

Розглянуто формування викидів від автотранспортних джерел на 
одному із найнавантаженіших транспортних коридорів міста Києва – 
магістральному напрямку проспект Перемоги – бульвар Тараса Шевченка. 
Визначено, що інтенсивність руху транспортних засобів на різних його 
ділянках коливається в межах 15 ÷ 63 тис. приведених автомобілів на добу в 
одному напрямку. Інтенсивність руху на перетинах в різних рівнях 
відрізняється в півтора - два рази. Розрахунки показали, що середні 
концентрації оксидів азоту в місцях інтенсивного антропогенного 
навантаження - перехресть магістральних вулиць, в десятки разів 
перевищують величини гранично-допустимих концентрацій. Поблизу 
магістралей і перехресть максимальні концентрації забруднюючих речовин 
формуються при слабких швидкостях вітру та напрямках вітру під кутом 
близьким до 45° до магістралей. 

На підставі проведених розрахунків отримана модель забруднення 
оксидами азоту примагістральних територій міста - залежність 
концентрації оксидів азоту від інтенсивності транспортних засобів, яка може 
бути критерієм зонування території міста за ступенем забруднення 
атмосферного повітря. 

Ключові слова: територія; повітряний простір; місто; екологія міст; 
забруднення; модель. 

 
Постановка проблеми. З розвитком промисловості і науково-технічної 

думки, зростанням економіки і знань про навколишнє середовище, кількість 
небезпечних факторів і процесів, які необхідно врахувати при проектуванні 
будь-якого об'єкта, будь то окрема будівля, місто або система розселення, 
постійно зростає. Тому забезпечення безпеки у всіх сферах діяльності людини 
було і залишається актуальною науковою проблемою. 
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Неблагополучна екологічна ситуація в багатьох населених пунктах, 
особливо у великих містах, є однією з основних причин масової захворюваності 
серед населення (в першу чергу, це захворювання дихальних шляхів і системи 
кровообігу, онкологічні захворювання) [1-2], тому забезпечення екологічної 
безпеки територій - найважливіша державна задача. Для управління якістю 
атмосферного повітря в місті велике значення має вивчення формування 
екстремально високого забруднення атмосфери. 

Визначити внесок автотранспортних джерел викидів дозволяє попередня 
оцінка забруднення атмосферного повітря, за допомогою якої можна 
змоделювати конкретну ситуацію і дати прогнозні оцінки стану забруднення 
атмосферного повітря, а також визначити шляхи поліпшення екологічних 
характеристик автотранспортних засобів, розвитку вулично-дорожньої мережі 
міст та ін. факторів [3-4]. 

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Викиди відпрацьованих газів 
автотранспортних засобів з'являються в результаті згоряння палива, наприклад, 
бензину, дизельного палива, скрапленого газу (LPG) і природного газу в 
двигунах внутрішнього згоряння. Транспортні засоби в технічному регламенті 
поділяють на категорії - пасажирські транспортні засоби (М) та вантажні 
автомобілі (N) [5]: 

• M1 - транспортні засоби, що використовуються для перевезення 
пасажирів і мають, крім місця водія, не більше восьми місць для сидіння. 
Автобуси, тролейбуси, спеціалізовані пасажирські транспортні засоби. 

• M2 - транспортні засоби, що використовуються для перевезення 
пасажирів, що мають, крім місця водія, більше восьми місць для сидіння, 
технічно допустима максимальна маса яких не перевищує 5 тон. 

• M3 - транспортні засоби, що використовуються для перевезення 
пасажирів, що мають, крім місця водія, більше восьми місць для сидіння, 
технічно допустима максимальна маса яких перевищує 5 тон. 

• N1 - транспортні засоби, призначені для перевезення вантажів, мають 
технічно допустиму максимальну масу не більше 3,5 тон. 

• N2 - транспортні засоби, призначені для перевезення вантажів, мають 
технічно допустиму максимальну масу понад 3,5 тон, але не більше 12 тон. 

• N3 - транспортні засоби, призначені для перевезення вантажів, мають 
технічно допустиму максимальну масу понад 12 тон. 

Очевидно, що ступінь загазованості повітря міст знаходиться в складній 
залежності від численних факторів, що стосуються як джерел викидів, так і 
планувальної ситуації, організації руху, метеорологічних умов і ін. 

Моніторинг забруднення атмосферного повітря [6], а саме твердими 
частинками (PM1, PM2.5, PM10) і газами (оксидів азоту NO, NO2, NOx) поблизу 
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перехресть в міських районах і оцінка часток PM10, PM2.5 и PM1 з урахуванням  
метеорологічних умов та інтенсивності руху виявили, що кільцеві перехрестя 
мають особливі геометричні параметри і маршрут руху транспортних засобів, 
які можуть вплинути на генерацію та розповсюдження шкідливих викидів. 

В роботі [7] вимірювання проводилися на чотирьох перехрестях міста. 
Статистично значимі відмінності були виявлені між ділянками відбору проб 
для всіх концентрацій забруднюючих речовин, крім NO2. Найвищі масові 
концентрації PM10, вуглецю і поліциклічного ароматичного вуглеводню 
спостерігалися на півдні міста в місцях з найвищою щільністю руху. На всіх 
ділянках вимірювання найвища концентрація пов'язаних з частинками 
забруднюючих речовин в основному реєструвалася вранці і вдень. Найвищий 
ризик для здоров'я був отриманий на півдні міста, де він був оцінений як 
значний. 

Авторами [1] зроблено висновок, що, зокрема, міське населення, яке 
проживає в вуличних каньйонах з інтенсивним дорожнім рухом, має потенційні 
ризики для здоров'я. Це пов'язано з впливом підвищених в два рази 
концентрацій в результаті викидів вихлопних газів в PM2.5 і в 2-3 рази для 
важких металів в результаті зносу гальм і шин, а також вторинного дорожнього 
пилу PM10. Відзначено, що управління якістю повітря на місцевому рівні може 
бути зосереджено місцевими заходами щодо вуличних каньйонів з інтенсивним 
дорожнім рухом. 

В роботі [8], на підставі проведеного аналізу даних стосовно забруднення 
оксидами азоту транспортними потоками на магістральних дорогах м. Києва 
визначено, що дані стаціонарних вимірювальних постів спостережень, 
дистанційного зондування та розрахункові значно відрізняються, тому 
необхідний додатковий контроль в точках близьких до магістральних вулиць. 
Напрямок та швидкість руху вітру має велике значення при вирішенні питань 
розміщення магістральних трас в плані міста. Якщо ширина забруднення 
придорожньої смуги забруднюючою речовиною перетинає границю житлової 
забудови, варто передбачити додаткові захисні заходи. 

Поєднання NO і NO2 прийнято називати оксидами азоту (NOx). У вихідних 
газах монооксид азоту NO становить 95-99% загального викиду NОх, в той час 
як вміст більш токсичного діоксиду азоту NO2 не перевищує 1-5%. Після 
викиду димових газів в атмосферу, під впливом природних факторів, велика 
частина NO згодом окислюється до NO2 з озоном та іншими окислювачами. 

Досліджуючи залежність концентрації діоксиду азоту від швидкості вітру 
та інтенсивності руху автомобілів, автори [9] виявили, що при швидкості вітру 
до 1,5 м/с концентрації NO2 прямо пропорційні інтенсивності руху. З 
подальшим збільшенням швидкості вітру (2 – 2,5 м / с) на утримання цього газу 
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в повітрі помітно позначається фактор розсіювання, що виражається в зміні 
кута нахилу кривої концентрацій. 

Найвищі значення концентрацій NО і NO2 зареєстровані в транспортних 
тунелях [10], зі зростанням концентрацій діоксиду вуглецю йде зниження 
концентрації кисню. На думку дослідників, цей факт є свідченням порушення 
відновлювальних властивостей навколишнього середовища. 

Метою публікації є на основі отриманих даних розробити модель 
забруднення оксидами азоту примагістральних територій міста.  

Основна частина. Одним із інструментів стратегічного транспортного 
планування, який дозволяє здійснювати обґрунтування та прийняття 
ефективних і відповідальних проектних рішень у сфері транспорту та 
інфраструктури є транспортна модель міста. Транспортні моделі, побудовані на 
сучасних інформаційних технологіях представляють собою наймогутніші 
обчислювальні програмні комплекси, які на основі функціонально-просторових 
характеристик міста в сукупності з усіма наявними даними про транспортний 
попит і пропозицію розраховують найймовірніший розподіл транспортних і 
пасажирських потоків по вулично-дорожній мережі [11]. На основі 
транспортної моделі міста Києва встановлено, що магістральний напрямок 
проспект Перемоги – бульвар Тараса Шевченка є одним із найнавантаженіших 
транспортних коридорів міста. Визначено, що інтенсивність руху транспортних 
засобів на різних його ділянках коливається в межах 15 ÷ 63 тис. приведених 
автомобілів на добу в одному напрямку. 

Місцями максимальної концентрації транспортних потоків є перетини 
міських магістралей [12]. На основі результатів транспортного 
макромоделювання на ділянці магістрального напрямку проспект Перемоги – 
бульвар Т. Шевченка в м. Києві виділили вісім вузлів (рис.1) з найбільшою 
інтенсивністю руху транспортних засобів (Таблиця 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Вузли максимальної концентрації транспортних потоків ділянки магістрального 

напрямку проспект Перемоги – бульвар Т. Шевченка у м. Києві. 
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Таблиця 1 
Інтенсивність руху транспортних засобів в межах основних вузлів 

магістрального напрямку проспект Перемоги – бульвар Т. Шевченка у м. Києві 
 

 
 

№п/п 

 
 

Вузол 

 
Принцип 

організації руху 
в межах вузла 

Сумарна 
інтенсивність 

вхідних 
транспортних 
потоків, прив. 

од./добу 
1 Проспект Перемоги – Кільцева 

дорога 
Перетин в 
різних рівнях 

192600 

2 Проспект Перемоги – вул. 
Святошинська 

Перетин в 
різних рівнях 

140300 

3 Проспект Перемоги – вул. 
Данила Щербаківського 

Перетин в 
різних рівнях 

164300 

4 Проспект Перемоги – вул. 
Дегтярівська – вул. М. 
Василенка 

Перетин в 
різних рівнях 

158200 

5 Проспект Перемоги – вул. В. 
Гетьмана – вул. О. Довженка 

Перетин в 
різних рівнях 

147600 

6 Проспект Перемоги – 
Повітрофлотський проспект 

Перетин в 
різних рівнях 

174200 

7 Проспект Перемоги – вул. 
Саксаганського – вул. 
Дмитрівська 

Регульований 
перетин 

113500 

8 Бульвар Т. Шевченка – вул. 
Хрещатик – вул. Басейна 

Регульований 
перетин 

104700 

 
Процентне відношення розподілу різних видів транспорту в межах 

перетину проспект Перемоги – вул. Саксаганського – вул. Дмитрівська (вузол 
№7) показує, що основним джерелом забруднення території є авто, тобто 
категорія М (рис.2). При переході до перетину проспект Перемоги – Кільцева 
дорога (вузол №1) зростає кількість транспортних засобів категорії N, але при 
цьому сумарний відсоток категорій М і N залишається в тому ж діапазоні 78-
85%. Результати проведених обстежень показали, що при високій щільності та 
швидкості руху 30 км/год, інтенсивність руху транспорту по одній смузі 
становить 1500-1600 авт/год. 
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Рис.2. Процентне відношення видів транспорту в межах транспортних вузлів м. 
Києва: 1 - легковий автомобіль; 2 – вантажівка; 3 – автобус; 4 – мотоцикл; 5 –  велосипед; 

6 – фургон. 
 

Аналіз зміни обсягу добового трафіку за тижневий період показав 
максимальне навантаження в робочі дні на всіх вузлах магістрального 
напрямку (рис.3). Для добової зміни трафіку характерні максимуми в ранкові та 
вечірні години. 

Відповідно до загальних положень теоретичної моделі методика 
архітектурно-містобудівного забезпечення екологічної безпеки розселення 
повинна бути доповнена фінальною оцінкою ефективності прийнятих рішень з 
урахуванням можливої шкоди природі, еколого-економічної ефективності і 
потенційної конфліктності. Згідно методики [13] проведено розрахунок значень 
питомих викидів NO для кожного виду палива в режимі розгону. Витрати 
бензину та дизельного палива визначаються за формулою (1): 

             (1) 
де V –швидкість; де a, b, c - коефіцієнти регресії приймають відповідно до [14]. 

Питомі викиди забруднюючих речовин NOx для діапазонів швидкостей 
(від 0 до 20, 30, 40, 50, 60) км/год, визначають за формулою (2), мг/с: 

 
                              (2) 

 
де - коефіцієнт впливу режиму розгону на питомий викид і-тої 

речовини. Даний коефіцієнт розраховують за формулою (3). Результати 
розрахунку наведено в табл.2: 
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kr = a + b‧Vr +c‧Vr2,                                        (3) 
де a, b, c - коефіцієнти регресії приймають відповідно до [13]; Vr – задана 

швидкість 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 б) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 в) 
 

Рис. 3. Зміна трафіку за тиждень (а, б) та за добу (в) в межах в вузлів: а)№7, б) №6 на 
магістральному напрямку проспект Перемоги – бульвар Тараса Шевченка у м. Києві 
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Таблиця 2. 
Розрахункові значення коефіцієнту  для різних видів палива 

 
Вид палива 

Значення коефіцієнту  
V=50 км/год 

Категорії транспортних засобів 
M1, M2, N1 М3, N2, N3 

бензин 6,463 20651,670 
дизельне паливо  5,300 1,836 
стиснений природний газ 6,463  
зріджений нафтовий газ  2,429 
 

Проведені розрахунки питомих викидів NOx  (m`ikpv , мг/с) у 
відпрацьованих газах транспортних засобів для різних видів палива (табл.3) 
показали, что максимальний обсяг викидів оксидів азоту приходится на 
зріджений нафтовий газ та стиснений природний газ.  

Таблиця 3. 
Питомі викиди NOx (m`ikpv, мг/с) у відпрацьованих газах транспортних 

засобів для різних видів палива 
  

M1 M2 M3 NI N2 N3 
бензин 0,0750 0,0892 0,1752 34,0678 0,1801 0,1680 
дизельне 
паливо 

0,0197 0,0425 -0,0337 0,03055 0,0725 0,1164 

стиснений 
природний газ 

  
9,4262 

 
7,7069 2,2407 

зріджений 
нафтовий газ  

2,3480 2,3480 
 

2,3480 
  

 
Масові викиди NOx  (Mi) в режиму 

розгону визначали за формулою 
(4): 

                           (4) 
 

де І - інтенсивність транспортного потоку, авт/год; 
m`ikpv - питомі викиди і-ї забруднюючої речовини транспортним засобом к-ї 

категорії екологічного класу Євро-0, який використовує p -й вид палива при v-
ій швидкості руху транспортного потоку, мг/км; 

gkpj - частка транспортних засобів к-ї категорії p-го виду палива j-гo 
екологічного класу Євро . 
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kj - коефіцієнт приведення до норми j-го екологічного класу Євро 
визначають на основі співвідношення нормативів викидів транспортних засобів 
j-го екологічного класу Євро до нормативів викидів Євро-0 мг/с [14]. 

а - прискорення руху транспортних засобів (для M1,N1 приймають 1,5 
м/с2; для М2, М3, N2, N3 приймають 1 м/с2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 б) 

Рис.4. Зміна концентрації оксидів азоту від відстані на вузлі №7 
а) територія магістралі, б) примагістальна територія- крива 1; ГДКсд – крива 2.  

 
На перегонах магістралей зі зменшенням швидкості руху автомобільного 

транспорту викиди оксиду вуглецю збільшуються, а викиди діоксиду азоту 
знижуються, що обумовлено розходженням у питомих викидах автомобілів при 
різних режимах роботи двигуна. Зі збільшенням інтенсивності руху, без зміни 
швидкості руху, викиди забруднюючих речовин зростають. 

Зі збільшенням інтенсивності руху автотранспортних потоків максимальні 
приземні концентрації зростають. Зі зменшенням швидкості руху на перегонах 

1 

2 
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автомагістралей концентрації оксидів азоту знижуються в півтора-два рази, в 
той час як оксиду вуглецю істотно зростають. У зоні регульованих перехресть 
зі збільшенням довжини черги рівень забруднення атмосферного повітря 
оксидом азоту зростає в середньому на порядок, що призводить до 
перевищення ГДК в десятки разів. Поблизу магістралей і перехресть 
максимальні концентрації забруднюючих речовин формуються при слабких 
швидкостях та напрямках вітру під кутом близьким до 45° до магістралей. 

Отримана база даних дозволила розрахувати лінійну модель забруднення 
оксидами азоту примагістральних територій міста - залежність концентрації 
оксидів азоту від інтенсивності руху транспортних засобів: 

С = 0,0141‧I - 0,0104, мг/м3              (5) 
 

 

Рис. 5. Залежність концентрації викидів оксиду азоту від інтенсивності руху транспорту  
на магістралях міста 

 
Розрахункова модель (рис.5) дозволяє формувати динамічну систему 

екологічного моніторингу атмосферного повітря і прогнозувати екологічно 
безпечний розвиток розселення в територіальному плануванні, вносити 
пропозиції відповідних містобудівних заходів, а також може бути критерієм 
зонування території міста за ступенем забруднення атмосферного повітря 
примагістральної території. 

В цілому слід зазначити, що концентрації будь-яких компонентів 
автомобільних викидів схильні до великих коливань в залежності не тільки від 
інтенсивності руху автотранспорту, ширини вулиці, її рельєфу, характеру 
забудови, але і від метеорологічних умов. 

Висновки. Проведено аналіз даних про наявні джерела забруднення 
атмосферного повітря в межах магістралей і примагістральної території, а саме: 
оцінку інтенсивності руху автомобільного транспорту, оцінку обсягу викидів 



Містобудування та територіальне планування488

оксидів азоту, оцінку рівня вмісту оксидів азоту в атмосферному повітрі. 
Вимірювання показали, що середні концентрації оксидів азоту в місцях 
інтенсивного антропогенного навантаження - перехресть магістральних вулиць 
в десятки разів перевищують величини гранично-допустимі концентрації. 
Поблизу магістралей і перехресть максимальні концентрації забруднюючих 
речовин формуються при слабких швидкостях та напрямках вітру під кутом 
близьким до 45° до магістралей. 

На підставі проведених розрахунків отримана модель забруднення 
оксидами азоту магістральних територій міста -  залежність концентрації 
оксидів азоту від інтенсивності транспортних засобів, яка може бути критерієм 
зонування території міста за ступенем забруднення атмосферного повітря. 
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МОДЕЛЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКСИДАМИ АЗОТА 
ПРИМАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА 

 
Для управления качеством атмосферного воздуха в городе большое 

значение имеет изучение формирования экстремальное высокого загрязнения 
атмосферы. Определить вклад автотранспортных источников выбросов 
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позволяет предварительная оценка загрязнения атмосферного воздуха, с 
помощью которой можно смоделировать конкретную ситуацию и дать 
прогнозные оценки состояния загрязнения атмосферного воздуха также 
определить пути улучшения экологических характеристик автотранспортных 
средств, развития улично-дорожной сети городов и др. факторов Одним из 
инструментов стратегического транспортного планирования, позволяет 
осуществлять обоснования и принятия эффективных и ответственных 
проектных решений в сфере транспорта и инфраструктуры является 
транспортная модель города. 

Проведен анализ данных об имеющихся источниках загрязнения 
атмосферного воздуха на территории магистралей и магистральных 
территориях: оценка интенсивности движения автомобильного транспорта, 
оценка выбросов количества выбросов оксидов азота, оценка уровня 
содержания оксидов азота в атмосферном воздухе. Измерения показали, что 
средние концентрации оксидов азота в местах интенсивного антропогенного 
нагрузки - перекресток магистральных дорог в десятки раз превышают 
величины предельно допустимые концентрации. Вблизи магистралей и 
перекрестков максимальные концентрации загрязняющих веществ 
формируются при слабых скоростях ветра при направлениях ветра под углом 
близким к 45 ° к магистралям. 

На основании проведенных расчетов получена модель загрязнения 
оксидами азота магистральных территорий города - зависимость концентрации 
оксидов азота от интенсивности транспортных средств, которая может быть 
критерием зонирования территории города по степени загрязнения 
атмосферного воздуха. 

Ключевые слова: территория; воздушное пространство; город; экология 
городов; загрязнения; модель. 
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MODEL OF NITROGEN OXIDE POLLUTION OF THE CITY MAINS 
 

To manage the quality of atmospheric air in the city, it is of great importance to 
study the formation of extremely high atmospheric pollution. The preliminary 
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assessment of atmospheric air pollution allows to determine the contribution of road 
transport emission sources, with the help of which it is possible to simulate a specific 
situation and to give predictive assessments of the state of atmospheric air pollution, 
as well as to determine the ways to improve the environmental characteristics of road 
transport, develop the city road network and other factors. The transport model of the 
city is one of the tools for strategic transport planning that allows for the justification 
and adoption of effective and responsible design decisions in the field of transport 
and infrastructure.  

The following data analysis on the available sources of atmospheric air 
pollution of the city mains has been performed: an assessment of the road transport 
intensity, an assessment of the amount of nitrogen oxides emissions, an assessment of 
the level of nitrogen oxides in the atmospheric air. Measurements have shown that 
the average concentrations of nitrogen oxides in places of intense anthropogenic load 
–the crossroads of city mains – are dozens of times higher than the maximum 
permissible concentration. Nearby the city mains and crossroads, the maximum 
concentrations of pollutants are formed at low wind speeds with wind directions at an 
angle close to 45° to the main areas. 

On the basis of the calculations, the following model of nitrogen oxide 
pollution of the city mains was obtained – the dependence of the concentration of 
nitrogen oxides on the road transport intensity can be a criterion for zoning the city 
territory according to the degree of atmospheric air pollution. 

Key words: territory; air space; town; ecology of cities; pollution; model. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ТИПУ РОБОЧИХ МІСЦЬ НА 
ВИБІР ПІДМОСТЕЙ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПІДСИЛЕННЯ 

БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ 
  
Досліджуються питання оптимального планування робочого простору 

для виконання робіт з відновлення експлуатаційної придатності елементів 
конструкцій та вибір оптимального типу підмостей для здійснення 
технологічних процесів підсилення будівельних конструкцій при реконструкції. 
Дуже важливою проблемою є також розміщення спеціального будівельного 
техобладнання та технологічної оснастки, нестандартного обладнання, що 
має в своєму складі гідравлічні, електричні й інші приводи, а також 
забезпечення сангігієнічних норм праці при проведенні робіт. 

При реконструкції більш актуальними стають питання малооб'ємності 
виконуваних робіт. Роботи завжди ведуть в умовах обмеженого простору, що 
надає істотний вплив на загальну схему організації, а також на технологію 
виконання робіт.  

Вплив факторів типу робочих місць на вибір підмостей для здійснення 
процесів підсилення будівельних конструкцій при реконструкції є складним 
організаційно-технологічним процесом, який потребує аналізу, обліку 
домінуючого впливу, підготовки та перевірки ухвалюваних рішень. В статті 
виявлено фактори впливу, визначені виробничими умовами, в яких 
передбачаються роботи з реконструкції, а саме конструктивні, технологічні 
та організаційні, враховані особливості умов та фактори впливу на вибір типу 
робочих місць та вид підмостей, зокрема обмеження простору, як наслідок 
насиченості промислових зон обладнанням, виробами, що виготовляються. 
Також важливим є застосування критеріїв класифікації типу робочих місць 
та необхідного чисельного і кваліфікаційного складу виконавців при 
реконструкції. 

За   результатами   проведеного   дослідження запропоновано системний 
підхід до виявлення та аналізу факторів, які впливають на вибір типу робочих 
місць для здійснення процесів підсилення будівельних конструкцій при 
реконструкції, з застосуванням 3D-лазерного сканування та створення  BIM-
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моделі за хмарою точок для виявлення можливих колізій. Це дозволяє 
комплексно вирішувати задачі оптимальної організації робочих місць та 
вибору підмостей при виконанні будівельних робіт з реконструкції, реновації 
або ремонту. 

 Ключові слова: тип робочого місця; вибір підмостей; реконструкція; 
підсилення будівельних конструкцій; обмеження умов для виконання 
будівельних робіт; технологічні фактори; конструктивні фактори; 
організаційні фактори; промислові будівлі.  

  
  Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Останні роки значна 

кількість публікацій присвячена питанню реконструкції будівель та споруд, а 
також процесів, з цим пов’язаних. Однак, недостатньо вивченими залишаються 
питання оптимального планування робочого простору для виконання робіт з 
відновлення експлуатаційної придатності елементів конструкцій та вибір 
оптимального типу підмостей для здійснення технологічних процесів 
підсилення будівельних конструкцій при реконструкції. Дуже важливою 
проблемою є також розміщення спеціального будівельного техобладнання та 
технологічної оснастки, нестандартного обладнання, що має в своєму складі 
гідравлічні, електричні й інші приводи, а також забезпечення сангігієнічних 
норм праці при проведенні робіт. 

При реконструкції більш актуальними стають питання малооб'ємності 
виконуваних робіт. Нерідко присутні руйнування або виконується демонтаж 
конструкцій, можливі роботи з підсилення або заміни окремих конструктивних 
елементів. Роботи завжди ведуть в умовах обмеженого простору, що надає 
істотний вплив на загальну схему організації, а також на технологію виконання 
робіт. Будівельні роботи виконуються одночасно з виробничим процесом, який 
відбувається на підприємстві, а це ускладнює організацію і технологію робіт, 
застосування оптимальних комплектів і засобів механізації та висуває особливі 
вимоги до охорони праці. 

Отже, основним фактором, що впливає на організацію робочого місця в 
умовах реконструкції, є обмеженість фронту робіт.  Зараз в світі та в Україні 
активно розвивається і вже широко застосовується інформаційне моделювання 
будівництва (BIM), і цей підхід, безумовно, доцільно використовувати при 
плануванні робіт з реконструкції. Тому, для планування безпосередньо 
робочого місця необхідна точна оцінка параметрів обмеженості з 
застосуванням BIM-технологій [8]. З врахуванням вищезазначених проблем 
виникає задача оптимального розташування в межах ділянки, а саме машин, 
механізмів, компонування зони обслуговування та складування, рішення якої у 
вигляді діючої методогії або системи наразі відсутнє. Розробка зазначеної 
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методології дозволить вирішувати цей складний процесс, що зараз, переважно, 
залежить від кваліфікації і досвіду проектувальника. 

Питанням організації робочих місць наразі присвячена незначна кількість 
досліджень, незважаючи на те, что це вагомий фактор, який впливає на вибір 
розмірів і типу підмостей, що також впливає, як наслідок, на вартість проекту 
реконструкції та час виконання робіт. Здебільшого необхідно користуватися 
рекомендаціями, нормативними документами, але немає єдиної методології або 
системи, яка б враховувала особливості умов та фактори впливу, зокрема 
обмежень простору, на вибір типу робочих місць та вид підмостей. 

Постановка проблеми. Дослідити сутність і зміст задачі оптимальної 
організації робочих місць та вибору підмостей при виконанні будівельних робіт 
з реконструкції, заснованої на комплексному підході до виявлення та аналізу 
факторів, які впливають на вибір типу робочих місць для здійснення процесів 
підсилення будівельних конструкцій при реконструкції. Провести аналіз 
конструктивних, технологічних і організаційних параметрів та виявити 
сукупності факторів та підсумкові показники по вибору підмостей, в залежності 
від типу обладнання та планування обладнання по цехах. 

Основні результати дослідження.  
Організація ділянок робот і робочих місць при виконанні робіт з 

реконструкції повинна забезпечувати безпечні умови праці, забезпечити 
належний санітарно-гігієнічне обслуговування робітників, виключити і 
попередити можливі небезпеку, відповідати вимогам ДБН А.3.2-2-2009 [2]. 

Роботи по реконструкції повинні виконуватися в стислі терміни з 
поєднанням в просторі двох технологій (промислової, з випуску продукції, і 
будівельної). При ремонті та реконструкції діючих цехів великий обсяг 
монтажних і ремонтних операцій при заміні і підсиленні будівельних 
конструкцій виконується всередині будівлі на значній висоті. У цих умовах 
різко зростає трудомісткість будівельно-монтажних робіт. 

Важливою складовою комплексного підходу до виконання будівельних 
робіт при реконструкції будівель є ефективна організація робочих місць та 
вибір оптимального типу підмостей для здійснення технологічних процесів 
підсилення будівельних конструкцій будівель. 

 Робочим місцем називається зона перебування працюючих, оснащена 
необхідними засобами і предметами праці, в якій відбувається трудова 
діяльність окремого виконавця або технологічної ланки робітників спільно 
виконують робочий трудовий процес або робочу операцію. 

Витрати праці на влаштування підмостей часто перевищують витрати 
праці на основні роботи, які виконуються за допомогою цих засобів, що в свою 
чергу впливає на вартість проекту реконструкції та час виконання робіт. Тому, 
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для умов реконструкції необхідно дослідити закономірності вибору підмостей 
для здійснення процесів підсилення будівельних конструкцій в залежності від 
типу робочого місця. Крім того, згідно з ДНАОП 6.1.00-1.12-01 [1], при 
реконструкції будівель і споруд промислових підприємств встановлюються 
вимоги з охорони праці та правила безпеки при виконанні робіт. 

В умовах реконструкції виконання технологічних процесів залежить від 
особливостей будівлі, параметрів встановленого технологічного обладнання 
(ТО), обмежень умов для виконання робіт, що обмежує застосування техніки і 
ТО, коли є відсутність нормативних площ для нормального виконання 
будівельних робіт, а також стає неможливим обладнати робоче місце і 
технологічний процес для виконання кожної технологічної операції. 

При реконструкції склад робіт може значно відрізнятися від складу при 
новому будівництві, коли відсутні процеси руйнування, деформацій, 
недопустимих прогинів, деградація компонентів будівлі, знос або 
конструктивні дефекти. При реконструкції стає необхідним відновлення або 
підсилення елементів каркасу будівлі внаслідок тривалої експлуатації, для 
збільшення несучої здатності в результаті зміни погодних умов та діючих 
нормативних документів, підвищення експлуатаційної надійності, продовження 
експлуатації, необхідність перепрофілювання будівлі тощо. 

При реконструкції необхідно створювати тимчасові робочі місця, що 
організовуються для вирішення, обмежених за обсягом і термінами, 
виробничих завдань, вони в свою чергу діляться на основні і проміжні 
(допоміжні).  

На проміжному робочому місці виконуються операції і трудові процеси, 
які забезпечують ефективне виконання основних процесів. На проміжних 
робочих місцях можуть здійснюватися укрупнювальна збірка, підгонка типових 
конструктивних елементів під розміри реальних місць їх встановлення, 
виготовлення нескладних вузлів за ескізами, зварювання. 

За ступенем рухливості можна виділити наступні види робочих місць: 
• Стаціонарне робоче місце - коли весь комплекс робіт по реконструкції 

виконується в межах одного робочого місця без необхідності його 
переміщення. Це можливо тільки у віпадку, коли необхідно виконати 
відновлювальні роботи на невеликій ділянці. Але найчастіше стаціонарне місце 
є універсальним. 

• Робоче місце з дискретним переміщенням – коли комплекс 
відновлювальних робіт виконується уздовж деякої ділянки, наприклад, при 
«заліковуванні» тріщин, підсиленні стовпів, простінків та колон улаштуванням 
обойм, встановленням хомутів, відновленні кріплення полиць підкранових 
балок до колон, відновленні закладних деталей у залізобетонних конструкціях, 
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підсиленні ферм вирізанням і заміною пошкоджених частин,  підсиленні 
будівельних конструкцій методом наклеювання високоміцних фіброармованих 
систем тощо [4,5].  

• Робоче місце з безперервним переміщенням – це місце муляра, 
покрівельника, або коли необхідно підсилення цегляної стіни набетуванням, 
підсилення фундаментів встановленням залізобетонної обойми тощо [4]. 

При реконструкції будівельно-монтажні роботи діляться на два види - 
внутрішньомайданчикові і внутріцехові. 

Внутрішньомайданчикові роботи – будівництво на території діючого 
підприємства нових будівель і споруд, а також прокладання інженерних 
комунікацій, які входять в комплекс зведення цих будівель, а також мають 
самостійне призначення для підприємства, де відбувається реконструкція. 

При провадженні цих робіт виділяють два періоди - підготовчий і 
основний. У підготовчий період звільняють простір для будівництва і 
виконують роботи з інженерного забезпечення, в основний період - зводять 
об'єкт. 

Внутрішньоцехові роботи - виконаються в межах діючих цехів 
промислових підприємств. Це підсилення несучих конструкцій будівель, 
ремонт і заміна перекриттів, спорудження фундаментів під машини і 
технологічне обладнання, демонтаж конструкцій, які мають великий фізичний 
знос, і монтаж нових конструкцій. 

За ступенем розподілу праці відрізняють індивідуальне робоче місце 
(зварника, теслі, машиніста екскаватор або бульдозера) і группове робоче 
місце ланки мулярів, монтажників тощо, при цьому нерідко індивідуальне 
робоче місце виділяється в межах групового і тоді між ними немає чіткої 
різниці. Найбільш складним з точки зору організації є групове робоче місце 
внаслідок того, що необхідно організувати взаємодію всіх виконавців, зокрема 
в часі. 

Робочі місця в умовах реконструкції слід класифікувати за 
наступними критеріями: 

W1 – за характером участі в будівельному процесі: 
W11 – основне робоче місце; 
W12 – допоміжне робоче місце. 
W2 – за ступенем спеціалізації: 
W21 – вузькоспеціалізоване; 
W22 – спеціалізоване; 
W23 – універсальне. 
 W3 – за ступенем рухливості: 
• W31 – cтаціонарне; 
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W32 – з дискретним переміщенням; 
W33 – з безперервним переміщенням. 
 W4 – за ступенем розподілу праці: 
W41 – індивідуальне; 
W42 – групове. 
 W5 – за ступенем механізації праці: 
W51 – з ручними операціями і використанням засобів малої механізації; 
W52 – напівавтоматизовані; 
W53 – автоматизовані. 
 W6 – За ступенем складності робіт: 
W61 – прості; 
W62 – складні. 

  Згідно основних особливостей будівельного процесу, «зона перебування 
працюючих» безперервно або дискретно переміщується уздовж фронту робіт, 
змінюються зовнішні умови виконання трудового процесу, тому планування 
робочого місця в цих умовах не може бути постійним, а саме розміщення у 
певному просторі виконавців робіт, матеріалів, обладнання тощо. 

Тому система заходів по організації рабочего місця повинна бути гнучкою 
і передбачати всі можливі зміни зовнішніх умов. 

Робоче місце складається з робочої зони, зони складування матеріалів і 
зони обслуговування. 

Для виділення кожної з цих зон на місці виконання технологічного 
процесу необхідно співвіднести між собою геометричні розміри простору, в 
межах якого розташоване робоче місце, врахувати всі вимоги безпечної 
експлуатації машин і механізмів з можливістю розмістити в межах цього 
об’єму ще й зону складування, а також надати можливість для переміщення 
машин і механізмів. 

Отже, необхідним для ефективної організації будівельного процесу стає 
правильна організація робочого місця з врахуванням всіх обмежень, мінімізація 
типових рішень та підвищення вимог до універсальності ТО.  

Для виявлення всієї сукупності факторів типу робочих місць, де буде 
відбуватися трудовий процес, вивчені підсумкові показники по обмеженню 
умов для виконання робіт, критеріям класифікації типу робочих місць, 
необхідному чисельному і кваліфікаційному складу виконавців та об'ємно-
планувальним параметрам зони, де буде відбуватися  трудовий процес.  

Фактори обмежених умов: 
Y1 – обмежень умовами складування або неможливістю складування на 

будівельному майданчику для забезпечення робочих місць матеріалами, 
виробами і конструкціями; 
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Y2 – наявністю поблизу робочих місць зелених насаджень, будівель, 
розгалуженої мережі існуючих комунікацій, які підлягають підвішування або 
перекладання; 

Y3 – наявністю поблизу робочих місць інтенсивного руху міського або 
діючого технологічного транспорту; 

Y4 – виконанням будівельних робіт в закритих спорудах і приміщеннях з 
наявністю обладнання, меблів та інших предметів, які захаращують 
приміщення і заважають нормальному виконанню робіт 

Y5 – обмеження в часі для виконання робіт з реконструкції. 
 З метою дослідження особливостей умов, що впливають на організацію 

робочого місця при реконструкції, виявлена сукупність факторів впливу, вони 
отримані з аналізу конструктивних, технологічних і організаційних параметрів 
підмостей.  

Основна група факторів впливу визначена виробничими умовами [3], в 
яких розташоване робоче місце та експлуатуються підмости. До них віднесені 
конструктивні фактори , які залежать від:  
D1 – геометричних розмірів будівлі (прольот, крок, висота від підлоги до низу 
кроквяних конструкцій),  
D2 – виду підсилюваних конструкцій (колони, підкранові балки, ферми 
покриття, плити покриття, в'язі по колонах, в'язі по фермам),  
D3 – параметрів конструкцій (висота, жорсткість перерізу, розміри поперечного 
перерізу, параметри решітки конструкцій),  
D4 – матеріалу підсилюваних конструкцій (металеві, залізобетонні, дерев'яні, 
комбіновані).  

Технологічні фактори:  
Т1 – методи підсилення конструкцій;  
Т2 – варіанти механізації (види ведучих машин і механізмів, можливі комплекти 
машин);  
Т3 – обсяги робіт з підсилення конструкцій (однорідні і зосереджені роботи 
великого обсягу, однорідні зосереджені, різнорідні малого обсягу, допоміжні 
різнорідні);  
Т4 – оціночні чинники процесів підсилення (трудомісткість і тривалість робіт, 
тривалість періоду зупинки основного виробництва);  
Т5 – прийоми виконання операцій (механізовані, ручні, машинно-ручні, 
автоматизовані). 

Організаційні фактори:  
O1 – тип виробництва (машинобудування, металургія, хімічні підприємства і 
т.п.);  
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O2 – характеристика основного виробничого процесу по температурному 
режиму,  
O3 – характеристика основного виробничого процесу по режиму завантаження 
основних механізмів (мостових консольних кранів, вагонів, ковшів і ін.);  
O4 – тип виробничого обладнання (цехи легкого, середнього, важкого і 
особливо- важкого типу);  
O5 – плани обладнання по цехах та транспортні схеми цехів;  
O6 – типи огороджувальних перешкод (екрани, перегородки, пройоми). 
Крім основної групи факторів, враховувалися додаткові:  
А1 – експлуатаційні умови техніки безпеки, оптимальні умови праці на 
будівельному майданчику; 
А2 – транспортабельність підмостей;  
А2 – естетичні (забарвлення, колір, якість виготовлення);  
А3 – ергономічні (співвідношення і відповідність фізіологічних можливостей 
людини з параметрами підмостей); 
А4 – екологічні (вплив підмостей на забруднення навколишнього середовища);  

Промислова галузь містить основні об'ємно-планувальні рішення об'єктів, 
а також ступінь насиченості виробничих площ технологічним обладнанням, що 
по-різному впливає на обмеження умов виконання робіт на робочому місці. 
Найбільш важливою і складною групою факторів є тип обладнання і 
планування обладнання по цехах [3], що класифікується наступним чином: 

• Характер і вага виробів, що виготовляються.  
• Характер технологічного процесу.  
• Розміри цеху.  

При виконанні робіт з підсилення існуючих будівельних конструкцій 
нерідко має місце обмеження умов для виконання робіт, що не дозволяє 
застосування необхідної будівельної техніки. В цьому випадку слід або 
виконувати демонтаж конструкцій будівель з метою збільшення простору для 
виконання робіт та встановлення технологічного устаткування, або, 
використовувати засоби малої механізації та ручну працю. В умовах 
реконструкції навіть для виконання одного виду робіт в будівлях зі схожими 
конструктивними рішеннями можливе застосування різних технологій 
виконання робіт та схем організації робочого простору. 

 Отже, основним фактором, що впливає на організаціїю робочого місця в 
умовах реконструкції, як вже зазначалося вище, є обмеженість фронту робіт.  
Зараз в світі та в Україні активно розвивається і вже широко застосовується 
інформаційне моделювання будівництва (BIM), яке, безумовно, стане 
наступним стандартом для проектування та обслуговування будівель, і цей 
підхід, безумовно, доцільно використовувати при плануванні робіт з 
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реконструкції. Тому для планування, безпосередньо, робочого місця необхідна 
точна оцінка параметрів обмеженості з застосуванням BIM-технологій [8].  

Використовуючи віртуальну 3D-модель проекту, можна ефективно 
виявляти колізії та проблеми з виконання робіт на будівельному майданчику до 
їх виникнення. Крім того, програмне забезпечення BIM може включати такі 
фактори будівельного проекту, як вартість, графік, ефективність та технічне 
обслуговування, безпосередньо в модель, щоб забезпечити єдине місце для 
інформації про проект, яке всі стейкхолдери проекту можуть легко 
візуалізувати. За оцінками експертів, 51% підрядників в США в даний час 
використовують технології BIM, а 82% користувачів BIM повідомляють про 
позитивну рентабельність інвестицій [6, 7]. Щодо України, сподіваємось, в 
найближчому майбутньому це теж буде популярно.  

Для того, щоб отримати фактичну модель будівлі, необхідно виконати 
технічне обстеження будівель з визначенням шляхом обмірів фактичних 
розмірів будівлі, наявних прогинів і деформацій, дефектів, тріщин. Також дуже 
актуальною сучасною технологією є застосування 3D-лазерного сканування для 
визначення фактичних розмірів, та виявлення пошкоджень та деформацій при 
експлуатації та реконструкції, в результаті чого отримується хмара точок, а по 
ній створюється  BIM-модель. 

Точність і придатність BIM-моделей залежать від кількості деталей і якості 
інформації, яка записується безпосередньо у властивостях окремих 
функціональних елементів моделі. Основна інформація про робоче місце 
повинна включати в себе геометричні характеристики робочої зони, зони 
складування матеріалів і зони обслуговування, фізичні характеристики 
будівельних конструкций, дані, що визначають зовнішній вигляд і поведінку 
всіх будівельних елементів, як основних, так і підсилюючих, а також дані про 
машини, механізми та обладнання для виконання технологічних процесів з 
відновлення або підвищення несучої здатності каркасу будівлі та взагалі всіх 
елементів реконструйованої будівлі.  

На підставі проведеного аналізу розроблена система (Рис.1), заснована на 
комплексному підході до виявлення та аналізу факторів, які впливають на вибір 
типу робочих місць для здійснення процесів підсилення будівельних 
конструкцій при реконструкції, з застосуванням 3D-лазерного сканування та 
створення  BIM-моделі за хмарою точок для виявлення можливих колізій. Це 
дозволяє комплексно вирішувати задачі оптимальної організації робочих місць 
та вибору підмостей при виконанні будівельних робіт з реконструкції, реновації 
або ремонту. 
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Рис.1. Система факторів для вибору типу робочих місць, що впливають на вибір  
підмостей при реконструкції (*Авторська розробка) 

 
З огляду на все вищевикладене, з номенклатури існуючих підмостей слід 

відбирати ті параметри та фактори, які будуть відповідати існуючим умовам та 
є оптимальними при підсиленні або заміні відповідних будівельних 
конструкцій. 

 Висновки. 
Вплив факторів типу робочих місць на вибір підмостей для здійснення 

процесів підсилення будівельних конструкцій при реконструкції є складним 
організаційно-технологічним процесом, який потребує аналізу, обліку 
домінуючого впливу, підготовки та перевірки ухвалюваних рішень. В статті 
виявлено фактори впливу, визначені виробничими умовами, в яких 
передбачаються роботи з реконструкції, а саме конструктивні, технологічні та 
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організаційні, враховані особливості умов та фактори впливу на вибір типу 
робочих місць та вид підмостей, зокрема обмеження простору, як наслідок 
насиченості промислових просторів обладнанням та виробами, що 
виготовляються. Також важливим є застосування критеріїв класифікації типу 
робочих місць та необхідного чисельного і кваліфікаційного складу виконавців 
при реконструкції. 

За   результатами   проведеного   дослідження запропоновано системний 
підхід до виявлення та аналізу факторів, які впливають на вибір типу робочих 
місць для здійснення процесів підсилення будівельних конструкцій при 
реконструкції, з застосуванням 3D-лазерного сканування та створення  BIM-
моделі за хмарою точок для виявлення можливих колізій. Це дозволяє 
комплексно вирішувати задачі оптимальної організації робочих місць та вибору 
підмостей при виконанні будівельних робіт з реконструкції, реновації або 
ремонту. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ТИПА РАБОЧИХ МЕСТ НА 

ВЫБОР ПОДМОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОВ 
УСИЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ 

РЕКОНСТРУКЦИИ 
 
В статье исследуются вопросы оптимального планирования рабочего 

пространства для выполнения работ по восстановлению эксплуатационной 
пригодности элементов конструкций и выбора оптимального типа подмостей 
для осуществления технологических процессов усиления строительных 
конструкций при реконструкции. Очень важной проблемой является также 
размещение специального строительного техоборудования и технологической 
оснастки, нестандартного оборудования, имеющего в своем составе 
гидравлические, электрические и другие поводы, а также обеспечение 
сангигиенических норм труда при проведении работ. 

При реконструкции более актуальными становятся вопросы малых 
объемов выполняемых работ. Работы всегда ведут в условиях ограниченного 
пространства, что оказывает существенное влияние на общую схему 
организации, а также на технологию выполнения работ. 

Влияние факторов типа рабочих мест на выбор подмостей для 
осуществления процессов усиления строительных конструкций при 
реконструкции является сложным организационно-технологическим 
процессом, который требует анализа, учета доминирующего влияния, 
подготовки и проверки принимаемых решений. В статье выявлены факторы 
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влияния, определенные производственными условиями, в которых 
предусматриваются работы по реконструкции, а именно конструктивные, 
технологические и организационные, учтены особенности условий и факторов 
влияния на выбор типа рабочих мест и вид подмостей, в частности ограничение 
пространства, как следствие насыщенности промышленных зон оборудованием 
и изготавливаемой продукцией. Также важным является применение критериев 
классификации типа рабочих мест и необходимого численного и 
квалификационного состава исполнителей при реконструкции. 

По результатам проведенного исследования предложен системный подход 
к выявлению и анализу факторов, влияющих на выбор типа рабочих мест для 
осуществления процессов усиления строительных конструкций при 
реконструкции, с применением 3D-лазерного сканирования и создания BIM-
модели по облаку точек, для выявления возможных коллизий. Это позволяет 
комплексно решать задачи оптимальной организации рабочих мест и выбора 
подмостей при выполнении строительных работ по реконструкции, реновации 
или ремонту. 

Ключевые слова: тип рабочего места; выбор подмостей; реконструкция; 
усиление строительных конструкций; ограничение условий для выполнения 
строительных работ; технологические факторы; конструктивные факторы; 
организационные факторы; промышленные здания. 
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FEATURES OF THE INFLUENCE OF FACTORS TYPE OF WORKPLACE 
ON THE CHOICE OF SCAFFOLDING FOR THE IMPLEMENTATION OF 

THE PROCESSES OF STRENGTHENING BUILDING STRUCTURES 
DURING RECONSTRUCTION 

 
The article examines the issues of optimal planning of the working space for the 

implementation of work to restore the operational suitability of structural elements 
and the choice of the optimal type of scaffold for the implementation of technological 
processes of strengthening building structures during reconstruction. A very im-
portant problem is also the placement of special construction technical equipment and 
technological equipment, non-standard equipment including hydraulic, electrical and 
other reasons, as well as ensuring hygienic labor standards during work. 
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During the reconstruction, the issues of small volumes of work performed be-
come more actual. Work is always carried out in a confined space, which has a signif-
icant impact on the general scheme of the organization, as well as on the technology 
for performing work. 

The influence of factors such as workplaces on the choice of scaffolds for the 
implementation of the processes of strengthening building structures during recon-
struction is a complex organizational and technological process that requires analysis, 
accounting for the dominant influence, preparation and verification of decisions. The 
article identifies the factors of influence determined by the production conditions, in 
which reconstruction work is envisaged, namely, structural, technological and organ-
izational, the peculiarities of conditions and factors of influence on the choice of the 
type of workplaces and the type of scaffolds, in particular, space constraints due to 
the availability of equipment and manufactured products in industrial areas. It is also 
important to apply the criteria for classifying the type of workplaces and the required 
number and qualifications of performers during reconstruction. 

Based on the results of the study, a systematic approach to identifying and ana-
lyzing the factors influencing the choice of the type of workplaces for the implemen-
tation of the processes of strengthening building structures during reconstruction was 
proposed, using 3D laser scanning and creating a BIM model based on a point cloud 
to identify possible collisions. This makes it possible to comprehensively solve the 
problems of optimal organization of workplaces and the choice of scaffolds during 
implementation construction work for reconstruction, renovation or repair. 

Keywords: type of workplace; choice of scaffolds; reconstruction; strengthening 
of building structures; limitation of conditions for implementation construction work; 
technological factors; design factors; organizational factors; industrial buildings. 
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FUNCTIONAL-TECHNOLOGICAL SUBSYSTEMS OF DIGITAL 
TRANSFORMATIONS OF BUSINESS PROCESSES AND 

ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF CONSTRUCTION ENTERPRISES 
 

The article presents methodology of business processes reengineering (BPR) in 
the modern construction organizations adapted to dynamically changing conditions 
of the internal and external environment. 

The ontological analysis carried out in the article allowed to distinguish the 
dominant characteristics of business process reengineering (BPR) as a phenomenon 
and a target project. It was justified to consider reengineering through the following 
dominants: 

- mandatory for reengineering format of a temporary specialized project 
of local or cardinal transformations; 

- the main goal of BPR is to direct the transformation of business 
processes, operational and production and administrative systems of the enterprise - 
for their joint reconfiguration to ensure a sharp increase in competitiveness of the 
studied enterprise (among similar enterprises in actually occupied or potential 
markets ; 

- increase in the functional quality of production and administration 
processes, which will ultimately ensure a significant increase in the quality of the 
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operating system of the enterprise and a proper increase in its resilience to crises 
(destruction, loss of economic balance and financial stability, bankruptcy, etc.). 

Formalization of the BPR methodology ensures the combination of reverse and 
direct reengineering stages. The results of the study allow solving urgent problems of 
increasing the competitiveness of construction organizations through reengineering 
design. The scientific significance of the study lies in the development of a component 
methodology for modeling reengineering of business processes. The practical 
significance of the use lies in the application of the study in the real sector of the 
economy during the restructuring and reform of construction organizations. The 
scientific novelty of the study lies in the development of a methodology and 
conceptual provisions for systemic management of business process reengineering of 
building organizations based on the use of the process approach. 

Keywords: business processes reengineering; BPR; component methodology; 
formalization of the business processes structure; restructuring; reorganization.  

 
Statement of the problem. In the construction industry recently there are 

serious quantitative and qualitative changes, which together with the known 
achievements cause a number of difficulties in the management and organization of 
construction production due to the constant reduction in scale and volume of 
construction, increasing quality requirements, elimination of large organizations. the 
emergence of various forms of ownership of small developers. 

As a result, a situation has arisen where the huge labor and technical potential 
of the industry is not used effectively enough. Builders often fail to put into operation 
a number of facilities and facilities, do not fully and irrationally use construction 
equipment, there are significant losses of working time on construction sites. 

In the current context of overcoming the crisis in the construction industry, 
productive ways to overcome it and further develop it for enterprises in the industry 
are associated with reengineering. 

Business process reengineering is one of the most important tools aimed at 
updating or rebuilding business processes at construction enterprises to achieve a 
radical increase in the efficiency of their functioning. The meaning and content of 
reengineering is a radical rethinking and fundamental redesign of business processes 
in order to achieve significant (tens or even hundreds of times) growth of key 
performance indicators of the enterprise. 

Analysis of recent studies and publications. In scientific works [1–3], 
individual elements of the reengineering of managerial business processes are 
formulated. The theory of reengineering was developed into an independent 
management concept at the end of XX century in the works of M. Hammer, J. 
Champ, T. Davenport. The main reason for this served as a decrease in the efficiency 
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of business models and management approaches. 
The authors M. Hammer and J. Champy [4] define the reengineering of 

business processes and understand the fundamental rethinking and radical 
modification of business processes to achieve a turning point in improving critical 
current indicators, such as costs, quality, service and speed of business processes. 

In articles [5, 6] it is indicated that the object of reengineering is business 
processes, and not the structure of enterprises or their individual functions. Based on 
the analysis of the theory and practice of business process reengineering, it is 
proposed to consider unproductive operations and relationships between performers 
as a separate business process as a subject of reengineering. 

The authors [7-9] define the reengineering of business processes as a 
philosophy of improvement, the main task of which is to achieve fundamental 
improvements by redesigning the process to maximize value and minimize other 
indicators. 

The authors of the papers [10-13] consider the links of reengineering with other 
management concepts such as restructuring and reorganization. Restructuring refers 
to the development and implementation of measures to bring the organization in line 
with the needs of a particular market Business process reengineering aims to create a 
flexible business model that can easily adapt to the requirements and market shifts of 
various markets. Restructuring allows you to find a way out of existing problematic 
situations, and reengineering allows you to use the opportunities, potential of the 
company. Reorganization involves changing the external structure of the business, 
while reengineering aims to transform the internal structure. 

Formulation of goals. The aim of the work is to improve the methodological 
approach and formalized analytical basis for finding ways to develop enterprises in 
the construction industry through the reengineering of their operational and 
production system (business processes) and organizational management structure. 

Relevance and novelty. The main ultimate goal of business process 
reengineering is flexibility and efficiency of adapting to predicted changes in 
consumer requests: appropriate adjustment of strategy, technology, organization of 
production and management, based on which effective automation currently lies. 

Business process reengineering (BPR) is the practice of rethinking and 
redesigning the way work is done to better support an organization's mission and 
reduce costs. Organizations reengineer two key areas of their businesses. First, they 
use modern technology to enhance data dissemination and decision-making 
processes. Then, they alter functional organizations to form functional 
teams. Reengineering starts with a high-level assessment of the organization's 
mission, strategic goals, and customer needs. Basic questions are asked, such as 
"Does our mission need to be redefined? Are our strategic goals aligned with our 
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mission? Who are our customers?" An organization may find that it is operating on 
questionable assumptions, particularly in terms of the wants and needs of its 
customers. Only after the organization rethinks what it should be doing, does it go on 
to decide how best to do it. 

Proposed methodology. Re-engineering recognizes that an 
organization's business processes are usually fragmented into sub-processes and tasks 
that are carried out by several specialized functional areas within the organization. 
Often, no one is responsible for the overall performance of the entire process. 
Reengineering maintains that optimizing the performance of sub-processes can result 
in some benefits but cannot yield improvements if the process itself is fundamentally 
inefficient and outmoded. For that reason, re-engineering focuses on re-designing the 
process as a whole in order to achieve the greatest possible benefits to the 
organization and their customers. This drive for realizing improvements by 
fundamentally re-thinking how the organization's work should be done distinguishes 
the re-engineering from process improvement efforts that focus on functional or 
incremental improvement, 

The object of this study is the reengineering of business processes aimed at the 
effective restructuring of construction enterprises in accordance with their strategic 
goals and specific operating conditions. Restructuring of enterprises is interpreted not 
just as organizational restructuring, but a change in the strategy of financial and 
economic activity, which determines the transformation of the methods of 
functioning of the enterprise. Restructuring leads to a change in the nature of 
production activities, the redistribution of financial, material and human resources, 
attracting additional sources of financing. The effectiveness of the enterprise is 
determined by the correct strategic positioning in the market, the ability to introduce 
new activities, rebuild or abandon existing ones, establish partnerships with other 
enterprises. 

It is proposed to use reengineering of business processes that implements a 
process approach to enterprise management as an effective method of restructuring. 
The need for business process reengineering is determined by the following factors: 

- complex production structure; 
- territorial distribution of units; a large number 
- cooperative ties; versatility;  
- dynamism and client-oriented financial and economic activities of 

modern enterprises. 
Reengineering business processes (RBP) allows concentrating on obtaining the 

final result of the process, increases the degree of coordination of operations, 
dramatically accelerates business processes and improves quality work. 
Concentration of funds on the reengineering of key business processes, in turn, 
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dramatically increases the effectiveness of restructuring enterprises.  
The figure 1 shows the relation of reengineering business processes in the 

modern management system. 

 
Fig. 1. Relation of business processes reengineering in the modern management system 

 
Significant structural changes to the construction organization during the 

reengineering of business processes, accompanied by the transition to new principles 
of work of the organization, require the development and implementation of a special 
project and the creation of a reengineering team, including both the staff of the 
organization and invited consultants. 

The construction organization proceeds to a new period of development after 
the intended goals of work on the project of the previous stage are reached. 
Permanent small upgrades are performed during the ongoing work. it is necessary to 
re-engineer the organization as the possibilities of gradual improvements, 
organization, are exhausted. But usually in this case, the project already covers not 
only the entire construction organization, but only its individual units. Thus, 
continuous activities to change the organization become part of its daily life in 
response to the constant changes of various environmental factors: market, 
technology, customer preferences, competition and so on. 

The development of the component methodology of the RBP is an urgent task 
for the successful restructuring of enterprises.  

The proposed methodology, in contrast to existing methodologies, allows 
automating the selection and configuration of adequate components of the structure 
of business processes that reflect the experience in the implementation of RBP for 
various types of enterprises. 

It is necessary to formalize the formulation of the task of reengineering 
business processes on the basis of component configuration of the enterprise's 
structure. It is advisable to apply a systematic approach to determining the functions 
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and patterns of interaction of business processes. 
An enterprise is considered as a goal-oriented structure of potential and processes, 

which is based on the representation of system (S) as a tuple of components: 
 

       (1) 
 

where С is a set of system components, F is a set of functions (activities, business 
processes, operations), R is a set of relations.  

Formalization of the structure of business processes is 
an important task of their reengineering. From the composition of system elements 
defined by relation (1), functions that process, use, and form other elements are 
identified in a separate category. In this way, some transformations and processes are 
realized, and regularities are determined according to which the functioning of the 
system is organized. 

The set of system components C is described by such a tuple of sets: 
 

,          (2) 
 

where X is a set of input elements, Y is a set of output elements,  Z is a set of external 
environment elements, T is the period of time over which the system, G is a set of 
goals of functioning system, M is a set of methods (strategies, patterns) of 
functioning system. 

The participation of components in functions is defined by certain role relations. 
Elements participate in the execution of the function as input and output objects, 
means, people and their organizations participate in the execution of functions as 
executors, initiators, recipients of the result. It is necessary to determine the goal of 
fulfillment or a criterion, a method of execution based on the use of a strategy or a 
specific method of organizing a process that optimizes the achievement of a goal for 
the implementation of a function. In addition, it is necessary to determine the time 
interval for the function. 

The participation of system components C in functions F is defined by certain role 
relations:  

       (3) 
 

where Nr is the total number of relations in the system,  is a i-role relation with 
such structure: 

        (4) 
 

where  is a j-component of the system that participates in the corresponding i-role 
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 in the execution of the k-function . 
The set of functions  is a converter of the input elements  to the output 

elements : 
       (5) 

 
where , , , Nf is the total number of functions in the 
system. Nx is the total number of input elements in the system. Ny is the total number 
of output elements in the system. 

Thus, the choice of objective functions and limitations, the allocation of 
functions and elements, the interaction of all these components in the processes 
should correspond to some regularity of the enterprise’s functioning inherent to its 
potential and environment. 

Analytical expressions of objective functions are relatively easy to obtain for 
single-criteria and difficult to express in the case of multi-criteria dependencies. 
Factors determining the objective function can have rather complex dependencies. 
The tasks of the RBP are becoming poorly formalized; their decisions largely 
determine the strategy or method of organizing business processes. 

In this case, to obtain integral estimates of achieving the goals of the system, 
qualitative heuristic models are used that operate on incomplete, fuzzy and even 
contradictory information.  

It is proposed to use the methods of the theory of artificial intelligence as 
methods for constructing such models, which make it possible to determine the class 
of an enterprise that corresponds to some typical patterns of behavior (functioning) 
that determine the choice of the necessary components of the types of activities and 
the business processes that form them. 

At the same time, it is proposed to extract knowledge about components and 
their relationships from a knowledge management system based on formalized rules. 

Result and discussion. Studies on the reengineering of business processes at 
Ukrainian enterprises in the construction industry have shown the high efficiency of 
the measures taken, despite the fact that the process turned out to be quite labor-
intensive and took two years to complete.  

The figure 2 shows the sequence of stages for applying methodology business 
process reengineering in the construction management system. 

At the first stage (preparatory), a reengineering process management system 
was developed. Specific employees were selected, appointed and approved - 
participants in the BPO, their functions and responsibilities were determined, 
employees were motivated to innovate, a scheme for their interaction was developed, 
etc. 
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Fig.2. Stages of applying methodology of business process reengineering  

in the construction management system 
 

At the second stage, specialists formed the image of the future enterprise, 
determined its goals and values. The problems that the enterprise has have been 
identified and clearly formulated. The choice of business processes for reengineering 
was determined, which are the most significant for the enterprise and its customers, 
that is, both strategic and creating value. For the implementation of business process 
reengineering, the allocation of the required additional material, human, financial and 
time resources was organized. Working groups were created that began to work on 
the development of the RBP project.  

Conclusion. The concept of a methodology for reengineering business 
processes is theoretically substantiated based on the adequate construction of a 
conceptual system model from the components displayed in the modern enterprise 
management system. This methodology provides increased efficiency financial and 
economic activities in accordance with strategic objectives, potential and operating 
conditions of construction development. 

The formalization of the business process reengineering task at all stages on the 
basis of a systematic approach and component technology is described. This 
approach allows to effectively managing resources during the BPR. 

Formalization of the BPR methodology ensures the combination of reverse and 
direct reengineering stages. As a result of the parametric description of the subject 
area, variants of the structural organization of business processes are formed, which 

1. Development of a reengineering 
process management system  

2. Development of the image, goals and 
values of the future enterprise 

3. Creating an existing model of 
enterprise (reverse engineering stage) 

4. Development of a new business model 

(direct engineering stage) 

5. Implementation of business process 
reengineering 
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are supposed to be analyzed using the tools of heuristic, mathematical and simulation 
modeling. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПІДСИСТЕМИ ЦИФРОВИХ 
ТРАНСФОРМАЦІЙ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ТА ОРГСТРУКТУР 

БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

У статті представлено методологію реінжинірингу бізнес-процесів (BPR) в 
сучасних будівельних організаціях, адаптованих до динамічно мінливих умов 
внутрішнього та зовнішнього середовища. Проведений онтологічний аналіз 
дозволив вирізнити домінантні характеристики реінжинірингу бізнес-процесів 
(Business Process Reengineering - BPR) як явища та цільового проєкту. Було 
обґрунтовано розглядати реінжиніринг через наступні домінанти:  

Ø обов’язковий для реінжинірингу формат тимчасового спеціалізованого 
проєкту локальних чи кардинальних трансформацій;  

Ø провідною метою BPR є спрямування трансформацій бізнес-процесів, 
операційно-виробничої та адміністративно-управлінських систем підприємства 
- для їх сумісного переналаштування на забезпечення стрибкоподібного 
зростання конкурентоздатності досліджуваного підприємства (серед 
підприємств-аналогів на фактично зайнятих чи потенційних ринках 
виробництва і споживання кінцевого продукту підприємства);  

Ø зростання функціональної якості виконання процесів виробництва та 
адміністрування, що в підсумку забезпечить як суттєве зростання якості 
функціонування операційної системи підприємства, так і належне зростання 
його стійкості щодо кризових явищ (деструкції, втрати економічної рівноваги 
та фінансової стійкості, банкрутства тощо).  

Формалізація методології BPR забезпечує поєднання етапів зворотного та 
прямого реінжинірингу. Результати дослідження дозволяють вирішувати 
актуальні проблеми підвищення конкурентоспроможності будівельних 
організацій шляхом реінжинірингового проектування. Наукова значимість 
дослідження полягає у розробці компонентної методології моделювання 
реінжинірингу бізнес-процесів. Практичне значення використання полягає у 
застосуванні дослідження в реальному секторі економіки під час 
реструктуризації та реформування будівельних організацій. Наукова новизна 
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дослідження полягає у розробці методології та концептуальних положень 
системного управління реінжинірингом бізнес-процесів будівельних 
організацій на основі використання процесного підходу. 

Ключові слова: реінжиніринг бізнес-процесів; BPR; компонентна 
методологія;формалізація структури бізнес-процесів; реструктуризація; 
реорганізація. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДСИСТЕМЫ 
ЦИФРОВЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И 

ОРГСТРУКТУР СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

В статье представлена методология реинжиниринга бизнес-процессов 
(BPR) в современных строительных организациях, адаптированных к 
динамически меняющимся условиям внутренней и внешней среды. 
Проведенный онтологический анализ позволил выделить доминантные 
характеристики реинжиниринга бизнес-процессов (Business Process 
Reengineering – BPR) как явления и целевого проекта. Дано обоснование о 
необходимости рассматривать реинжиниринг через следующие доминанты: 

Ø обязательный для реинжиниринга формат временного 
специализированного проекта локальных или кардинальных трансформаций; 

Ø ведущей целью BPR является направление трансформаций бизнес-
процессов, операционно-производственной и административно-управленческих 
систем предприятия – для их совместного перенастройки на обеспечение 
скачкообразного роста конкурентоспособности исследуемого предприятия 
(среди предприятий-аналогов на фактически занятых или потенциальных 
рынках производства и потребления конечного продукта предприятия); 

Ø рост функционального качества выполнения процессов 
производства и администрирования, что в итоге обеспечит как существенный 
рост качества функционирования операционной системы предприятия, так и 
надлежащий рост его устойчивости по отношению к кризисным явлениям 
(деструкции, потере экономического равновесия и финансовой устойчивости, 
банкротству и т.п.). 

Формализация методологии BPR обеспечивает соединение этапов 
обратного и прямого реинжиниринга. Результаты исследования позволяют 
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решать актуальные проблемы повышения конкурентоспособности 
строительных организаций путём реинжинирингового проектирования. 
Научная значимость исследования состоит в разработке компонентной 
методологии моделирования реинжиниринга бизнес-процессов. Практическое 
значение использования заключается в применении исследования в реальном 
секторе экономики при реструктуризации и реформировании строительных 
организаций. Научная новизна исследования состоит в разработке методологии 
и концептуальных положений системного управления реинжинирингом бизнес-
процессов строительных организаций на основе использования процессного 
подхода. 

Ключевые слова: реинжиниринг бизнес-процессов; BPR; компонентная 
методология; формализация структуры бизнес-процессов; реструктуризация; 
реорганизация. 
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ДИСКРЕТНО-КОНТИНУАЛЬНІ МОДЕЛІ В АНАЛІЗІ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ 

(МІНІМІЗАЦІЇ) ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ В ПРУЖНИХ 
ЕЛЕМЕНТАХ/КАНАТАХ ВАНТАЖОПІДЙОМНИХ МАШИН, ЯКІ 

ВИКОРИСТОВУЮТЬ У МІСТОБУДУВАННІ ТА ТРАНСПОРТНИХ 
ТЕХНОЛОГІЯХ (Частина І) 

 
Проведений аналіз динамічних навантажень у пружних елементах 

(канатах) вантажопідйомних машин та кранів, котрі використовуються у 
містобудуванні, сучасних транспортних технологіях, 
навантажувально-розвантажувальних операціях. Розглянуті дискретні, 
континуальні, та дискретно-континуальні моделі вантажопідйомних 
механізмів кранів. У зазначених моделях пружні елементи (канати) спочатку 
враховані як елементи, що мають пружні властивості системи із 
зосередженими параметрами. Тому канат у вантажопідйомному механізмі 
врахований як пружина певної жорсткості. Проте такий підхід не є коректним 
для канатів значної довжини (більше 10 метрів), у яких можуть виникати при 
підйомі/спуску вантажів хвильові процеси, котрі можуть суттєво збільшити 
динамічні навантаження (зокрема, коефіцієнт динамічності) − це т.з. модель 
каната як системи із розподіленими параметрами. На думку авторів даної 
роботи, найбільш коректним є підхід, котрий враховує дискретні властивості 
власне канату (довжиною більше 10 метрів), тобто аналіз динамічних 
навантажень здійснюється у межах дискретно-континуальної моделі.  

Робота складається з кількох частин, у кожній з яких всебічно і детально 
проаналізовані динамічні навантаження у канатах в межах кожної із 
зазначених вище моделей для режимів пуску/гальмування вантажопідйомних 
механізмів кранів, а також розраховані параметри робочих процесів, за яких 
вказані вище навантаження стають оптимальними за величиною (тобто 
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приймають мінімальні значення за різних способів підйому вантаж:; а)”з 
основи” (“з землі”), б) “з ваги”, як, до речі, й коефіцієнт динамічності. 

 
Ключові слова: дискретно-континуальне моделювання; аналіз; динамічна 

оптимізація; навантаження; пружні елементи/канати; вантажопідйомні 
механізми; крани; містобудування; транспортні технології. 

 
Постановка проблеми.  Продуктивність та надійність вантажопідйомних 

машин і механізмів, а також точність виконання ними різноманітних видів робіт 
− розвантажувально-навантажувальних, транспортних, монтажних та інших, − 
суттєво залежить від динамічних навантажень у пружних елементах гнучких 
робочих органів, приводу і металоконструкцій. Величини цих навантажень 
залежать від ділянки руху вантажопідйомної машини чи її механізму. Найбільші 
динамічні навантаження виникають на ділянках перехідних процесів (пуск, 
гальмування, реверсування руху). Одним із шляхів зменшення цих навантажень 
на привод й пружні елементи  вантажопідйомних механізмів кранів є вибір 
необхідних режимів їх руху на ділянках перехідних процесів. 

Aналіз публікацій по темі дослідження. У роботі [1] показано, що під час 
гальмування в процесі спуску вантажу коефіцієнт динамічності у пружних 
елементах кранових механізмів досягає величини 2,5 й більше. У роботах [1-4] 
розглянутий вплив різних режимів руху на динамічні навантаження у пружних 
елементах вантажопідйомних машин на прикладі механізма підйому вантажу. 
Для визначення динамічних навантажень у пружному елементі, наприклад, у 
канаті, використана двомасова модель дискретного типу (із зосередженими 
параметрами), схема якої подана нижче на рис.1. При цьому у якості можливих 
режимів руху приводного механізму з барабаном на ділянці пуску використані 
наступні чотири [3,4]: 1) режим руху з постійним прискоренням, який мінімізує 
величину рушійного моменту приводу; 2) режим руху з лінійною зміною 
прискорення, який мінімізує динамічну складову потужності приводу; 3) режим 
руху зі зміною прискорення по кривій третього порядку; 4) режим руху зі зміною 
прискорення по кривій п’ятого порядку. Саме останні два режими руху дають 
плавну зміну прискорень приводного механізму з барабаном, що забезпечує 
зменшення коливань динамічних навантажень у пружних елементах, але  не 
мінімізує їх, як і коефіцієнт динамічності. 

У роботі [4] показаний вплив цих режимів руху на характер зміни й 
максимальні значення динамічних навантажень у канаті при підйомі вантажу під 
час пуску, але не враховані розподілені властивості канату, як пружного 
елементу вантажопідйомного механізму крана. 
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Вплив розподілених властивостей канатів, на думку авторів даного 
дослідження, можна з’ясувати, використовуючи підходи, які викладені у робо-
тах [5-7]. 

Мета даної роботи полягає у обгрунтуванні дискретно-континуальної 
моделі вантажопідйомного механізму крана, яка враховує розподілені 
властивості його пружного елементу (каната) й дозволяє у відповідності до 
обраного критерію якості руху системи мінімізувати динамічні навантаження у 
канаті; визначити оптимальні у цьому сенсі закони руху вантажу та приводного 
механізму з барабаном, а також визначити власні частоти коливань канату, які 
визначають його резонанси, при умові наявності вантажу, закріпленого на 
ньому.  

Виклад основного змісту дослідження. 
1.Динамічна модель механізма підйому крана як системи із 

зосередженими параметрами та її аналіз. 
На схемі динамічної моделі (дискретного типу) механізму підйому 

вантажу (рис.1) прийняті такі позначення [4]:  − зведені до підйомного 
канату маси відповідно вантажу й приводного механізму з барабаном;  − 
узагальнюючі координати відповідно мас  й  ;  − вага вантажу 
(   − прискорення вільного падіння) й рушійна сила приводу, зведені 
до вантажного канату;  − жорсткість канату. (У першому наближенні 

,  − площа поперечного перерізу,  − довжина каната). 

Рис. 1. Динамічна модель механізму підйому крана як системи із зосередженими параметрами 
(модель дискретного типу) 

1,m m

1,x x
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! !
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Рівняння руху розглянутої моделі механізма підйому вантажу мають 
вигляд [4]: 

                                           (1) 

 
котру легко шляхом простих перетворень звести до одного рівняння для  
четвертого порядку. З урахуванням того, що рушійна сила приводу з барабаном 
визначається залежністю: ,  
будемо з (1) мати: 

,                                           (2) 

де  − частота власних коливань дискретної динамічної моделі 

механізму підйому вантажу;  −час;  − функція прискорення того чи 
іншого режиму руху приводного механізму з барабаном, яка залежить від часу 

. 
Розв’язок (2) залежить від виду правої частини, яка визначається режимом 

руху приводного механізму. Умовно позначені режими цифрами 1, 2, 3, 4 й за-
значені вище у аналізі публікацій. Для конкретного режиму  має наступний 
вигляд: 

 
а) перший режим − 

                                                     (3) 
б) другий режим − 

                                                     (4) 

в) третій режим − 

                                             (5) 

г) четвертий режим − 

                                           (6) 

Зазначимо, що у виразах (3)-(6)  − швидкість усталеного руху вантажу 
під час його підйому;  − тривалість пуску (розгону) вантажу. 

Вважаємо у подальшому, що у початковий момент система знаходилась у 
відносному спокої, тобто: 
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.                         (7) 
Тому рівняння (2) слід розв’язувати при наступних початкових умовах: 

.                        (8) 
Загальний розв’язок (2) має вид: 

,                      (9) 
де константи  визначаємо з умов (8), коли знайдений частинний 
розв’язок (2) . 

Ми у подальшому будемо розглядати такий рух вантажу, котрий мінімізує 
коефіцієнт динамічності у пружному елементі механізму підйому вантажу, 
тобто у канаті, на ділянці його пуску, коли : 

.                                            (10) 

З другого рівняння системи (1) зусилля у канаті визначаються наступним 
чином: 

.                                          (11) 
Критерій якості руху (10), виходячи з (11), вимагає виконання наступної 

умови його реалізації (рівняння Ейлера-Пуассона): 
.                                                          (12) 

Тоді маємо: 

.                             (13) 

Отже, для знаходження  для оптимального руху вантажу на ділянці 
пуску (у сенсі критерію (10)) слід розв’язати (13) при нульових початкових 
умовах: 

.                                           (14) 
Згідно із співвідношеннями (3)-(6) маємо: 
а) для першого режиму: 

                                                     (15) 

б) для другого режиму: 

                                            (16) 

в) для третього режиму: 

                             (17) 

г) для четвертого режиму: 
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             (18) 

Для коефіцієнту динамічності  (для кожного з типів режимів) 
маємо: 

.                                                    (19) 

Для першого режиму руху приводного механізму з барабаном маємо: 

.                                        (20) 

Для другого режиму руху приводного механізму з барабаном маємо: 

.                          (21) 

Максимального значення  набуває у початковий момент, при : 

.                                          (22) 

Для третього режиму руху приводного механізму з барабаном маємо: 

.                                       (23) 

Максимального значення  набуває у момент часу : 

.                                        (24) 

Для четвертого режиму руху приводного механізму з барабаном маємо: 

.                                      (25) 

Максимального значения  набуває у момент часу : 

.                                   (26) 

Нижче, в таблиці 1 наведені  й  значення  
для  [4]. 
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Таблиця 1. 
Значення  й   

   

1 1,025 1,025 
2 1,000 1,000 
3 1,000 1,051 
4 1,000 1,053 
 
Слід зазначити наступне: 1) мінімального значення  для  

набуває у момент часу , тобто у кінці періоду пуску; 2) залежність  

для  не має у випадку оптимального руху вантажу осцилюючого 
(коливного) характеру (на відміну від результатів, отриманих у [4]). 

До речі, у момент часу  (на початку пуску)  для 

. 
Отже, режими руху приводного механізму з барабаном, які забезпечують 

плавність руху й вантажу, а також мають ідеальне значення на початку  й 
у кінці пуску , − це третій і четвертий режими (закони , відповідно). 

Для визначення законів руху  достатньо здійснити прості 
перетворення у системі (1). Додаючи рівняння вказаної системи одне до одного, 
а також враховуючи (13), маємо: 

.                                                (27) 
Оскільки для  теж діють нульові початкові умови: 

,                                      (28) 
тоді оптимальний закон руху  співпадає з відповідним для  (15), (16), 
(17), (18). 

2. Динамічна модель механізма підйому крана як системи із 
розподіленими параметрами та її аналіз. 

2.1.Власні частоти каната при відсутності руху у механізмі підйому 
вантажу. 

Використовуючи підхід роботи [6], визначимо власні частоти стрижня 
(модель гнучкого каната) за наступних граничних умов: а) при  
закріплений кінець каната; б) при , де  − довжина каната (у початковий 

момент підйому вантажу) , де  − поздовжня координата 

(вздовж прямолінійної вісі канату),  − власна частота канату (у стані спокою), 
 − власна форма коливань канату, який здійснює поздовжні коливання. 
Власна форма коливань  має наступний вид: 
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,                                        (29) 

де  − швидкість розповсюдження поздовжніх хвиль у канаті, , де 

 − щільність матеріалу каната. 
Використовуючи умову при , маємо , тому: . З 

умови при  маємо: 

.                                     (30) 

Отже, частота рівняння при врахуванні виразу , має вид: 

.                                                (31) 

Права частина рівняння (31) представляє собою відношення маси 
стрижня/каната до маси кінцевого вантажу . Значення першого кореня 
рівняння  у залежності від відношення  наступні (див. 
табл.2): 

 
Таблиця 2. 

Значення  в залежності від  

 0,10 0,30 0,50 0,70 0,90 1,00 2,00 4,00 10,00 

 
0,32 0,52 0,65 0,75 0,82 0,86 1,08 1,27 1,42 

 
Обчислимо значення власної частоты коливань системи  для різних 

значень довжини каната  за наступних значень: м/с; Па; 
м2; кг/м3 (сталевий канат); кг. У таблиці 3 подані 

значення  від  й значення  − частоти, яка відповідає моделі системи із 
зосередженими параметрами, і визначається у даному випадку виразом: 

.                                                 (32) 

 
Таблиця 3. 

Значення  й  в залежності від  
 

,м 5 15 25 35 45 50 100 200 500 
,c-1 320,0 173,0 130,0 107,1 91,1 86,0 54,0 31,8 14,2 
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,с-1 316,0 182,6 141,4 119,5 105,4 100,0 70,7 50,0 31,6 

 
З таблиці 3 видно, що значення  суттєво перевищують  особливо для 

канатів великої довжини. 
2.2.Власні частоти каната  на інтервалі/ділянці пуску вантажопідйомного 

механізму. 
Власні частоти каната для цього випадку визначаються з наступного 

трансцедентного рівняння, яке слід розв’язувати за допомогою ПЕОМ: 

.          (33) 

Коефіцієнт динамічності у канаті вантажопідйомного механізму 
визначається по формулах, наведених вище для точки закріплення вантажу 

 для випадку оптимального пуску системи за заданих режимів руху 
вантажу й приводу з барабаном (теж оптимальних у сенсі критерію якості руху 
системи на ділянці пуску). 

ВИСНОВКИ 
1. Обгрунтована фізико-механічна модель вантажопідйомного механізму 

крана на ділянці його пуску як системи з дискретно-континуальними 
параметрами. 

2. Визначені режими руху вантажу та приводного механізму з барабаном, 
які задовольняють критерію якості руху системи, що мінімізує коефіцієнт 
динамічності у канатах на ділянці пуску механізму. 

3. Отримані у роботі результати можуть у подальшому бути використані 
для аналізу, уточнення й вдосконалення інженерних методів розрахунку 
механізмів підйому вантажу кранів на ділянці їх пуску з урахуванням 
дискретно-континуальних властивостей останніх, а також для визначення 
характерних власних частот коливань (довгих) канатів (з метою запобігання 
виникненню у них небажаних резонансів коливань) як на стадіях 
проектування/конструювання подібних систем, так і у режимах реальної 
експлуатації. 

Продовження розгляду цієї теми у другій частині в даному випуску. 
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ДИСКРЕТНО-КОНТИНУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ В АНАЛИЗЕ И 
ОПТИМИЗАЦИИ (МИНИМИЗАЦИИ) ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК В 

УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТАХ/КАНАТАХ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ГРАДОСТРОЕНИИ И ТРАНСПОРТНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЯХ (ЧАСТЬ І) 
 

Проведен анализ динамических нагрузок в упругих элементах (канатах) 
грузоподъемных машин и кранов, которые используются в градостроении, со-
временных транспортных технологиях, погрузочно-разгрузочных операциях. 
Рассмотрены дискретные, континуальные и дискретно-континуальные модели 
грузоподъемных механизмов кранов. В указанных моделях упругие элементы 
(канаты) сначала учтены как элементы, которые имеют упругие свойства си-
стемы с сосредоточенными параметрами. Поэтому канат в грузоподъемном 
механизме учтен как пружина определенной жесткости. Однако такой подход не 
является корректным для канатов значительной длины (более 10 метров), у ко-
торых могут возникать при подъеме/спуске грузов волновые процессы, которые 
могут значительно увеличить динамические нагрузки (в частности, коэффици-
ент динамичности) − это так называемая модель каната как системы с распре-
деленными параметрами. По мнению авторов данной работы, наиболее кор-
ректным является подход, который учитывает дискретные свойства собственно 
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каната (длиной более 10 метров), то есть анализ динамических нагрузок осу-
ществляется в пределах дискретно-континуальной модели. 

Работа состоит из нескольких частей, в каждой из которых всесторонне и 
детально проанализированы динамические нагрузки в канатах в пределах каж-
дой из указанных выше моделей для режимов пуска/торможения грузоподъ-
емных механизмов кранов, а также рассчитаны параметры рабочих процессов ,  
при которых указанные выше нагрузки становятся оптимальными по величине 
(то есть принимают минимальные значения при разных способах подъема груза: 
а) “c земли” (“с основы”), б) “с веса”, как, кстати, и коэффициент динамичности. 

Ключевые слова: дискретно-континуальное моделирование; анализ; ди-
намическая оптимизация; нагрузка; упругие элементы/канаты; грузоподъемные 
механизмы; краны; градостроительство; транспортные технологии. 
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DISCRETE-TO-CONTINUUM MODELS IN ANALYSIS AND 
OPTIMIZATION (MINIMIZATION) OF DYNAMIC LOADS IN ELASTIC 
ELEMENTS/CARRIER CABLES OF HOISTING MACHINERY USED IN 

URBAN PLANNING AND TRANSPORT TECHNOLOGIES (PART I) 
 

The analysis dynamic loads in elastic elements (ropes) of hoisting machines and 
cranes used in urban planning, loading and unloading operations and transport tech-
nologies was carried out. Discrete, continuous and discrete-continuous models of crane 
lifting mechanisms considered. In these models the elastic elements (ropes) are ini-
tially considered as elements that have elastic properties of the system with concen-
trated parameters. Therefore the rope in the lifting mechanism is taken into account as 
a certain rigidity spring. However, this approach is not correct for quite long ropes 
(more than 10 meters), in which wave processes can occur during lifting/lowering of 
loads. These processes can significally increase the dynamic loads − the so-called rope 
model as a system with distributed parameters. According to the authors of this work, 
the most correct approach is one that takes into account the discrete properties of the 
rope (more than 10 meters) itself. That is, the analysis of dynamic loads is carried out 
within a discrete-continuous model. 
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The work consists of several parts, in each of which the dynamic loads in the 
ropes within each of above starting/braking of the crane lifting mechanisms models are 
comprehensively and in detail considered. Also parameters of work processes at which 
the above loads become optimal in magnitude calculated (that is, take the minimum 
values for different ways of lifting cargo: a)“from the base” (“from the ground”), 
b)“from the weith”, as, incidentally, the coefficient of dynamism. 

Key words: discrete-continuous modeling; analysis; dynamic optimization; 
load; elastic elements ( ropes); hoisting mechanisms; cranes; urban planning; transport 
technologies.  
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ДИСКРЕТНО-КОНТИНУАЛЬНІ МОДЕЛІ В АНАЛІЗІ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ 

(МІНІМІЗАЦІЇ) ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ В ПРУЖНИХ 
ЕЛЕМЕНТАХ/КАНАТАХ ВАНТАЖОПІДЙОМНИХ МАШИН, ЯКІ 

ВИКОРИСТОВУЮТЬ У МІСТОБУДУВАННІ ТА ТРАНСПОРТНИХ 
ТЕХНОЛОГІЯХ (Частина II) 

 
Проведений аналіз динамічних навантажень у пружних елементах 

(канатах) вантажопідйомних машин та кранів, котрі використовуються у 
містобудуванні, сучасних транспортних технологіях, 
навантажувально-розвантажувальних операціях. Розглянуті дискретні, 
континуальні, та дискретно-континуальні моделі вантажопідйомних 
механізмів кранів. У зазначених моделях пружні елементи (канати) спочатку 
враховані як елементи, що мають пружні властивості системи із 
зосередженими параметрами. Тому канат у вантажопідйомному механізмі 
врахований як пружина певної жорсткості. Проте такий підхід не є коректним 
для канатів значної довжини (більше 10 метрів), у яких можуть виникати при 
підйомі/спуску вантажів хвильові процеси, котрі можуть суттєво збільшити 
динамічні навантаження (зокрема, коефіцієнт динамічності) − це т.з. модель 
каната як системи із розподіленими параметрами. На думку авторів даної 
роботи, найбільш коректним є підхід, котрий враховує дискретні властивості 
власне канату (довжиною більше 10 метрів), тобто аналіз динамічних 
навантажень здійснюється у межах дискретно-континуальної моделі.  

Робота складається з кількох частин, у кожній з яких всебічно і детально 
проаналізовані динамічні навантаження у канатах в межах кожної із 
зазначених вище моделей для режимів пуску/гальмування вантажопідйомних 
механізмів кранів, а також розраховані параметри робочих процесів, за яких 
вказані вище навантаження стають оптимальними за величиною (тобто 
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приймають мінімальні значення за різних способів підйому вантажу: а)”з 
основи” (“з землі”), б)“з ваги”, як, до речі, й коефіцієнт динамічності. 

Ключові слова: дискретно-континуальне моделювання; аналіз; динамічна 
оптимізація; навантаження; пружні елементи/канати; вантажопідйомні 
механізми; крани; містобудування; транспортні технології.  

 
Постановка проблеми. Для реалізації аналітичного підходу при аналізі 

вимушених коливань пружних елементів (канатів) вантажопідйомних 
механізмів кранів (у межах дискретно-континуальних моделей) можна 
використати два основних способи розв’язку початково-гранічної задачі. Все 
залежить від характеру вимушених сил, котрі діють на систему з розподіленими 
параметрами (тобто на канат). Якщо вимушена зовнішня сила є гармонічним 
збудженням, тоді зручно знайти стаціонарний розв’язок задачі, який відповідає 
вимушеним коливанням (після закінчення перехідного періоду), що 
відбуваються з частотою збудження, методом розділення змінних (методом 
Фур’є). Якщо зовнішня вимушена сила є довільно заданим у часі збудженням, 
слід здійснювати розклад шуканого розв’язку у ряд по власним просторовим (і 
часовим) функціям, котрі відповідають власним (вільним) коливанням пружних 
елементів/канатів для відповідних граничних умов їх закріплення. 

Останній підхід особливо необхідний для аналізу перехідних процесів 
(пуску, гальмування тощо) у вантажопідйомних механізмах кранів й визначення 
коефіцієнтів динамічності у різних перерізах канатів з метою запобігання 
розривів та руйнувань останніх, а також задля підвищення надійності й 
довговічності роботи як самих пружних елементів, так і механізмів підйому 
вантажу кранів у цілому. 

На думку авторів даної роботи, існуючі методи аналізу вимушених 
коливань канатів вантажопідйомних механізмів кранів вимагають подальшого 
уточнення й вдосконалення, особливо у зв’язку з метою оптимізації їх режимів 
руху, за котрих будуть у перехідних ділянках функціонування вказаних вище 
механізмів мінімізовані коефіцієнти динамічності канатів. 

Aналіз публікацій по темі дослідження. Основні підходи та методи 
аналізу вимушених коливань у системах з розподіленими параметрами 
викладені у роботах [1-9]. Автори вказаних досліджень в основному 
використовують відомі моделі дискретно-континуальних систем, а саме − моделі 
гнучких деформованих (у поздовжньому напрямку, тобто вподовж їх 
прямолінійної вісі) стрижнів. Проте застосування подібних моделей та підходів 
до пружних елементів/канатів вантажопідйомних механізмів кранів практично 
відсутнє у науковій літературі відповідного напрямку дослідження.  
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Слід зазначити, що результати робіт [4,8,9] будуть частково використані у 
даному дослідженні. 

Мета даної роботи полягає у обгрунтуванні дискретно-континуальної 
моделі та аналітичного підходу до аналізу вимушених коливань пружних 
елементів (канатів) вантажопідйомних механізмів кранів за різних граничних 
умов закріплення вказаних елементів (канатів) для різних за характером 
вимушених сил. Реалізація цілі даного дослідження дозволяє встановити 
коефіцієнти динамічності у різних перерізах канатів та вказати 
методи/напрямки, які ведуть до їх мінімізації на перехідних ділянках 
функціонування вказаних механізмів підйому вантажу кранів. . 

Виклад основного змісту дослідження. 
1. Поздовжні коливання канатів (гнучких стрижнів) при гармонічному 

збудженні. 
Будемо у цьому пункті й у подальшому використовувати у якості моделі 

канату вантажопідйомного механізму крана модель гнучкого прямолінійного 
стрижня, який здатен підтримувати поздовжні коливання при його збудженні 
ззовні. При цьому не враховуватимемо дисипативні процеси, які виникають при 
поздовжніх вимушених коливаннях стрижня. 

Отже, розглянемо випадок, коли стрижень/канат знаходиться під впливом 
однієї зосередженої поздовжньої сили, яка змінюється за гармонічним законом: 

,                                                     (1) 
де:  − амплітуда,  − кругова частота зовнішньої сили , − час. 

Стаціонарні вимушені коливання відбуваються з частотою збудження  
й, відповідно, можуть бути описані законом: 

,                                               (2) 
де  − функція абсциси  (форма вимушених коливань), яку слід визначити, 
користуючись граничними умовами та рівнянням хвильвого типу [8]: 

,                                                     (3) 

де:  − переміщення поздовжнього типу довільного перерізу стрижня 
при його вимушених коливаннях, ,  − швидкість розповсюдження 
поздовжніх хвиль у канаті/стрижні,  − модуль Юнга,  − щільність/густина 
матеріалу стрижня. 

Підставляючи у (3) вираз (2), згідно з методом Фур’є, прийдемо до зви-
чайного диференціального рівняння для функції : 

,                                                       (4) 
де штрихи біля функції  означають диференціювання по координаті . 

Розв’язок (4) запишемо у вигляді: 
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.                                      (5) 
Постійні  та  повинні бути визначені з граничних умов, котрі 

формуються наступним чином. 
1) Закріплений кінець стрижня. У цьому випадку  при будь-якому . 

Отже, у даному перерізі повинне виконуватись рівняння . 
2) До кінця стрижня прикладена сила, яка відповідає рівнянню (1). Вона 

повинна бути рівною поздовжній силі  у кінцевому перерізі. Для  маємо: 

.                                                (6) 

У (6)  − модуль Юнга матеріалу стрижня,  − площа його поперечного 
перерізу, . 

Прирівнюючи (1) до (6), матимемо: 
.                                                          (7) 

3) Кінець стрижня вільний від навантаження. Згідно з (7) . 
4) На кінці стрижня присутня зосереджена маса . Сила інерції, яка нею 

розвивається ,  (  й  − величини, які  

відносяться до точки закріплення маси ), повинна дорівнювати поздовжній 

силі: . Отже,  

.                                                  (8) 
Розглянемо кілька типових для вантажопідйомних механізмів задач, коли 

ці механізми знаходяться під впливом гармонічного зовнішнього збудження. 
А. Визначимо амплітуду коливань стрижня/канату, до якого прикладена 

сила  (у перерізі ), а на іншому кінці стрижня присутня 
зосереджена маса  (у перерізі ).  

Отже, маємо:  при  й  при . 
Зі вказаних граничних умов отримаємо для цього випадку коефіцієнти 

просторової форми коливань (5): 
 

.                      (9) 

 
Отже, амплітуда коливань кінця стрижня  має вид: 
 

( ) ( ) ( )sin cosU x A x c D x c= × w + × w
C D

0u = t
0U =

( )N N

sinuN ES ESU t
x
¶ ¢= = × w
¶

E S
( ) ( )U x dU x dx¢ =

( )0U P ES¢ =
0U ¢ =

0m

( ) 2
0 0 0 0 sinm u m U t- = w × w!!

( )2
0

0 2

d u t
u

dt
=!! 0u 0U

0m

0 0 sin
uN ES ESU t
x
¶ ¢= × w
¶

( )2
0 0 0m U ES U ¢w =

( ) 0 sinP t P t= × w 0x =
0m x l=

( )0U P ES¢ = 0x = ( )2
0 0m U ES U ¢w = x l=

0

0 0

0

1 cos sin
;

1 sin cos

l m l
cP cP c c ES cA D

l m lES ES
c c ES c

ì w w w üæ ö æ ö× - ×ç ÷ ç ÷ï ïï ïè ø è ø= = × í ýw w ww w æ ö æ öï ï× + ×ç ÷ ç ÷ï ïè ø è øî þ

( )x l=



Містобудування та територіальне планування536

.                             (10) 

Якщо частота вимушеної сили, прикладеної до канату у перерізі , 
відповідає розв’язку трансцендентного рівняння: 

,                                               (11) 

тоді у канаті , тобто виникає резонанс. (Це відповідає ситуації 
резонансного поздовжнього розгойдування вантажу, маси , коли у верхній 
точці канату існує збуджуюча гармонічна сила (тобто, по суті, у точці 
підвісу канату до його приводного механізму з барабаном є гармонічні 
коливання)). Зрозуміло, що рівняння (11) має безліч розв’язків , . 

В. Визначимо амплітуду коливань кінця стрижня/каната, до якого у 
перерізі  прикладена гармонічна сила , а інший його 
кінець  закріплений (нерухомий). 

Тоді маємо наступні гранічні умови:  при ;  при . 

Для коефіцієнтів просторової форми коливань каната  (5) маємо: 

.                                      (12) 

Відповідно, амплітуда коливань кінця стрижня/каната: 

.                                           (13) 

При умові: 

,                                          (14) 

амплітуда , що відповідає резонансу, а  дорівнює найнижчій 

власній частоті. 
При умові: 

,                                               (15) 

кінцевий переріз  нерухомий, тобто виникає т.з. антирезонанс. Його 

найнижча власна частота . 
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В таблиці 1 наведені найнижчі власні частоти резонансних  й 

антирезонансних власних коливань канату/стрижня для різних довжин . У 
якості матеріалу канатів обрана сталь ( м/с).  

Таблиця 1. 
Залежність й  частот від довжини канату , м/с. 

 
,м 

“Резонанс”, 

,с-1 

“Антирезонанс”, 

,с-1 

10 785,4 1570,8 
20 392,7 785,4 
30 261,8 523,6 
50 157,1 314,2 

100 78,5 157,0 
200 39,3 78,6 
500 15,7 31,4 

1000 7,9 15,4 
 
C.Визначимо амплітуду коливань кінця стрижня, до якого прикладена 

сила , й на  цьому кінці  також знаходиться зосереджена маса 
 (вантаж), а інший  кінець  закріплений (нерухомий). 

В цьому випадку граничні умови: 
при при .                     (16) 

Друга гранична умова виражає, по суті, рівність поздовжньої сили на 
правому кінці стрижня/канату сумі вимушеної гармонічної сили й сили інерції 
кінцевої маси. 

Виходячи з (16) для просторової форми коливань канату (5) маємо: 

.                       (17) 

Амплітуда коливань кінця стрижня/канату :  

.                          (18) 

Резонанс у цьому випадку, який призводить до , виникає при 
умові: 

.                                                 (19) 
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2. Поздовжні коливання канатів (гнучких стрижнів) при довільному 
розподілі навантаження по довжині й залежності від часу. 

Нехай зовнішнє навантаження довільним чином розподілене по довжині і 
є будь-якою функцією часу : . Зокрема, навантаження може 
змінюватись у часі за законом, загальним для всіх точок (канату): 

.                                                 (20) 
Враховуючи елементарне зовнішнє навантаження  при складанні 

диференціального рівняння хвильового типу для каната, матимемо при 
 

[8]: 

.                                       (21) 

Далі навантаження  та переміщення  можна подати у вигляді 
рядів за власними функціями відповідної  задачі про вільні коливання: 

;                              (22) 
.                               (23) 

Для визначення функцій часу  помножимо обидві частини рівняння 
(22) на  й проінтегруємо результат вподовж всієї довжини стрижня/канату. 
При інтегруванні у правій частині зникнуть всі складові, крім -ої (внаслідок 
ортогональності власних функцій), й для  матимемо формулу: 

.                               (24) 

Якщо навантаження змінюється за законом (20), тоді 

,                         (25) 

тобто функції  для всіх номерів  відрізняються лише масштабом. 
Якщо навантаження здійснюється зосередженими силами  

у перерізах з абсцисами  , тоді формула (24) приймає вигляд: 

.                   (26) 

Визначення функцій  засноване на тій обставині, що кожна складова 
у (22) викликає рух, який визначається відповідною складовою (23). Тому у 
рівняння (21) можна підставити: 

.                             (27) 
Тоді матимемо рівняння : 

,                                        (28) 
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.                                        (29) 
Ліва частина отриманої рівності (29) постійна й дорівнює  [8], де  − 

-та власна частота вільних коливань канату. Відповідно, тому ж значенню 
 дорівнює й права частина, отже: 

.                                             (30) 
Ця формула й вирішує задачу, оскільки дає можливість утворити суму 

(23), бо згідно розв’язку неоднорідного диференціального рівняння (30) маємо: 

.                            (31) 

У найбільш загальному випадку для  з (24) можна для  згідно 
(31) записати: 

.                               (32) 

Якщо навантаження відповідає закону (20), тоді із врахуванням виразу (25) 
можна написати: 

.                       (33) 

Слід зазначити, що функції  визначаються граничними умовами 
конкретної задачі і є розв’язком хвильового рівняння з нульовою правою ча-
стиною (3). Стосовно виразу (26) слід вказати, що зовнішні зосереджені сили 
прикладені, як правило, до кінців канату, тобто до перерізів  й . Тому 
для аналізу вимушених коливань канатів вантажопідйомниїх механізмів кранів 
маємо: 

.                        (34) 

Загальний розв’язок (21) подаємо у вигляді: 

.                                             (35) 

Слід зазначити, що (35) визначає лише вимушені коливання 
стрижня/канату і не враховує його власні вільні коливання, які виникають навіть 
при відсутності зовнішніх впливів і визначаються виключно початковими 
умовами задачі, а також граничними. 
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Розраховувати оптимальні режими пуску/гальмування 
вантажопідйомного механізму крана слід таким чином, щоб задовольнявся 
наступний критерій якості руху даної дискретно-континуальної системи: 

.                                 (36) 

 
Фізичний зміст (36) полягає у наступному. Він дозволяє реалізувати такий 

оптимальний рух даної дискретно-континуальної системи “приводний механізм 
з барабаном-канат-вантаж”, за якого мінімізується середньоквадратичне 
зусилля, що діє у канаті протягом розгону/гальмування (тривалістю ) при 
підйомі/спуску вантажу. 

Зрозуміло, що реалізація критерію (36) залежить від місця розташування 
конкретного перерізу каната, тобто від . Ця незручність зникає, коли 
усереднити вираз під знаком інтегралу по  у (36) ще й по  на всій довжині 
канату, тобто: 

.                             (37) 

 
ВИСНОВКИ 

1. Обгрунтована дискретно-континуальна модель для реалізації 
аналітичного підходу в аналізі вимушених коливань пружних елементів 
(канатів) вантажопідйомних механізмів кранів при довільному й гармонічному 
від часу  законах зміни зовнішніх сил. 

2. Запропонований критерій якості руху канатів вантажопідйомного 
механізму крана, який при його реалізації дозволяє встановлювати такі режими 
руху пружних елементів, котрі мінімізують напруження у останніх. 

3. Отримані у роботі результати можуть бути у подальшому використані 
для вдосконалення й уточнення існуючих інженерних методів розрахунку 
вантажопідйомних механізмів та їх елементів як на стадіях 
проектування/конструювання, так і у режимах реальної експлуатації. 

Продовження розгляду цієї теми у третій частині в даному випуску. 
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ДИСКРЕТНО-КОНТИНУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ В АНАЛИЗЕ И 

ОПТИМИЗАЦИИ (МИНИМИЗАЦИИ) ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК В 
УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТАХ/КАНАТАХ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ГРАДОСТРОЕНИИ И ТРАНСПОРТНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ (Часть II) 

 
Проведен анализ динамических нагрузок в упругих элементах (канатах) 

грузоподъемных машин и кранов, которые используются в градостроении, со-
временных транспортных технологиях, погрузочно-разгрузочных операциях. 
Рассмотрены дискретные, континуальные и дискретно-континуальные модели 
грузоподъемных механизмов кранов. В указанных моделях упругие элементы 
(канаты) сначала учтены как элементы, которые имеют упругие свойства си-
стемы с сосредоточенными параметрами. Поэтому канат в грузоподъемном 
механизме учтен как пружина определенной жесткости. Однако такой подход не 
является корректным для канатов значительной длины (более 10 метров), у ко-
торых могут возникать при подъеме/спуске грузов волновые процессы, которые 
могут значительно увеличить динамические нагрузки (в частности, коэффици-
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ент динамичности) − это так называемая модель каната как системы с распре-
деленными параметрами. По мнению авторов данной работы, наиболее кор-
ректным является подход, который учитывает дискретные свойства собственно 
каната (длиной более 10 метров), то есть анализ динамических нагрузок осу-
ществляется в пределах дискретно-континуальной модели. 

Работа состоит из нескольких частей, в каждой из которых всесторонне и 
детально проанализированы динамические нагрузки в канатах в пределах каж-
дой из указанных выше моделей для режимов пуска/торможения грузоподъ-
емных механизмов кранов, а также рассчитаны параметры рабочих процессов ,  
при которых указанные выше нагрузки становятся оптимальными по величине 
(то есть принимают минимальные значения при разных способах подъема груза: 
а)“c земли” (“с основы”), б)“с веса”, как, кстати, и коэффициент динамичности. 

Ключевые слова: дискретно-континуальное моделирование; анализ; ди-
намическая оптимизация; нагрузка; упругие элементы/канаты; грузоподъемные 
механизмы; краны; градостроительство; транспортные технологии. 
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DISCRETE-TO-CONTINUUM MODELS IN ANALYSIS AND 
OPTIMIZATION (MINIMIZATION) OF DYNAMIC LOADS IN ELASTIC 
ELEMENTS/CARRIER CABLES OF HOISTING MACHINERY USED IN 

URBAN PLANNING AND TRANSPORT TECHNOLIGIES (Part II) 
 

The analysis dynamic loads in elastic elements (ropes) of hoisting machines and 
cranes used in urban planning, loading and unloading operations and transport tech-
nologies was carried out. Discrete, continuous and discrete-continuous models of crane 
lifting mechanisms considered. In these models the elastic elements (ropes) are ini-
tially considered as elements that have elastic properties of the system with concen-
trated parameters. Therefore the rope in the lifting mechanism is taken into account as 
a certain rigidity spring. However, this approach is not correct for quite long ropes 
(more than 10 meters), in which wave processes can occur during lifting/lowering of 
loads. These processes can significally increase the dynamic loads − the so-called rope 
model as a system with distributed parameters. According to the authors of this work, 
the most correct approach is one that takes into account the discrete properties of the 
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rope (more than 10 meters) itself. That is, the analysis of dynamic loads is carried out 
within a discrete-continuous model. 

The work consists of several parts, in each of which the dynamic loads in the 
ropes within each of above starting/braking of the crane lifting mechanisms models are 
comprehensively and in detail considered. Also parameters of work processes at which 
the above loads become optimal in magnitude calculated (that is, take the minimum 
values for different ways of lifting cargo: a)“from the base” (“from the ground”), 
b)“from the weith”, as, incidentally, the coefficient of dynamism. 

Key words: discrete-continuous modeling; analysis; dynamic optimization; 
load; elastic elements (ropes); hoisting mechanisms; cranes; urban planning; transport 
technologies. 
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ДИСКРЕТНО-КОНТИНУАЛЬНІ МОДЕЛІ В АНАЛІЗІ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ 

(МІНІМІЗАЦІЇ) ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ В ПРУЖНИХ 
ЕЛЕМЕНТАХ/КАНАТАХ ВАНТАЖОПІДЙОМНИХ МАШИН, ЯКІ 

ВИКОРИСТОВУЮТЬ У МІСТОБУДУВАННІ ТА ТРАНСПОРТНИХ 
ТЕХНОЛОГІЯХ (Частина III) 

 
Проведений аналіз динамічних навантажень у пружних елементах 

(канатах) вантажопідйомних машин та кранів, котрі використовуються у 
містобудуванні, сучасних транспортних технологіях, 
навантажувально-розвантажувальних операціях. Розглянуті дискретні, 
континуальні, та дискретно-континуальні моделі вантажопідйомних 
механізмів кранів. У зазначених моделях пружні елементи (канати) спочатку 
враховані як елементи, що мають пружні властивості системи із 
зосередженими параметрами. Тому канат у вантажопідйомному механізмі 
врахований як пружина певної жорсткості. Проте такий підхід не є коректним 
для канатів значної довжини (більше 10 метрів), у яких можуть виникати при 
підйомі/спуску вантажів хвильові процеси, котрі можуть суттєво збільшити 
динамічні навантаження (зокрема, коефіцієнт динамічності) − це т.з. модель 
каната як системи із розподіленими параметрами. На думку авторів даної 
роботи, найбільш коректним є підхід, котрий враховує дискретні властивості 
власне канату (довжиною більше 10 метрів), тобто аналіз динамічних 
навантажень здійснюється у межах дискретно-континуальної моделі.  

Робота складається з кількох частин, у кожній з яких всебічно і детально 
проаналізовані динамічні навантаження у канатах в межах кожної із 
зазначених вище моделей для режимів пуску/гальмування вантажопідйомних 
механізмів кранів, а також розраховані параметри робочих процесів, за яких 
вказані вище навантаження стають оптимальними за величиною (тобто 
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приймають мінімальні значення за різних способів підйому вантажу: а)”з 
основи” (“з землі”), б)“з ваги”, як, до речі, й коефіцієнт динамічності. 

Ключові слова: дискретно-континуальне моделювання; аналіз; динамічна 
оптимізація; навантаження; пружні елементи/канати; вантажопідйомні 
механізми; крани; містобудування; транспортні технології.  

 
Постановка проблеми.  Одним з основних елементів механізмів підйому 

вантажу є канат. Зазвичай його моделюють пружиною з певною жорсткістю, 
тобто як систему дискретну (із зосередженими параметрами). У дійсності, це в 
багатьох випадках не так, особливо для канатів, наприклад, шахтних 
підйомників, значної довжини. Такі канати доцільно моделювати й 
досліджувати у межах континуальних систем (тобто систем із розподіленими 
параметрами). Якщо ж на кінцях таких канатів присутні маси (вантаж, 
приводний механізм з барабаном, підвіски, блоки тощо), тоді доцільно 
використовувати дискретно-континуальні моделі. 

Слід зазначити, що основна особливість систем з неперервно 
розподіленою масою (пружні елементи/канати вантажопідйомних механізмів 
кранів) полягає у нескінченності числа степенів вільності руху, а відповідно, й 
числа власних частот й просторових форм коливань. З цією обставиною 
пов’язані й особливості математичного характеру: замість звичайних 
диференціальних рівнянь, які описують процеси (наприклад, пуску, гальмування 
вантажу, закріпленого на канаті, при його підйомі, спусканні чи фіксації 
(позиціонуванні) на певній висоті) у системах з кількома степенями вільності 
руху, тут необхідно мати справу з диференціальними рівняннями у частинних 
похідних. Крім початкових умов, що визначають початкові переміщення і 
швидкості, необхідно враховувати граничні умови, котрі характеризують кінцеві 
закріплення гнучкого стрижня (моделі каната), який може, зокрема, 
підтримувати поздовжні коливання. 

У подібній постановці елементи вантажопідйомних механізмів кранів 
пружного типу (такі, зокрема, як канати) доволі мало досліджені і, на думку 
авторів даної роботи, вимагають подальшого вивчення і всебічного 
вдосконалення. 

Aналіз публікацій по темі дослідження. Дослідження механічних систем 
з розподіленими параметрами проведені багатьма авторами [1-9] Проте вплив 
розподілених властивостей пружних елементів (канатів) вантажопідйомних 
механізмів кранів, їх частотні рівняння, резонансні властивості (за сталої 
довжини каната) для різних кінцевих/граничних умов закріплення (як самого 
каната, так і вантажу на ньому) вивчені недостатньо. Саме цій темі й присвячене 
дане дослідження. 
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Частково результати цитованих вище робіт тут будуть використані. 
Мета даної роботи полягає у обгрунтуванні аналітичного підходу задля 

аналізу резонансних властивостей пружних елементів (канатів) 
вантажопідйомних механізмів кранів у межах дискретно-континуальної моделі 
стрижня постійної довжини, який підтримує поздовжні коливання. На цій основі 
встановлені аналітичним шляхом частоти власних коливань канатів за різних 
умов закріплення їх кінців у вантажопідйомних механізмах кранів, типових для 
реальної експлуатації таких систем. 

Виклад основного змісту дослідження. 
1.Основні припущення, модельне диференціальне рівняння поздовжніх 

коливань канатів/стрижнів постійної довжини та його розв’язок. 
При аналізі поздовжніх коливань прямолінійних (гнучких) стрижнів як 

моделей канатів вантажопідйомних механізмів кранів, будемо вважати, що 
поперечні перерізи залишаються плоскими й частинки стрижня не здійснюють 
поперечних рухів, а переміщуються лише у поздовжньому напрямку (вподовж 
центральної вісі стрижня). Довжина стрижня постійна, як і площа його 
поперечного перерізу. Розглядатимемо лише лінійні поздовжні коливання, а 
дисипативними процесами (типу в’язко-пружних) нехтуємо. 

Нехай  − поздовжнє переміщення довільного перерізу стрижня при 
коливаннях. Це переміщення залежить від місця розташування перерізу у 
недеформованому стрижні (координати ) й від часу . Таким чином,  
є функцією двох змінних; її визначення й представляє собою основну задачу. 
Переміщення нескінченно близького (з координатою ) перерізу дорівнює 

 , й, відповідно, абсолютне видовження нескінченно малого 

елементу  дорівнює  (рис.1), а відносне видовження . 
У відповідності з цим поздовжня сила у перерізі з координатою  може 

бути записана у вигляді: 
,                                           (1) 

де  − жорсткість стрижня при його розтягу-стискуванні,  − площа 
поперечного перерізу стрижня,  − модуль Юнга матеріалу стрижня. Сила  
також є функцією тих самих аргументів − координати  та часу , тобто 

. 
             Для складання диференціального рівняння руху розглянемо 

елемент стрижня, який розміщений між двома нескінченно близькими 
перерізами. До лівої грані елемента (рис.1,в) прикладена сила , а до правої − 

сила . Якщо позначити через щільність/густину матеріалу 

стрижня, тоді маса розглядуваного елемента складає . Тому рівняння руху у 
проекції на вісь  приймає вид:  
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,                                  (2) 

або 

.                                                   (3) 

 

             
Рис.1. Розрахункова схема 

 
Враховуючи вираз (1) й вважаючи, що , матимемо: 

,                                                   (4) 

де  − квадрат швидкості розповсюдження коливань/хвиль поздовжнього 
типу вподовж стрижня. 

Згідно з методом Фур’є шукаємо частинний розв’язок диференціального 
рівняння (4) у вигляді:  

,                                             (5) 
тобто припустимо, що переміщення  можна подати у вигляді добутку двох 
функцій, одна з котрих залежить тільки від аргументу , а друга − тільки від 
аргументу . Тоді замість визначення функції двох змінних  та  необхідно 
визначити дві функції  та , кожна з яких залежить тільки від однієї 
змінної. 

Підставляючи вираз (5) у рівняння (4) матимемо . Тут і 
надалі штрихами позначена операція диференціювання по . Перепишемо це 
рівняння у вигляді . Тут ліва частина залежить тільки від , а 
права − тільки від . Для тотожнього виконання цієї рівності (при будь-яких  та 
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) необхідно, щоб кожна з частин була рівною постійній величині, котру 
позначимо через : 

                 (6) 
Звідси випливають два рівняння: 

.                                        (7) 
Перше рівняння у (7) має розв’язок: 

,                                                   (8) 
де  − початкова фаза коливань (при ), який вказує на коливний характер 
процесу. З виразу (8) видно, що поки що невідома величина має зміст частоти 
вільних коливань. 

Друге рівняння (7) має розв’язок: 
                                      (9) 

й визначає власну просторову форму коливань. 
Частотне рівняння, яке визначає величину , як показано нижче, скла-

дається шляхом використання певних (конкретних) граничних умов. Це 
рівняння зазвичай трансцедентне й має безліч коренів. Таким чином, число 
власних частот поздовжніх коливань гнучкого стрижня/канату нескінченне, 
причому кожному -му значенню частоти  відповідає своя функція , що 
визначається залежністю (8), й своя функція , котра визначається 
залежністю (9). 

Розв’язок (5) є лише частинним і не дає повного опису руху. Повний 
розв’язок можна отримати шляхом накладання усіх частинних розв’язків: 

.                                        (10) 
Функції  є власними (просторовими) функціями задачі й описують 

власні форми коливань. Вони не залежиать від початкових умов й 
задовольняють умові ортогональності, котра при  й має вид: 

,                                          (11) 
де  − довжина стрижня/канату. 

2.Типові граничні умови закріплення канату/стрижня вантажопідйомного 
механізму крана. 

1)Закріплений кінець стрижня (рис.2,а). У кінцевому перерізі переміщення 
 повинно дорівнювати нулю. Звідси випливає, що у цьому перерізі: . 

(Тут й у подальшому лівий кінець стрижня відповідає координаті , а правий 
− координаті ). 

2)У правому кінцевому перерізі стрижня  до нього прикладена 
поздовжня сила : . Якщо кінець вільний, тоді 

 (рис.2,б). (Для лівого кінцевого перерізу при  маємо 
, й  якщо ). 
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3)Пружно закріплений кінець стрижня. При переміщенні  кінцевого 
перерізу виникає пружна реакція опори, тобто , де  − 
коефіцієнт жорсткості опори. Враховуючи, що  для поздовжньої 
сили, матимемо граничну умову у вигляді , якщо опора 
розміщена на лівому кінці стрижня (рис.2,в), й у вигляді , 
якщо опора розміщена на правому кінці стрижня. 

4)Зосереджена маса  на кінці стрижня. Сила інерції, яка розвивається 
цією масою, дорівнює, . Оскільки, згідно з (6), (7), , 
тоді сила інерції може бути записана у вигляді  . Враховуючи вираз 
для  матимемо граничну умову у вигляді 
, якщо маса знаходиться на лівому кінці стрижня , (рис.2,г), й у вигляді 

, якщо маса зв’язана з правим кінцем. 
 

  

  

 
Рис.2. Типові граничні умови закріплення канату/стрижня (постійної довжини) ван-

тажопідйомного механізму крана 
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3.Частотні рівняння. Розглянемо типові частинні випадки закріплення 
кінців канату/стрижня вантажопідйомного механізму крана. 

Випадок 1. Визначимо власні частоти стрижня/канату, лівий кінець 
котрого  закріплений, а до правого кінця прикріплена маса , тобто при 

 існує інерція  − сила, викликана цією масою (рис.3). 

 
Рис.3. Розрахункова схема випадку 1. 

 
У цьому випадку маємо наступні граничні умови: 

.                                 (12) 
З (12) маємо: 

.                            (13) 

Отже, у першому випадку частотне рівняння для , з урахуванням 
співвідношення , має наступний вид: 

 

.                                            (14) 

 
Права частина рівняння (14) представляє собою відношення маси 

стрижня/канату  до маси кінцевого вантажу . 
Значення першого кореня рівняння  в залежності від 

співвідношення  подані в таблиці 1. 
Таблиця 1. 

Значення  відносно . 

 0,10 0,30 0,50 0,70 0,90 1,00 2,00 4,00 10,00 

 0,32 0,52 0,65 0,75 0,82 0,86 1,08 1,27 1,42 
 
В таблиці 2 подані значення ,c-1 для різних довжин канату ,м, для різ-

них , якщо стрижень/канат − сталевий ( м/с). 
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Таблиця 2. 
Значення ,с-1 в залежності від  й  (довжини) каната, м 

 
0 0,10 0,30 0,50 0,70 0,90 1,00 2,00 4,00 10,00 

,м 
10 1570,8 160 260 325 375 410 430 540 635 710 
20 785,4 80 130 162,5 187,5 205 215 270 317,5 355 
30 523,6 53,3 86,7 108,3 125 136,7 143,3 180 211,7 236,7 
100 157,1 16,0 26,0 32,5 37,5 41 43 54 63,5 71 
500 31,4 3,2 5,2 6,5 7,5 8,2 8,6 10,8 12,7 14,2 
1000 15,7 1,6 2,6 3,3 3,8 4,1 4,3 5,4 6,4 7,1 
 
Випадок 2. Визначимо власні частоти стрижня/каната, кінець котрого 
 закріплений, а правий  − пружно закріплений (рис.4). 

 
Рис.4. Розрахункова схема випадку 2. 

 
У цьому випадку маємо наступні граничні умови: 

.                                    (15) 
З (15) маємо: 

.                            (16) 

З (16) маємо: 

.                                               (17) 

Або: 

.                                            (18) 

Якщо ввести , тоді (18) можна подати таким чином: 

.                                                (19) 

Знайшовши з трансцедентного рівняння (19) , знайдемо й . 
Випадок 3. Розрахункова схема випадку 3 подана на рис.5. 
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Рис.5. Розрахункова схема випадку 3. 

 
Частотне рівняння має наступний вид: 

.                    (20) 

Випадок 4. Розрахункова схема випадку 4 подана на рис.6. 

 
Рис.6. Розрахункова схема випадку 4. 

 
Частотне рівняння має наступний вид: 

,                 (21) 

або: 

.             (22) 

Випадок 5. Розрахункова схема випадку 5 подана на рис.7. 

                  
Рис.7. Розрахункова схема випадку 5. 

 
Частотне рівняння має наступний вид: 
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.          (23) 

Випадок 6. Розрахункова схема випадку 6 подана на рис.8. 

          
Рис.8. Розрахункова схема випадку 6. 

 
 
 
 
Частотне рівняння має наступний вигляд: 

,                                            (24) 

де  − прискорення вільного падіння. 
Випадок 7. Розрахункова схема випадку 7 подана на рис.9. 

 
Рис.9. Розрахункова схема випадку 7. 

 
Частотне рівняння для цього випадку має вид: 

.           (25) 

 
Випадок 8. Розрахункова схема випадку 8 подана на рис.10. 

 
Рис.10. Розрахункова схема випадку 8. 
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Частотне рівняння для цього випадку має вид: 

.           (26) 

ВИСНОВКИ 
1. Обгрунтована дискретно-континуальна модель для аналізу резонансних 

властивостей пружних елементів (канатів) вантажопідйомних механізмів кранів, 
яка зведена до моделі гнучкого стрижня постійної довжини, котрий здатен 
підтримувати поздовжні коливання. 

2. Визначені частотні рівняння для вказаної вище моделі за різних 
граничних/кінцевих умов закріплення стрижня аналітичним методом. 

3. Отримані у роботі результати можуть у подальшому бути використані 
при уточненні й вдосконаленні існуючих інженерних методів розрахунку та 
аналізу резонансних властивостей канатів вантажопідйомних механізмів кранів 
постійної довжини, розглядуваних як системи із зосередженими та 
розподіленими параметрами, як на стадіях їх проектування/конструювання, так і 
у режимах реальної експлуатації (особливо, у пусковий період функціонування 
вантажопідйомних механізмів, коли у останніх виникають значні напруження 
канатів). Саме такий підхід, на думку авторів дослідження, надає можливість 
детермінувати небезпечні резонансні частоти (власних коливань канатів) й 
уникати перенапружень у пружних елементах шляхом підбору спеціальних 
режимів руху вантажопідйомного механізму та його елементів на ділянках пуску 
останнього. 

 
CПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Бидерман В.Л. Теория механических колебаний /В.Л.Бидерман. − М.: 
Высшая школа, 1980. − 408 с. 

2. Ганиев Р.Ф. Колебания твердых тел /Р.Ф.Ганиев, В.О.Кононенко. − М.: 
Наука, 1976. − 432 с. 

3. Гринев В.Б. Оптимизация стержней по спектру собственных значений 
/В.Б.Гринев, А.П.Филиппов. − К.: Наукова думка, 1979. − 211 с. 

4. Пановко Я.Г. Механика деформируемого твердого тела /Я.Г.Пановко. − 
М.: Наука, 1985. − 287 с. 

5. Светлицкий В.А. Механика стержней /В.А.Светлицкий. − М.: Высшая 
школа, 1987. − Т.1. − 320 с.; Т.2. − 304 с. 

6. Тимошенко С.П. Колебания в инженерном деле /С.П.Тимошенко, 
В.Х.Янг, У.Уивер. − М.: Машиностроение, 1985. − 472 с. 

7. Филиппов А.П. Колебания деформируемых систем /А.П.Филиппов. − 
М.; Машиностроение, 1970. − 732 с. 

( )2 21 1
0 0 2

1cos sin 0ES m g m gz c z c ES z z
l l l l

ì ü ì ü× × + + × - × × =í ý í ý
î þ î þ



Містобудування та територіальне планування 555

8. Пановко Я.Г. Основы прикладной теории колебаний и удара 
/Я.Г.Пановко. − Ленинград: Политехника, 1990. − 272 с. 

9. Пановко Я.Г. Устойчивость и колебания упругих систем. Современные 
концепции, парадоксы и ошибки /Я.Г.Пановко, И.И.Губанова. − М.: Наука, 1987. 
− 352 с. 

 
к.т.н., доцент Човнюк Ю.В., 

Национальный авиационный университет, г.Киев, 
доцент Чередниченко П.П.,  

к.т.н., доцент Остапущенко О.П., Свинцицкая В.В., 
Киевский национальный университет строительства и архитектуры 

 
ДИСКРЕТНО-КОНТИНУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ В АНАЛИЗЕ И 

ОПТИМИЗАЦИИ (МИНИМИЗАЦИИ) ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК В 
УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТАХ/КАНАТАХ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ГРАДОСТРОЕНИИ И ТРАНСПОРТНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ (Часть III) 

 
Проведен анализ динамических нагрузок в упругих элементах (канатах) 

грузоподъемных машин и кранов, которые используются в градостроении, со-
временных транспортных технологиях, погрузочно-разгрузочных операциях. 
Рассмотрены дискретные, континуальные и дискретно-континуальные модели 
грузоподъемных механизмов кранов. В указанных моделях упругие элементы 
(канаты) сначала учтены как элементы, которые имеют упругие свойства си-
стемы с сосредоточенными параметрами. Поэтому канат в грузоподъемном 
механизме учтен как пружина определенной жесткости. Однако такой подход не 
является корректным для канатов значительной длины (более 10 метров), у ко-
торых могут возникать при подъеме/спуске грузов волновые процессы, которые 
могут значительно увеличить динамические нагрузки (в частности, коэффици-
ент динамичности) − это так называемая модель каната как системы с распре-
деленными параметрами. По мнению авторов данной работы, наиболее кор-
ректным является подход, который учитывает дискретные свойства собственно 
каната (длиной более 10 метров), то есть анализ динамических нагрузок осу-
ществляется в пределах дискретно-континуальной модели. 

Работа состоит из нескольких частей, в каждой из которых всесторонне и 
детально проанализированы динамические нагрузки в канатах в пределах каж-
дой из указанных выше моделей для режимов пуска/торможения грузоподъ-
емных механизмов кранов, а также рассчитаны параметры рабочих процессов ,  
при которых указанные выше нагрузки становятся оптимальными по величине 
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(то есть принимают минимальные значения при разных способах подъема груза: 
а)“c земли” (“с основы”), б)“с веса”, как, кстати, и коэффициент динамичности. 

Ключевые слова: дискретно-континуальное моделирование; анализ; ди-
намическая оптимизация; нагрузка; упругие элементы/канаты; грузоподъемные 
механизмы; краны; градостроительство; транспортные технологии. 
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DISCRETE-TO-CONTINUUM MODELS IN ANALYSIS AND 
OPTIMIZATION (MINIMIZATION) OF DYNAMIC LOADS IN ELASTIC 
ELEMENTS/CARRIER CABLES OF HOISTING MACHINERY USED IN 

URBAN PLANNING AND TRANSPORT TECHNOLIGIES (Part III) 
 

The analysis dynamic loads in elastic elements (ropes) of hoisting mashines and 
cranes used in urban planning, loading and unloading operations and transport tech-
nologies was carried out. Discrete, continuous and discrete-continuous models of crane 
lifting mechanisms considered. In these models the elastic elements (ropes) are ini-
tially considered as elements that have elastic properties of the system with concen-
trated parameters. Therefore the rope in the lifting mechanism is taken into account as 
a certain rigidity spring. However, this approach is not correct for quite long ropes 
(more than 10 meters), in which wave processes can occur during lifting/lowering of 
loads. These processes can significally increase the dynamic loads − the so-called rope 
model as a system with distributed parameters. According to the authors of this work, 
the most correct approach is one that takes into account the discrete properties of the 
rope (more than 10 meters) itself. That is, the analysis of dynamic loads is carried out 
within a discrete-continuous model. 

The work consists of several parts, in each of which the dynamic loads in the 
ropes within each of above starting/braking of the crane lifting mechanisms models are 
comprehensively and in detail considered. Also parameters of work processes at which 
the above loads become optimal in magnitude calculated (that is, take the minimum 
values for different ways of lifting cargo: a)“from the base” (“from the ground”), 
b)“from the weith”, as, incidentally, the coefficient of dynamism. 
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technologies. 
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ПРИЙОМИ ДИЗАЙНУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ХУДОЖНЬО-
ГРАФІЧНИМИ ЗАСОБАМИ 

 
Висвітлюються техніки, напрями та прийоми дизайну міського 

середовища ХХІ ст. художньо-графічними засобами. На підставі вітчизняного 
та зарубіжного досвіду, аналізу робіт попередніх науковців виявлено напрями в 
мистецтві та художні засоби, які є найбільш уживаними у міському 
середовищі. Показано художні прийоми, які відіграють суттєву роль у 
формуванні міських просторів на сучасному етапі їх функціонування. 

Ключові слова: міське середовище; прийоми дизайну; художньо-графічні 
засоби; техніки; мистецькі напрями. 
           

Постановка проблеми пов’язана з використанням художньо-графічних 
засобів у дизайні міського середовища. Взагалі взаємини між міським 
середовищем та засобами художнього й декоративного мистецтв почали 
складатися з давніх давен, свідченням чого є прадавній наскельний живопис та 
піктографії. Вони мали переважно інформативний характер, складалися як із 
тексту, так і графічних зображень та фіксували певні життєві моменти родини, 
міста, держави.  

Процес включення художньо-декоративних засобів у міське середовище 
відбувався поступово: спочатку – живопис, графіка, скульптура, декоративно-
прикладне та монументальне мистецтва. Новий сплеск художньо-графічних 
засобів у міському середовищі почав набирати обертів в кінці ХІХ – на початку 
ХХ ст. Це було пов'язано зі соціальними та культурними процесами у 
конкретних містах, країнах та вилилося у цілий світовий рух – графіті, мурал, 
суперграфіка, стріт-арт, спрей-арт, монументально-декоративний живопис 
(розпис, панно), відеомеппінг, інсталяції, кінетичне мистецтво тощо. Поява 
таких засобів арт-дизайну у містах сприяла ліквідації їх одноманітності й браку 
уваги до художньої організації, стала цікавою й актуальною практикою в 
сучасному дизайні. Їх сміливе й подекуди відверте застосування видозмінює 
простір художньо-естетично, надає йому нового звучання, змінює його 
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візуальні параметри. Також в 50-80-х роках ХХ ст. набули актуальності проекти 
художнього і графічного оформлення міст. Їх автори під цим розуміли 
вирішення цілого комплексу питань, спрямованих на підвищення ідейно-
політичного, архітектурно-художнього, а також функціонально-утилітарного 
змісту просторового середовища. Тепер міський простір являє собою своєрідне 
полотно для реалізації творчих мистецьких амбітних задумів. 

З активізацією процесів залучення різноманітних художньо-графічних 
засобів у міський простір, а особливо участю у них не тільки професіоналів, а й 
пересічних громадян, постала проблема досконалості таких рішень. Часом, 
вони приводять до примітивності, перенасиченості простору художньо-
графічними засобами, зміни або втрати його «архітектурного обличчя», 
важливого культурно-історичного пласту, що уособлюється поняттям «genius 
loci». Тому будь-які практичні кроки по реалізації проектних пропозицій щодо 
сучасного дизайну архітектурного середовища повинні бути професійними, 
зваженими, осмисленими, направленими на збереження унікальності 
конкретного міського простору, підкресленні його особливостей. Відтак, 
дослідження озвучених питань з боку фахівців творчих сфер діяльності є 
вельми необхідними для формування високо естетичного міського простору із 
гармонійним балансом всіх його складових – архітектурних об’ємів, елементів 
озеленення, об’єктів міського дизайну, художніх засобів тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що дана 
проблема актуальна в архітектурно-творчій науковій спільноті. Це й не дивно, 
адже все більше з’являється нових рішень та реалізованих проектів, вартих 
обговорення не лише широким загалом містян, а й у професійних колах. 
Загальновідомі публікації В. Шимка, Г. Голубєва, А. Єфімова, Г. Міневріна, В. 
Тімохіна, Н. Шебек, В. Мироненка, Т.В. Малік, С. Чепурної, Б. Посацького у 
царині формування міського середовища та його трансформаціям. Естетичні 
аспекти формування міського середовища висвітлені в працях К. Зітте, І. Гетте, 
Ю. Борєва, А. Буніна, Б. Віппера, Г. Земгера, З. Гедеона, С. Габайдуліної, О. 
Іконнікова, О. Смоленської, Г. Осиченко та інших науковців. Цікавими з точки 
зору аналізу гармонійності й візуальної комфортності міських просторів, їх 
інформативності та шляхів покращення ситуації є роботи В. Філіна [1],  Г. 
Негая, О. Дорофєєва, Н. Машовець [2]. О. Трошкіна [3], О. Олійник [4] та інші 
науковці займаються питаннями семантики міських просторів. На наш погляд, 
актуальними є наукові напрацювання пов’язані з конкретними художньо-
графічними засобами у міському просторі. Це – роботи таких авторів, як – В. 
Демченко, О. Горда, З. Ткач (по гафіті, [5]), Л. Грицюк, (по арт-інсталяціям, 
[6]), Е. Ольховська (по художньо-графічним особливостям реклами в міському 
середовищі, [7]), О. Слюсар та Т. Зіненко (по біоарту, [8]), О. Івашко (по стріт-
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арту, [9]), А. Костенко (по засобам інформації, [10]), І. Крейзер (по мозаїчним 
панно, [11]), О. Пилипчук, О. Кривенко (по сучасним напрямкам 
образотворчого мистецтва, [12]) та інші. Творчі прийоми й складові в побудові 
міського середовища Харкова дослідила у своїй роботі О. Єрошкіна [13]. До 
цієї когорти праць долучилися і попередні авторські напрацювання [14; 15]. 

Метою публікації є на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду 
виявити прийоми дизайну архітектурного середовища художньо-графічними 
засобами, актуальними для ХХІ ст. Дане дослідження проводиться у контексті 
науково-дослідницької роботи кафедри архітектури будівель та дизайну 
Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 
направленої на удосконалення архітектурно-ландшафтного середовища міст.  

Результати дослідження. Виклад матеріалу варто розпочати зі слів 
Габричевського А., котрий у свій час відмітив, що «архітектура стає 
мистецтвом лише з того моменту, коли маса і простір, або вірніше, їх синтез, 
хвилюють як художні цінності» ([16], стор. 9). Міське середовище наразі 
активно удосконалюється й дає нові можливості для експериментів та 
творчості. Сьогодні важко представити об’єкти в місті, якого би творчі 
особистості ще не змогли перетворити на арт-об’єкт.  

Як уже відмічалося, в архітектурно-дизайнерській практиці другої 
половини ХХ ст. з'являються різні проекти архітектурно-художнього 
оформлення міст, генеральні схеми художнього та графічного оформлення, в 
яких для розкриття проектного задуму використовується незвична для дизайну 
графічна мова планувальних схем і генеральних планів. Ці проекти практично 
охоплювали значні за розмірами міські території. З цього періоду почало 
запроваджуватися  використання різних технік у дизайні, зокрема, таких, як:  

§ реді-мейд (Ready-made) – переміщення предмета з нехудожнього 
простору в художнє, як результат – предмет розкривається з абсолютно іншого, 
часом, несподіваного боку, в ньому проступають непомітні поза художнього 
контексту властивості ([18], стор. 1); 

§ фаунд обджектс (Found objects) – мистецтво, яке створюється не з 
різних матеріалів, а зі старих речей іншого функціонального призначення; 

§ ассамбляж (Assemblage) – мистецтво створення площинних картин-
колажів, у яких в якості матеріалів разом із фарбами беруть участь метал, 
дерево, тканини та реальні предмети або їх фрагменти; 

§ «вирізьблення» – мистецтво створення графічних композицій за 
допомогою інноваційної техніки барельєфної скульптури на стінах (роботи 
португальського майстра графіті та вуличного художника А. М. Діас Фарту); 
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§ «леттерінг» (Lettering) – це мистецтво креативного написання 
фраз, слів або окремих літер, під конкретну дизайнерську задачу, що не носить 
масовий, шаблонний характер використання; 

§ «витинанка» (перфорація) – мистецтво створення на площині 
художніх зображень з отворів, які різняться за розміром, формою,створюючи 
ілюзію об'єму. Найбільш популярні вироби з перфорацією: панно і картини; 
фасади будівель (перфоровані фасадні панелі); різноманітні перегородки, 
паркани, ширми та екрани; малі архітектурні форми (меблі, лави, логотипи та 
рекламні вивіски, декоративні світильники; навіси). 
 Мистецькі твори дали широку палітру можливостей їх застосування в 
архітектурній та містобудівній творчості. Художні й графічні елементи 
налаштовують міський простір на певну тематичну (змістовну) атмосферу. На 
кшталт творів образотворчого мистецтва в інтер’єрі, вони стають 
відображенням певних напрямів у мистецтві, але уже в міському просторі. 
Найбільш уживаними серед них помічені такі:  

§ сюрреалістичність – напрям, для якого характерно поєднання 
жартівливих і парадоксальних форм з натяком на певні події, факти. В міському 
інтер’єрі за задумом автора предмети можуть набувати унікальної і, навіть, 
містичної якості;  

§ концептуальність – напрям, в основі якого лежить ідея-концепція 
(художня ідея) у вигляді графіків, певних діаграм, схем, цифр, формул, написів 
тощо. У такому вигляді твори схожі на раритетний арт-об’єкт;  

§ контекстуальна гра – напрям, якому властивий ігровий момент. У 
міському просторі це річ, вирвана з певного контексту і переміщена в нове для 
неї середовище;  

§ візуальна ілюзія – напрям, який ґрунтується на спотворенні, коли 
площина або об’єкт видає себе не за те, чим є насправді. В сучасних просторах 
знайшла своє відображення й оптична ілюзія – «зміни в зоровому сприйнятті 
простору, що виникають під впливом кольору, освітлення, розмірів і 
конфігурації» простору ([14], стор. 157). Ці зміни зумовлені низкою 
психологічних чинників; 

§ іронія, самоіронія, дотепність, гумор – як вираз певних емоцій за 
допомогою художньо-графічних засобів, метою якого є висміювання 
соціальних проблем або реальних подій;  

§ метафора (метафорична поетика) – художній засіб, в основу 
якого покладено створення образу через уподібнення в істотних рисах іншого.  

Розписи фасадів будівель – один із шляхів уникнути безликості і сірості 
типових будівель другої половини ХХ ст. в українських містах. Вони часто 
виконують роль маскування неестетичних фасадів, глухих торців будівель. 
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Вони служать специфічними засобами періодичного оновлення міського 
середовища, виконують функцію колірного та інформаційного акценту в місті. 
Суперграфічними композиціями виділяють головні входи, підкреслюють 
функціональну спрямованість об’єкта. Тематично цікаві мурали іноді 
формують «міський триптих», коли композицією задіяні декілька торців 
однакових будинків. Часом, вони створюють класичні живописні вертикальні 
полотна, неординарні комбінаторні композиції, різноманітні сюжети.  Для їх 
реалізації використовують не лише вертикальні стіни, а й горизонтальні 
поверхні міського простору ([15], стор. 109). В світовій практиці активно 
використовують колір для оживлення та ідентифікації певних ділянок міста. 
Такі кольорові оздоблення можуть бути як постійними так і тимчасовими, 
приуроченими до певних подій.  

Традиційними складовими міського простору є твори монументально-
декоративного живопису (фреска, мозаїка, вітраж та ін.). Вони є дієвими 
пластичними елементами у міському середовищі, залучаючи до композиції не 
лише стіни, площину вулиць, а й вуличні меблі, оздоблення, міське обладнання 
та ландшафтні компоненти. Починаючи з візерунка на бруківці, художньо-
графічні засоби втручаються в окремі фрагменти простору, чи-то стають 
активними складовими у формуванні цілих районів міста. 

 Мистецькі твори дають широку палітру можливостей їх застосування в 
архітектурній та містобудівній творчості. Поряд з уже відомими способами 
проектування візуального образу елементів на практиці були відпрацьовані нові 
художні прийоми. В результаті аналізу низки вітчизняних та закордонних міст 
виявлені прийоми дизайну архітектурного середовища, засновані на активному 
використанні винайдених художніх і графічних засобів (рис. 1):  
§ умисне перебільшення зображення (масштаб, гіперболізація) графічного 
об’єкта або його характерних властивостей (пропорційних, пластичних, 
ритмічних) з метою залучення до нього більшої уваги. В стріт-арті цей прийом 
використовують і для створення незабутнього враження у глядачів; 
§ підвищення контрастності досягається за рахунок використання в 
одному об'єкті високих і низьких форм, плоских і об'ємних елементів, 
контрастних кольорів. В образотворчому мистецтві контраст – це 
найсильніший засіб художньої виразності. У мистецтві вуличного живопису 
контрасту іноді відводиться універсальна роль, де він разом зі світлотінню і 
лінійною перспективою створює відчуття просторової глибини; 
§ навмисна зміна традиційної форми і розмірів художніх елементів слугує 
для посилення сприйняття якостей полотна і основної ідеї творця. Вони дають 
можливість автору надати додаткову експресію своєму твору. Спотворені 
образи обов'язково змушують глядача задуматися. У творчості художників-
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сюрреалістів навмисні спотворення стали одним з основних технічних 
прийомів, своєрідною «візитівкою» цього напрямку; 
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Рис. 1. Прийоми дизайну міського середовища художньо-графічними засобами 
§ копіювання і повторення реальних пейзажів в об’єктах вуличного 
живопису: рослинність, будівлі, техніка, метеорологічні (хмари, дощ) і 
астрономічні теми (зірки, сонце, місяць). Пейзажі можуть бути камерними і 
панорамними, носити епічний, історичний, героїчний, ліричний, романтичний, 
фантастичний і навіть абстрактний характер; 
§ імітація перспективних зображень художньо-графічними засобами, які 
ведуть до зміни візуальних параметрів міського простору, його тематичного 
наповнення; 
§ збагачення міського простору архітектурними деталями. В результаті 
архітектурні об’єкти й споруди набувають нового вигляду за рахунок 
зображень на фасадах колон, портиків, архітектурних поясків, фронтонів, 
балконів, оздоблення віконних та дверних прорізів тощо.   
§ створення провокації, яка розглядається з позицій позитивного засобу 
психологічного впливу. Дослідження показало, що такі об'єкти в міському 
середовищі за способом вираження можуть бути представлені як інсталяція, 
живопис, графіка, а також короткочасна акція або перфоменс.  

Висновки. Тема художнього та графічного оформлення міста є 
актуальною та популярною по всьому світу. В ході розвитку міського 
середовища художньо-графічний дизайн став його необхідною складовою, так 
як вирішує низку соціальних, естетичних та екологічних проблем. 

Різноманітність художніх прийомів потребує їх коректного застосування у 
міському середовищі, для того, щоб вони виконували відведену для них роль 
належним чином. Реалізація творчих мистецьких задумів у міських просторах 
ХХІ століття відбувається  завдяки  впровадженню нових інженерних та 
креативних форм, інноваційних технологій; упровадження значних 
суперграфічних та шрифтових композицій, нових прийомів вечірнього 
освітлення та кольору; толерантності у використанні художньо-графічних 
засобів в історичних просторах. 
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ПРИЕМЫ ДИЗАЙНА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 
 
Статья посвящена методам проектирования городской среды XXI века 

художественно-графическими средствами. Процесс их включения в городскую 
среду был постепенным. Все началось с живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного и монументального искусства. Новая волна 
художественно-графических образов в городской среде начала интенсивно 
развиваться в конце XIX - начале ХХ века. Это было связано с социальными и 
культурными процессами в конкретных городах и странах. С этого периода 
начали применяться различные техники в дизайне, такие как: реди мейд, фаунд 
обджекс, ассамбляж, резьба, леттеринг, перфорация и другие. В настоящее 
время появилась проблема качества таких решений, особенно с 
интенсификацией процессов участия в них не только профессионалов, но и 
простых граждан.  

Художественные и графические элементы настраивают городское 
пространство на определенную тематическую (содержательную) атмосферу. 
Подобно произведениям изобразительного искусства в интерьере они 
становятся отражением определенных течений в искусстве, но уже в городском 
пространстве. Наиболее распространены среди них: сюрреализм; 
концептуальность; контекстуальная игра; визуальная иллюзия (оптическая 
иллюзия), ирония, самоирония, юмор; метафора (метафорическая поэтика). 

Произведения искусства предоставляют широкую палитру возможностей 
их применения в архитектурном и градостроительном творчестве. На практике 
наряду с уже известными способами создания визуального образа элементов 
были апробированы новые художественные приемы. В результате анализа ряда 
отечественных и зарубежных городов выявлены приемы дизайна 
архитектурной среды, основанные на активном использовании художественных 
и графических средств. Среди них – преднамеренное преувеличение 
изображения (масштаб, гиперболизация) и изменение традиционной формы и 
размера художественных элементов, увеличение контраста, копирование и 
повторение реальных пейзажей, имитация перспективных изображений, 
обогащение городского пространства архитектурными деталями. создание 
провокации. 
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Многообразие художественных приемов требует их корректного 
применения в городской среде для того, чтобы они правильно выполняли 
возложенную на них роль. Реализация творческих художественных идей в 
городских пространствах XXI века происходит также за счет внедрения новых 
инженерных и творческих форм, инновационных технологий; введения 
значимых суперграфических и шрифтовых композиций, новых приемов 
вечернего освещения и цвета; толерантности в использовании художественно-
графических средств в исторических пространствах. 

Ключевые слова: городская среда; приемы дизайна; художественно-
графические средства; техники; творческие направления. 
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METHODS OF URBAN ENVIRONMENT DESIGN  

BY ART AND GRAPHIC MEANS 
 
The article is devoted to the methods of urban environment design of the XXI 

centuries by artistic and graphic means. The process of their inclusion in the urban 
environment was gradual. It began with painting, graphics, sculpture, arts and crafts 
and monumental arts. A new wave of artistic and graphic means in the urban 
environment began to develop intensively in the late nineteenth - early twentieth 
century. It was due to social and cultural processes in specific cities and countries. 
The use of various techniques in design began to be introduced from this period. In 
particular, such as: ready-made, found objects, assemblage, carving, lettering, 
perforation and others. Currently, there is a problem of perfection of such decisions 
with the intensification of the processes of participation in them not only 
professionals but also ordinary citizens.  

Artistic and graphic elements adjust the urban space to a certain thematic 
(content) atmosphere. They become a reflection of certain trends in art, but already in 
the urban space, like works of fine art in the interior. The most common among them 
are the following: surrealism; conceptuality; contextual game; visual illusion (optical 
illusion), irony, self-irony, wit, humor; metaphor (metaphorical poetics). 

Works of art give a wide range of possibilities for their application in 
architectural and urban planning. In practice, new artistic methods were developed 
along with the already known ways of designing the visual image of the elements. As 
a result of the analysis of a number of domestic and foreign cities the methods of 
design of the architectural environment based on active use of the invented art and 
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graphic means are revealed. Among them are deliberate exaggeration of the image 
(scale, hyperbolization) and change the traditional shape and size of artistic elements, 
increase contrast, copying and repetition of the real landscapes, imitation of 
perspective images, and enrichment of the urban space with architectural details, 
creation of the provocation. 

The variety of artistic methods requires their correct application in the urban 
environment. It is necessary in order for them to perform their assigned role properly. 
The realization of creative artistic ideas in the urban spaces of the XXI century is due 
to the introduction of new engineering and creative forms, innovative technologies; 
introduction of significant supergraphic and font compositions, new techniques of 
evening lighting and color; tolerance in the use of graphic arts in historical spaces. 

Keywords: urban environment; design methods; artistic and graphic means; 
techniques; creative directions. 
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До відома авторів статей! 
В Київському національному університеті  будівництва і архітектури 

продовжують видаватися фахові, категорії «Б», науково-технічні збірники 
„Містобудування та територіальне планування” (головний редактор професор 
Дьомін М.М.), „Сучасні проблеми архітектури та містобудування” (головний 
редактор професор Товбич В.В.), „Архітектурний вісник КНУБА”, які визнані 
атестаційними органами України, як наукові фахові видання України, в яких 
можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових 
ступенів доктора і кандидата наук. В збірнику МТП публікуються статті за 191, 
192 та 193 спеціальностями, в СПАМ за 191 та 192 спеціальностями, а в 
Архвіснику за 191 спеціальністю.  

Випуски збірників в обов’язковому порядку розсилаються в бібліотеки та 
організації згідно вимог ДАК МОН України до розсилки авторефератів 
дисертацій, в бібліотеки провідних профільних науково-дослідних та проектних 
організацій, вищих навчальних закладів освіти в яких ведеться підготовка 
фахівців за напрямами „Архітектура  та містобудування”, „Будівництво та 
цивільна інженерія”, „Геодезія  та землеустрій”, а також окремим провідним 
фахівцям вказаних напрямів, які є членами спеціалізованих вчених рад по 
присудженню відповідних наукових ступенів. 

Збірники видаються за рахунок коштів авторів та спонсорів.  
Стислі вимоги до статей. 

 Рукописи статей, що подаються до наших збірників, повинні бути 
оформленні на аркушах формату А4 з полями:  верхнім - 25 мм (для 
розміщення в подальшому колонтитулу), боковими і нижнім - 20 мм (для 
зручності виготовлення макету і розмножувальних матеріалів). Вони подаються 
українською, російською або англійською мовами у відповідності до вимог, 
викладених в постановах президії ВАК України від 10.02.1999 р. №1-02/3 „Про 
публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і 
кандидата наук та їх апробацію” та від 15.01.2003 р. №7-05/1 „Про підвищення 
вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”, в 
електронному виді та відповідно у роздрукованому вигляді на аркушах 
формату А4 (без нумерації сторінок (для великих статей можлива нумерація на 
звороті роздруківки) та обов’язково з підписом автора (ів) на останній 
сторінці), в текстових редакторах типу Word 2003, шрифтом Times NR Cyr 14 
p., який повинен бути відформований в межах формату 245х170 мм з 
інтервалом 18 пт. (набирається в позиції "точно"). Таблиці, рисунки, формули, 
тощо, не можуть бути шириною більше, ніж 170 мм. 

Допускається використання шрифту меншого розміру (12 пунктів) для 
підписів під рисунками та в таблицях, в бібліографічних посиланнях та для 
ділянок тексту, які мають допоміжне (другорядне) значення з одинарним 
інтервалом. 

Кожна стаття повинна мати свій індекс УДК (Універсальної десятинної 
класифікації), який розміщується в лівому верхньому куті. титули і звання, 
прізвища авторів та їх ініціали, електронні адреси, коди ORCID, H-index (якщо 
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у автора є), міжнародний цифровий ідентифікатор статей DOI (по мірі 
отримання в редколегії його допишуть)  повну назву організації (закладу) слід 
розміщувати з правого боку. 

Заголовок набирається великими буквами, жирним шрифтом, того ж 
розміру (14 p.) і форматується по центру. Над заголовком і під ним 
пропускається один рядок. 

Потім після заголовку і підзаголовних даних розміщують анотацію на 
мові тексту матеріалу, що публікується. Далі через один рядок перед текстом  
наводять ключові слова (5-8 слів або словосполучень), які вибирають з тексту 
цього матеріалу і виділяють поліграфічними засобами (бажано курсивом того ж 
шрифту). 

По тексту статті повинно бути чітко видно виконання постанови Президії 
Вищої атестаційної комісії України «Про підвищення вимог до фахових видань, 
внесених до переліків ВАК України» від 15 січня 2003 року за №7-05/1 (з 
виділенням в тексті) постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і 
публікацій, формулювання цілей, її актуальність і новизна, мета і методи 
досліджень, результати та їх обґрунтування, методи обговорення, висновки 
та рекомендації подальшого дослідження, особистий вклад автора (ів) в це 
дослідження. Якщо передбачається публікація матеріалу частинами в декількох 
випусках збірника то кожну частину слід завершувати поміткою „Продовження 
(закінчення) буде”. На сторінках з початком кожної наступної частини 
матеріалу, що публікується, в підстрочному зауваженні або перед текстом 
роблять помітку „Продовження (закінчення)” та вказують номер (и) випуску 
(ів) видань, в якому (их) були надруковані попередні частини цього матеріалу. 
Рисунки та фотографії  (в чорно-білому виконанні) повинні бути пронумеровані 
та підписані, формули (набрані за допомогою редактора формул (внутрішній 
редактор формул Microsoft Word for Windows) повинні бути вмонтовані в її 
електронний текст по місцю автором і чітко читатись в форматі сторінок 
збірника (на аркуші формату А5 після відповідного зменшення тексту формату 
А4).  Формат таблиць та рисунків лише книжний. Текст таблиць подається 
розміром 12 з одинарним інтервалом. 

Після тексту статі повинно бути розміщено пристатейні бібліографічні 
списки у відповідності до державних стандартів України (ДСТУ 8302:2015 
«Бібліографічне посилання»), в яких відповідні записи повинні бути 
пронумеровані, а по тексту статті зроблені відповідні на них посилання. Бажано 
щоб були в цьому переліку статті, які мають міжнародний цифровий 
ідентифікатор  DOI та посилання на авторів, які мають H-index. Посилаючись 
на інтернет-ресурс, слід давати повну назву та вихідні дані публікації. 

Кількість джерел посилань повинна бути достатньою, щоб мати уяву про 
глибину опрацювання дослідження та оцінити професіональний кругозір 
авторів (рекомендують не менше 20 джерел).  

Після бібліографічного списку необхідно розмістити анотації на 
англійській мові (ця анотація повинна мати не менше 200-250 слів (1800 знаків, 
включаючи ключові слова), а після прізвищ авторів в цій анотації замість 
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ініціалів необхідно вказати їх повне ім’я, яке Ви подали в анкеті для 
оформлення коду ORCID) та ще анотацію на одній з мов, що не відповідає мові 
оригіналу статті – російській або українській. Якщо стаття підготовлена 
російською мовою, то українська анотація повинна мати теж не менше 200-250 
слів (1800 знаків, включаючи ключові слова). 

Ключові слова в анотаціях слід відділяти крапкою з комою (;). 
Перед цими анотаціями на їх мові слід подати титули, прізвища та 

ініціали авторів, повну назву їх організації (закладу) і розмістити з правого 
боку. Через один рядок великими жирними буквами набрати по центру назву 
статті, а потім через один інтервал подати текст анотації і ключові слова статті. 

Після прикінцевих анотацій необхідно також продублювати перелік 
джерел посилань (References) в романському алфавіті. В кінці кожного 
посилання у фігурних дужках вказати на якій мові опубліковано (наприклад {in 
Ukranian}) .  

Згідно з новими правилами, які враховують вимоги міжнародних систем 
цитування, автори статей повинні давати список літератури в двох 
варіантах: один на мові оригіналу і окремим блоком той же список літератури 
(References) в романському алфавіті (Harvard reference system або 
використати можливості програми УКРЛІТ.ORG, що буде оперативніше), 
повторюючи в ньому в тому ж порядку всі джерела літератури, не залежно 
від того, чи є серед них іноземні. 

В збірниках кожна стаття починається з нової сторінки. Тому бажано 
авторам її останню сторінку заповнити не менше ніж на три четверті. Обсяг 
статті бажано не менше 8 сторінок (включаючи анотації, список літератури та її 
транслітерацію) і не більше 20 сторінок включно. 

До матеріалів статті необхідно додавати довідку про автора (авторів – 
див. в кінці даного тексту) для отримання DOI для неї та рекомендацію 
наукового підрозділу, де підготовлена стаття, у вигляді витягу з протоколу 
засідання, на якому вона розглядалась, і рецензію (згідно наказу МОН України 
№1111 від 17.10.2012 п. 2.11 та 3.1), завірені керівництвом та печаткою закладу, 
для опублікування у відповідному науково-технічному виданні. Ці матеріали  
надсилаються до редколегії збірників в оригіналі або в сканованому вигляді 
електронною поштою. 

Електронна версія статті передається до редколегій збірників окремим 
файлом. Файлу присвоюється українське ім’я, яке відповідає прізвищам авторів 
та вказується абревіатура назви збірника. Якщо автор один, а прізвище 
поширене, то в назві файлу слід добавити перші одне-два слова із заголовка 
статті. 

За зміст статті несуть відповідальність автор та науковий підрозділ, який 
рекомендував її для опублікування. Зовнішній рецензент статті (призначається 
редколегією) несе моральну відповідальність за рекомендацію статті до друку. 
 У кожного збірника є деякі особливості оформлення з якими можна 
ознайомитись переглянув їх останні випуски. В цілому до статей практично 
однакові вимоги. 
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Має свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації в 
Державному комітеті інформаційної політики України (серія КВ № 4186 від 10 травня 2000 
року). 

Визнаний МОН України, як наукове фахове видання України категорії «Б», в якому 
можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів 
доктора і кандидата наук (Наказ №1471 від 26 листопада 2020 року).  

Тематична спрямованість збірника, за якою публікуються наукові праці – 
спеціальності: 191. Архітектура та містобудування; 192. Будівництво та цивільна 
інженерія; 193. Геодезія і землеустрій. 

Перелік розсилки даного збірника, якої дотримується редколегія, опубліковано у 
випуску № 4 за 1999 рік.  

Вимоги, яких слід дотримуватись в подальшому, для оформлення рукописів статей 
для опублікування в збірнику наведено у випусках №74-77, а також в поточному випуску. 

Зміст випусків збірника з №1 по №19 опубліковано у випуску за №20, випусків з №20 
по №39 опубліковано у випуску за №40, з №40 по №54 у випуску за №55, з №55 по №70 у 
випуску №71. 

З випусками збірника, починаючи з №10, можна ознайомитись на сайті 
http://www.nbuv.gov.ua  національної бібліотеки НАН України ім. В.І. Вернадського, з №25 
на сайті  library.knuba.edu.ua бібліотеки КНУБА та на сайті редколегії збірника 
mtp.knuba.edu.ua. 

Статті можна надіслати за адресою електронної пошти: zbirnyk@yahoo.com. 
 
 
 
Комп’ютерне верстання випуску О.П. Чередніченко 
 
 
 
 
 
 

 
Адреса редколегії: 03037, м.Київ-37, Повітрофлотський пр., 31. КНУБА. 

                                                    Тел.: 241-55-43, 245-42-04. 
 
 
 

Підписано до друку   29.10.2021 р. Формат 60х841/16.  
Обл.-вид. арк.               . Тираж 120. Зам. №  

ТОВ “Видавництво “Ліра-К”, 
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру 

суб’єктів видавничої справи ДК №3981 від 15.02.2011. 


